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، والتحق بكمية 8691تخرص رياضيات( عام  -تخخج مؽ مجرسة إربج الثانؾية ) الفخع العمسي     
، 8691اإلقتراد والتجارة بالجامعة األردنية، لجراسة اإلدارة العامة والعمؾم الدياسية؛ وتخخج مشيا عام 

يى عسمو مع نياية ، وانتاالتحاد الؾطشي العخبي كدكختيخ لمسكتب الدياسيومؽ ثؼ التحق لمعسل في 
. ثؼ انتقل وبعجىا انتقل لمعسل في ضخيبة الجخل كسأمؾر لمتقجيخ ومجقق. 8691اإلتحاد في عام 

لمعسل كباحث ومدؤول عؽ التعاون الثشائي مع بخنامج األمؼ الستحجة لإلنساء في السجمذ القؾمي 
ليكسل دراستو ، 8691ببعثة دراسية لفخندا عام . عمى أثخ ذلػ التحق 8699عام  لمتخظيط

دكتؾراه الجولة ، حاماًل 8611جامعة الدؾربؾن في باريذ وتخخج مشيا عام الساجدتيخ والجكتؾراه في 
مع مختبة الذخف األولى في العمؾم الدياسية والعالقات الجولية وفي تخرص العالقات العخبية 

 .الغخبية
لمعسل في  8611في نياية عام ، حتى انتقل التدامو  وزراة التخظيطوما أن عاد لمعسل في     

. وخالل عسمو في قدؼ العمؾم الدياسية الجامعة األردنية كعزؾ ىيئة تجريذ في قدؼ العمؾم الدياسية
أكثخ مؽ مخة. وبعجىا  رئيدًا لقدؼ العمؾم الدياسية، ومؽ ثؼ عيؽ مداعجًا لمعسيج لمذؤون اإلداريةعيؽ 
. وبعج انقزاء عسيجًا مؤسدًا لكمية الجراسات الجولية، ثؼ يةعسيجًا لكمية العمؾم اإلجتساعية واإلندانعسل 

عجد مؽ الدشؾات أمزاىا في البحث وأستاذًا زائخًا في جامعات مختمفة وعزؾًا لمتجريذ في كمية 
عسيجًا لكمية األميخ الحديؽ بؽ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية، حيث الجراسات الجولية، أعيج تعيشو 

 .يعسل اآلن
ستاذ الجكتؾر عبجهللا الشقخش مجسؾعة مؽ السؤلفات والجراسات واألبحاث العمسية في مؾضؾعات لأل   

)الخأي والجستؾر(  كاتبًا لسقال أسبؾعي في الرحف اليؾمية، وطشية وقؾمية ودولية، كسا كان مختمفة
 .يتقؽ المغات العخبية واإلنجميدية والفخنديةلسجة تقارب عذخ سشؾات، وىؾ 

. السؤتسخات الجولية واإلقميسية والؾطشية والقاء الكثيخ مؽ السحاضخات والشجواتشارك في كثيخ مؽ    
، مثل عزؾية كثيخ مؽ المجان األكاديسية واإلدارية عمى السدتؾى السؤسدي والؾطشيكسا شارك في 

ل البيت، ولجشة ولجشة تأسيذ معيج  بيت الحكسة/ جامعة آ، تأسيذ السعيج الجبمؾماسي األردنيلجشة 
عزؾًا في مجمذ أمشاء السخكد الؾطشي لحقؾق ، وكان اعادة هيكمة لبعض كميات الجامعة األردنية

، وىؾ ناشط سياسي وحقؾقي عمى السدتؾى الؾطشي، والعخبي وفي مجال اإلندان لسجة أربع سشؾات
 حقؾق اإلندان. 
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 اإلشراف عمى رسائل الساجدتير ثالثًا: 

اإلشخاف ومشاقذة عجد كبيخ مؽ رسائل الساجدتيخ، والسذاركة باإلشخاف ومشاقذة عجد مؽ 
 (.5005رسائل دكتؾراه بتخررات مختمفة مشح عام )

 : تجريذ معغؼ مؾاد الكمية لجرجات البكالؾريؾس، الساجدتيخ، الجكتؾراه،   رابعاً 
 -لمتخررات التالية :       
العمؾم الدياسية، الحكؾمات السقارنة، الدياسة السقارنة والتشسية الدياسية، العالقات  -

 الجولية والقانؾن الجولي.
 السدتجامة.مؾاد حقؾق اإلندان والتشسية اإلندانية، والتشسية  -
 مؾاد فض الشداعات، والجراسات الجبمؾماسية. -
 مؾاد الجراسات األمخيكية. -

 
 و( الشذاطات األكاديسيـة 

 عزوية المجان الكمية  .1
 ) أ ( لجشة الجامعة العميا لمخظة الجراسية. 

 )ب( لجشة الجراسات العميا.
 )ج( لجشة معادلة السؾاد.

 )د ( لجشة قبؾل طمبة الساجدتيخ.
( ومؽ 1994-5000( ومؽ )5005-5030)ىـ( عزؾ مجمذ كمية لمدشؾات مؽ )

رئيذ مجمذ كمية وعزؾ مجمذ عسجاء  –عسيج  -( 1953 -1950( و )1993-1959)
 الجامعة األردنية خالل الفتختيؽ.

 
 عزوية الهيئات الستخررة في السجتسع والدولة .2

 )أ( عزؾ الجسعية العخبية لمعمؾم الدياسية.
 السشغسة العخبية لحقؾق اإلندان.)ب( عزؾ 

 )ت(  عزؾ جسعية الذئؾن الجولية /عسان.
 )ث(  عزؾ السشتجى العخبي /عسان.

 )ج(  عزؾ المجشة العمسية لسخكد دراسات األردن الججيج/عسان.



 )ح( عزؾ لجشة العمؾم الدياسية لجامعة آل البيت /عسان.
 ؾن.)خ( عزؾ المجشة الؾطشية العميا لجعؼ الثقافة والفش
 )د( عزؾ ىيئة تحخيخ مجمة أفكار )وزارة الثقافة(.

 )ذ( عزؾ لجشة الشذخ / وزارة الثقافة.
 )ر( مقخر لجشة اعتساد ومعاييخ أقدام الدياسة/ وزارة التعميؼ العالي.

 )ز( عزؾ لجشة التخظيط البخامج لمسعيج الجبمؾماسي األردني.
 (.1954-1959))ح( عزؾ مجمذ أمشاء السخكد الؾطشي لحقؾق اإلندان 

 
 . السذاركة في السؤتســـرات : 3

 ) بعض السؤتسرات والشدوات(
السؤتسخ االستخاتيجي العخبي األول حؾل "الشغام اإلقميسي العخبي/ الؾضع الخاىؽ والتحجيات  .5

السدتقبمية ) مخكد الجراسات اإلستخاتيجية في الجامعة األردنية ومخكد الجراسات اإلستخاتيجية 
 .53/0/5033-54الجامعة األردنية الفتخة مؽ / األىخام( 

مؤتسخ الجسعية العخبية لمعمؾم الدياسية حؾل "األنغسة الدياسية في الؾطؽ العخبي، األبعاد  .1
 .10/5033-13اإلقميسية والجولية" وذلػ في عسان لمفتخة 

عخبية" نجوة الجسعية العخبية لمعمؾم الدياسية حؾل "تجريذ العمؾم الدياسية في الجامعات ال .7
 (.1/1/5030-5القاىخة )

نجوة مخكد دراسات العسل اإلسالمي حؾل "أزمة الخميج والشغؼ الجولي الججيج")عسان مؽ  .5
19-11/3/5005.) 

 (.10/7/5037-10نجوة "التعجدية الدياسية في الؾطؽ العخبي" مشتجى الفكخ العخبي عسان ) .4

 (.50/55/5030-53عسان )نجوة "شارل ديغؾل والعالؼ العخبي" مشتجى الفكخ العخبي  .0

 (50/4/5005-54نجوة "الحؾار العخبي الدؾفييتي" مشتجى الفكخ العخبي عسان ) .3

نجوة "الؾحجة العخبية اليؾم" السخكد الثقافي الفخندي ومشتجى الفكخ العخبي عسان  .3
 م.54/55/5005

-19ليبيا/مؤتسخ "تقؾيؼ األبحاث والجراسات القؾمية" ،جامعة الفاتح ، طخابمذ /  .0
79/3/5003. 



. مشتجى الفكخ العخبي والجسعية العخبية لعمؼ اإلجتساع حؾل " تأسيذ نغام عخبي ججيج" ، 59
 .11/5/5001-19تؾنذ 

. مؤتسخ " التحؾالت الدكانية والدياسية التدؾية في األردن " الحي عقج في عسان/الجامعة 55
 .5/4/5007-7فتخة األردنية بإشخاف مخكد الجراسات اإلستخاتيجية في ال

. السؤتسخ اإلستخاتيجي العخبي الثالث الحي عقج في الجامعة األردنية بالتعاون ما بيؽ مخكد 51
الجراسات اإلستخاتيجية في الجامعة األردنية ومخكد الجراسات اإلستخاتيجية والدياسية / 

 .10/13/5005األىخام في الفتخة ما بيؽ 
ردني الؾاقع واآلفاق" بالتعاون بيؽ مخكد األردن الججيج . مؤتسخ "السدار الجيسقخاطي األ57 

عسان  5005حديخان  1أيار  75لجراسات ومؤسدة إيبخث األلسانية وذلػ في الفتخة مؽ 
 األردن.

. مؤتسخ "الجيسقخاطية في الؾطؽ العخبي" الحي عقج في عسان بإشخاف جسعية الذئؾن الجولية 55
 .5005تسؾز  59-0في الفتخة مؽ 

السذاركة في السؤتسخ الثالث "السخأة في السجال الدياسي" الحي عقج في عسان بإشخاف . 54
 . 5005تسؾز  50-53نادي صاحبات األعسال في الفتخة 

 .5000طيخان /إيخان  -. مؤتسخ "الشغام الجولي وأمؽ الخميج" 50
. السمتقى الفكخي لخابظة الكتاب األردنييؽ  حؾار الخيارات حؾل "فمدفة الجولة في عل 53

 م. 13/51/5000-15السعظيات الجولية الججيجة" مؽ 
ال سيسا  ا. مجسؾعة أخخى مؽ السؤتسخات التي ال يتدع السقام لحكخىا ىشا وذلػ بدبب تعجدى53

ضؾعات مختمفة مثل : "حقؾق حتى اآلن، وذلػ في مؾ  -5000في الفتخة مؽ بيؽ 
اإلندان، أزمة الخميج، العالقات اإلقميسية، الشغام الجولي" وبعض ىحه السؤتسخات والشجوات 

 عقج في الخارج / أمخيكا، أوروبا، الريؽ والجول العخبية.
 
 
 

 

 


