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 السيــزة الذاثيــــــة

2020 
 

 المعلومات الشخصية  .1

 م : أ. د أمني عواد مهنا ادلشاقبة.ــــاالس -

 .11/11/1511الد : ــاتريخ ادلي -

 الد : مدينة ادلفرق/ األردن.ــمكان ادلي -

 ية : أردين .ــــاجلنس -

 احلالة االجتماعية : متزوج . -
 

 بياهات الاثصال : .2

 . األردنيةاجلامعة أستاذ دكتور يف  -

 15412الفرعي:  – 1011555تلفون العمل :  -

 عمان . – اجلامعة األردنية/ قسم العلوم السياسيةالعنوان الدائم :  -

 . 5351255101  موابيل:.  521233311ادلنزل  –تلفون : عمان  -

- almashaqbeh-amin@hotmail.com 
 

 المؤهلات العلمية : .3

مقارنة ، جامعة جنوب كاليفورنيا / لوس أجنلوس ، الوالايت دكتوراة يف العلوم السياسية / سياسة  -
 . 1542ادلتحدة األمريكية 

   عنوان األطروحة : -
MODERNIAZATION AND POLITICAL STABILITY AND INSTABILITY: 

 The Jordanian Case, 1955-1986  

الـــوالايت ادلتحـــدة  -لـــوسوب كاليفورنيـــا ، لـــوس اجنمعـــة جنـــاماجســـت  يف السياســـة ادلقارنـــة / ج -
 .1545 األمريكية

ماجســت  يف العالقــات الدوليــة، جامعــة ســ ن ديكنســا، نيوجرســي، الــوالايت ادلتحــدة األمريكيــة  -
1545. 

 .1534بكالوريس علوم سياسية / كلية التجارة واالقتصاد، اجلامعة األردنية ، عمان ،  -

 .1535اثنوية عامة ، اثنوية ادلفرق ، األردن  -

 . 15/0/1550اتريخ الرتقية:  Professor كادميية : أستاذ دكتورالرتبة األ -
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 الوظائف الحكومية : .4

 . 1550-1551وزير للتنمية االجتماعية / ادلملكة األردنية اذلامشية  -

 .1511-1553رئيس اللجنة ادلؤقتة لالحتاد العام للجمعيات اخل ية  -

   الدســــــــــــــــــتورالشــــــــــــــــــركة األردنيــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــحاسة والنشــــــــــــــــــر  رئــــــــــــــــــيس رللــــــــــــــــــس إدارة  -
1/11/1511- 11/11/1510. 

 .2018-1515رللس التعليم العان  انئب رئيس -
 الأكاديميةالإدارة .5

  .1551-1555نسانية / جامعة ال موك داب والعلوم االمساعد عميد كلية اآل -

 .1554عميد الربامج الدراسية والشؤون العامة ، ادلعهد الدبلوماسي األردين  -

 1555 -1554جامعة مؤتة انئب رئيس رللس أمناء  -

 .1515-1515ئب رئيس رللس التعليم العان ان -

 2018 -1515ئب رئيس رللس التعليم العان ان -

 :داريةوالإالخبزات الأكاديمية .6

 .1541-1545، جامعة ال موك مدرس للعلوم السياسية -

 .1551-1542أستاذ مساعد / قسم العلوم السياسية / جامعة ال موك  -

 .1545جامعة تنسي / نوكسفيل ، الوالايت ادلتحدة األمريكية أستاذ زائر /  -

 .1552-1550أستاذ مشارك يف العلوم السياسية / جامعة ال موك  -

 .1555-1552أستاذ مشارك يف العلوم السياسية / جامعة العلوم التطبيقية  -

 . 1551-1555مساعد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / جامعة ال موك  -

 .1554لربامج الدراسية والشؤون العامة ، ادلعهد الدبلوماسي األردين عميد ا -

 .1551-1554بلوماسي األردين ، عمان هد الدغ  متفرغ / ادلع أستاذ -

 .1551حىت  1555أستاذ مشارك قسم العلوم السياسية / جامعة ال موك  -

 .1555-1550- 1551استاذ مشارك يف قسم العلوم السياسية / جامعة الكويت  -

 .5/5/1552-15/0/1550أستاذ دكتور / قسم العلوم السياسية جامعة ال موك  -

 .1552مستشار يف إعداد دليل تدريس الرتبية الوطنية ، وزارة الرتبية والتعليم ، عمان و خب   -

 .1552خب  يف الرتبية الوطنية ، وبرانمج ادلواطا ، مؤسسة منهاج ، عمان / -

 .1515-1552ب وت ، لبنان،  –حكم القانون والنزاىة  مستشار يف ادلركز العريب لتطوير -

ــر ادلشــاركة  - ، ادلركــز العــريب لتطــوير حكــم  والربدلــاانت العربيــةخبــ  وكاتــب رئيســي يف إعــداد تقري
 .1552ب وت ، لبنان  –القانون والنزاىة 
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 .1515-1552، عمان –أستاذ العلوم السياسية جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا  -

 .1553 – 1552خب  ومستشار يف إعداد مناىج العلوم االجتماعية والرتبية الوطنية ،  -

 .1511-1553عضو اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -

 .ولغاية اآلن 1510 -1511 -1511-1515أستاذ العلوم السياسية اجلامعة األردنية  -

 .1555-1554 انئب رئيس رللس أمناء جامعة مؤتة -

 .1511-1553ادلؤقتة لالحتاد العام للجمعيات اخل ية رئيس اللجنة  -

 .1510-1511حاسة والنشر  الدستور  رئيس رللس إدارة الشركة األردنية للص -
 الاهجمامات العلمية: .7

نظرايت السياسة ادلقارنة ، األنظمة السياسية ، واألحزاب السياسية ، التنمية والتحديث يف العامل  -
والربدلـــاانت ، االااىـــات السياســـية واللقاسيـــة والتنميـــة السياســـية يف النـــامي وادلشـــاركة السياســـية 

ادلملكــــة األردنيــــة اذلامشيــــة ، والنظــــام السياســــي األردين والسياســــة اخلارجيــــة  والرتبيــــة الوطنيــــة 
والعالقـــات الدوليـــة يف الشـــرق األوســـط ، اإلوـــالح السياســـي واإلوـــالحات السياســـية يف دول 

 ة وحقوق اإلنسان.اخلليج العريب، الدميقراطي

ـــة - ـــرأي والصـــح  األردني ـــدة الدســـتور وال ـــب مقـــال يف جري ـــة، الشـــرق  زللـــل سياســـي وكات والعربي
 القطرية، السياسة الكويتية.

 الجمعيات : .8

 .1552مؤسس اجلمعية األردنية للعلوم السياسية  -

 .1555-1553رئيس اجلمعية األردنية للعلوم السياسية  -

 .1551-1555السياسية رئيس اجلمعية األردنية للعلوم  -

 عضو مجعية الشؤون الدولية األردنية / عمان . -

 عضو اجلمعية العربية للعلوم السياسية . -

 األردن. –عضو رللس أمناء مركز الرايدة للدراسات وادلعلومات ، عمان  -

 عضو رللس أمناء مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان . -

 دن .رئيس سخري لعدد ما اجلمعيات اخل ية يف األر  -

 لغاية اآلن.  -1555رئيس مجعية أيتام ادلفرق  -

 ىيئات حترير اجملالت :
الشـــرق األوســـط، مركـــز الشـــرق األوســـط للدراســـات السياســـية  عضـــو اللجنـــة االستشـــارية جمللـــة -

 لآلن. -1554

 ولغاية اآلن. -1510السياسة، جامعة مؤتة العلوم عضو ىيئة حترير رللة القانون و  -
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 عضوية اللجان  .9

 .1551-1555جلنة السالمة واألما اجلامعي / جامعة ال موك رئيس  -

 .1551-1555عضو جلنة الندوات واحملاضرات / جامعة ال موك  -

 .1551-1555عضو اللجنة العليا لدراسة اللجان الفرعية  -

 .1551عضو جلنة التحقيق والتأديب / ) جلنة خاوة ( اذار  -

 .1555-1551السياسية جامعة الكويت عضو جلنة البحث العلمي ، قسم العلوم  -

ــة للكليــات اإلنســانيةعضــو جلنــة دعــم البحــوث  - ــة العلــوم االجتماعيــةواجلــائزة التقديري جامعــة  /، كلي
 .1555-1551الكويت 

 .1552يف العلوم السياسية ، جامعة ال موك  الدكتوراهعضو جلنة برانمج  -

زية لربانمج الدكتوراة يف العلوم السياسية، اجلامعة إعداد خطة دراسية متكاملة ابللغتني العربية واإلجنلي -
 . 1555اإلسالمية العادلية، عمان 

 لآلن . 1511مشرف ومنسق برانمج الدكتوراه يف العلوم السياسية، اجلامعة األردنية  -
 مسجوى القسم 

/ قسم مقرر جلنة  العلوم السياسية  1543رئيس جلنة الندوات واحملاضرات / قسم العلوم اإلنسانية  -
 .1555-1545العلوم اإلنسانية الفصل اللاين 

 .1555عضو جلنة التسجيل واالرشاد / قسم العلوم السياسية الفصل اللاين  -

-1543ادلرشــــــــــــد األكــــــــــــادميي للتخصــــــــــــ  الفرعــــــــــــي يف العلــــــــــــوم السياســــــــــــية للســــــــــــنوات  -
1544/1555/1551. 

 .1551-1555مقرر اخلطة الدراسية للعلوم السياسية دلنح درجة  البكالوريس   -

 .1515كلية األم  احلسني با عبدهللا اللاين للدراسات الدولية جلنة الندوات واحملاضرات /مقرر  -

ـــــدهللا - ـــــا عب ـــــة األمـــــ  احلســـــني ب ـــــا / كلي ـــــة الدراســـــات العلي ـــــةعضـــــو جلن ـــــاين للدراســـــات الدولي   الل
 لآلن .-1515

 اســـــات الدوليـــــةكليـــــة األمـــــ  احلســـــني بـــــا عبـــــدهللا اللـــــاين للدر رئـــــيس جلنـــــة البحـــــث العلمـــــي /   -
1512-1513. 

كليــة األمــ  احلســني بــا عبــدهللا اللــاين للدراســات مقــرر جلنــة شــؤون أعضــاء ىيئــة التــدريس والرتقيــة/   -
 .1512-1511الدولية

كليــة األمــ  احلســني بــا عبــدهللا اللــاين للدراســات عضــو جلنــة شــؤون أعضــاء ىيئــة التــدريس والرتقيــة/   -
 .1513-1512الدولية
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كليــة األمــ  احلســني بــا عبــدهللا ادلرشــد األكــادميي لطلبــة الدراســات العليا/قســم العلــوم السياســية /   -
 لآلن . -1511اللاين للدراسات الدولية

كليـة األمـ  احلسـني بـا عبـدهللا اللـاين رئيس جلنة سلالفـات ودديـب الطلبـة /قسـم العلـوم السياسـية /   -
 لآلن . -1511للدراسات الدولية

 

 المملكة :مسجوى 

 .1550-1551رللس إدارة وندوق ادلعونة الوطنية رئيس  -

 .1550-1551عضو رللس إدارية الصندوق للتنمية والتشغيل  -

 .1550-1551رئيس اللجنة الفنية للخطة للتنمية االجتماعية واالقتصادية  -

 .1550-1551عضو اللجنة الوطنية السرتاتيجية ادلرأة األردنية  -

 .1550-1551للسكان عضو اللجنة الوطنية  -

 .1550-1551رئيس اللجنة الوطنية لؤلسرة والطفولة  -

 .15550-1551رئيس اللجنة الوطنية للمعاقني  -
 المؤثمزات والودوات : .11

 

 مكان واتريخ االنعقاد عنوان ادلؤمتر / الندوة
ندوة سابلزبورغ ) دث  عالقات الشرق والغرب علـ  العـامل   .1

 اللالث(
 –سابلزبورغ  15-01/1/1543

 النمسا
 1542تشريا أول  11-11عمان  نظرة مستقبلية  –ندوة ابب ادلندب واألما القومي   .1
إبشراف  1543أيلول  13-11عمان  ادلؤمتر االسرتاتيجي العريب األول   .0

واالسرتاتيجية مركز الدراسات السياسية 
 ابألىرام / مصر واجلامعة األردنية

 15/5/1543-13عمان  مؤمتر النظام العريب ، اجلمعية العربية للعلوم السياسية    .5
 0/11/1555ادلنتدى اللقايف اربد  ندوة   احلسني والقضااي العربية ادلعاورة     .1
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  زلاضرة   النظام الدون اجلديد    .2

15/1/1551 
 4/1/1551جامعة ال موك  ندوة   الوحدة العربية ضرورة حلماية أمتنا   .3
 15/5/1551جامعة ال موكنـــدوة األســـبوا اللقـــايف الســـابب لكليـــة اآلداب    النهـــو    .4
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 العريب   : النهو  والتحدي 
ة ادللكية عمان أكادميية الشرط عر  كتاب الفكر السياسي يف األردن   زلاضرة   .5

15/3/1551 
أكادميية الشرطة ادللكية ، عمان  زلاضرة   النظام العريب والعامل اإلسالمي     .15

15/3/1551 
11.  Lecture " Modernization in Jordan"  July20.1988. Malone Faculty 

fellows 

11.  Lecture ,"Democracy in Jordan "  July 16.1990, Malone 

Faculty fellows, Yermouk 

University 

1551مركز االردن اجلديد للدراسات  حول االنتخاابت النيابية / قانون االنتخاب ندوة  .10  

 مركز األردن اجلديد عمان ندوة العمل الربدلاين واقب وتطلعات ، أدنيارو  .15
3-5/15/1551 

 1552حزيران  10-11عمان  ندوة اللورة العربية يف ذكراىا اللمانني  .11
 4/1/1552جامعة ال موك اربد  اجلامعات األردنيةندوة تدريس العلوم السياسية يف   .12
 05/15/1552عمان  ندوة تدريس العلوم والدراسات العليا  .13
 11/1/1553عمان  11ندوة السياسة األوربية ااه الشرق األوسط يف القرن   .14
 1553عمان  مؤمتر السياسة اخلارجية األردنية األول  .15
اللاين / األردن ودول مؤمتر السياسة اخلارجية األردنية    .15

 اجلوار
 1554عمان 

 11ادلؤمتر السنوي اللالث ادلياه العربية وحتدايت القرن   .11
 مركز دراسات ادلستقبل

تشريا  12-15جامعة أسيوط ، مصر ، 
 1554اثن 

زلاضرة يف وزارة اخلارجية االماراتية ) السياسة اخلارجية   .11
 األردنية (

 

 1554أبو ظيب ، نيسان 

أبو ظيب اإلمارات العربية ادلتحدة ،  ادلس ة الدميقراطية يف األردن   جامعة العني زلاضرة ،  .10
 1554نيسان 
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جامعة آل البيت، ادلفرق ،  ندوة التحول الدميقراطي يف العامل العريب خالل التسعينات  .15
1/11/1555 

 1555عمان أيلول  1555-45ندوة عقد ما الدميقراطية يف األردن   .11
 1555نيسان  5جامعة ال موك اربد،  الفلسطينية يف مس ة احلسني ندوة القضية  .12
، الدراسات الدولية ، جامعة بغداد مركز العربية –مؤمتر العالقات العربية   .13

11/11/1555 
مؤمتر السياسة اخلارجية األردنية اللالث، األردن ودول   .14

 رللس التعاون اخلليجي
 1551نيسان  0-5

 الكويت 1550/ديسمرب 4-2 االجتماعية والصحية ودورىا يف تنمية اجملتمبمؤمتر العلوم   .15
 الكويت 1550/ ديسمرب  11 ندوة رللس التعاون اخلليجي وادلتغ ات اإلقليمية والدولية  .05

 
مؤمتر السياسة اخلارجية األردنية الرابب ، األردن وادلغرب   .01

 العريب
3-4/5/1555 

 1555ب وت، لبنان  السياسيةمؤمتر اجلمعية العربية للعلوم   .01
 5/1/1555-0جامعة القاىرة ،  ندوة اإلوالح السياسي يف الوطا العريب  .00

 القاىرة
 1551مركز الرأي للدراسات ، عمان  ندوة اإلوالح السياسي يف العامل العريب  .05
مؤمتر الدميقراطية يف الوطا العريب، مركز دراسات العامل   .01

 النامي
 1555جامعة القاىرة ، مصر 

دور ، مؤمتر األردن دبلوماسية عربية يف الشرق األوسط  .02
القيادة اذلامشية يف الدبلوماسية األردنية  ادللك  عبدهللا 

 اللاين والسياسة اخلارجية 

 1515كانون األول/ ديسمرب   1-0

 

 1554عمان،  ورشة العمل الوطنية، حكم القانون يف األردن  .03
التحدايت االجتماعية يف ادلنتدى االجتماعي الوطين،   .04

 األردن
11/15/1511 
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 15/5/1511عمان،  الدميقراطية والعملية االنتخابية، منتدى سحاب اللقايف  .05
اجملتمب ادلدين يف األردن، عمان، االحتاد العام للجمعيات   .55

 اخل ية
1554 

51.  International Humantarian3 Baku 

Forum 
Nov.1-2 -2013 Baku 

Azerbaijan 
1/11/1512ادلنتدى العادلي للوسطية، عمان  الدولة ادلدنية واإلوالح السياسي يف األردن  .51  

عمانمؤمتر األردن يف بيئة متغ ة،  ادلوق  األردين ما القضية الفلسطينية  .50  
 4-6/11/2012.  

 مؤمتر الرتبية والشباب، تونس  التجربة األردنية -كاسحة اإلرىابآلّيات م  .55
16-11/11/2012.  

 العالقات األردنية اإلسرائيلية  .51
 

اإلقليمية: الواقب  -مؤمتر العالقات العربية
عمانواآلساق،   

 2-3/12/2012  
 

 الإشراف على رسائل الدكجوراة والماجسجيز:  .11
 

 اجلامعة التاريخ اسم الرسالة
ـــــة  دراســـــة اســـــرتاتيجية   .1 اســـــرتاتيجية حـــــروب التحريـــــر الوطني

 )دكتوراه(
 يف الدمناركاجلامعة العربية  1555

التحــــدايت األمنيــــة للسياســــة اخلارجيــــة األمريكيــــة يف منطقــــة   .1
 الشرق األوسط مرحلة ما بعد احلرب الباردة

 جامعة الشرق األوسط 1554

الواقـــب اجليوسياســـي وأثـــره علـــ  قضـــية ومســـتقبل الصـــراا يف   .0
 دارسور

 جامعة الشرق األوسط 1554

-1535 يف دول اخللـــــيج العـــــريب مـــــااإلوـــــالح السياســـــي   .5
1555 

نوسمرب، 
1555 

 جامعة الشرق األوسط

-1551اإلوــالح السياســي يف الكويــت وأثــره علــ  التغيــ    .1
1515 

كانون األول 
1515 

 جامعة الشرق األوسط

 األوسط جامعة الشرق 1515التحوالت السياسية يف النظـام الـدون اجلديـد وأثـره علـ  أمـا   .2
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 1515-1555دول رللس التعاون اخلليجي واستقرارىا، 
 جامعة الشرق األوسط 1555 مستقبل العراق بني بناء الدولة وزلاوالت التقسيم  .3
 جامعة الشرق األوسط 1555 حتدايت األما الوطين األردين  .4
 جامعة الشرق األوسط 1511 1555-1545اإلوالح السياسي يف األردن   .5
التوجهـــات السياســـية لالجئـــني الفلســـطينيني اـــاه أطروحـــات   .15

 الالجئني يف مفاوضات احلل النهائي )دراسة ميدانية(قضية 
 جامعة الشرق األوسط 1515

اإلســرائيلي، جامعــة  -اجلــدار العــازل ومســتقبل الصــراا العــريب  .11
 The Segregation wall 1515الشـرق األوسـط، 

and the future of Arab- Israeli conflict 

1515 M.E.U 
 جامعة الشرق األوسط

-1555السياســي علــ  االســتقرار يف األردن أثــر اإلوــالح   .11
1511 

 اجلامعة األردنية 1511

 اجلامعة األردنية 1511 حقوق اإلنسان وحرايتو األساسية يف الدستور األردين  .10
دور االنتخــــــاابت النيابيــــــة يف التحــــــول الــــــدميقراطي )احلالــــــة   .15

 (1510-1545األردنية 
 اجلامعة األردنية 1510

11.  Soft power within the American 

Foreign Policy towards Iran 
 اجلامعة األردنية 1515

 اجلامعة األردنية 1510 الدميقراطية ومستقبلها يف دول الربيب العريب  .12
االوــالحات السياســية الدســتورية ودث ىــا علــ  العالقــة بــني   .13

 السلطات )احلالة األردنية(
 اجلامعة األردنية 1510

 اجلامعة األردنية 1510 الربيب العريب ادلوق  اإلسرائيلي ما  .14
 اجلامعة األردنية 1510 التحوالت الدميقراطية وأثرىا عل  احلياة السياسية يف العراق  .15
االااىات السياسية لدى طلبة اجلامعة األردنية ااه االحـزاب   .15

 السياسية األردنية  دراسة ميدانية 
 اجلامعة األردنية 1510

اللاللـــــــة األاثر السياســـــــية واالمنيـــــــة األردن وحـــــــرب اخللـــــــيج   .11
 (1554-1550واالقتصادية )

 اجلامعة األردنية 1515

 اجلامعة األردنية 1515االوــالحات السياســية والدســتورية ودث ىــا علــ  العالقــة بــني   .11
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 1510-1515السلطات 
دور مؤسســــــات اجملتمــــــب ادلــــــدين يف اإلوــــــالح السياســــــي يف   .10

 األردن
 اجلامعة األردنية 1515

مبـــادرات جاللـــة ادللـــك عبـــدهللا اللـــاين يف عمليـــات اإلوـــالح   .15
 السياسي يف األردن

 اجلامعة األردنية 1515

ـــــة يف تشـــــكيل االااىـــــات السياســـــي   .11 ـــــر الفضـــــائيات العربي أث
 ألعضاء النقاابت ادلهنية يف األردن ااه احلراك الشعيب

 جامعة العلوم اإلسالمية 1515

ز مفــاىيم ادلــواطا لــدى طلبتهــا دور اجلامعــات الرةيــة يف تعزيــ  .12
 دراسة ميدانية

 اجلامعة األردنية 1511

ـــــــب اجليوسياســـــــي األردين   .13 ـــــــ  ادلوق ـــــــة عل التحـــــــدايت اإلقليمي
1555-1511 

 جامعة العلوم اإلسالمية 1511

-1550العمليــــة السياســــية يف إقلــــيم كردســــتان ومســــتقبلها   .14
1515 

 اجلامعة األردنية 1515

والسياسي للجماعـات اإلسـالمية ادلتطرسـة التأث  االسرتاتيجي   .15
 1515-1515يف سوراي والعراق 

 اجلامعة األردنية 1515

أثــر اإلوــالح السياســي علــ  االســتقرار السياســي يف األردن   .05
 1515-1515ما 

 اجلامعة األردنية 1515

أثـــــر حـــــزب العدالـــــة والتنميـــــة يف النظـــــام السياســـــي الرتكـــــي   .01
1551-1515 

 األردنيةاجلامعة  1515

األبعاد اإلنسانية يف السياسة اخلارجية الكويتية يف عهد األمـ    .01
 1515-1552وباح األمحد اجلابر الصباح 

 اجلامعة األردنية 1515

دور التنظيمـــات اإلســـالمية يف األزمـــة الســـورية خـــالل الفـــرتة   .00
1511-1515 

 اجلامعة األردنية 1515

ـــدى   .05 ـــر اللقاســـة السياســـية يف تكـــويا االااىـــات السياســـية ل أث
   1511طلبة اجلامعة األردنية يف 

 اجلامعة األردنية 1511

 اجلامعة األردنية 1511 أثراإلوالح السياسي عل  دور الربدلان األردين   .01
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 1511 – 1515ما
احلركــات اإلســالمية وأثرىــا علــ  االســتقرار السياســي يف العــامل   .02

 1515-1515العريب 
 اجلامعة األردنية 1511

احملددات وادلتغ ات ادلؤثرة يف السياسة اخلارجية اإليرانيـة اـاه   .03
 (1511-1511أما دول رللس التعاون اخلليجي )

 اجلامعة األردنية 1511

مســـتقبل أمـــا اخللـــيج العـــريب يف ضـــوء الصـــراا السياســـي يف   .04
 1511-1511اليما 

 اجلامعة األردنية 1511

التنميـــة السياســـية يف االنتمـــاء الـــوطين يف دولـــة اإلمـــارات أثـــر   .05
 (1511-1551العربية ادلتحدة )

 اجلامعة األردنية 1511

الصــــــراا السياســــــي يف ســــــوراي ودوره يف انتشــــــار اجلماعــــــات   .55
ــــــرتة  ــــــوطين األردين يف الف ــــــا ال ــــــ  األم ادلتطرســــــة ودث ىــــــا عل

1511-1511 

 اجلامعة األردنية 1511

عملية التنشئة السياسية واالجتماعية يف دولـة دور اإلعالم يف   .51
 (1512-1511الكويت )دراسة ميدانية 

 اجلامعة األردنية 1512

أثـــر التنميـــة السياســـية يف االنتمـــاء الـــوطين يف دولـــة اإلمـــارات   .51
 (1512 -1551العربية ادلتحدة خالل الفرتة )

 اجلامعة األردنية 1512

الشـــــرق األوســـــط )ســـــوراي السياســـــة اخلارجيـــــة األمريكيـــــة يف   .50
 (1512-1555والعراق( أمنوذجاً يف عهد أوابما )

 اجلامعة األردنية 1512

 اجلامعة األردنية 1512 (1512-1511الدولة الفاشلة: سوراي أمنوذجاً )  .55
تداعيات أزمة اللجوء السـوري علـ  ادلملكـة األردنيـة اذلامشيـة   .51

(1515-1511) 
 اجلامعة األردنية 1512

واإلعالم: التأث  والتأثر/ حالة دراسة: ادلنطقة العربية السياسة   .52
(1511-1512) 

 اجلامعة األردنية 1512

ـــــيما  .53 ـــــ  االســـــتقرار السياســـــي يف ال ـــــره عل ـــــب العـــــريب وأث  الربي
 (/ أطروحة دكتوراه1515-1511)

 جامعة العلوم اإلسالمية 1512

 اجلامعة األردنية 1513دور اإلعالم يف تعزيـز ادلشـاركة السياسـية والعمـل احلـزيب لـدى   .54
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 1513الشباب األردين دراسة ميدانية 
الُبنيــة األيديولوجيــة للحركــات ادلتطرســة دراســة حتليليــة يف سكــر   .55

تنظــيم الدولـــة اإلســالمية يف العـــراق والشـــام  -تنظــيم القاعـــدة
 / أطروحة دكتوراه )داعش(

 جامعة العلوم اإلسالمية 1513

 اجلامعة األردنية 1513 السياسة اخلارجية اإليرانية ااه أحداث الربيب العريب  .15
التحـــدايت والتهديـــدات الداخليـــة واخلارجيـــة لؤلمـــا الــــوطين   .11

 / أطروحة دكتوراه (1512-1555األردين )
 اجلامعة األردنية 1513

ـــأل تواجـــو األردن يف ظـــل  .11 ـــة ال أزمـــة اللجـــوء  التحـــدايت األمني
 / أطروحة دكتوراهالسوري

 اجلامعة األردنية 1514

ــاء الدولــة/ ســوراي أمنوذجــاً   .10 ــة الفاشــلة: إشــكالّية إعــادة بن الدول
 / أطروحة دكتوراه (1515-1512)

 اجلامعة األردنية 1514

السياســـــة اخلارجيـــــة االيرانيـــــة ااـــــاه  احـــــداث الربيـــــب العـــــريب   .15
 االردنية ()اطروحة دكتوراه اجلامعة 

 اجلامعة االردنية  1514

 الموشورات العلمية : .12
 

 : الكتب 
 

 اتريخ النشر النشرمكان  اسم الكتاب
 1555 دار زىران، عمان  السياسي األردين، حقائق ومفاىيم النظام  .1
 1551 عمان، دار احلامد  السياسي األردين، الطبعة اللانيةالنظام   .1
 1552 عمان  الطبعة اللاللةالسياسي األردين، النظام   .0
 1554 عمان النظام السياسي األردين، الطبعة الرابعة  .5
 1555 عمان النظام السياسي األردين، الطبعة اخلامسة  .1
 1551 عمان النظام السياسي األردين، الطبعة السادسة   .2
 1551 عمان الرتبية الوطنية والنظام السياسي األردين، الطبعة السابعة  .3
 1554 عمان الرتبية الوطنية والنظام السياسي األردين، الطبعة اللامنة  .4
 1555 عمان الرتبية الوطنية والنظام ، الطبعة األوىل، نسخة جديدة معدلة  .5
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 1515 عمان الرتبية الوطنية والنظام ، الطبعة اللانية  .15
 1555 أمانة عمان  ثقاسيةالنظام السياسي األردين، طبعة   .11
 1545 دار اجليل / ب وت لبنان التحديث واالستقرار السياسي يف األردن   .11
 1551 ادلطابب العسكرية عمان ( 1505- 1441األم  شاكر با زيد، نشأتو وحياتو )  .10
يف الرتبية الوطنية ، النظام السياسي األردين وادلس ة الدميقراطية   .15

 ، الطبعة األوىل دار احلامد 
 1552 عمان

، 1551مو ادللكـي األمـ  حسـا ، عـام واحب السـ خطاابت  .11
 زلرر 

 1553 عمان

 1554 وزارة اللقاسة ،عمان ، السالم ى وأسكار يف التنمية الدميقراطيةاحلسا با طالل، رؤ   .12
 1555 عمان السياسة اخلارجية األردنية ، واقب وتطلعات ، زلرر   .13
 1555 عمان  ، زلرر السياسة اخلارجية األردنية ودول اجلوار   .14
 1551 دار احلامد ، عمان ، زلرر ردنية ودول رللس التعاون اخلليجيالسياسة اخلارجية األ  .15
مركز الدراسات  االوالح السياسي يف الوطا العريب ، زلرر  .15

االسرتاتيجية ، جامعة 
 الكويت

1551 

 1554 ب وت الربدلان يف الدول العربية األردن، لبنان، مصر، ادلغرب  .11
 1515 دار احلامد، عمان  اإلوالح السياسي واحلكم الرشيد  .11
التحـــــدايت األمنيـــــة للسياســـــة اخلارجيـــــة األمريكيـــــة يف الشـــــرق   .10

 األوسط
 1511 دار احلامد، عمان

 1511 دار احلامد، عمان  دارسور الصراا وادلستقبل  .15
 1511 وزارة اللقاسة، عمان النظام السياسي األردين  .11
 1511 عمان اللالث، وزارة التنمية السياسيةادللك والسلطات   .12
 1511 عمان  الوجيز يف ادلفاىيم وادلصطلحات السياسية  .13
 1512 عمان )زلّكم( اإلوالح السياسي وادلشاركة السياسية يف األردن  .14
 1512 مصر -القاىرة )زلّكم( نظرايت التنشئة السياسية واللقاسة السياسية  .15
 1513 عمان )زلّكم( الطبعة اللاللة عشرة، النظام السياسي األردين  .05
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 1513 عمان )زلّكم( دراسة حتليلية يف انتخاابت رللس النواب اللاما عشر  .01
 1514 عمان -حتت الطبب مبادئ السياسة ادلقارنة  .01

00.  Jordanian Political System الوالايت  -حتت الطبب
 ادلتحدة االمريكية 

1514 

  : ادلقاالت 

 

 اتريخ النشر مكان النشر عنوان ادلقال
1.  " Factor of political stability in Jordan ", 

Administrative change , Vol.XIV, NOS 
India 1-2 July, 

1987 
1.  The Palestinian movement : History and 

prospect. Journal of political science , 

Aligrah muslim University 

India 1991 

األحــــــــــزاب والتنظيمــــــــــات السياســــــــــية يف األردن تقيــــــــــيم   .0
 ( دراسة مقارنة1515-1513)

مؤتة لؤلحباث، جامعة 
 الكرك  -مؤتة 

1551 

تصــــورات طلبــــة جامعــــة ال مــــوك دلمارســــة مــــواد اإلعــــالن   .5
 العادلي حلقوق اإلنسان يف اجملتمب األردين  

رللة البلقاء للبحوث 
والدراسات ، اجمللد 
 اللالث والعدد األول

1551 

ـــة   .1 التنميـــة الريفيـــة مـــا بـــني الدولـــة وادلنظمـــات غـــ  احلكومي
ـــات تطـــوير أداءىـــا )إطـــار نظـــري( ، نـــدوة ادلنظمـــات  وآلي

 احلكومية وغ  احلكومية

 /5 /0-1 عمان
1552 

مالحظـــات حـــول سلســـفة التعلـــيم العـــان يف األردن ، ورقـــة   .2
 عمل لندوة العلوم السياسية والدراسات العليا

/05/15 عمان
1552 

ـــــدور األورويب يف الشـــــرق األوســـــط والعالقـــــات   .3 مالمـــــح ال
العربية األوروبية ورقـة مقدمـة لنـدوة السياسـة ألوروبيـة اـاه 

 11الشرق األوسط يف القرن 

/11/1 عمان
1553 

  سـليمان النابلسـي، والتجربـة احلزبيـة   سـليمان النابلســي   .4
ــــدوة مركــــز الد ــــو، وقــــائب ن ــــراءة يف ســــ تو واربت راســــات ق

 األردنية ابلتعاون مب وزارة الشباب

 1553 عمان

 1553 عمان ، كانون أولدور األحزاب يف التنمية السياسية ، مؤلـ  مجـاعي ، مركـز   .5
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 الرايدة
التحــــدايت الــــأل تواجــــو العمــــل احلــــزيب يف األردن مؤلــــ    .15

 مجاعي ، مركز الرايدة
 1553 عمان كانون أول

اجلامعيني   دراسة ميدانية  االااىات السياسية لدى الطلبة  .11
  أحباث ال موك ، سلسلة العلوم اإلنسـانية واالجتماعيـة ، 

 1550اجمللد التاسب العدد األول ، 

 اربد جامعة ال موك

اجمللـــد   -التنميـــة السياســـية   أطـــار نظـــري   رللـــس األمـــة  .11
 (15السابب ، العدد )

 1554 عمان

األردن  ، اديـــد احليـــاة  اديـــد معـــاي  تشـــكيل الـــوزارة يف   .10
السياسية يف األردن . ادلركز األردين للدراسات وادلعلومات 

 (0سلسلة قضااي )

 1555 عمان

األردين اللالـث االااىات السياسية ألعضاء رللس النواب   .15
  رللـــة دراســـات ، اجمللـــد الســـابب عشـــر   دراســـة مســـحية 

والعشــــــريا ، العــــــدد األول ، سلســــــلة العلــــــوم اإلنســــــانية 
 1555واالجتماعية ، لعام 

 عمان اجلامعة األردنية

الصــراا العــريب اإلســرائيلي حــول ادليــاه   نظــرة مســتقبلية     .11
 رللة دراسات وحبوث الوطا العريب، العدد العاشر 

اجلامعة ادلستنصرية  
 بغداد

1555 

( ، 1555-1545التحــــــــــــول الــــــــــــدميقراطي يف األردن )  .12
العـــريب خـــالل التســـعينات ، التحـــول الـــدميقراطي يف العـــامل 

 حترير محدي عبد الرمحا ، جامعة آل البيت

 1555 األردن

العالقات العربية األوروبية   ما احلوار إىل الشراكة   مركـز   .13
 الدراسات الدولية

 1555 جامعة بغداد  

أسكار ورؤى يف الدولة الفلسطينية ، مركز دراسات الشرق   .14
 (01األوسط العدد )

 1555 عمان، ندوات

القضــــية الفلســــطينية يف مســــ ة احلســــني ، مركــــز دراســــات   .15
 الالجئني والنازحني واذلجرة القسرية

نيسان  5 جامعة ال موك
1555 

: األحزاب السياسية األردنية وأسباب عزوف ادلواطا عنهـا  .15
 1555  دراسة ميدانية   شباط 

 1551 أحباث ال موك
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العـريب لـدى طلبـة  اإلدراك السياسي ألبعاد التمـزق القـومي  .11
جامعــة العلــوم التطبيقيــة   دراســة ميدانيــة   ملحــق العلــوم 

 (14اإلنسانية ، رللد )

كانون أول  عمان ، األردن
1551 

، دراسـة ميدانيـة ىات السياسية لطلبة جامعة الكويتاالاا  .11
 مشرتك

 1555 رللة دراسات اخلليج

دراسـات ، مركـز ح السياسـي يف دول اخللـيج العـريباإلوال  .10
 وحبوث الدول النامية

 1555 جامعة القاىرة

رللس النواب الرابب  قراءة يف نتائج االنتخاابت النيابية  .15
 عشر

 1550العام 

وق اإلنســــان يف اجملتمــــب األردين، )دراســــة منــــط ثقاســــة حقــــ  .11
 أحباث ال موكرللة  ،(ميدانية

 1550 جامعة ال موك، اربد

( 1553-1550)رللــــس النــــواب األردين الرابــــب عشــــر   .12
 للدراسات السياسية مركز القدس ،قراءة حتليلية للنتائج

 1555 عمان

التحوالت الدميقراطية، ادلملكة األردنيـة اذلامشيـة، وادلملكـة   .13
 دراسة مقارنةادلغربية: 

منشورة بكتاب اجلمعية 
األردنية للعلوم 

 السياسية

1555 

 للدراسات مركز الرأي معوقات اإلوالح السياسي يف األردن  .14
 عمان

1551 

سصل ما كتاب الرتبية  احلياة السياسية والدميقراطية  .15
الوطنية لوزارة التعليم 

 العان

15/2/
1554 

، عمان، ورشة عمل السياسة العامة، إطار نظري،   .05
 سندق ادل يداين

أيلول  4-11
1553 

01.  The Status and Challenges Facing Civil 

Societies in Jordan 
Amman 2008 

01.  Multiculturalism, Theoretical 

Framework 

Baku – 

Azerbaijan 

2013 

/11/15 عمان النظام الربدلاين، وآليات تشكيل احلكومات الربدلانية  .00
1511 
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رللة دراسات اجلامعة  الدولة الفاشلة: سوراي أمنوذجاً   .05
 األردنية

1512 

العلوم الرتبوية رللة  التحدايت والتهديدات الداخلية واخلارجية لؤلما األردين    .01
 األردنية

1514 

التحــدايت األمنيــة الــأل تواجــو األردن يف ظــل أزمــة اللجــوء   .02
 السوري

رللة دراسات اجلامعة 
 األردنية

1514 

 
 مواد الجدريس على مسجوى البكالوريوس والماجسجيز:  .13

 
 السياسيةمقدمة يف العلوم   .1
 قضااي معاورة  .1
 النظام السياسي األردين  .0
 الرتبية الوطنية  .5
 القضية الفلسطينية  .1
 نظرية التنمية السياسية  .2
 نظرايت السياسة ادلقارنة  .3
 دراسات متخصصة يف السياسة ادلقارنة  .4
 نظرايت النظم السياسية  .5
 األحزاب وادلنظمات السياسية والرأي العام  .15
 الدولية االقتصاديةالعالقات   .11
 نظرية العالقة الدولية  .11
 التنظيمات الدولية واإلقليمية  .10
 دراسات سياسية ابللغة اإلجنليزية  .15
 النظم السياسية العربية  .11
 اإلسرائيلي -الصراا العريب  .12
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