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 .2007اإلن ار السبكر، عسان، األردن، تذرين الثاني 



 
 : ورش عمل:سابعاا 

 .1994/  6/5 – 11/4ورشة عسل " دور الكهنغرس في الحياة األمريكية "، واششطن/ أمريكا،  .1
 . 11/4/2012-10ردنية، ألرغيرة ودورىا في التشسية االقترادية"، الجامعة اورشة عسل " السذارية ال .2
تقديم استذوارات لبرنوامل " تعزيوز قودرات البرلسوان األردنوي" الو ي توم تشفيو ه مون قبول جامعوة واليوة نييوهرك،  .3

 .2007أيار  -2006(، تسهز (USAIDبدعم من برنامل السداعدات األمريكية لمتشسية 
، بودعم مون االتحواد  2011-2010ردني، ألتسكين الدياسي لمسرأة"، االتحاد الشدائي اورش عسل في " ال .4

 وروبي.ألا
، بدعم من 2010-2009ورش عسل في " التسكين الدياسي لمسرأة"، جسعية تشسية وتأىيل السرأة الري ية،  .5

 (.USAIDالهكالة االمريكية لمتشسية )
وتسهيميوا "، السوركز العمسووي لمدراسووات، بالتعواون موة مركوز ورشة عسل، " كي ية إدارة الحسالت االنتخابية  .6

 .1997/ 23/7-19االستذارات في الجامعة األردنية، عسان ، 
ت إعووداد عوودد موون ورش العسوول فووي مجوواالت كي يووة صووشة القوورار، كي يووة تخطوويط و إدارة وتسهيوول الحسووال .7

سة ال ،االنتخابية، والتشسية الدياسية  .2000 – 1998سمكة زين الذرف، تجسة لجان السرأة / مجَّ
إعووداد وتشفيوو  ورشووات عسوول " التسكووين البرلسوواني والدياسوووي لمسوورأة الري يووة "، جسعيووة تشسيووة وتأىيوول السووورأة  .8

الري يووة، ضووسن برنووامل تعزيووز قوودرات البرلسووان الوو ي يووتم تشفيوو ه موون قبوول جامعووة واليووة نييووهرك، بوودعم موون 
 .2007أيار  -2006(، تسهز (USAIDبرنامل السداعدات األمريكية لمتشسية 

إعوووداد وتشفيووو  ورشوووات عسووول " التسكوووين الدياسوووي لمسووورأة األردنيوووة "، االتحووواد الشدوووائي األردنوووي، بووودعم مووون  .9
 .2009كانهن األول  -2007االتحاد األوروبي، تذرين الثاني 



االنتخابيوة"،  ورشة عسل، " قانهن البمديات والكهتا الشدائية"، ضسن سمدمة ورشات عسول " إدارة الحسوالت .11
 .3/6/2007االتحاد الشدائي األردني، بالتعاون مة السعيد الديسقراطي الهطشي لمذؤون الدولية، األحد 

ورشوووة عسووول، " ميوووارات الكدوووب والتأييووود والقووودرة عموووى التوووأثير"، ضوووسن سمدووومة ورشوووات عسووول " التسكوووين  .11
لمذباب وبالتعاون موة صوشدوق األموم الدياسي لمذابات"، مركز إعداد القيادات الذبابية، السجمس األعمى 

 .6/6/2007الستحدة اإلنسائي ومركز دراسات السرأة في الجامعة األردنية وتجسة لجان السرأة، األربعاء 
ورشووة عسوول، " ميووارات الحسمووة االنتخابيووة"، ضووسن سمدوومة ورشووات عسوول " التسكووين الدياسووي لمذووابات"،  .12

 ،ى لمذوباب وبالتعواون موة صوشدوق األموم الستحودة اإلنسوائيمركز إعداد القيادات الذوبابية، السجموس األعمو
 .6/6/2007وتجسة لجان السرأة، األربعاء  ،ومركز دراسات السرأة في الجامعة األردنية

ندوة "العالقة بين الدمطات الثالث في األردن "، ندوة متخرروة فوي اإلدارة العميوا / معيود اإلدارة العاموة  .13
 (.1998عسان /األردن )/ وزارة التشسية اإلدارية / 

-7األردن )  نووووووودوة " العسووووووول البرلسووووووواني : واقوووووووة وتطمعوووووووات " ، مركوووووووز الدراسوووووووات الجديووووووود ، عسوووووووان / .14
9/10/1995.) 

 
 ثامناا: مؤتمرات ، ندوات ، محاضرات ، و زيارات عممية :

 (.15/4/1997 -10) / سيؤول ، كهريا الجشهبيةالدابة والتدعين السؤتسر البرلساني العالسي  .1
 .1995( حزيران ،  23-16، سوالدوبهر  / الشسدوا ، )  مريكية في آسياالدياسة األ تسرمؤ  .2
 (.1987)  أمريكا/ مؤتسر جشهب شرق آسيا " العالقات اليشدية العربية "، جامعة تشددي/ شتشهقا .3
نتخاب العزام، عبد السجيد عمي، " قانهن االنتخاب األردني: نظرة نقدية" ، ورقة قدمت لسؤتسر قانهن اال .4

األردني، مركز داميا لمدراسات والتدريب وبالتعاون مة المجشة الهطشية لذؤون السرأة وصشدوق األمم 
 .5/4/2006الستحدة اإلنسائي لمسرأة، فشدق راديدهن ساس، عسان، األردن، 

 (.1987السؤتسر االستراتيجي األول / الجامعة األردنية ، عسان )  .5
-10نية الفمدطيشية"، جسعية الذؤون الدولية، عسان، األردن، مؤتسر " مدتقبل العالقات األرد .6

11/12/1994. 
،عسان، لخاصةا ندوة " الدياسة الخارجية األردنية : واقة وتطمعات "، جامعة العمهم التطبيقية .7

 (.29/4/1998-28األردن)
 .8/5/1996ندوة تدريس العمهم الدياسية في الجامعات األردنية ، جامعة اليرمهك ،  .8
 .3/9/1996ة تدريس العمهم الدياسية في الجامعات األردنية، جامعة العمهم التطبيقية الخاصة، ندو  .9



 ، مذارك.30/11/1999ندوة " الديسقراطية في الدول العربية " ، جامعة آل البيت ،. 10
سحهر ، رئيس جمدة ل199/  1/  16 -14ندوة " دور السجالس البمدية في التشسية السحمية "، العقبة، . 11

 دور الجامعات في تشسية السجتسعات السحمية.
 27ندوة "التشسية الدياسية وحقهق اإلندان في العالم العربي"، قدم العمهم الدياسية، الجامعة األردنية، . 12

 .2001أيار 
 .27/11/1995-26ندوة " إستراتيجية لسحاربة الفداد"، وزارة التشسية اإلدارية، عسان، . 13
.....الديشاريهىات السحتسمة "، مؤتسر بإشراف مركز دراسات الذرق  2015عرب وإسرائيل عام ال ندوة ". 14

 .11/2005/ 29-27األوسط، فشدق راديدهن ساس، عسان، األردن، 
نوووودوة، " الشظووووام االنتخووووابي فووووي األردن والكهتووووا الشدووووائية"، بالتعوووواون مووووة السركووووز العربووووي لمتووووراث والثقافووووة  .15

 .10/4/2007والفشهن، اربد، 
العمهم التطبيقية    بعشهان " األحوزاب الدياسية في األردن "، كمية االقتراد / جامعة محاضرة عامة. 16

 (.21/5/2003/ عسان /األردن )  خاصةال
بعشهان " جساعات الزغط الييهدية وأثرىا في صشة القرار األمريكي تجاه قزايا الذرق  محاضرة عامة .17

 (.1984/ 4/ 4ي/ إربد / األردن ) األوسط "، السشتدى الثقاف
بعشهان " التشسية الدياسية في أعقاب االنفراج الديسقراطي في األردن"، السشتدى الثقافي/  محاضرة عامة. 18

 (.27/5/2004إربد / األردن)
بعشهان " قراءة في فكر ومهاقف السمك الراحل الحدين بن طالل"، السركز العربي لمتراث  محاضرة عامة. 19

 . 22/11/2009لثقافة / إربد وبالتعاون مة جامعة اربد األىمية، وا
                                                                                    :محاضرة عامة  .20

                                              
             "Iran- scam : The Israeli Connection"  , Sponsored by The Center for International   

               Education and Asian Studies Committee, University of Tennessee, Knoxville,  U.S.A.,  

                (26 / 6 / 1987). 

 محاضرة عامة :. 21
 
 “Government Role in Development in The Middle East  “ , Sponsored by The 

 Forum on International Development, University of Tennessee ,Knoxville, U.S.A. (4 / 11/1986).                                                                                                    

    

 السعرفهن: 
 لي، رئيس الهزراء الدابن، عسان، األردن.عبدالدالم السجا دولة الدكتهر



 دولة الديد طاىر السرري، رئيس مجمس األعيان الدابن، عسان، األردن.
 معالي األستاذ الدكتهر فايز الخراونة، رئيس جامعة اليرمهك سابقا، عسان، األردن.
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Vol. 24, No. 3, 2008.  
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The Performance of the Jordanian Government, Parliament and Mass media : A 
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26.  “ Principals of Democratic Governing”, in  Democratic Culture. Yarmouk University, 
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27. 26. Public Poll within the Framework of the Early Warning System; the Performance of 
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Government, Parliament and Mass Media in Jordan, Survey Study #2 , prepared for the 

UNDP/ Jordan, Augest, 2006. 
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Vol. 01, No.3, 2009 . 

37. “ The Attitudes of Ruaral Women Towards Political Participation In Jordan: A Survey 

Staudy”, Jordan Journal of Law and Political Science, Mu’tah University, Vol. 5, No.2, 
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th
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-  The Role of Congress within the U.S. Political System", a program sponsored by ( 

U.S.I.S ) United States, April 11
th

-May 6
th

, 1994. 

- Parliament in Action" sponsored by the New Jordan Center for Studies, Amra Hotel, 

Amman, Jordan, Sept.7-9, 1995. 

- Conference on Southeast Asia" , 15-17/1/ 1987, University of Tennessee, Chattanoga, 

U.S.A. 

- “ Political development and Human rights in the Arab World”, a symposium sponsored 

by Political Science Department at the University of Jordan, Amman, Jordan, May 27, 

2001. 

- “ The Future of The Jordanian-Palestinian Relations”, a Conference Sponsored by 

World Affairs Council, Amman, Jordan, 10-11/ 12 / 1994. 

- “ Jordan’s Foreign Policy: Present and Future”, a Conference sponsored by the Jordan 

Political Science Association in cooperation with Jordan Diplomatic Centre, Amman, 

Jordan, 30-31/ 5/ 1999. 

- “ The Development of Financial and Administrative Capabilities of Local 

Municipalities’ Members” a workshop sponsored by The Jordanian National Forum 

for Women, Queen Zien Al-Sharaf Complex for Development, Amman, Jordan, May 

22
nd

, 1998. 

- “ Women Political Participation”, a workshop sponsored by The Jordanian National 

Forum for Women, Queen Zien Al-Sharaf Complex for Development, Amman, Jordan, 
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Amman, Jordan, July 6, 1999. 
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Ministry of Administrative Development, Amman, 26-27, 11, 1995. 

-  “ Iran-scam: the Israeli Connection”, a lecture presented to the public in Knoxville, 
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Tennessee, U.S.A., January 26, 1987. 

-  “ Government Roles in Development in Jordan and the Middle East”, a lecture 

presented to the Forum on International Development, Knoxville, U.S.A., November 4, 
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- The First Arab Strategic Conference" , sponsored by the Strategic Studies Center  at 
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th

, 2005). 
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National Forum for Women and the UNDP, Amman, Jordan ( held at the Raddison 
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, 2006). 
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months program supervised and implemented by Horan Institute with the financial 
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