السيرة الذاتية
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االسم  :يسرى سالم فاضل الخاليلة
تاريخ الميالد 1973 -2-24:
مكان اإلقامة  :عمان  -شفا بدران
الحالةاالجتماعية  :متزوجة
البريد االلكتروني ys144@yahoo.com:
موبايل 0795340555/0772116000 :

الدرجات العلمية

 بكالوريوس صحافه واعالم وعلوم سياسية من جامعة اليرموك بتقديرجيد عام 1994
 ماجستير علوم سياسية من جامعة ال البيت (الدبلوماسية والعالقاتالدولية) بتقدير جيد جدا عام 1998
 درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة العلوم االسالميةالعالمية  ،بتقدير امتياز عام 2014
الخبرات العملية
الخبرات االكاديمية

 مدرس على درجة الدكتوراه /الجامعة الهاشمية منذ 2017/11/15ولغاية االن
1

 محاضر متفرغ  /الجامعة الهاشمية  /كلية االداب  /قسم العلوماالنسانية واالجتماعية منذ 2011م.
 محاضرغير متفرغ  /الجامعة الهاشمية  /كلية االداب  /قسم المواداالنسانية المساندة (. )2006-2005

المواد التي قمت بتدريسها

السياسة الخارجية االمريكية  /مادة التربية الوطنية  /مادة القضية
الفلسطينية  /مادة الطالب والجامعة  /مادة مهارات الحياة  /مادة
مبادئ العلوم السياسية  /مادة االمن القومي العربي  /مادة الوطن
العربي في السياسة الدولية /مادة العالقات الدولية في االسالم  /مادة
مبادئ العلوم السياسية  /مادة النزاعات الدولية المعاصرة /السياسة
الخارجية االمريكية  /منسق مواد التربية الوطنية والقضية
الفلسطينية و الطالب و الجامعة .
خبرات عملية في مجاالت

-

-

العمل في عدد من الصحف اليومية (العرب اليوم ،الدستور) .
العمل في مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية .
موظفة لدى دائرة المطبوعات والنشر منذ عام  2000وحتى
 ،2008في مجال التقرير الصحفي االخباري ومراقبة الكتب و
الدوريات وايجازتها وكذلك في قسم النشر.
والعمل في وكاله االنباء االردنية (بترا) لمدة عام في قسم تحرير
االخبار.2009
العمل في الدائرة االعالمية في رئاسة الوزراء 2010م.
اللجان و المجالس
اللجان خارج الجامعة :
2

 عضو اللجنة الوطنية لشؤون المراة نائب مدير جمعية زهرة االردن البيئيةاللجان داخل الجامعة

رئيس اللجنة االجتماعية/قسم العلوم االجتماعية واالنسانية عضولجنة التحقيق مع الطلبة /كلية االداب عضو لجنة الجدول الدراسي  /قسم المواد االنسانية المساندة عضو لجنة تكريم أوائل كلية االداباالنتاج العلمي

 االبعاد السياسية و االقتصادية واالجتماعية لثورات الربيع العربي ( 2013 -2010رسالة دكتوراه غير منشورة )
 أثرتطورات العالقة االردنية الفلسطينية على العالقات االردنيةالفلسطينية  (1995 -1985رسالة الماجستير غير منشورة )
ابحاث قيد العمل :

 كتاب القضية الفلسطينية  /مقرر الجامعة الهاشمية التحاف الروسي االيراني في الثورة السورية ( االسباب و االثار ) مشروع كتاب مدخل الى علم السياسةالمؤتمرات

المشاركة في مؤتمرات تهم المرأة ,العمل والعمال مكافحة الفساد
و حول العنف الجامعي اسبابه وطرق العالج  ،ثورات والربيع
العربي.
الدورات :

 حاصلة على دورات متقدمة في مجال الكمبيوتر حاصلة على دورات متقدمة اللغة االنجليزية دورة التعليم الجامعي  /الجامعة الهاشمية 20123
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