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 املؤهالت التعليمية   

______________________________________________________________________________ 

 ،امتياز :،الواليات املتحدةكاليفورنيا جنوب ،جامعة السياسية العلوم دكتوراه 

 ،امتياز: املتحدة الواليات،كاليفورنيا جنوب جامعة،الدولية  السياسة ماجستري  

 الشرف مرتبة مع: ، االردناألردنية اجلامعة، السياسية العلوم ، ماجستري 

 الشرف مرتبة مع:  ، األردناألردنية اجلامعة ،وإحصاء اقتصاد/  سياسية علوم ،بكالوريوس 

 

 اخلربات األكادميية واإلدارية

______________________________________________________________________________   

  الآلن-2021االردنية للشؤون الدولية وشؤون اجلودة واالعتماد                                                         نائب رئيس اجلامعة 

 ناآل-2019                                                                                      االردنية اجلامعة -االسرتاتيجية الدراسات مركز مدير 

 2020-2015    كونيتيكت جامعة-العاملية  والشؤون اإلنسان حقوق معهد السياسية، العلوم قسم ،السياسية العلوم أستاذ 

 2018-2015                                                        تاون جورج جامعة- اخلارجية للخدمات الويلزية املدرسة ، زائر باحث 

 اآلن  - 2014     األردنية اجلامعة- الدولية التنمية قسم- الدولية للدراسات احلسني األمري كلية ، السياسية العلوم أستاذ 

 2015-2014    والتعاون                                                                       الدولية العالقات ، األردنية ،اجلامعة الرئيس مستشار 

 2014-2012      األردنية                                                  اجلامعة -الدولية للدراسات احلسني األمري كلية  ومؤسس عميد            

 2014-2006                                                            األردنية اجلامعة-البشرية والتنمية اإلنسان حقوق قسم  ومؤسس رئيس 

 2014- 2005                 األردنية اجلامعة -السياسية والعلوم الدولية الدراسات ،كلية السياسية العلوم قسم ، مساعد استاذ 
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 2004-2003                                                         كاليفورنيا جنوب جامعة -لألعمال مارشال كلية ،وباحث مساعد تدريس 

 2004-2002                                                            كاليفورنيا جنوب جامعة ،السياسية العلوم قسم ، وباحث تدريس مساعد 

 اجلوائز والتكرميات

____________________________________________________________________________ 

 (.2015  )  العلمي للتبادل أفيمبيس موندوس إيرامسوس منحة جائزة 

 .فرنسا ، باريس ، بو العلوم جامعة ، CERI و الدولية للشؤون باريس جامعة           

 أفريقيا ومشال األوسررر  الشررررق ملنطقة اإلقليمي املمثل Fundación Global Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE) ، (اآلن-  2012 ) ،الدومينيكان مجهورية ، دومينغيو سانتو. 

 جامعة يف زائر باحث LUISS ( ، 2011.) 

 .إيطاليا ، روما ، واألخالق والسياسة اإلنسان حقوق يف اإلسالمي التنظري مادة

 العاملية والسياسة األخالق مركز ،التوجيهية اللجنة عضو ، LUISS Guido Carli ، (اآلن– 2010ا)إيطالي ، روما. 

 الشرري  مجهورية ماسرراري  جامعة ، السررياسررية  للعلوم الدولي املعهد العلمي للتبادل موندوس إيرامسوس جائزة     

 (2010-2011). 

 الواليات اجنلوس، لوس والعلوم، والفنون اآلداب كلية ، كاليفورنيا جنوب جامعة ،النهائية الصرررريف أطروحة زمالة 

 .(2004 )املتحدة

 نات    يف متميز أداء حا لة  االمت حة  ومقرتح املؤه جة  يف األطرو لدكتوراه  در عة   . ا يا    جنوب جام  لوس ، كاليفورن

 .(2004) املتحدة الواليات ، أجنلوس

 

 اللغات

________________________________________________________________________ 

 

 االم اللغة: العربية اللغة 

  ، التحدث (اللغة االجنليزية : ممتاز ) القراءة ، الكتابة. 

  (التحدث ، الكتابة ، القراءة)  اللغة الفرنسية : جيد جدا  
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 جماالت اخلربة

_________________________________________________________________ 

 الدوليررة الوكرراالت/  املتحرردة األمررم مررع العمررل يف بررالتميز مثبررت سررجل: حكررومي غررري/  حكررومي مستشررار  .

  .الدولي واحلوار والوساطة الدبلوماسية 1/2 مسار تسهيل

 الالجئرررون ، السياسرررية والتغررريريات التحرررول.  السياسررري اإلسرررالم ، األوسررر  الشررررق سياسرررة: املقارنرررة السياسرررة 

 .والتطرف الراديكالية ، واهلجرة

 السياسرررية النظريرررة ، اإلنسررران حقررروق ، األخرررالق ، السياسرررة: واإلسرررالمي العربررري الفكرررر/  السياسرررية النظريرررة 

 الدولية

 السررريرباني األمررر , األمررر , الدوليرررة العالقرررات, الصررررا  إدارة, اخلارجيرررة السياسرررة حتليرررل: الدوليرررة السياسرررة ,

 .اإلرهاب ومكافحة األوس  الشرق أم , الدولية العالقات يف األوس  الشرق

 التحليرررل واإلحصرررائي، الكمررري التحليرررل ، التنبؤيرررة والنمررراذج النمذجرررة ، األلعررراب نظريرررة: البحرررث منهجيرررة 

 .النوعي

 القائمررة اإلنسرران حقرروق, العامررة السياسررات حتليررل, والتقيرريم التنفيررذ, العامررة السياسررة صررياغة: العامررة السياسررة 

 العامررررة الصرررحة  سياسرررات , واألمررر   العامرررة  الصرررحة  سياسررررات, والالجرررئني  اهلجررررة , العامرررة  السياسرررات  علررر  

 .والتبعيات واالرتباطات السياسات تفاعالت.  والتنمية الشباب, التعليم سياسات, العاملية

 ومشرررال األوسررر  والشررررق األردن يف الصررررا  وأنررروا  أشررركال مجيرررع مررر  احلرررد: وحلرررها النزاعرررات إدارة 

 وتعزيررررز السرررلبية  اآلثرررار  لتقليرررل  وتوجيهررر   الصررررا   إدارة إىل باإلضرررافة  ، إنهائهرررا  أو عليهرررا  القضررراء  أو إفريقيرررا 

 .اإلجيابية النتائج

 

 ُدرست اليت املواد

________________________________________________________________________ 

 األوس  الشرق سياسة 

  وحلها النزاعات إدارة 

 السياسي اإلسالم  

 السياسية العلوم يف البحث منهج  

 املقارنة السياسة  
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 اإلنسان وحقوق اإلسالم  

 واالسرتاتيجية األمنية الدراسات 

 السياسية للعلوم اللعبة نظرية  

 والقرارات الصرا  إدارة  

 الدولية العالقات نظريات 

 اإلنسان حقوق نظريات  

 اإلنسان حقوق سياسة 

 اإلنسان وحقوق واألخالق السياسة: السوريني الالجئني أزمة  

 العامة السياسة حتليل 

 

 املنشورة الكتب

______________________________________________________________________________ 

 برررني العامليرررة العدالرررة - أفضرررل عرررام(.  وحتريرررر إشرررراف) زيرررد ، ،عيرررادات سيباسرررتيانو ، مرررافتون Leviathan و      

Cosmopolis    اجلامعرررررة ، االسررررررتاتيجية الدراسرررررات مركرررررز،األول اجلرررررزء - السياسرررررية الفلسرررررفة كتابرررررات 

 .(2020 )، األردنية

  العربررري العرررام ومسرررتقبل اجلرررابر  عابرررد حممرررد: واحلداثرررة والدولرررة اإلسرررالم.  زيرررد ، عيررادات  .Palgrave 

Macmillan US (14 2017 حزيران.) 

  اهلجررررة يف"مرررتغري أوسررر  شررررق يف واملواطنرررة واألمررر  اهلجررررة: مقدمرررة" ، زيرررد ، ،عيرررادات بررريرت ، سررريرب 

 (.2013 ثاني كانون") األوس  الشرق يف واملواطنة واألم 

 ،وسرررراطة: 1948 لفلسررررطني برنررررادوت الكونررررت وسرررراطة.  مرتمجررررون زيررررد عيررررادات، و حممررررد املصرررراحلة 

 (.2011) االردنية اجلامعة.  واغتيال

 اهلامشيرررة اجلامعرررة(.  الوطنيرررة الرتبيرررة) الوطنيرررة الرتبيرررة.  الكرررريم عبرررد حممرررد حمافظرررة، و ،زيرررد عيرررادات ( 

2010.) 
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 املنشورات) مقاالت(

________________________________________________________________________ 

  آزاد ، انوئيرررلامي ، مؤنسرررر ، اهلل عبرررد ، منرررر ، قصررري حممرررد ، الصررربا  ، زيرررد ، يررراداتع ، حممرررد فرررراج أبرررو ، 

 يف االجتمرررراعي النررررو  علرررر  القائمررررة التفاوتررررات" ، رائرررردة ، والقطررررب وليررررد ، اخلطيررررب ، لررررني ، يرررران 

 ،" األردن يف الرررروطي الصررررعيد علرررر  مقطعيررررة دراسررررة :COVID-19 أزمررررة خررررالل الصررررحية املؤشرررررات

International Journal for Equity in Health ، 2021. 

 (.2020 أيار. )العامة والقضايا الفلسفة جملة".  األصلية الدي  ودولة اإلسالمية الفلسفة 

 عبررررد حممررررد: واحلداثررررة والدولررررة اإلسررررالم. "حممررررد ، حسررررهس ، فرانشيسرررركا ، كرررروراو إم ، زيررررد ، عيررررادات 

 (.2017أيار) سربينغر ،" العربي العام ومستقبل اجلابر 

 "حزيرررران) 11. واألمررر  الدميقراطيرررة" العربيرررة الثرررورات يف السياسرررية األحرررزاب دور ":العررربني برررال انتقرررال 

2015 :)160-175. 

 العربررري  العرررام يف األقليرررات :faults, fault-lines  يف األقليرررات  وحقررروق الثقافيرررة  التعدديرررة ،" والتعررراي 

 (.2014) ، أكسفورد ، أكسفورد جامعة مطبعة العربي، العام

 والنترررائج والنهايرررات الوسرررائل: اإلنسررران إىل االقتصررراد  مررر : املسرررتدامة التنميرررة  ."Rivista di Studi 

Sulla Sosteniblita.  (.2014. )إديزيوني أجنيلي فرانكو 

 "والعلرررروم لالقتصرررراد لنرررردن كليررررة. العامليررررة السياسررررة". والسياسررررات والتنميررررة اجلررررذور: اإلسررررالمية النسرررروية 

 (.2013 تشري  الثاني) بالكويل وايلي ، السياسية

 "  منشررررورات ، االجتمرررراعي والنقررررد الفلسررررفة" احلررررديث اإلسرررالمي  التررررنظري: العربرررري والربيررررع األقليررررات فقررر  

SAGE    2018. 

 " التصررررررحيحية احلركررررررة ظهررررررور: اإلسررررررالم نررررررزا"، Relaciones Internacionales   45  تشررررررري  أول

(2013 :)1-20. 

    سرررربينغر ،" جديرردة  آفرراق : األوسررر  الشرررق  يف واملواطنررة  واألمررر  اهلجرررة  " زيررد  ، يررراداتع، برريرت  ، سرريبري 

 (.2013 آب)

 اإلنسرررانية العلررروم دراسرررات ،"تفسرررري  منررروذج: 2011 العربيرررة الثرررورات. "شرررايفر وجوينررردولني وزيرررد يررراداتع 

 .215-202( 2013) 1: 40 ، األردنية اجلامعة ، عمان. واالجتماعية
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 "منشرررورات. االجتمررراعي والنقرررد الفلسرررفة".  والتعمررريم احلررروار برررني: اإلسرررالم SAGE ، 38: 4-5 (أيرررار  /

 .516-507( 2012حزيران 

 "اإلنسررران حلقررروق السرررالم جملرررة".  الفظرررائع وسررر  اإلنسررران حقررروق قدسرررية: احللقرررة كسرررر .Universita 

degli Studi di Padova * Centro Diritti Umani. (2011) 85-98. 

 "11/9 بعرررد األمريكيرررة اخلارجيرررة السياسرررة".  توضررريحي منررروذج: اخلارجيرررة والسياسرررة الثقافرررة .IL بوليتيكرررو .

 .178-163 (2009) بافيا جامعة

 "األردنيررررة اجلامعررررة ، عمرررران. االجتماعيررررة للعلرررروم األردنيررررة اجمللررررة". السياسرررري والعنررررف النفسررررية النظريررررة 

(2009.) 

 ثقرررايف شررررح: أيلرررول 11 بعرررد املتحررردة للواليرررات اخلارجيرررة السياسرررة".  زيرررد ، يررراداتع ، يرررارا ، غاليررريي "، 

 (.2009 نيسان) األردنية اجلامعة

  "381-371( 2007) 2: 26. مودرنو أورينيت." العربية للدميقراطية بديل طريق: التوافق حساب. 

 "املتحرررردة الواليررررات مواجهررررة يف القاعرررردة منذجررررة: السياسرررري العنررررف عقالنيررررة ".IL 3: 216. بوليتيكررررو 

(2007 )220-238. 

 

 كتب(–)فصول  املنشورات

________________________________________________________________________ 

 01 رقررررم 236 العرررردد مشرررررق،-بررررديل"، مغرررررب منرررروذج: األقليررررات حررررول احلررررديث اإلسررررالمي "التررررنظري 

(2018.) 

 "يف السياسرررية العلررروم حبررروث ،"العربيرررة االنتفاضرررة يف مررردني غرررري جمتمرررع :املقارنرررة احلالرررة دراسرررة مرررنهج 

 (.2018، تشري  أول )املمارسة

 "املرردني اجملتمررع مفرراهيم صررياغة وإعررادة العربيررة الثررورات: العربرري املرردني اجملتمررع يف الررتفكري إعررادة 

 .(2018 كانون الثاني") العربي العام يف املدني واجملتمع الدي " يف"

 يف" واحلمايررررة السياسررررة: العربرررري العررررام يف اإلنسرررران حقرررروق آليررررات ". هرررراني ، عكاشررررة ، زيررررد ، تايررررادع 

 (.2018 الثاني كانون)القضائية تحقوق االنسان واهليئا  مؤسسات
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 والدولررررة اإلسررررالم يف "األخالقرررري العربرررري اجلررررابر  عقررررل نقررررد ". هنرررراد  ، ريررررا و ، زيررررد ، عيررررادات 

 (.2018) واحلداثة

   " الفكررررر يف اجلررررابر : والتغرررريري النقررررد - مقدمررررة هسررررهس، حممررررد و عيررررادات، زيررررد و كرررروراو، فرانشيسرررركا 

 (.2018) واحلداثة والدولة اإلسالم يف"املعاصر العربي

 "العربررري العرررام يف األقليرررات :faults and Faults Lines"يف Eva Pföstl و Will Kymlicka, 

 (.2014.  )أكسفورد جامعة،العربي العام يف األقليات وحقوق الثقافية التعددية،

 "يف العربي الربيع يف السياسي اإلسالم"Eva Pfostl ،،(.2014)والسياسة الدي  حمرر 

 "ماسرررريمو يف" األردن يف العربرررري والربيررررع اإلسررررالمية احلركررررات. والدولررررة اإلسررررالمي والنشررررا  اهليمنررررة 

 (.2013أيلول, )مولينو إيل, بولونيا  اإلسالم العربية والثورات, حمرر ،كامبانيي

 "األمرررر اهلجرررررة يف "األردن يف املهرررراجرات العررررامالت حالررررة: اإلنسرررران وحقرررروق األمرررر  بررررني املوازنررررة،  

 (.2013 الشرق األوس ) يف نةملواطوا اهلجرة

 

 احلالية البحث مشاريع

______________________________________________________________________________  

 اجليوسياسية والتحوالت لألم  تنبؤ  منوذج: الدولية التغيريات منذجة 

 يف وإحلاًحرررا إشررركالية األكثرررر الدراسرررة جمررراالت أحرررد إىل الدوليرررة والتحررروالت برررالتطورات التنبرررؤ حترررو ل 

 وقرررت يف خاصرررة ، للررردول الرررداخلي واالسرررتقرار األمررر  علررر  احلفررراظ يف ألهميتهرررا نظرررًرا الدوليرررة العالقرررات

 .التشكيل إعادة و اليقني عدم م  مبرحلة العاملي النظام في  مير

   عاليررررة بدقرررة  - التنبرررؤ  علرررر  قرررادر ( منررروذج ) منهجرررري علمررري  نظرررام  اعتمرررراد إىل احلاجرررة  نشررر ت  لرررذل - 

 املمكنررررة للبرررردائل مسررررتقبلية بتنبررررؤات والسياسررررات القرررررار صررررانعي لتزويررررد الدوليررررة التحرررروالت مبسررررارات

 .املنطقة ت خذها أن ميك  اليت السياسية واملسارات

 أخرررر  نظريرررات مررر  وعناصرررر( والبنائيرررة الواقعيرررة) نظريرررة مررر  أكثرررر برررني اجلمرررع علررر  املشررررو  هرررذا يقررروم 

 والسررررلطة الدوليررررة وفهمهررررم للعالقررررات  القرررررار، لصررررانعي والنفسررررية الفكريررررة اجلوانررررب االعتبررررار يف ت خررررذ

 .وتوزيعها احملتملة
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 نظرية رؤ : العربي العام يف السياسية التغيريات 

   وجهرررات مررر  العربررري العرررام يف حتررردث الررريت التحررروالت وتفسرررري حتليرررل إىل البحثررري املشررررو  هرررذا يسررع 

 العرررام يف احلرررالي للوضرررع شرررامل تقيررريم إنتررراج أجرررل مررر  راسرررخة نظرررر وجهرررات علررر  بنررراًء متنوعرررة، نظرررر

 .العربي

 حالررة دراسررة مرر  االسررتفادة خررالل مرر  االنتقررال حررول نظريررة تطرروير علرر  النهايررة يف البحررث هررذا سرريعمل 

 وكيفيرررة لسررربب احلاسرررم الفهرررم املشررررو  هرررذا سررريعزز. ومتغرياتهرررا وعواملرررها وأسررربابها العربررري الربيرررع بلررردان

 .والثورات التحوالت حدوث

 اإلسالمي السياسي الفكر حتديث 

 خرررالل مررر  اإلسرررالم يف األساسرررية للنصرررو  جديررردة علميرررة تفسرررريات تقرررديم إىل املشررررو  هرررذا يهررردف 

 احلداثرررة مرررع وتوافقررر  كررردي ، لإلسرررالم العقالنيرررة اجلوانرررب علررر  يؤكرررد الرررذ  والت ويرررل اخلطررراب حتليرررل

 .واإلسالم الغرب بني واحلوار

 اإلسالم يف األخالق نظرية 

  خرررالل مررر  اإلسرررالم يف متطرررورة أخالقيرررة نظريرررة وجرررود عررردم معاجلرررة إىل البحثررري املشررررو  هرررذا يسرررع 

 اإلسرررالمية لألخرررالق شررراملة نظريرررة واقررررتاح احلاليرررة اإلسرررالمية األخالقيرررة النظريرررات أخطررراء يف التحقيرررق

 .الدولية اإلنسان حلقوق احلديث املفهوم مع تتوافق

 

 اإلسالم يف والدولة السياسة نظرية 

   البناء خالل م  عام بشكل  والدولة السياسة   يف اإلسالمي  التنظري نظريات ت طري إىل البحثي املشرو   هذا يسع 

سياسة    ومفاهيم البارزي  العلماء كتابات عل   وإعادة نقد  حتليل إىل البحث هذا يهدف. اإلسالم  يف والدولة ال

ناء  لة  يف اإلسررررالمي الفكر ب عد  ما  مرح ية    ب مان تالي    ، العل بال فات  بني التوفيق و فات  االختال  هذي   بني واخلال

 .اجملالني

 املعاصر العربي السياسي الفكر 

 اإلمرباطورية انهيار منذ العربي العام يف املختلفة السياسية التوترات نشوء فحص إىل هذا الكتاب مشرو  يهدف 

 اليوم. األوس  الشرق يف السياسي املشهد يف ومواقفها وت ثريها وتفاعلها العثمانية
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 مركز الدراسات االسرتاتيجية-املمولة البحث مشاريع

______________________________________________________________________________ 

 

  جندر منع التطرف العنيف يف األردن م  منظور 

 األردن يف للتطررررف  واالقتصرررادية السياسرررية  الررردوافع حتديرررد  إىل املشررررو  يهررردف  ، UNW مررر  بتمويرررل

 السررررياق وتقرررردير ، والسررررلطة اللغررررة بررررني العالقررررة فهررررم علرررر  يسرررراعد ممررررا. النقررررد  التحليررررل خررررالل مرررر 

/  العنيرررف التطررررف مواجهرررة يف االجتمررراعي النرررو  يراعررري نهرررج ودمرررج ، الترررار ي والسياسررري االجتمررراعي

 .العنيف التطرف منع

 

 FOCUS املضيف اجملتمع مع والتضام  لالجئني القسر  التهجري 

FOCUS األوروبررري الصرررندوق قبرررل مررر  ممنررروح سرررنوات ثرررالث مدتررر  مشررررو  هرررو Horizon 2020 

Migration-08-2018 البلرررردان  يف السرررروريني الالجررررئني  ومتكررررني إلدمرررراج حلررررول  ترررروفري إىل ويهرررردف 

 .املستقبلة/  املضيفة

 األدلرررة علررر  وقائمرررة فعالرررة حلرررول وتقرررديم فهرررم زيرررادة يف FOCUS رؤيرررة تتمثرررل ، اخلصرررو  وجررر  علررر 

 التسرررررام  زيرررررادة يف املسررررراهمة وبالترررررالي ، املضررررريفة اجملتمعرررررات داخرررررل القسررررررية اهلجررررررة لتحرررررديات

 األوس . الشرق ويف أوروبا أحناء مجيع يف التطرف وتقليل السلمي والتعاي 

 

 تكاتف 

 بررررني التضررررام  تعزيررررز إىل املشرررررو  يهرررردف ، UNDP اإلمنررررائي املتحرررردة األمررررم برنررررامج مرررر  بتمويررررل

 احملليرررة اجملتمعررات  أعضرراء  يبررذهلا  الررريت املتميررزة  للجهررود  أساسرري  منررروذج تقررديم  خررالل  مرر   األردنرريني 

 ترررداعيات أثارهرررا الررريت الررريقني عررردم أوقرررات يف واخلرررا  العرررام والقطاعررران املررردني اجملتمرررع ومنظمرررات

 .مسبوق غري نطاق عل   امليةالع الصحة أزمة
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 اليم  يف االجتماعي والتعاي  االقتصادية التنمية 

 يف الصرررررا  إدارة إىل املشرررررو  هررررذا يهرررردف ، Seton Hall جامعررررة مررررع وبالشررررراكة GIZ مرررر  بتمويررررل

 متكرررني هرررو املشررررو  مررر  الرئيسررري اهلررردف .حمافظرررات 6 يف االقتصرررادية التنميرررة تعزيرررز خرررالل مررر  الررريم 

 .السالم وتعزيز العنيف التطرف منع/  ملواجهة مواتية واقتصادية اجتماعية بيئة

 األردن يف القومي واألم  التطرف 

 هرررو البحرررث هرررذا. األردن عمررران،. األردنيرررة العرررالي التعلررريم وزارة ، العلمررري البحرررث صرررندوق مررر  بتمويرررل

 وتطرررورات وأسرررباب جرررذور يف املشررررو  يبحرررث. للتطررررف العلمررري التفسرررري علررر  ويركرررز ، نوعررر  مررر  األول

 البحرررث هرررذا يتنررراول. حالرررة كدراسرررة األردن باسرررتخدام ، واجلمررراعي الفررررد  املسرررتو  علررر  التطررررف

 ولكرر  البلررد علرر  فقرر  لرريس للتطبيررق قابلررة نتائجرر  وسررتكون ، املنطقررة يف القررومي واألمرر  التطرررف أيًضررا

 .السياسية والتوصيات اآلثار حيث م  أيًضا املنطقة عل 

 

 األردن يف الوافدة العمالة حقوق 

 حبررث برررجراء املشرررو  هررذا يقرروم. األردنيررة اجلامعررة مررع وبالتعرراون للررهجرة الدوليررة املنظمررة مرر  بتمويررل

 الوضرررع حرررول واألرقرررام احلقرررائق وحتليرررل تقرررديم أجرررل مررر  األردن يف املهررراجري  العمرررال حقررروق حرررول

 احلكومررررة إىل توصرررريات لتقررررديم البحثرررري التحليررررل هررررذا اسررررتخدام سرررريتم. املهرررراجري  للعمررررال احلررررالي

 .أفضل بشكل األردن يف املهاجري  العمال حقوق محاية م  متكينها وبالتالي ، األردنية

 

 عمل ورش ، مؤمترات ، حماضرات

________________________________________________________________________  

 حوار يف متحدث  MED" الشرق  يف السالم  لعملية اخلا  املتحدة األمم منسق  ، وينيسالند  تور " مع  

 (2021، )متوز  إيطاليا ، ISPI نظمت  ، األوس 

  يا  غرب يف اإلقليمي والتكامل   احلوار تعزيز - وجريان   العراق" مؤمتر يف متحدث  نظم   الذ   ،" آسرررر

 (2021)متوز  CARPO و Stimson’s Middle and North Africa Programme برنامج
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  شاركة شرق  منطقة يف الت هيل وإعادة التطرف إزالة يف املرأة دور" يف امل س   ال  ،" إفريقيا ومشال األو

)حزيران    The Southern Hub, NATO Strategic Direction (NSD-S HUB) نظمرر     الررذ 

2021) 

 كمقدمرررة والسياسررري التشرررريعي واإلصرررالح اإلنسررران حقررروق" بعنررروانجلسرررة نقاشررري   يف متحررردث 

 (2021)حزيران  اإلنسان حلقوق الوطي املركز نظمها ،" الثانية املئوية للذكر 

 خرررالل:  إفريقيرررا ومشرررال األوسررر  الشررررق منطقرررة يف االجتمررراعي األمررران شررربكات" يف املشررراركة 

COVID-19 هانظم اليت ،" بعده وما Chatham House  (2021)أيار 

 يف متحرررردث "Jordan: Beyond the Royal Rumbles" ، MED - Rome 

Mediterranean Dialogues ،  تنظيم م ISPI  ( 2021)نيسان 

 نررردوة يف متحررردث DSP تعرررايف" بعنررروان COVID-19 عشرررر بعرررد السررروريني لالجرررئني واالسرررتجابة 

 (2021)آذار  اهلجرة سياسة معهد نظمها ،" سنوات

 الرردراسرررررات مركز تنظيم م " األمريكيررة االنتخررابررات يف ترر مالت: التحول حررافررة عل " يف متحرردث  

 (.2020والدراسات )تشري  الثاني  للبحوث اجملتمع و السياسة ومعهد االسرتاتيجية

  للسررياسررات  اإلمارات مركز نظم  الذ " اجليوسررياسررية  التحوالت اقتنا : كورونا فريوس" يف متحدث  

 .(2020 الثاني تشري )السابع االسرتاتيجي أبوظيب ملتق  يف

 يف متحدث T20 (.2020)تشري  اول الفكر مراكز قمة 

 19-كورونا  لررررر والنفسي  االجتماعي األثر - 19-أزمة كورونا بعد األردني االقتصاد  مؤمتر يف متحدث، 

 (.2020 اول تشري )واإلبدا  األعمال وريادة العلمي للبحث األردنية اجلمعية

 امللتق  يف شومان احلميد عبد مؤسسة نظمت  الذ " بعد ع  التعلم يف األردنية التجربة" يف متحدث  

 (.2020)نيسان  والثالثني الرابع الثقايف

   اإلمارات  مركز -" احملتملة  العاملية   اجليوسرررررتاتيجية  والتحوالت كورونا  فريوس أزمة "جلسررررة  مدير  

 (.2020 نيسان)للسياسات
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  الدراسررررات مركررررز ينظمهررررا - األردن"-األوسرررر  الشررررق  يف آفرررراق احلرررروارمررررؤمتر "اجللسررررة  مررردير 

 (.2020)آذار  (أوسلو) الشرق االوس    PRIOمركز   و االسرتاتيجية

  (.2016)تشري  الثاني  الثالث االسرتاتيجي أبوظيب ملتق  يف قدم 

  جديررد عمررل إطررار تطرروير: واالدمرراج املسرراواة، الالجررئني وصررول تعزيررز" حررول نرردوة يف متحرردث 

 (.2016)تشري  أول  كولومبيا جامعة نظمتها ،"

 منطقرررة علررر  األمنيرررة الترررداعيات: األوسررر  للشررررق األمريكررري االسررررتاتيجي التقيررريم" يف متحررردث 

) املتحررردة العربيرررة اإلمرررارات ، ظررريب أبرررو يف للسياسرررات اإلمرررارات مركرررز نظمررر  الرررذ  ، "اخللررريج

 (.2016حزيران 

  األطلسررري مشرررال وحلرررف اخللررريج دول برررني األمنيرررة الشرررراكة حرررول عمرررل ورشرررة يف متحررردث 

 (.2016)أيار  األطلسي اجمللس ينظمها

  معهررررد: برعايررررة "وحقرررروقي إنسرررراني منظررررور: السرررروريني الالجررررئني طرررروار  مررررؤمتر" يف حماضررررر 

 (.2016)نيسان  كونيتيكت جامعة ، اإلنسان وحقوق العاملية الشؤون

 مررررؤمتر يف مشرررراركة RSA اخللرررريج يف السرررريرباني الصرررررا : التعليمرررري ظرررريب أبررررو خمترررررب حررررول ، 

 (.2015)تشري  الثاني  املتحدة العربية اإلمارات ، ظيب أبو ، األطلسي اجمللس نظم  الذ 

 ظررريب أبرررو ، لألمررر  ميررروني  مرررؤمتر نظمهرررا الررريت السررريرباني لألمررر  احللقرررة النقاشرررية يف مشررراركة ، 

 (.2015 الثاني تشري ) املتحدة العربية اإلمارات

 تشرررري )املتحدة العربيرررة اإلمرررارات ، أبررروظيب ، الثررراني االسررررتاتيجي أبررروظيب ملتقررر  يف مشررراركة 

 (.2015 الثاني

 تشرررري   "اإليرانيرررة األمريكيرررة النوويرررة الدبلوماسرررية: صرررفقة ال أم صرررفقة" مرررؤمتر يف تقرررديم حماضررررة(

 (2015اول 

 حلقررروق العامليرررة الصررريفية املدرسرررة" األوسررر  الشررررق يف األقليرررات محايرررة" عررر  حماضررررة ميقررردت 

 (.2015)متوز اجملر ، بودابست ، النتوس توم معهد ، األقليات
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 بسرررم القترررل" عمرررل ورشرررة يف جلسرررات وأدارت ، للسياسرررات اإلمرررارات مركرررز يف كمستشرررار ةشررراركم 

 ، ظررريب أبرررو ، EPC. والنهايرررة واملسرررارات اهلياكرررل: اإلرهابيرررة اجلماعرررات حرررول عمرررل ورشرررة ،" اهلل

 (.2015)ايار  املتحدة العربية اإلمارات

 العربررري العرررام ومسرررتقبل اجلرررابر  عبرررد حممرررد" عمرررل ورشرررة جلسرررات وإدارة تنظررريم يف مشررراركة :

 .(2015 ايار) إيطاليا ، روما يف لويس جامعة" واحلداثة والدولة اإلسالم

 عمررررل ورشررررة يف ومرررردير جلسررررات للسياسررررات اإلمررررارات مركررررز يف كمستشررررار التنظرررريم يف مشرررراركة 

 EPC" قدميررة  واسرررتاتيجيات  جديرردة  تهديرردات : اآلمرر   غررري األمرر  " بعنرروان  اخللرريج  أمرر   حررول

 (.2015)نيسان  املتحدة العربية اإلمارات ، ظيب أبو ،

 العربيررررررة اإلمررررررارات ، ظرررررريب أبررررررو ، ألبرررررروظيب اإلسرررررررتاتيجي النقرررررراش جلسررررررات يف مشرررررراركة 

 (.2014)تشري  أول املتحدة

 التونسررري الدسرررتور مررر  حالرررة: املعقولرررة التعدديرررة وإمكانيرررة اإلنسررران وحقررروق اإلسرررالم" تقرررديم" ، 

 (.2014)ايلول  لبنان ، بريوت ، بريوت يف األمريكية اجلامعة ، فارس عصام معهد

 معهررررد ،" العلمانيررررة السياسررررة عرررر  والبحررررث التطرررررف: املعاصررررر اإلسررررالم يف االجتاهررررات" ميقرررردت 

 (.2014)أيار  األمريكية املتحدة الواليات ، كونيتيكت جامعة اإلنسان، حقوق

 العربيررررة الثررررورات يف السياسررررية األحررررزاب دور: العرررربني بررررال انتقررررال" بعنرررروان ورقررررة تقررررديم "- 

 واملنظمرررات املررردني اجملتمرررع دور: السياسرررية احليررراة إىل النررراس إعرررادة حرررول الررردولي املرررؤمتر

)نيسررران  األردن ، عمررران ، األردنيرررة اجلامعرررة. العربررري الربيرررع بعرررد مرررا سرررياق يف السياسرررية واألحرررزاب

2014.) 

  جامعرررة ، السياسرررية العلررروم قسرررم -" العربررري والربيرررع القيرررادة حترررديات" بعنررروان حماضررررة إلقررراء 

 (.2013)ايلول  األمريكية املتحدة الواليات ، أجنلوس لوس كاليفورنيا، جنوب

  دراسررررات يف اجلديرررردة واالجتاهررررات السياسرررري واإلسررررالم العربرررري الربيررررع" بعنرررروان دوةنرررر  ألقرررر 

 األمريكيررررة املتحرررردة الواليررررات ، كونيتيكررررت جامعررررة ، اإلنسرررران حقرررروق معهررررد ،"األوسرررر  الشرررررق

 (.2013 ايلول)
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 كونيتيكرررت جامعرررة ، اإلنسررران حقررروق معهرررد - اإلنسررران حقررروق سرررياقات مرررؤمتر يف إلقررراء حماضررررة ، 

 (.2013 ايلول)األمريكية املتحدة الواليات

  فرررت  مفتررراح: احلكوميرررة غرررري الفاعلرررة اجلهرررات. الالتينيرررة وأمريكرررا العربررري اخللررريج" ورقرررة تقرررديم 

)اذار  املتحررردة اململكرررة ، كامربيررردج جامعرررة ، اخلليجيرررة للبحررروث الرابرررع االجتمرررا  "االحتمررراالت

2013.) 

 للدراسرررات العربررري املعهرررد - األقليرررات وحقررروق الثقافيرررة التعدديرررة عمرررل ورشرررة يفورقرررة  ميقررردت 

 (.2013 اذار) إيطاليا روما، ".S Pio V" السياسية

 لنررردن/  عمررران دورة". بعرررده ومرررا األوسررر  الشررررق يف النزاعرررات وحرررل السرررالم" برنرررامج قيرررادة .

 (.2012)متوز  وأمديست(  (FIE) الدولي التعليم مؤسسة نظمتها

 تيريسررر تنظررريم مررر . 2012 اسرررطنبول نررردوات" العصررريبة األوقرررات يف الدميقراطيرررة وعرررود" تقرررديم .

 (.2012)ايار  تركيا اسطنبول،

  اجلمعيررررة -" االنتخابيررررة واملمارسررررات للسياسررررات الدوليررررة املبرررراد " حررررول تدريبيررررة دورة عقررررد 

 (.2012)نيسان  األردن ، عمان ، األردنية اجلامعة ، اإلبداعية

 والتنميررررررة للدميقراطيررررررة العامليررررررة املؤسسررررررة - سرررررروريا حررررررول الدوليررررررة اللجنررررررة يف عضررررررو 

(FUNGLODE).  )(.2012) الدومينيكان مجهورية دومينغو، سانتو 

 كررررانون اول  األردن ، عمرررران ، األردنيررررة اجلامعررررة - اإلنسرررران حلقرررروق كرامررررة مهرجرررران استضررررافة(

2011.) 

  األمررر  حرررول الررردولي املرررؤمتر -"اجلديررردة اإلقليميرررة والتحرررديات العربررري الربيرررع" ورقرررة ميقررردت 

 دومينغرررررو، سرررررانتو .(FUNGLODE) والتنميرررررة للدميقراطيرررررة العامليرررررة املؤسسرررررة والررررردفا ،

 (.2011)تشري  ثاني  الدومينيكان مجهورية

  املكسررري  يف الفيدراليرررة القضرررائية للسرررلطة االنتخابيرررة احملكمرررة االنتخابرررات، إدارة يف زمالرررة - 

 (.2011)ايلول  املكسي  (IEEC)    االنتخابي للتعليم الدولي اجمللس نظمها
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 لنررردن/  عمررران دورة". بعرررده ومرررا األوسررر  الشررررق يف النزاعرررات وحرررل السرررالم" برنرررامج ةاديرررق .

 (.2011)متوز  وأمديست(    (FIE) الدولي التعليم مؤسسة نظمتها

 مررر  ُمرررنظ م. األورومتوسرررطية النررردوة-"الكرامرررة ثرررورة: 2011 العربيرررة الثرررورات" بعنررروان ورقرررة قررردم 

 ، مالطرررا جامعرررة ، الدبلوماسرررية للدراسرررات املتوسررر  األبررري  البحرررر أكادمييرررة-MEDAC      قبرررل

 (.2011)ايار  إيطاليا ، مالطا

  فرررر  علررر   التغلررررب" حرررول  الررردولي  املررررؤمتر-" واآلفررراق  البررردائل : اإلسررررالم حوار"ورقرررة  تقرررديم 

 .(2011 ايار)تركيا اسطنبول،". االستياء

  العربرررري الصرررررا  حررررول الرررردولي املررررؤمتر -" العربيررررة السررررالم مبررررادرة إحيرررراء" ورقررررة تقررررديم 

 (.2011ثاني )كانون ال دينيمارك كوبنهاج ،. األوس  الشرق ومستقبل اإلسرائيلي

 بررني " حررول الرردولي  املررؤمتر يف" السياسررة  حررول اإلسررالمي التررنظري " بعنرروان حبثيررة  ورقررة تقررديم 

)كرررانون  إيطاليرررا ، رومرررا ، LUISS جامعرررة". العلمررراني بعرررد مرررا عرررام يف الليرباليرررة: والررردي  راولرررز

 (.2010اول 

 قبرررل مررر  منظمرررة -". البشررررية والتنميرررة اإلنسررران حقررروق" حرررول الررردولي املرررؤمتر رئررريس HDCA 

 (.2010)ايلول  األردن عمان،. األردنية واجلامعة

  بنررراء" البشرررر  األمررر  حرررول إقليميرررة  نررردوة يف"البشرررر  واألمررر  الشرررباب" حرررولور قرررة  قررردم 

 ، عمرران ، البشررر  لألمرر  اإلقليمرري املركررز ينظمرر  WANA".منطقررة يف البشررر  لألمرر  حتالفررات

 (.2010)كانون الثاني مصر اإلسكندرية،. السالم دراسات ومعهد ، األردن

 والرررذ  ، االنتخابيرررة للعمليرررة القرررانوني اإلطرررار إصرررالح مشررررو  لصرررياغة اخلترررامي االجتمرررا  حضرررور 

 عمرررران،. األردن يف االنتخابيررررة العمليررررة حيكررررم الررررذ  القررررانوني اإلطررررار إلصررررالح توصرررريات قرررردم

 (.2009)تشري  ثاني األردن

 إقليميرررًا مرررتغرية بيئرررة يف األردن" حرررول التررردريس هيئرررة ألعضررراء األول الررردولي املرررؤمتر تنظررريم 

 (.2009)حزيران األردن عمان،. األردنية اجلامعة الدولية الدراسات كلية". ودوليًا
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 األوسررر  الشررررق دراسرررات جلمعيرررة السرررنو  االجتمرررا  -" األردن يف رالتحرررر شررررح" ورقرررة تقرررديم .

 (.2008)تشري  ثاني  املتحدة الواليات ، العاصمة واشنط 

  كاليفورنيرررا جنررروب جبامعرررة السياسرررية العلررروم قسرررم - األرمنيرررة الدراسرررات مركرررز يف حماضررررة إلقررراء .

 (.2008)حزيران  املتحدة الواليات ، أجنلوس لوس

  يف اإلنسرررران وقررررانون اهلل قررررانون حررررول مررررؤمتر -" اإلنسرررران وحقرررروق اإلسررررالم" حماضرررررةإلقرررراء 

)أيررررار  .إيطاليررررا. بادوفررررا جامعررررة ، اإلنسرررران حقرررروق مركررررز ، الكرررررب  الثالثررررة التوحيديررررة الررررديانات

2007.) 

  ورشرررة  يف ،"اإلنسررران وحقررروق البشررررية للتنميرررة متكاملرررة نظررررة حنرررو" بعنررروان عمرررل ورقرررة تقرررديم

)كررررانون الثرررراني األردن عمرررران،. األردنيررررة اجلامعررررة ، "اإلنسرررران وحقرررروق البشرررررية التنميررررةعمررررل "

2007.) 

 الررردولي القرررانون فلسرررفة جملرررة عمرررل جمموعرررة ،"العربيرررة والررردول الدميقراطيرررة" حماضررررة إلقررراء 

 (.2006) تشري  ثاني  إيطاليا فلورنسا،. فلورنسا جامعة ، العاملية والسياسة

 إيطاليرررا. بافيرررا جامعرررة - السياسرررية الفلسرررفة يف للخررررجيني الرابرررع بافيرررا مرررؤمتر يف حماضررررة إلقررراء 

(2006) 

  الكويرررررت ، األردن: للدميقراطيرررررة برررررديل كمسرررررار التوافقيرررررة منذجرررررة" بعنررررروان ورقرررررة تقرررررديم ، 

 الواليرررات ، فرانسيسررركو سررران. األوسررر  الشررررق دراسرررات جلمعيرررة السرررنو  االجتمرررا  يف"العرررراق

 (.2004) تشري  ثاني  األمريكية املتحدة

 لررروس. أجنلررروس لررروس ، كاليفورنيرررا جامعرررة - األوسررر  الشررررق دراسرررات مجعيرررة مرررؤمتر يف مشرررارك 

 (. 2004ة )األمريكي املتحدة الواليات ، أجنلوس

 الواليرررات ، أجنلررروس لررروس. كاليفورنيرررا جامعرررة ، السياسرررية العلررروم قسرررم - ترررراث نررردوة مشرررارك يف 

 (. 2004)األمريكية املتحدة

  جنررروب جبامعرررة الدوليررة  الدراسرررات مركررز  برعايرررة "لإلرهرراب  السياسررري االقتصرراد  "مرررؤمتر يف مشررارك 

 ..( 2004)األمريكية املتحدة الواليات ، أجنلوس لوس. كاليفورنيا
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  جنرررروب جامعررررة -" امللكيررررة األنظمررررة يف املهيمنررررة التوافقيررررة" بعنرررروان حبثيررررة ورقررررة ميقرررردت 

 (.2004)كانون ثاني  األمريكية .املتحدة الواليات ، أجنلوس لوس. كاليفورنيا

  قسرررم ،" لرتكيرررا حالرررة دراسرررة: الدميقراطيرررة جتررراه واملواقرررف التررردي " بعنررروان حبثيرررة ورقرررة ميقررردت 

 األمريكيررررة املتحرررردة الواليررررات ، أجنلرررروس لرررروس. كاليفورنيررررا جنرررروب جامعررررة ، السياسررررية العلرررروم

(2003.) 

 السياسررية  العلرروم قسررم  ،" اإلسررالم يف الررديي  التسررام  تقيرريم  إعررادة" بعنرروان  حبثيررة ورقررة  ميدتقرر ، 

 (.2002) األمريكية املتحدة الواليات ، أجنلوس لوس. كاليفورنيا جنوب جامعة

  لرررألردن مقارنرررة دراسرررة: األوسررر  الشررررق يف الدميقراطيرررة إلرسررراء املسرررببة العوامرررل" ورقرررة ميقررردت 

 ، أجنلررروس لررروس. كاليفورنيرررا جنررروب جامعرررة ، الدوليرررة لعالقررراتا كليرررة -" واجلزائرررر وتركيرررا ومصرررر

 (.2002) األمريكية املتحدة الواليات

 

 

PROFESSIONAL SERVICES 

________________________________________________________________________ 

  2021، األردن، السياسية املنظومة لتحديث امللكية اللجنةعضو يف 

 املتحدة الواليات ، سيج منشورات ، االجتماعي والنقد الفلسفة جملة حترير، هيئة عضو.  

 جملة التحرير، هيئة عضررررو Rivista di Studi Sulla Sosteniblita ، نشرررررتها اليت Franco Angeli 

Edizioni ، إيطاليا ، نابولي. 

 أول ومستشار إفريقيا ومشال األوس  الشرق ملنطقة إقليمي ممثل 

 والتنمية للدميقراطية العاملية املؤسسة (FUNGLODE) ، األردن عمان 

 : FUNGLODجمال يف رائدة وهي.  الدومينيكان مجهورية ، دومينغو سرررانتو يف تقع مؤسرررسرررة  هي 

 .األوس  الشرق يف الالتينية أمريكا دراسات وتعزيز إنشاء يف ومتخصصة العلمي البحث

 والتبادل السررررالم تعزيز خالل م  اإلنسرررران وحقوق الرشرررريد واحلكم املسررررتدامة التنمية وتعزيز تدويل 

 .األوس  والشرق الالتينية أمريكا بني والثقايف التعليمي
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 عمررران ، واالجتماعيرررة اإلنسرررانية العلررروم: دراسرررات جملرررة التحريرررر، وعضرررو التحريرررر رئررريس نائرررب ، 

 .األردن

 Creative Associates International -.عمان ،االردن 

 الدميقراطيررررة  يف أول ومستشررررار ، االنتخابيررررة  السياسررررة يف أول مستشررررار  ، أول أكررررادميي مستشررررار 

 .والتنمية

 حرررول الدراسرررية اجلررروالت: ذلررر  يف مبرررا. االنتخرررابي للتثقيرررف الررردولي الربنرررامج مكونرررات تنفيرررذ 

 ، الدوليررررة االنتخابيررررة واملمارسررررات السياسررررة حررررول التعليميررررة والرررردورات ، االنتخابيررررة احلوكمررررة

 .احلكومية غري االنتخابية التدريبية والدورات ، واحلوار التبادل عمل ورش وقائد

 اإلنسان وحقوق الدميقراطية القيم تعزيز. 

 

 عمان  ، الثاني  اهلل عبد  املل   جاللة مكتب  ، السررررياسررررية    الشررررؤون دائرة ، اهلامشي امللكي لديوانا ، 

 األردن:

 يف األخرررر  والوحررردات واإلدارات الرئيسررريني املصرررلحة أصرررحاب مرررع مباشرررر اتصرررال خررر  تررر مني    

 امللكي       الديوان

 األردن يف والقضايا والعملية السياسية باهلياكل املتعلقة السياسية املؤشرات وحتليل تقييم 

 اإلنسان وحقوق والتعليم للصحة العامة السياسات وتقييم حتليل. 

  واألمررر  االسررتقرار  علررر  وت ثريهررا  واخلارجيرررة الداخليررة  القضرررايا بررني  العالقرررة وتقيرريم  وحتليرررل سرريق 

 .السياسية والعمليات

 الشباب لقطا  املناسبة السياسات واقرتاح الشباب سياسات مجيع حتليل. 

 والتعليم اإلنسان وحقوق والشباب الصحة تغطي بديلة سياسات واقرتاح حتليل. 

 القضررررايا بشرررر ن واألحررررزاب الربملانيررررة والكتررررل الربملررررانيني نظررررر ووجهررررة موقررررف وتقيرررريم حتليررررل 

 .والشباب والتعليم بالصحة املتعلقة والقوانني
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 حقررروق مرررراقيب مررر  املقدمرررة والتقرررارير اإلنسررران حبقررروق املتعلقرررة القضرررايا كافرررة وتقيررريم حتليرررل 

 .الصلة ذات والتوصيات السياسات واقرتاح( ودوليني وإقليميني حمليني) اإلنسان

 األردن: ، عمان والرئيس ، املؤسس األردن، شباب هيئة 

 املهرررارات مررر  كرررل يف القررردرات ببنررراء املتعلقرررة والسياسرررات التدريبيرررة والرررربامج اخلطررر  تررروفري 

 .والقيادية الشخصية

 دمررررج بهرررردف املدنيررررة واملشرررراركة السياسررررية املشرررراركة جمررررال يف والررررربامج السياسررررات تصررررميم 

 .السياسية العمليات يف الشباب

 وإشراكهم الشباب ملشاركة العام اجملال فت  عل  والعمل الوعي مستو  رفع 

 اإلنسان وحقوق والتعليم الصحة قطاعات يف الشباب تدمج سياسات وتنفيذ اقرتاح. 

  عجلرررة ودفرررع الشرررباب مشررراركة لضرررمان الرئيسرررية واملدنيرررة السياسرررية املؤسسرررات مرررع شرررراكات بنررراء 

 .السياسية التنمية

 واالقتصررررادية السياسررررية والقضررررايا املؤشرررررات حررررول االستقصررررائية والدراسررررات البحرررروث إجررررراء 

 .اإلنسان وحقوق الصحة ذل  يف مبا الشباب وبرامج ب نشطة املتعلقة الرئيسية

 بالربنامج املتعلقة واألدوات املبادرات تصميم. 

 الشبابية األنشطة جلميع امليزانية برامج إعداد. 

 تنميرررة حرررول مكتبيرررة مراجعرررة كدراسرررة التطررروير مررر  ملزيرررد بالشرررباب املتعلقرررة البيانرررات تنظررريم 

 .الشباب

  املتطررررروعني جلميرررررع واالعررررررتاف والتقيررررريم والتررررردريب  والتوظيرررررف التخطررررري  أنشرررررطة توجيررررر 

 .األهداف لتحقيق املخصصة األراضي داخل واجملموعات امليدانيني

 العامة واملشاركة للقيادة الشباب تنمية برامج وتنفيذ تصميم. 
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  2021 السياسية املنظومة لتحديث امللكية اللجنةعضو يف. 

 والدميقراطية للتنمية العربية النهضة إدارة جملس رئيس (ARDD).  األردن ، عمان . 

 2021، االردن املناهج تطوير جلنة عضو. 

 2019 العربي للباروميرت التوجيهية اللجنة عضو  . 

 االردن.ناعم" العربية الثقافة تنمية خطة مراجعة" جلنة وعضو رئيس ، 

 2020 األردن ، عمان. األردنية اجلامعة جملس عضو  . 

 2018-2017 األردنية اجلامعة يف العلمي البحث جملس عضو. 

 اليا إي  ، روما.  روما جامعة ، العاملية والسياسة األخالق مركز يف التوجيهية اللجنة عضو 

  والقدرات  البشرررررية   التنمية  جلمعية  التنفيذ   اجمللس عضررررو (HDCA) ،   بوسررررط . بوسررررط  جامعة ، 

 .ماساتشوستس

   العاصمة واشنط . األمريكية السياسية العلوم مجعيةعضو . 

    كونيتيكت ، ستورز ، كونيتيكت جامعة ، الدولية الدراسات رابطةعضو. 

 والقدرة البشرررية التنمية جبمعية البشرررية والتنمية الدي  قسررم عضررو (HDCA) ، بوسررط .  بوسررط  جامعة ، 

 .ماساتشوستس

  أريزونا ، سونتو.  أريزونا جامعة ، الشمالية ب مريكا األوس  الشرق دراسات مجعيةعضو. 

 2008-2007.  األردن ، عمان.  العالي للتعليم الوطنية اللجنة عضو. 

 2015-2010األردن ، عمان. األردنية اجلامعة جملس عضو  . 

 األردن ، عمان.  العربي الفكر منتد  عضو. 

 إفريقيا ومشال آسيا غرب ملعهد التوجيهية اللجنة عضو ((WANAاألردن ، عمان. 
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