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المؤهالت األكاديمية:

 -دكتوراه علوم سياسيه – عالقات دوليه جامعة وارسو /بولندا لعام  ،1996موضوع الرسالة :المنظمات الدولية

المتخصصة في نظام األمم المتحدة ذي الطابع االجتماعي؛ طبيعتها القانونية ووظائفها.

 بكالوريوس وماجستير في العلوم السياسية  -عالقات دولية من جامعة وارسو /بولندا لعام  1991موضووعالرسووالة :شنطوواي اليونسووكو فووي مرووات لطوووير التعلوويم العووالي واطووكم اووال فووي دوت العووالم ال الو ش .موودة الد ارسووة

امس سنوات ،انهيت الدراسة االت اراع سنوات واتقدير ممتاز.

 ال انوية العامة ،الفرع العلمي لعام  -1982المعدت . %73,9الخبرات األكاديمية:
-

محاضر متفرغ كلية االداب -قسم العلوم االنسانية واالجتماعية ،الرامعة الهاشمية ،منذ ايلوت 2015
وحتى اآلن.

-

محاض وور ي وور متف وورغ ف ووي كلي ووة األمي وور الحس ووين ب وون عب وودر ال وواني للد ارس ووات الدولي ووة -قس ووم العل وووم

-

محاض وور ي وور متف وورغ كلي ووة االداب -قس ووم العل وووم االنس ووانية واالجتماعي ووة ،الرامع ووة الهاش وومية ،للع ووام

-

محاضوور يوور متفوورغ جامعووة األمي ورة سوومية للتكنولوجيووا -قسووم العلوووم واآلداب ،الفصووم الد ارسووي االوت

-

في معهد دراسات الديمقراطيوة واالنتخابوات /كليوة الد ارسوات الدوليوة والعلووم السياسوية  /الرامعوة

-

السياسية ،الرامعة األردنية ،للعام الدراسي .2015/2014

الدراسي .2015/2014

للعام الدراسي .2015/2014
باح

األردنية من  2013 – 9- 15ولغاية .2014-1-15

محاضر ير متفرغ كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية  /قسم العلووم السياسوية الرامعوة األردنيوة،

للعام الدراسي .2014/2013
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-

محاضر ير متفرغ كلية اللغات األجنبية -قسم اللغات األورواية /الرامعة األردنية.

-

محاض و وور ي و وور متف و وورغ الرامع و ووة األردني و ووة كلي و ووة اآلداب ،قس و ووم العل و وووم السياس و ووية ل عو و ووام الد ارس و ووية

-

محاض و و وور ي و و وور متف و و وورغ جامع و و ووة الط و و وور األوس و و وول للد ارس و و ووات العلي و و ووا كلي و و ووة اآلداب للع و و ووام الد ارس و و ووي

-

أستاذ مساعد جامعة اإلسراء من  2008-10-5ولغاية .2010-10-4

-

محاضر ير متفرغ جامعة مؤلة كلية العلوم االجتماعية للعام الدراسي .2007 /2006

محاضر ير متفرغ جامعة مؤلة كلية العلوم االجتماعية للعام الدراسي .2013/2012

-

 2012/2011 2011/2010و .2013/2012
.2010/2009

باح

-

ومحاضر في الفترة مون  1996/3/5ولغايوة  1999/3/5فوي كليوة الصوحافة والعلووم السياسوية

قسم العالقات الدولية – جامعة وارسو /بولندا.

رئوويس مرلووس أدارة الطووركة التراريووة الخدماليووة اإلنتاجيووة شيوردانكوواش موون  1997-7-1ولغايووة -11

-

.2004-12

األبحاث:

 -شطريووب بولنوودا الووى الديمقراطيووةش ،بح و

مطووترا مووع األسووتاذ الوودكتور كطيطووتول بويكووو؛ السووفير البولنوودي فووي

األردن ،مقوودم للمووؤلمر الوودولي المنعقوود بتوواري  2010-12-15لحووت عن ووان شاألردن بولنوودا وااللحوواد األورواووي
آفا مستقبليةش .بتنظيم وإشرال من الرامعة األردنية ،ونطرت أعمالوه فوي كتواب مون منطوورات الرامعوة األردنيوة

حرره د .سعد أبو دية و د .كطيطتول بويكو .

 -بح

مطترا مع األستاذ الدكتور كطيطتول بويكو ،السفير البولندي في األردن مرسم للنطر في مرلة ش

Politejaش جامعة جا يلونيان في بولندا ،ش."Uniwersytet Jagielloński
„STANOWISKO JORDANII WOBEC KONFLIKTU PALESTYŃSKO-IZRAELSKIEGO (20072010)”.

 -حقو الطفم في المواثيب الدولية والتطريع األردني /قيد اإلعداد.

مطترا مع األستاذ الدكتور كطيطتول بويكو ،السفير

 -التحوالت الديمقراطية في بولندا بعد عام  ،1989بح

البولندي في األردن ،والمقودم الوى الموؤلمر الودولي ال واني المنعقود بتواري  2011-12-15لحوت عنووان مظوارر

التعوواون ولبووادت اال ووال شاألردن بولنوودا وااللحوواد األورواوويش .بتنظوويم وإش ورال موون الرامعووة األردنيووة .ونطوورت
أعماله في كتاب من منطورات الرامعة األردنية  ،2012حرره الدكتور سعد أبو دية والدكتور كطيطتول بويكو،
لحت عنوان ،مظارر التعاون ولبادت ابرة اإل ال (بولندا – األردن – االلحاد األورواي).

 -لرجم ووة ومراجع ووة كت وواب :شالعالق ووات البولندي ووة األردني ووة؛ نح ووو لع وواون أق وورب .لحري وور :كطيط ووتول بويك ووو،

منطورات الرامعة األردنية ،عمان .2012
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 -النظام السياسي البولنودي ،بحو

مقودم الوى الموؤلمر الودولي ال الو

المنعقود فوي الرامعوة االردنيوة بتواري -20

 2012-12لح ووت عنو ووان شاألردن بولن وودا وااللح وواد األوروا ووي آف ووا مس ووتقبليةش ونط وورت أعمال ووه ف ووي كت وواب م وون
منطورات الرامعة األردنية  ،2013حرره كطيطتول بويكو ،لحت عنوان:
-

“Poland-Jordan- European Union: A New Role of Europe in the Middle East after the Arab
Spring”. Amman 2013.

لسع سنوات على عضوية بولندا في االلحاد األورواي .التغيرات في الروانب االقتصادية واالجتماعية .بح

مطترا مع الدكتور كطيطتول بويكو؛ السفير البولندي في االردن ،مقدم الى ورشة العمم المنعقدة على رامش

-

المنتدى االقتصاد البولندي االردني بتاري  2013-5-11في مركز الرأي للدراسات.

الطاولة المستديرة ،الترراة البولندية في االنتقات السلمي للسلطة .بح

مطترا مع األستاذ الدكتور كطيطتول

بويكو ،السفير البولندي في األردن ،قدم الى المؤلمر الدولي الرابع ،لحت عنوان شمرموعة فيسغراد؛ بولندا،

جمهورية التطيك ،سلوفاكيا ،رنغاريا -األردن .االستفادة بنرا من النالو وااللحاد االوروايش والمنعقد بتاري

 4ايار  2014في عمان بتنظيم من السفارة البولندية في عمان واالتعاون مع مركز الرأي للدراسات.

 لرجمة ومراجعة كتاب :شالعالقات البولندية األردنية ،لأليف ،كطيطتول بويكو ،منطورات المؤسسوة الصوحفيةاالردنية شالرأيش وسفارة جمهورية بولندا في عمان .عمان .2015

 االالجئون السوريون فوي األردن .بعوا العواموم االقتصوادية واالجتماعيوة .المنطوور فوي الكتواب المحكوم علميوا:شبولندا  /مرموعة فيسيغراد – والتعاون مع الطر األوسل2015 .

-

عمليووة مأسسووة التكامووم األورواووي موون رومووا الووى لطووبونة ( .)2009-1952المرلووة األردنيووة فووي القووانون والعلوووم

-

" العقوبات الدولية :العقوبات االمريكيةة لىةج هوروةيةة ةو ةيا االيةاأيةة ووذهةا( . )2016-2014مقبووت للنطور

السياسية -جامعة مؤلة .2018

في مرلة شالمنارةش جامعة ات البيت.
مؤتمرات وندوات:

 ورشة عمم حوت شأسباب لعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطينش بتاري .2009/4/1 -ندوة لحت عنوان ش اإلستراليرية التطاركية بين الرامعات األردنية واألمن العام في مكافحة المخدراتش,

في مركز الدراسات اإلسترالرية األمنية في أكاديمية الطرطة الملكية بتاري .2009/4/28
 المطاركة بإطال شاإلستراليرية الوطنية لمكافحة المخدراتش بتاري .2009/6/2 -المطاركة في المنتدى االقتصادي البولندي -األردني .2010/5/5-3

 المطاركة في المؤلمر الدولي االوت المنعقد بتاري  2010-12-15لحت عنوان شاألردن بولندا وااللحواداألورواي ،آفا مستقبليةش .بتنظيم وإشرال الرامعة األردنية.

 -المط وواركة ف ووي الم ووؤلمر ال وودولي ال وواني المنعق وود بت وواري  2011-12-15لح ووت عنو ووان شمظ ووارر التع وواون

ولبادت ابرة اال ال ( ،بولندا -األردن – اإللحاد االورواي) .بتنظيم وإشرال الرامعة األردنية.
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 -المطاركة في المؤلمر الدولي ال ال

المنعقد في الرامعة االردنية بتاري  2012-12-20لحت عنوان:

“Poland-Jordan- European Union: A New Role of Europe in the Middle East after the Arab
Spring”. Amman 2013.

 المطوواركة فووي الم وؤلمر الوودولي ال اربووع والمنعقوود بتوواري  4ايووار  2014فووي عمووان ،لحووت عن ووان شمرموعووةفيس و وغراد؛ بولنو وودا ،جمهوريو ووة التطو وويك ،سو وولوفاكيا ،رنغاريو ووا -األردن .االسو ووتفادة بنرو ووا مو وون النو ووالو وااللحو وواد
االوروايش.

 المطاركة في المؤلمر الدولي المنعقد في بولندا – كراكول بتاري  16نيسان  2015لحت عنوان “Changes”in the Architecture of Security in the Middle East – Current State and Perspectives for the Future

بتنظيم من جامعة جا يلونيان في كراكول ومعهد الدراسات االستراليرية في كراكول.
اللجان:

عضويــة اللجـــان:

لجان كلية اآلداب الجامعة الهاشمية:

-

لرنة لكنولوجيا المعلومات

-

اللرنة االجتماعية

-

لرنة شؤون الطلبة واألرشاد األكاديمي

لرنة الخطة الدراسية

-

لجان قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية كلية اآلداب الجامعة الهاشمية:

-

لرنة الخطة الدراسية

-

لرنة الندوات والمؤلمرات

-

اللرنة االجتماعية

-

-

لرنة لكنولوجيا المعلومات

لرنة الردوت الدراسي واالمتحانات
لرنة شؤون الطلبة الوافدين
لرنة المكتبة

لرنة االعتماد

-

رئيس لرنة حقو اإلنسان – كلية العلوم التراوية جامعة اإلسراء للعام الدراسي .2009/2008
رئيس لرنة قضايا الطلبة – كلية العلوم التراوية جامعة اإلسراء للعام الدراسي .2010/2009
المهارات:

 -اللغات العراية والبولندية  ،قراءة وكتابة ومحادثة بطكم ممتاز.
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_ اللغة االنرليزية قراءة وكتابة بطكم جيد.

الخاذ القرار بطكم مدروس – حم المطكالت – مهارات االلصات.

حا م على دورة أساليب التدريس في الرامعات.

استخدام الحاسوب و برامره بطكم ممتاز.

اهتمامات أخرى:

 -القانون الدولي العام.

 النظم السياسية واألحزاب السياسية. الحركات االجتماعية المعا رة. -الطعر العراي.
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