السيرة الذاتية
د .سامي إبراهيم جمعة الخزندار
الشهادات والمؤهالت العلمية:
 : 2000 /6/15-5/5 .1دبلوم في إدارة الصراعات وفض المنازعات /جامعة أبساال ،السويد.
-1991 .2آذار  : 1995دكتوراه في العلوم السياسية ،جامعة مانشستر /بريطانيا.

 :1991/1990 -1988 .3ماجستير متقدم ( )M.Philفي العلوم السياسية/جامعة سالفورد ـ بريطانيا.

 .4كانون ثاني  1991ـ تموز  :1991شهادة في "النظم السياسـية /النظـام السياسـي البريطـاني" ،كليـة سـاو
مانشستر ،مانشستر /بريطانيا.

 :1986/1985-1981 .5بكالوريوس ،جامعة الملك عبد العزيز  -السعودية.
المؤلفات:

أطروحتي الماجستير والدكتوراه:
1. “The Politics of the Arab Summit Conferences 1967-1982”, (M.Phil Thesis).
2. “Domestic Political Forces, Ideology and Foreign Policy: A case study of
Jordan and the Palestine question in the 1980s”. (Ph.D. Thesis).

الكتب:

 .1كتاب إدارة الصراع وفض المنازعات:إطار نظري ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة 2014 ،

 .2كتاب بعنوان :فيي المنظيور الحرياري :المنظميات الدوليية  ...رؤيية ت صييلية ،سسلسـلة كتـاب اةمـة،
إدارة البحو و الدراسات اإلسالمية ،و ازرة اةوقاف ،قطر ،المحرم  ،2012 -1433العدد .147

 .3كت ــاب ص ــدر باللج ــة اإلنجليزي ــة ،بعنـ ـوان :حركييييات ا سيييالم السياسييييي والعال:ييييات الدولييييية :المفهييييوم
والممارسة ،عن المعهد الجامعي اةوروبي بايطاليا ،وبياناته على النحو التالي:

Relations: The Concept and
Robert Schuman Center for
Series, EUI Working Paper
 .4كتاب بعنـوان "اسيتطالع ر ار أسياتذة

"Political Islam Movements and International
the Practice", European University Institute,
Advanced Studies, Mediterranean Programme
(RSCAS 2009/47), 2009.
العليوم السياسيية وا عيالم فيي العيالم العربيي حيوي ميد مهنيية

:ناة الجزيرة" (الدراسة شملت  19دولة عربية ،وبلغ عدد أعضاء فريق البح
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أستاذاً جامعياً من حملة الدكتوراة) ،رئيس فريق الدراسة ،مركز الجزيرة للدراسات،ابريل .2008
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" .5تطيييور عال:ييية حركيييات ا سيييالم السياسيييي بيييالبيوتية ا :ليميييية والدوليييية" ،مركــز اإلمــارات للد ارســات
والبحو االستراتيجية ،أبوظبي.2008 ،

 .6كتاب بعنوان الكونفدرالية و التسوية النهاوية للقرية الفلسيطينية المؤسسـة العربيـة للد ارسـات والنشـر،
بيـ ــروت ،نـ ــوفمبر ( 1999اختيـ ــر الكتـ ــاب اةكثـ ــر مبيع ـ ـاً seller

Best

يناير.)2000

 theفـ ــي اةردن شـ ــهر

 .7كتاب بعنوان "المسلموة واألوروبيوة  :نحو أسلوب أفري للتعايش" ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحو اإلستراتيجية ،نوفمبر ( .1997اختير من قبل مكتبة الكونجرس اةمريكي كأهم مؤلف صادر

في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام .)1998

 .8كتاب صدر باللجة اإلنجليزية ،بعنوان :األردة والقرية الفلسيطينية :دور القيو ا سيالمية واليسيارية
في السياسة الخارجية ،وبياناته على النحو التالي:

"Jordan and the Palestine Question: The Role of the Islamic and Left Forces
in Foreign Policy-Making", Ithaca Press, Britain, October 1997.
أوراق وأبحاث علمية:
 -1بح مشترك ،بعنوان:
Professionalism and Objectivity of Al-Jazeera Satellite Channel, American
International Journal of Contemporary Research , Vol. 3 No. 9; September 2013, USA

 -2بح

بعنوان " :المنظور ا سالمي تجاه التنظيم الدولي المعاصر" ،مجلة دفاتر السياسة والقـانون ،جامعـة

قاصدي مرباح ورقلة ،منشورة .2015

 -3بح

بعنوان " :دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي وصنع السياسات العامة" ،مجلة دفاتر فـي

السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد  ،6كانون ثاني .2012

 -4بح

بعنوان " :علم دراسات الصراع و فض النزاعات و السالم :النش ة و التطور" ،المجلـة اةردنيـة فـي

القانون و العلوم السياسية،،المجلد  ،5العدد  ،1يناير .2013

 -5بح

بعنوان " :ر ار أساتذة العلوم السياسية و ا عالم في العالم العربي حوي مد مهنيية :نياة الجزييرة

ا خبارية" “Arab Polling Media and Political Science Professors On Al-Jazeera
” ،Satellite Channel Professionalismالمجلة اةردنية في القـانون و العلـوم السياسـية ،جامعـة
مؤتة ،المجلد  ،3العدد  ،2نيسان .2011

 -6بح

بعنوان " :نظام ا نذار المبكر و منع الصراعات :التطور و المفاهيم و المؤشرات" ،مجلـة المفكـر،

جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد  ،7نوفمبر .2011

 -7بح

بعنوان" :المنع الو:اوي للصراعات األهلية و الدولية" إطار نظري" ،المجلة العربية للعلوم السياسية،

الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،32خريف .2011
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بعنـوان" :استخدام استطالعات رأي النخبة في تحليي الصراعات وفض المنازعات" ،المجلـة العربيـة

 -8بح

للعلوم السياسية ،الجمعيـة العربيـة للعلـوم السياسـية بالتعـاون مـع مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة ،العـدد ،25
شتاء .2010

بعن ـوان المنظييور الحريياري ا سييالمي والمنظمييات الدولييية ورقــة مقدمــة ةعمــال مــؤتمر "أحــدا

 -9بحـ

11سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر والعالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االوروبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ،الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية ،عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،اةردن
.2005/11/24-23

 -10بح

صدر باللجة اإلنجليزية ،بعنوان :مبادرة الناتو المتوسطية والدوي العربيية :المريامية واألبعياد

والتحديات ،وبياناته على النحو التالي:

"NATO`s Mediterranean Dialogue and Arabs States : Themes, Dimensions
and Challenges", Dirassat, Vol 32, No.3, October 2005.
 -11بح صدر باللجة االنجليزية بعنوان :المعو:ات السياسيية للتعيايش األوروربيي -ا سيالمي ،وبياناتـه
على النحو التالي:
“The Political Obstacles Encountering Euro-Muslim Coexistence”,
Alternative: Turkish Journal for International Relation, Fatih University,
Tstanbul , August 2004.
 -12بح بعنوان" :الصراعات العربية الداخلية :رؤية في اةسباب والدوافع" ،مجلة أبحاث اليرموك ،العدد 1
(أ) المجلد  ،20جامعة اليرموك اةردنية ،أذار .2004

 -13بح

بعنوان" :مفهوم الكونفدرالية بين النظرية والتطبيق" ،مجلة النهرة ،كلية االقتصاد والعلوم

السياسية ،جامعة القاهرة ،العدد الثامن عشر ،يناير .2004

 -14بح

بعنوان" :تحديات واشكاليات الكونفدرالية اةردنية الفلسطينية" ،مجلة شؤوة اجتماعية ،الجامعة

اةمريكية بالشارقة وجمعية االجتماعيين ،ديسمبر .2003
 -15بح

باللجة اإلنجليزية حول جامعة الدول العربية وبياناته كما يلي:

"The League of Arab States", in "World Encyclopedia of Peace", Oceana
Publications, Inc, NewYork and Seoul Press, Seoul .

استطالعات رأي تم ا شراف على إنجازها:

 .1مشــرف مشــارك ( )Co-Team leaderفــي اســتطالأ ال ـرأي "ر ار المييواطنية األردنيييية حييوي ظييياهرة
عمان ،اةردن.2005 ،
عماة" مركز عالم المعرفة الستطالعات الرأيّ ،
العنف وتفجيرات ّ
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 .2مشــرف مشــارك ( )Co-Team leaderفــي اســتطالأ ال ـرأي "ر ار الميييواطنية األردنييييية حيييوي كيفيييية
عمــان،
التعامييي مييع ا سييا ة للرسييوي صييلى ام علي ي وسييلم" مركــز عــالم المعرفــة الســتطالعات الـرأيّ ،
اةردن.2005 ،

عرض كتب ومؤتمرات :

عرض كتاب:
 State Interests and Public Spheres: The International Politics of Jordan`s
Identity.By Marc Lynch,Camberidge University Press,1999.
في أحدى أشهر المجالت العلمية والعالمية في مجال العلوم السياسية ،وهي مجلة:
Journal of Politics, Aug 2001, Vol .36 Issue 3.
 عرض عام ةوراق ورشـة عمـل بعنـوان "البحيوث اججتماعيية مشيكلة مينه أم تطبييق" ،والتـي عقـدت فـي
عمــان بتــاري 2004/12/14م ،وبتنظــيم مــن مركــز المعلومــات والبحــو فــي مؤسســة الملــك الحســين بــن

طالل ،وقد نشر العرض في مجلة المنتد

منتدى الفكر العربي ،العدد  ،209المجلد ،18آذار .2003

الدورات والبرام الت هلية

الدورات ا عالمية والسياسية

 ،2005 )1مشارك ببرنامج في كيفية استشراف المستقبي 17- 13 ،أكتوبر .2005

 ،2000 )2مشارك في برنام دولي تعريفي لمعهد استكهولم الدولي ألبحاث السالم )(SIPRI
 ،Stockholm International Peace Research Instituteاستكهولم  ،2000/5/24السويد.

 ،1998 )3مشــارك فــي برنــامج حــول "صيينع السياسيية الخارجييية األمريكييية" ،معهــد آن آربــر

Ann Arbor

 ،Instituteجامعة ميتشجان ـ الواليات المتحدة اةمريكية.1998/8/1-6/20 ،

 ،1997 )4مشـارك فـي برنـامج "القييادة الدوليية" اةول ،International Leadership Programme ،الـذي
نظمته أكاديمية القيادة الدولية التابعة لجامعة اةمم المتحدة 24-1 ( ،حزيران .) 1997

 ،1990 )5دورة في "ا عالم البريطاني" ،جامعة مانشسترـ بريطانيا.

الدورات ا دارية والتعليمة

 ،2005 .1دورة في اعداد المواد الدراسية الكترونيا ،نظمتها جامعة شمال فيرجينيا بالتعاون مع جامعة
فلسطين ،لمدة أسبوعين تموز -آب .2005

 ،2004 .2دورة في التعليم اجلكتروني ،الجامعة الهاشمية ،لمدة عشرة أسابيع.

 ،1994 .3دورة في "المهارات ا دارية" ( ،)Management Skillsجامعة مانشستر ـ بريطانيا.
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الخبرات التدريسية :
 أستاذ العلوم السياسية المشارك /برنامج العالقات الدولية والدراسات االسـتراتيجية /قسـم العلـوم اإلنسـانية
االجتماعية ،الجامعةالهاشمية ،ديسمبر - 2005اآلن.

 أسـ ــتاذ العلـ ــوم السياسـ ــية المسـ ــاعد /قسـ ــم العلـ ــوم اإلنسـ ــانية االجتماعيـ ــة ،الجامعـ ــة الهاشـ ــمية ،أكتـ ــوبر
.2005 -2000

 أســتاذ مســاعد /معهــد بيــت الحكمــة للعلــوم السياســية (د ارســات عليــا -جامعــة آل البيــت)1995-9-1 ،
الى .1999 -9-3

 oالمهام التدريسية :تدريس المواد التالية لطلبة البكالوريوس والماجستير:
طلبة البكالوريوس:

 .1مادة تحليل السياسة الخارجية.
 .2الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

 .3مادة الفكر السياسي اإلسالمي.
 .4مادة نظرية العالقات الدولية.

 .5مادة مقدمة في علم السياسة.
 .6مادة حضارة انسانية.

 .7مادة منظمات دولية واقليمية .
 .8مادة إدارة صراأ دولي.

 .9مادة العالقات الدولية في اإلسالم.

.10نظم دبلوماسية وقنصلية.

طلبة الماجستير:

.11مادة الصراأ والسالم :إطار نظري.
.12دراسات تطبيقية في الصراأ
.13تعددية ثقافية.

.14الصراأ والسالم من منظور إسالمي.
إشراف ومنا:شة رساوي ماجستير:

 مشرف مشارك على رسالة ماجستير بعنـوان" :أثر العواميي العربيية عليى صينع القيرار الفلسيطيني" ،معهـدالعلوم السياسية جامعة آل البيت ،أجيزت صيف .1998

 عضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان" :أثير المتغييرات اج:تصيادية فيي السياسية الخارجيية التركييةـادي ،إشـ ـراف أ.د .ولي ــد عب ــد الح ــي ،برن ــامج
تجييياه المشييييرق العربيييي" ،إع ــداد الطالب ــة ف ــداء حس ــين العب ـ ّ
الماجستير -تخصص العلوم السياسية -اقتصاد سياسي دولي ،جامعة اليرموك.2011/7/24 ،
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 عضــو لجنــة مناقشــة لرســالة ماجســتير بعن ـوان" :أثيير التغيييير فييي طبيعيية النظييام الييدولي علييى الص يراعاتالدولية  ،"2008- 1989إعـداد الطالـب عبـداا صـامد الزواهـرة ،إشـراف أ.د .عـدنان هياجنـة ،برنـامج مـا
جستير دراسات السالم والصراأ ،الجامعة الهاشمية.2011/1/15 ،

 عضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان" :أثير القيوة الناعمية األمريكيية عليى السيلم اليدولي -1990 ،"2009إعداد الطالبة "هبة الحياة" خالد عبيدات ،إشراف أ.د .عدنان هياجنة ،برنامج ما جستير دراسات

السالم والصراأ ،الجامعة الهاشمية.2011/2/6 ،

 عضــو لجنــة مناقشــة لرســالة ماجســتير بعنـوان " :أثيير التفيياعالت الدولييية حييوي البرنييام النييووي ا يرانيييعلييى األميية ا :ليمييي لييدوي مجلييس التعيياوة الخليجييي  ،"2010 -2003إعــداد الطالبــة هــديل القنيبــي،

برنامج ماجستير دراسات السالم والصراأ ،الجامعة الهاشمية ،مارس 2011
أنشطة في خدمة المجتمع المحلي والعربي:
 تقـ ـ ـ ـ ـ ــديم محاض ـ ـ ـ ـ ـ ـرة فـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ــي قسـ ـ ـ ـ ـ ــم د ارسـ ـ ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ـ ــالم والص ـ ـ ـ ـ ـ ـراأ ،جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة أبسـ ـ ـ ـ ـ ــاال /السـ ـ ـ ـ ـ ــويد،University

 ،2010/3/5 ،Uppsalaبعنـ ـ ـ ـوان" :المنظييييييييور ا سييييييييالمي للصييييييييراع والسييييييييالم"

.The Perspective of Islamic Culture towards Conflict and Peace".

 تقــديم محاض ـرة فــي منتــدى الفكــر العربــي حــول :فريياوية الجزيييرة واسييتطالعات النخبيية العربييية عمــان،.2008/5/26

 -مشارك في ندوة حوارية في "قناة الجزيرة مباشر" ،الفراويات واجعالم العربي .2008/1/28

 محاضر لعدة مرات في كلية الدفاأ الوطني الملكية اةردنيـة حـول صيراع الحريارات بتـاري 2004/4/27وأذار ،2005وين ــاير

 ،2007وينـــاير  ،2008وين ــاير  ،2010و م ــارس  2012فـــي دورة أركـ ــان قـ ــادة

عسكريين أردنيين وعرب برتبة عقيد وعميد.

 مشارك في ملتقى أعضاء هيئة التدريس لمناقشة موضوأ التنمية السياسية في اةردن ،ضمن وفد الجامعةالهاشمية بتاري .2004/8/14

 محاضرة في منتدى الفكر العربي بعنوان :الصراعات الداخلية العربية :رؤية في األسباب والدوافع .عمان.2003/3/10

 تقــديم محاض ـرة فــي منتــدى الفكــر العربــي حــول :مبيييادرة النييياتو المتوسيييطية والعيييالم العربيييي :المرييياميةوالتحديات عمان.2000/4/26،

 المنسـق العــام للجنـة العربيــة المشـرفة علــى إصـدار وتــأليف سلسيلة الكتيياب الجييامعي التدريسييي فييي مجييايالعلوم السياسية -2000 ،حتى اآلن( ،وهـي لجنـة تضـم نخبـة مـن أسـاتذة العلـوم السياسـية فـي الجامعـات

العربية) ،وتم اصدار عدد من المؤلفات في هذه السلسلة.

 محاضــر فــي عــدة دورات فــي كليــة الملــك حســين الجويــة  -مدرســة اةركــان الصــجرى -وهــي دورات القيــادةواةركان الصجرى في عامي  1997و ،1998وذلك حول النظام السياسي.
6

المناصب والخبرات العلمية والعملية:

 أستاذ العلوم السياسية ،برنامج العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية ،قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية،الجامعة الهاشمية،فبراير 2015

السالم في جامعة أبساال

 -أستاذ زاور في قسم دراسات الصراأ وأبحا

 / Uppsalaالسويد.

(وتعتبر هذه الجامعة أعرق جامعة في الدول االسكندنافية وتأسست عام .2010 -2009 ،)1477

 عرو اللجنة الثالثية التي أشرفت على تأسيس ووضع خطط وسياسات برنامج الماجستير في دراساتالصراأ والسالم في الجامعة الهاشمية ،بالتعاون مع جامعة اةمم المتحدة للسالم.2008 – 2007 ،

 أستاذ مشارك ،قسم العلوم اإلنسانية االجتماعية ،الجامعة الهاشمية.2005-2006 ، -ناوب رويس جامعة فلسطية منذ .2007/ 2006

 ناوب رويس مجلس إدارة جامعة فلسطين .2007 – 2006 -عرو مجلس أمنا جامعة فلسطين .2007 – 2006

 أستاذ العلوم السياسية المشارك ،برنامج العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية ،قسم العلوم اإلنسانيةواالجتماعية ،الجامعة الهاشمية ،ديسمبر  – 2005اآلن.

 -رويس :سم العلوم االنسانية واإلجتماعية للعام الدراسي .2003/2002

 -رويس برنام العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية للعام الدراسي .2003/2002

 -أستاذ مساعد ،قسم العلوم اإلنسانية االجتماعية ،الجامعة الهاشمية ،أكتوبر .2005-2000

 عرو هيوة تدريس في جامعة آل البيت  /معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية (دراسات عليا).(.)1998 -1995

 عرو لجنة ت سيس قسم العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية (بكالوريوس) في الجامعة الهاشمية،.2001 – 2000
عروية اللجاة داخي الجامعة الهاشمية /األردة:

على صعيد الكلية( كلية العلوم واجداب) و (كلية اجداب)
 عضو مجلس كلية االداب .2012/2011 -عضو لجنة الدراسات العليا والبح

العلمي للعام الجامعي  2012/2011 /2003/2002كلية العلوم

واآلداب .

 منسق برنامج الدراسات العليا  /برنامج ماجستير فض النزاعات ودراسات السالم -الجامعة الهاشمية،العام .2009 / 2008

 عضو لجنة الخطة الدراسية للعام الجامعي ،كلية العلوم واآلداب  2003/2002و.2006/2005 عضو لجنة الخطة الدراسية للعام الجامعي ،كلية اآلداب .2006/2005 رئيس لجنة المكتبة والكتب الدراسية /كلية اآلداب 2006/20057

 عضو لجنة الموفدين /كلية العلوم واآلداب 2005/2004 عضو مجلس كلية اةداب والعلوم في الجامعة الهاشمية  2002/2001و .2003/2002 -عضو لجنة التعيين والترقية للعام الجامعي ،كلية العلوم واآلداب .2003/2002

 عضولجنة تأسيس قسم العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجية في الجامعة الهاشمية.2002/2001

على صعيد القسم:

 عضو لجنة إعتماد تخصص العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجية.2012 /2011 ، عضو لجنة البح2011/2010

العلمي ،2006/2005، 2005/2004، 2004/2003 ،2003/2002و

 عضو لجنة التعيين والترقية  2004/2003 ،2003/2002و.2005/2004و 2006/2005و.2012/2011/2009/2008

 منسق برنامج الدراسات العليا /برنامج فض النزاعات ودراسات السالم – الجامعة الهاشمية/2008 ،.2009

 عضو لجنة تطوير قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية .2006/2005 عضو لجنة الخطة الدراسية  2004/2003 ،2003/2002و.2006/2005 -رئيس لجنة المكتبة والكتب الدراسية /كلية اآلداب 2006/2005

 عضو لجنة الجداول واالمتحانات /كلية العلوم واآلداب  /2003و 2005/2004 -عضو لجنة تدقيق النتائج /كلية العلوم واآلداب . 2004 /2003

 -عضو مجلس قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -2000حتى اآلن .

على مستو الجامعة الهاشمية:

 ممثل قسم العلوم االنسانية واالجتماعية في مكتب ضبط الجودة االكاديمية بالجامعة الهاشمية للعامالدراسي 2005/2004

 عضو لجنة اعداد التصور العام لمادة الثقافة الوطنية في الجامعة الهاشمية .2003/2002 -مستشار شؤؤن الوافدين/عمادة شؤؤن الطلبة لعامي  2001/2000و.2002/2001

 عضو اللجنة التحضيرية لندوة " تحديات واشكاليات تدريس العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةفي الجامعات اةردنية " ديسمبر . 2003

 -عضو اللجنة التحضيرية لالعداد لعقد مؤتمر " أحدا

 11سبتمبر والعالقات العربية االوربية" في

الجامعة الهاشمية  2005بالتعاون مع بعض الهيئات االوربية.
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عروية لجاة خارج الجامعة الهاشمية:
 عضو وفد مفاوض بين اةكاديمية البريطانية للتعليم المفتوح وبعض الجامعات العربية حول ترتيباتتعاون إلنشاء جامعة بريطانية  -عربية مفتوحة.2000.

 عضو مؤسس وعضو مجلس أمناء منظمة الموارد العلمية والتكنولوجيا (جمعية خيرية بريطانية تهتم بنقلالتكنولوجيا والتنمية البشرية للعالم العربي) (.)1996-1994

 -مدير المركز العلمي للدراسات السياسية في اةردن وبريطانيا (.)2000-1998

 عضو مجلس وحدة الشعوب اإلسالمية في معهد العلوم السياسية  /جامعة آل البيت (.)1998-1995 عضو لجنة مشاريع البنك الدولي  World Bankفي معهد العلوم السياسية  /جامعة آل البيت.(. )1998/1997

 عضو اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر أقسام العلوم السياسية في الجامعات اةردنية في إطار سلسلةمشكالت تدريس العلوم السياسية  .وذلك في جامعة آل البيت ( .ديسمبر.)1997-

 المنسق العام لمؤتمر "دور األمم المتحدة في حفظ األمة والسلم الدوليية :حالة العالم العربي وافريقيا"،جامعة آل البيت.1995/11/28 ،
مؤتمرات علمية:
أوجً :المشاركة بور:ة في كل من المؤتمرات التالية:

 )1مشارك بورقة بعنوان " بناء مؤشرات النشر العلمي للدوريات العربية:بيانات واقع الدوريات وتحدياتها،
المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي 13-11 ،اكتوبر 2015

 )2مشارك في إحدى جلسات المؤتمر الثاني والعشروة لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم)
بور:ة عنوانها" :بنا

:اعدة بيانات "معرفة" :تجربة عربية المحتو

عالمية الدور" و عنواة

المؤتمر" :نظم وخدمات المعلومات المتخصصة في مؤسسات المعلومات العربية :الوا:ع التحديات
والطموح"  ،2011 /12 / 21 -18الخرطوم ،السودان.

 )3مشاركة مع آخرين بورقة علمية بعنوان" :تحديات المحتو

العربي الر:مي: :اعدة المعرفة العربية

ا لكترونية نموذجاً" ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر المحتوى العربي في االنترنت :التحديات و

الطموحات ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،

.2011/10/5-3

 )4مشارك بورقـة بعنـوان" :دور مراكيز الدراسيات الخاصية فيي البحيث العلميي و صينع السياسيات العامية:
إطييار عييام" ،المنتــدى الثــاني للشـراكة المجتمعيــة :صــناعة البحـ

العلمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.2011/4/27-26 ،

 )5مشارك بورقـة بعنـوان

“Mediation Outcome: Developing Criteria Practitioner and Researcher”:

فـي مـؤتمر دولـي حـول التحـديات التـي تواجـه الوسـاطة الدوليـة "Meeting the New Challenges
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"Mediation

 ،to Internationalفـ ــي جامع ـ ــة أبس ـ ــاال /الس ـ ــويد-14،University Uppsala،

 ،2010/6/16تنظيم قسم دراسات السالم والصراأ

 )6بحـ

بعنـوان المنظييور الحريياري ا سييالمي والمنظمييات الدولييية ورقــة مقدمــة ةعمــال مــؤتمر "أحــدا

عمان ،اةردن .2005/11/24-23
11سبتمبر والعالقات العربية االوروبية" ،الجامعة الهاشميةّ ،
 )7ورقة بعنوان "نظرية ا لحاق الحراري ورثارها السياسيية عليى التعيايش األوروبيسا سيالمي" مقدمـة
إلى مؤتمر "العرب والغرب"  ،1998/4/6-4الجامعة اةردنية.

" )8المعو:ييات السياسييية للتعييايش بييية أوروبييا والمسييلمية" فــي مــؤتمر العالقــة بــين أوروبــا والمســلمين،
جامعــة آل البيــت اةردنيــة ،بــدعم مــن الهيئــات الســويدية التاليــة( :جامعــة أبســاال ،جامعــة لونــد ،المعهــد

السويدي).1996/6/13-10 ،

" )9تحييديات العال:يية الكونفدرالييية بييية األردة والفلسييطينيية" المــؤتمر الســادس للجمعيــة الدوليــة لد ارســات
الشرق اةوسط ،1996/2/21-19 ،جامعة آل البيت ،المملكة اةردنية الهاشمية.

ثانياً :حرور مؤتمرات ذات موضوأ موحد :One Theme Conferences

عمــان،
 .1نــدوة ،المواطنيية بييية المنظييور الحقييو:ي و إشييكاليات الوا:ييع ،المركــز الــوطني لحقــوق اإلنســانّ ،
.2011/5/24

 .2الملتقــى العلمــي" ،األميية العربييي الشييامي :الوا:ييع والم ي موي" ،تنظــيم منتــدى الفكــر العربــي وكليــة العلــوم
االس ـ ـ ـ ــتراتيجية ف ـ ـ ـ ــي جامع ـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ــايف العربي ـ ـ ـ ــة للعل ـ ـ ـ ــوم اةمني ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي المملك ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــعودية،

عمان – اةردن.
ّ ،2010/7/14-12
" .3المؤتمر ا :ليمي لتمويي التعليم العالي في الدوي العربية" تنظيم منتدى البحو االقتصـادية والمركـز
عمان -اةردن.
اةردني للحوار والسياساتّ ،2009/6/18-17 ،
يييراهة» تنظ ــيم منت ــدى الفك ــر العربـــي،
يييي :المشييييهد الي ّ
« .4الطّا:يييية و اخطييييط التنمييييية فييييي الييييوطة العربي ّ
عمان -اةردن.
ّ ،2008/11/8
 .5مشارك في ندوة "المواطنة في الوطة العربي" ،تنظـيم منتـدى الفكـر العربـي وأكاديميـة المملكـة المجربيـة،
الرباط ،المملكة المجربية/22- 21،ابريل.2008/

 .6مشــارك فــي "نيييدوة ثقافييية المواطنييية ليييدوي مجليييس التعييياوة الخليجيييي" ،تنظــيم معهــد البح ـرين للتنميــة
السياسية ،)2008/2/25-24( ،مملكة البحرين.

 .7مشــارك فــي "منتيييد ا صيييالح العربيييي الرابيييع  :حقيييوق ا نسييياة الميييرأة التنميييية "  ،تنظــيم مكتبــة
االسكندرية ،االسكندرية  /جمهورية مصر العربية /3-1 ،مارس.2007/

 .8مش ـ ــارك فييييييي المنتيييييد العربييييييي الرابييييييع للتربييييييية والتعلييييييم :التعليييييييم واحتياجييييييات سييييييوق العمييييييي،
عمان -اةردن.
/25-24نيسان ،2007/مؤسسة الفكر العربيّ ،
 .9مشارك في ندوة "دولة السلطة وسلطة الدولة" ،تنظيم منتدى الفكـر العربـي و و ازرة خارجيـة دولـة قطـر،
الدوحة/ 25- 24 ،يناير .2007/
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 .10مشارك في مؤتمر الوسطية ،تنظيم منتدى الفكر العربي ودولة البحرين ،المنامة ،فبراير .2005

 .11مشـارك فـي المييؤتمر األوي للجامعييات الخاصيية حييوي التجربيية األردنييية فييي التعليييم الجييامعي الخييا
الوا:ع و الطموح 23 ،كانون اةول .2006

:

 .12المشاركة بورشة "دور أعرا المجالس النيابية في الحكيم اليديمقراطي" ،معهـد القيـادة الدوليـة ،جامعـة
عمان – اةردن.
اةمم المتحدةّ ،2005/9/28 ،
 .13مؤتمر "العالم العربي  "2020تنظيم المنتدى االستراتيجي العربي ،مؤسسة محمد بن راشد ،دبيي،
 15-13ديسمبر .2004
 .14ميييؤتمر "دور علماااال السةاساااه ضاااي " اااو ا ماااه" ،الجمعيييية العربيييية لاعاييييم السي سيييية ،بييييري ،
.2004 12/1-11/30
 .15مــؤتمر "التنميييية السياسييية والميييرأة األردنيييية :مرتكييزات الخطييياب ورلييييات الممارسييية" ،الحلقــة النقاشــية
االول ــى" ،التنمي ــة السياس ــية للمـ ـرأة :التوجه ــات الحالي ــة واإلمكان ــات المس ــتقبلية" ،2004/7/3 ،الجامع ــة

الهاشمية.

 .16مؤتمر "أسس تقدم الوطة العربي في القرة الحيادي والعشيرية" ،تنظـيم منتـدى الفكـر العربـي ،عمـان،
 9-8ديسمبر .2003

 .17مؤتمر "الديمقراطية في البالد المسلمة :التجربة األردنيية" ،تنظـيم مركـز د ارسـات اإلسـالم والديمقراطيـة
بواشنطن وجمعية الشؤون الدولية في عمان / 21-20 ،كانون الثاني . 2004

عمان ،ديسمبر.2002
 .18مؤتمر الثقافة العربية :أمة وهوية ،تنظيم منتدى الفكرالعربيّ ،
 .19مشــاركة فــي رشــة عمــل البحييوث اججتماعييية فييي األردة :مشييكلة ميينه أم تطبيييق الورشــة االولــى:
"البحـ ـ

ف ــي اةصـــول" ،مرك ــز المعلومـ ــات والبحـــو ف ــي مؤسس ــة المل ــك الحس ــين ب ــن طـــالل ،عمـ ــان

. 2002/12/14

 .20مشارك في مـؤتمر أفاق التعياوة العربيي بيية ا :ليميية والعالميية تنظـيم منتـدى الفكرالعربـي والمجلـس
الوطني للثقافة واةداب والفنون ،الكويت.2001/11/5-3 ،

 .21مشارك في حلقة بح

حول :فلسطية :نصف :رة بعد النكبة مؤسسة عبـد الحميـد شـومان-6-30 ،

.2001

 .22ندوة التنمية السياسية وحقوق ا نساة في الوطة العربي ،تنظيم الجامعة اةردنية ومنظمة اليونسكو،
عمان.2001-5-27 ،

 .23مشارك في حلقة بح
.2001

عمـان ،فب اريـر
حول :الصراع العربي ا سيراويلي ،مؤسسـة عبـد الحميـد شـومانّ ،،

 .24مؤتمر "النزاعات العربية وا :ليمية وتحديات القيرة العشيرية" ،جامعـة اليرمـوك ،قسـم العلـوم السياسـية
ومركز الدراسات اةردنية في جامعة اليرموك.1999/4/21 ،
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 .25مـؤتمر الغييرب والخلييي  ،1998/11/ 6 -2 ،The West And The Gulfوالـذي نظمــه معهــد
ويلتون بارك للدراسات واةبحا

 Wilton Parkفي بريطانيا.

 .26مؤتمر مستقبي القدس أبريل  /نيسان  ،1994والذي نظمه مركز الدراسات العربية في لندن.

 .27مــؤتمر السييعودية ميية الييداخي :المجتمييع اج:تصيياد واألميية  – 1993/10/5-4لنــدن ،نظــم مــن قبــل
المعهد الملكي للشؤون الدولية واتحاد الشرق اةوسط البريطانيين.

 .28مــؤتمر األسييواق المالييية فيييي الشييرق األوسييط :فيير

جدييييدة لالستيييثمار والتعيياوة ا :ليميييي -28

 ،1994/4/29لنــدن ،نظــم مــن قبــل المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــة ،وو ازرة الخارجيــة البريطانيــة ،وادارة
التنمية عبر البحار (بريطانيا).
ثالثاً :المؤتمرات الدورية :Annual Conferences

 .1المؤتمر السنوي لالتحاد البريطاني للدراسات الدولية  BISAالمنعقد في  1994/12/21 -19في جامعـة
يورك  -بريطانيا.

 .2المييؤتمر السيينوي لالتحيياد البريطيياني للعلييوم السياسييية  PSAالمنعقــد فــي  1993/4/23-20فــي جامعــة
ليستر-بريطانيا.

 .3المييؤتمر السيينوي لالتحيياد البريطيياني للعلييوم السياسييية  PSAالمنعقــد فــي  1994/3/31-29فــي جامعــة
سوانزي بويلز البريطانية.

 .4المؤتمر السنوي للجمعية البريطانية لدراسات الشرق األوسط  BRISMESالمنعقد في تمـوز  1991فـي
جامعة لندن.

 .5المييييؤتمر السيييينوي للجمعييييية البريطانييييية لدراسييييات الشييييرق األوسييييط  BRISMESالمنعق ــد فـــي 10-8
 1992/7/في جامعة سانت آندروز  -بريطانيا.

 .6المؤتمر السنوي األوي لالتحاد األوروبي لدراسات الشرق األوسط المنعقد في  1993/7/11-8في جامعة
وارك  -بريطانيا.

 .7المييييؤتمر السيييينوي للجمعييييية البريطانييييية لدراسييييات الشييييرق األوسييييط  BRISMESالمنعقـ ــد فـ ــي -12
 1994/7/14في جامعة مانشستر.
المنح واجمتيازات التقديرية:

 .1حاصــل علــى منحــة مقدمــة مــن برنــامج الزمــاالت الجامعيــة "مييينح التمييييز األكييياديمي" /الصــندوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــاعي لقضــاء إجــازة التفــرم العلمــي للعــام ( ،)2010 – 2009فــي قســم د ارســات
الصراأ وأبحا

السـالم فـي جامعـة أبسـاال  / Uppsalaالسـويد( .وتعتبـر هـذه الجامعـة أعـرق جامعـة فـي

الدول االسكندنافية وتأسست عام .)1477
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 .2حاص ــل عل ــى منح ــة م ــن جامع ــة أبس ــاال  /Uppsalaالس ــويد ،للمش ــاركة ف ــي برن ــامج "تسيييوية الصيييراعات
 ،"Conflict Resolution Program 2000وكـان ذلـك ضـمن  25مشـاركاً فـي منافسـة شـملت مـا

يق ــارب  300مرش ــحاً م ــن مختل ــف دول الع ــالم ،وكن ــت العرب ــي الوحي ــد ال ــذي نج ــي ف ــي المش ــاركة ف ــي ه ــذا

البرنامج لعام .2000

 .3حاصل على منحة من جامعة ميتـشيجان-معهد آن آربر  ،Ann Arbor Instituteللمشـاركة فـي برنـامج
حــول "صيينع السياسيية الخارجييية األمريكييية" ،خــالل الفت ـرة  ،1998/8/1-6/20وذلــك فــي منافســة دوليــة؛
حي ـ

تــم اختيــار ثمانيــة عشــر مشــاركاً لحضــور هــذه الــدورة مــن جميــع دول العــالم ،وتــم تقــديم منحــة كاملــة

للمشاركة في هذه الدورة.

 .4منحـ ـ ــة مقدمـ ـ ــة مـ ـ ــن جامعـ ـ ــة اةمـ ـ ــم المتحـ ـ ــدة للمشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي دورة القييييييييادة الدوليييييييية األوليييييييى

 ، The First International Leadership Programالتــي عقــدت بت ــنظيم مــن أكاديميــة القيــادة

الدوليـة /جامعــة اةمــم المتحــدة ،خـالل الفتـرة  ،1997/7/3-6/1وقــد تــم اختيـاري للمشــاركة فــي هــذه الــدورة
باإلضــافة إلــى مائــة واثنــين وســتين مشــاركاً مــن ثــال ت وســتين دولــة ،مــن أصــل ســتمائة وخمســين طلبـاً مــن
ثمانين دولة تنافسوا للمشاركة في هذه الدورة.

 .5اختير كتابي المسلموة واألوروبيوة  :نحو أسلوب أفري للتعايش مـن قبـل مكتبـة الكـونجرس اةمريكـي،
ك هم مؤلَّف  Monographصدر في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام .1998

العروية في منظمات وهيوات علمية:
 .1عضو منتدى الفكر العربي(اةردن)

 .2الجمعية البريطانية لدراسات الشرق اةوسط (.)BRISMES
 .3االتحاد البريطاني للعلوم السياسية (.)PSA

 .4االتحاد البريطاني للدراسات الدولية (.)BISA

 .5المعهد الملكي للشؤون الدولية ( / RIIAلندن).

 .6المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية ( / IISSلندن).
 .7االتحاد اةمريكي للعلوم السياسية (.)APSA
 .8االتحاد الدولي للعلوم السياسية (.)IPSA
 .9اتحاد الدراسات الدولية (.)ISA

.10الجمعية اةردنية للعلوم السياسية .

 .11عضو الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
 .12الجمعية العربية للعلوم السياسية.
 .13جمعية البح

العلمي اةردنية.

13

