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 : دمحم جمال حديثه الخريشة  اإلسم
 

 74/5/4641 - : عّمان مكان/تارٌخ المٌالد
 : أردنً  الجنسٌة

 : متزوج الحالة اإلجتماعٌة
 

 ، األردن44452، عّمان 528542: دٌر غبار، عّمان، ص.ب.   العنوان
   88637466788488 :  هاتف

 mjkhraisha@yahoo.com:  اإللكترونًالبرٌد 
 

 :التحصيل األكاديمي
 

 برٌطانٌا - عالقات الدوليةشهادة الدكتوراه في ال 7848شباط  – 7883أٌلول 
 كلٌة السٌاسٌة والعالقات الدولٌة    

 برٌطانٌا  -( Nottingham Trent Universityجامعة نوتنجهام ترنت )
  

ى العالقات األمرٌكٌة ٌٌم نظرٌتً اللٌبرالٌة المهٌمنة والدول الصغٌرة عل"تق :موضوع الرسالة
 (صفحة 028، كلمة 680888)"، 7888 ناألردنٌة م

"Evaluating Theories of Liberal Hegemony and Small States 

Politics in US-Jordanian Relations in the 2000s -" 
   

 
 برٌطانٌا - عالقات الدوليةفي ال ماجستير 7883أٌلول  – 7882أٌلول 

 كلٌة السٌاسة والعالقات الدولٌة    
 برٌطانٌا -( Nottingham Universityجامعة نوتنجهام )

 
 : المواد    

 (Theories of International Relationsنظرٌات العالقات الدولٌة ) .4
 (Globalization and its discontentالعولمة ) .7
 (War, Peace and Terrorب )الحرب والسلم واإلرها .0

 (International Political Economyاإلقتصاد السٌاسً الدولً ) .1
 (Foreign Policy Analysisتحلٌل السٌاسة الخارجٌة ) .2
 (Designing Political Enquiry)تصمٌم تحقٌقات سٌاسٌة  .3
 .: دور اإلعالم و الرأي العام األمرٌكً فً حرب الخلٌج الثانٌةعنوان الرسالة 
 

 برٌطانٌا -في البحث العلمي شهادة الدبلوم  وحتى 7883تشرٌن األول/
 (Postgraduate Diploma in Research Practice)  7886تشرٌن الثانً/ 

 برٌطانٌا -( Nottingham Universityجامعة نوتنجهام ترنت )
 
 

 األردن - بكالوريوس العلوم السياسية 4663كانون الثانً/ -4667أٌلول/
 الجامعة األردنٌة. - اإلقتصاد والعلوم اإلدارٌة كلٌة

 
 

 علميشهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، الفرع ال    4667
 مدرسة الكلٌة العلمٌة اإلسالمٌة، عّمان، األردن.                                     
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 امعة األردنية.الج – 0201 -1-1 –أستاذ مشارك                    :الرتبة األكاديمية
 
 

 :العملية اتالخبر
 

 تنمية الدولية رئيس قسم ال                       اآلن – 0201أيلول /
           الجامعة األردنية.     -ية  الدول الثاني للدراسات هلل عبدن بن يكلية األمير الحس                                           

 
 .قسم العلوم السٌاسٌة - عضو هٌئة تدرٌس              7874أٌلول  – 7846 حزٌران

 لجامعة األردنية.ا – الدولية الثاني للدراسات هلل عبدن بن يكلية األمير الحس                                            
                                                                                     

    
 الدولية الثاني للدراسات هلل عبدن بن يكلية األمير الحس - تنمية الدوليةرئيس قسم ال   7846حزٌران  – 7844أٌلول /

           الجامعة األردنية.                                                                               
  

 االنجليزية باللغة اإلنسانبرنامج الماجستير في التنمية الدولية و حقوق                                                                        
                                                                 

  قسملل المختلفة واإلدارٌةكادٌمٌة األ عمالاألدارة إ 

  ٌرالماجستتدرٌس مواد مختلفة من خطة. 

  فً مجلس الكلٌة. التنمٌة الدولٌةتمثٌل قسم 

  :رئاسة وعضوٌة  اللجان المختلفة 
 )رئٌسا( ،لجنة الخطة الدراسٌة

 )رئٌسا( ،لجنة شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس
 )رئٌسا(  البحث العلمً،لجنة 

       
 بن عبدهللا الثاني للدراسات         كلية األمير الحسين  – رئيس قسم العلوم السياسية            7844 – 7843أٌلول /

 الجامعة األردنية -الدولية                                               
 تشمل المهام: 

 

 قسم العلوم السٌاسٌة.ل االدارٌة المختلفةكادٌمٌة واأل عمالاألدارة إ 

 .تدرٌس مواد مختلفة من خطة البكالورٌس فً العلوم السٌاسٌة 

  العلوم السٌاسٌة فً مجلس الكلٌة.تمثٌل قسم 

  عضوٌة  اللجان المختلفة:رئاسة و 
 )رئٌسا( ،ة الدراسٌةلجنة الخط

 )رئٌسا(  ،لجنة شؤون أعضاء هٌئة التدرٌس
 )رئٌسا( ،لجنة الدراسات العلٌا و البحث العلمً

 لجنة المؤتمرات و الندوات.
 لجنة ضمان الجودة.

 لجنة مخالفات الطلبة.
 اللجنة االجتماعٌة و الثقافٌة.

 
 

 الجامعة األردنية –أستاذ مساعد            7843أٌلول/ – 7842ول/أٌل
 للدراسات الدولٌة كلٌة األمٌر الحسٌن بن عبدهللا الثانً

 لشؤون الطلبة مساعد عمٌد الكلٌة -عضو هٌئة تدرٌس فً قسم العلوم السٌاسٌة 
 :شملت المهام

  خطة البكالورٌس فً العلوم السٌاسٌة.تدرٌس مواد مختلفة من 

 .القٌام بمهام مساعد العمٌد فٌما ٌتعلق بقضاٌا الطالب المختلفة 

 
 

 الجامعة األردنية –اضر غير متفرغ مح 7842حزٌران  – 7841أٌلول/
 :شملت المهام

 
 دراسات استراتٌجٌة، دراسات سٌاسٌة.تدرٌس المواد التالٌة باللغة اإلنجلٌزٌة: 
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 األردن - جامعة العلوم التطبيقية –أستاذ مساعد  7842أٌلول  – 7848أٌلول/
 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة –قسم العلوم السٌاسٌة            

 المهام: تشمل                                       
 

  ،تربٌة وطنٌة، تدرٌس المواد التالٌة: نظرٌات العالقات الدولٌة، السٌاسة الخارجٌة، تنمٌة سٌاسٌة
 دراسات استراتٌجٌة، فكر سٌاسً عربً وإسالمً، فن المفاوضات، أصول دبلوماسٌة.

 العلوم السٌاسٌة. أمٌن سر قسم 

 .عضو اللجنة الثقافٌة فً الكلٌة 

  تطبٌق مشروع "البرلمان الطالبً"، قمت بدور المنظم والمٌسر للمشروع وهو نشاط شهري ٌلعب
 ناقشون شؤون سٌاسٌة وشؤون طالبٌة تهمهم.الطالب به دور البرلمانٌٌن ٌ

 .تنظٌم حلقات نقاشٌة للطالب والمشاركة فٌها 

 
 والقيادة نامج الزمالة حول التربية المدنيةعضو بر 7840أٌار /  –شباط 

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة –جامعة سٌركٌوز  –كلٌة ماكسوٌل للمواطنة والشؤون العامة
 

أهمٌة استخدام التعلٌم المؤدي إلى تعزٌز المشاركة المدنٌة والمجتمع المدنً من أجل : إلى ترسٌخ ٌهدف البرنامج
 تعزٌز الدٌمقراطٌة والمواطنة.

Civic Educational and Leadership Fellowship (CELF), 

Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University – New York, USA 

 
 قسم السياسة والعالقات الدولية – محاضر غير متفرغ     7885أٌار  -7884تشرٌن أول

 – (Nottingham Trent University) بريطانيا -جامعة نوتنجهام ترنت 
 برٌطانٌا

                                 
 :شملت المهام

 .تقدٌم محاضرات ضمن مادة السٌاسة الخارجٌة 

 مشاركة فٌها.تنظٌم حلقات نقاشٌة للطالب وال 

 .منسق للطالب من مستوى السنة الثانٌة فً قسم السٌاسة والعالقات الدولٌة 
 
 

 نوتنجهام، بريطانيا –في مركز نوتنجهام التعاوني متطوع       7884آب-7884تموز 
  تقدٌم محاضرات لالجئٌن فً المركز حول دور الدٌمقراطٌة والعولمة فً حٌاتهم الٌومٌة كمواطنٌن

 ٌمقراطٌة.فً دولة د

  مساعدة الالجئٌن على االندماج فً المجتمع المحلً من خالل عقد جلسات توعوٌة حول أمور
 مختلفة تهم مناحً حٌاتهم.

 
 

 مجلس األعيان األردني –سكرتير لجنة الشؤون الخارجية      7882أٌلول  – 4665تموز 
 :شملت المهام

 جٌة فً المجلس.تنظٌم وتنسٌق اجتماعات ونشاطات لجنة الشؤون الخار 

 .العمل كمنسق لكافة أعضاء لجنة الشؤون الخارجٌة 

 .حضور اجتماعات لجنة الشؤون الخارجٌة وإعداد وصٌاغة محاضر اجتماعات اللجنة 

 .كتابة تقارٌر إلى أمٌن عام المجلس حول أعمال ونشاطات اللجنة 

 ة.االتصال مع المؤسسات المعنٌة فً األردن وخارجها لتنسٌق أعمال اللجن 

  المشاركة ضمن الوفد األردنً فً المؤتمرات الدولٌة والمنتدٌات التً تشارك فٌها لجنة الشؤون
 الخارجٌة وإعداد ملخصات وتقارٌر بشأنها.

 
 :مهارات

 

 اللغة العربٌة )اللغة األم(، اللغة اإلنجلٌزٌة )ممتازة( : لغات 

 كمبيوتر: ( معرفة شاملة فً الكمبٌوترOfficeومهارات االنت ).رنت 
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 نشورات:م
 

- Proceedings of the Research practice Course Conference 2009: "Challenging 

Your Field".  ISBN 978-1-84233-137-8. 
- U.S. Uni - Polarity and the International System.                                           

Dirasat, Human and Social Sciences, Volume 47, No. 1, 2020. 

 

- The Implication of Priming and Framing Effects for News Coverage of Gaza’s 

the Great March of Return in Arabic News Websites: A Comparison between 

Aljazeera and Al-Arabia.   

           Dirasat, Human and Social Sciences, Volume 47, No. 1, 2020. 

 
  


