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  تـاريخ عـن محااةـة الطفيلـة  منـذ  –اـي مجلـم النـوال السـابر ع ـن  انائبـ  أنتخب

 2016-5-29إلى24/1/2013

 مــن جامعــة مةتــة  –عيــة كليــة العلــوم الاجتما –اــي قســم العلــوم السياســية  أســتاذ
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 . 2007-2001منُذ 
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 ل كمحاضن غير متفرغ اي قسـم العلـوم السياسـية اـي الجامعـة الأردنيـة  للفتـرة عم

 .2001-1999من 

  لمــادتي القــانون  2004-1999محاضــن غيــر متفــرغ اــي أكاديميــة ال ــنطة الملكيــة

 الدستوري،  وأساليب البحث العلمي لدورتي القيادة الوسطى  والقيادة المتقدمة.

  السياســة/الجامعة الأردنيــة لدرجــة الماجســتير محاضــن غيــر متفــرغ اــي قســم العلــوم

ــواد " النةــام السيا ــ   ــدرس م ــث ي ــأردنيحي وأدوات السياســة الخارجيــة لطلبــة  ال

 الماجستير " .

  " محاضن غيـر متفـرغ اـي الجامعـة الأردنيـة، برنـاما دراسـات المـرأة ماجسـتير لمـادة

 المرأة والمشاركة السياسة ". 

    والمنةمات  الأردنيلمواد "النةام السيا    أردنيالمحاضن اي المعهد الدبلوما

 وزارة الخارجية. -، للملحقين الدبلوماسيين الأردنيينالدولية"

  عمل كمدرل اي دورة " التنمية السياسـية للشـبال الـأردني "  ـمن برنـاماYouth 

Empowerment Program  بالتعـاون مـر  الأردنيـةاي مركز الاستشـارات اـي الجامعـة

 .2004تموز    (UNFPA)المتحدة للسكان  ممالأصندوق 

   الشـعب  أاـرادشارك بترشيح من الجامعة اي م ـنوع دراسـة التنميـة السياسـة لـد

 .2004وذلك بالتعاون مر وزارة التنمية السياسية وبدعم من وزارة التخطيط  الأردني

  2005-1999منذ  –أكاديمية ال نطة  -مجلم النوال الأردني –مدرل علاقات عامة 

 

 البحوث العلمية:

، دراسة اي المفهوم( مجلة جامعة وان ) جدلية الشور  والديمقراطيةبحث منشور بعن (1

 – 304-269من ص  2004العدد الثاني  20دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 

 منفرد.

بحث منشور اي مجلة الآدال والعلوم الإنسانية تصدر عن كلية الآدال/ جامعة المنيا،  (2

دور القو  الإقليمية غير بعنوان " 2002أربعون أكتوبر سنة م ناي العدد السادس وال

 ، محكم جامعة مةته.العربية اي مستقبل الآمن الإقليمي" منفرد"

 " بعنوان 2006(3العدد ) 21منشور اي مجلة مةتة للبحوث والدراسات المجلد  بحث (3

 .ة مةتةنةمة العربية" جامعمصادر ال نعية السياسية اي الأ

" تصدر عن جامعة آل البيت للبحوث والدراسات ، اي مجلة " المنارة  منشوربحث  (4

المجلد الثالث  اي السياسة الخارجية العمانية " الاردن بعنوان " الثوابت والمرتكزات

ص  د عمر الحضنمي الجامعة الأردنية " مشترك مر 2007،  تموز العدد الرابر ،ع ن 

371-412. 

" تصدر عن جامعة آل البيت الأردن للبحوث والدراسات مجلة "المنارةاي  منشوربحث  (5

بعنوان " تحديات بناء مساق العلاقات الدولية اي الإسلام وإشكالات تدريسه " 

المجلد الثالث ع ن العدد الخامم أل  مشترك مر د عمر الحضنمي الجامعة الأردنية

 . 348-312ص               2007

  -" دراسات مستقبلية" يصدرها مركز دراسات المستقبلبحث منشور اي مجلة  (6

القومي العربي  والآمنجامعة اسيوط " بعنوان " جدلية العلاقة بين الإصلاح السيا   

 .مر د مصطفى العدوان الجامعة الأردنية" مشترك 

اي مجلة حوليات ،آدال  عين شمم ، بعنوان " إشكاليات العلاقة بين  منشور،بحث  (7

" 2010يا   والأمن القومي" المجلد الثامن والثلاثون ، أكتوبر_ ديسمبرالإصلاح الس

 منفرد
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،  2012 3عدد4اي مجلة القانون والعلوم السياسية,جامعة مةتة مجلد ن ن بحث   (8

 Political Opposition in the Islamic Political Thought Conceptual"الاردن، بعنوان 
Approach". 

ة حوليات ، آدال عين شمم، تصدر عن  جامعة عين شمم ، بحث مقبول للن ن، مجل (9

دراسة اي المفهوم"  تاريخ    –م ن، بعنوان " المعار ة السياسة العربية 

 ، منفرد3/5/2011القبول

 Journal of politics and Law Canadian center of Science ،بحث منشور اي مجلة  (10

and  بعنوان"The Future of North- South Dialogue in the Context of 

Globalization",Vol.4 No2 Sep2011,www.ccenet.org 

 International review of Social Science  ،Arab Spring andبحث منشور اي مجلة  (11

the Future Prospects،Prof..Mohammad H. Al-Katatsheh & Mohammad S. Al-

Rawashdeh، Vol.2 Issue.2 February 2014 

 الصينية الروسية العلاقات،الكويت الاجتماعية العلوم مجلةبحث منشور اي مجلة  (12

 .2014، 3، العدد 41،المجلد القطاطشة حمد محمد د.أ ،2010-1991 للفترة

 Jordanian Journal of Law & Political Science،Politicalبحث منشور اي   (13

Opposition in the Islamic Political Thought Conceptual Approach، 
Prof..Mohammad H. Al-Katatsheh، Vol4، Issue3،2012. 

 Journal of Political and Law،The Future of North- Southبحث منشور اي مجلة  (14

Dialogue in the Context of Globalization . Prof..Mohammad H. Al-Katatsheh & 

Mohammad S. Al-Rawashdeh. Vol.4, No.2, Septemper2011  

 British Journal of Humanities and Social Science ،Arabبحث منشور اي مجلة  (15

National Character Concept and Role،Prof..Mohammad H. Al-Katatsheh & 

Mohammad S. Al-Rawashdeh ،Vol2.(1) October,2011 

 العلمية:الاختصاص الدقيق والاهتمامات 

 .كم والحكومات المقارنة قضايا نةم الح -

 .الأردن العربي،العالم  –الديمقراطي التطور  -

 الإسلامي.الفكر السيا    -

 .النةرية السياسية -

 .القانون الدستوري -

 .النةام السيا   الاردني  -

 .السياسية للمرأة المشاركةدراسات المرأة   -قضايا -

 العضوية:

  2015-2014ع ن  رئيم كتلة الوسط النيابية اي مجلم النوال السابر 

  2013/2014-رئيم لجنة التربية والتعليم والثقااة النيابية 

   2013/2014عضو لجنة الشةون الخارجية 

  والفتـرة   2008-2006رئيم مجلم إدارة  الجمعيـة الأردنيـة للعلـوم السياسـية للفتـرة

 .2010-2008من 

 مجلم أمناء منتد  الشبال العربي )الآن( عضو. 

 الكتال والأدباء الأردنيين  )الآن( عضو اتحاد. 

 . الآن( عضو مةسم نادي أبناء الثورة العربية الكبر( 

  الآن( رئيم مجلم إدارة منتد  الشبال العربي لمحااةة الطفيلة(. 

  الــآن( رئــيم تحريــر مجلــة " رســالة الجمعيــة" الصــادرة عــن الجمعيــة الأردنيــة للعلــوم(

 . ةالسياسي

 بيت الأنباط.  -ااة والتواصل الحضاري)الآن( عضو الهيئة العربية للثق 
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  ألان( عضو الجمعية العربية للعلوم السياسة(. 
 

 المةلفات العلمية:

  كتال " تطور الحياة السياسـية اـي الـأردن اـي عهـد الملفـور لـه الملـك الحسـين بـن

 / عمان عاصمة الثقااة العربية.2002طلال" ن ن بدعم أمانة عمان الكبر  

  :1999كتيب " العولمة. 

  ــوم ــة للعل ــة الأردني ــأردن "محــرر " منشــورات الجمعي ــة السياســية اــي ال ــال التنمي كت

 . 2004السياسية سنة 

  كتال السياسة الخارجية الأردنية ودول الملـرل العربـي " محـرر" منشـورات الجمعيـة

 . 2004الأردنية للعلوم السياسية سنة 

 راجعــة وتحريــر(، منشــورات كتــال دور البرلمانــات العربيــة اــي الاصــلاح السيا ــ   )م

 . 2007الجمعية الأردنية للعلوم السياسية سنة 

  ،2011كتال دراسة اي أسم ومبادئ العلوم السياسية ،مكتبة سعد 

 الكتب المحكمة :  

  ، النةام الاقتصادي السيا   الدولي،  الأستاذ الدكتور محمد حمـد القطاطشـة

 2013دار وائل للن ن، 

  ة ، الأستاذ الدكتور محمد حمـد القطاطشـة ، دار وائـل  مبادئ العلاقات الدولي

 جامعة مةتة" -" كتال علمي محكم 2014للن ن ، 

 المةتمرات العلمية: 

شارك اي مةتمر " دراسات اكر الحسين بن طلال وتراثه، الذي انعقد اي جامعة  (1

ن م وصدر له بحث اي عنوان " الحسين ب 10/4/2003-8الأردن بتاريخ  -معان -الحسين

 .2003طلال وبناء الدولة الأردنية الحديثة صدر سنة 

شارك اي مةتمر "المجتمر المدني وقضايا الإصلاح اي الوطن العربي الذي انعقد اي  (2

اي بحث بعنوان "الدور الجديد للمجتمر  المستقبل/ مركز دراسات أسيوطم ن /جامعة 

 .2004نوامبر 25-23من ( خلال الفترة 2004-1999المدني الاردني )

شارك اي "مةتمر الإصلاح السيا   اي العالم العربي " الذي عقد اي مركز الدراسات  (3

بورقة  26/12/2004-25الفترة من الاستراتيجية والمستقبلية اي جامعة الكويت اي 

 ." الكويتساته  على  الآمن القومي العربي السيا   اي الوطن العربي وانعكا "الإصلاح

الوطنية لشةون المرأة حول قضايا الاصلاح السيا   الاردني شارك بدعوة من اللجنة  (4

جزيران  15-14بورقة بعنوان "التنمية السياسية والتنمية المستدامه " خلال الفترة من 

 اي الجامعة الهاشمية  2004

  شارك بدعوة من المركز الانمائي الاردني اي اللقاء الثاني حول "الاصلاح السيا  (5

-4وان " استراتيجية التنمية السياسية اي الاردن"  اي الفترة من ورقة بعنومتطلباته ب

 .عمان  – 5/10/2004

شارك اي مةتمر م نوع بيت الأنباط تحت عنوان " التاريخ الاجتماعي لمنطقة البتراء  (6

ات المقومببحث بعنوان " 30/8/2003-29اريخ وجوارها الاستمرارية والتلير،الذي انعقد بت

اي الكتال المعنون باسم المةتمر  199نموذج البتراء ون ن بصفحة السياسية للسياحة: 

 بدعم من جامعة الحسين. 2003والصادر عن بيت الأنباط سنة 

شارك اي مةتمر " دعوات الاصلاح اي إطاري جامعة الدول العربية وهيئة الأمم  (7

-17ن المتحدة " والذي انعقد اي الجامعة الاردنية كلية الدراسات العليا للفترة م

 .الأردن  – 18/5/2006

حقوق وحريات المواطن اي الدساتير العربية " والذي انعقد اي كلية شارك اي مةتمر " (8

ان حقوق الإنس، جامعة أسيوط ، بورقة بعنوان "مركز دراسات حقوق الإنسان –الحقوق 

  2006 أذار16-14، اي الفترة من" م ن 1952اي الدستور الأردني لسنة 
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/ مركز أسيوطالعرل وإاريقيا : اضاء إستراتيجي مشترك جامعة شارك اي مةتمر" (9

 دراسات المستقبل اي بحث بعنوان"العلاقات العربية الإاريقية:هيكلية تسيير التعاون"

 .2007\4\13-10بتاريخ 

شارك اي مةتمر الجمعية العربية للعلوم السياسية المنعقد اي صنعاء بتاريخ  (10

صنعاء بورقة بعنوان " دور الأحزال والمجتمر اي جامعة  2007ديسمبر2نوامبر/30

 المدني اي تدعيم التحول الديمقراطي عربياً" اليمن.

شارك اي مةتمر كلية الدراسات الدولية" العلاقات العربية التركية اي ظل الربير  (11

اي الجامعة  الأردنية بورقة بعنوان "  2012/آيار 14-13العربي"  المنعقد اي عمان بتاريخ 

 الدور الأردني تجاا الأزمة السورية" محركات

 

 الأشناف على الرسائل الجامعية : 

رسالة بعنوان "الاحتلال الأمريكي للعراق واق منةور ال نعية الدولية" للطالب ليث  (1

 .12/2006نوقشت   -جامعة مةته  –محمود مبيضين 

" للطالب طارق أحمد  2005-1999رسالة بعنوان "العلاقات الأردنية الأمريكية للفترة  (2

 .7/2006نوقشت  –جامعة مةته  –الضنوس 

"، 2007 – 1990رسالة بعنوان "أثر الإرهال على تلير نمط العلاقات العربية الأوروبية (3

 . 2007للطالبة رشا عدنان مبيضين، أيار 

السلم" للطالب عبد واعد العلاقات الدولية اي الإسلام وقت رسالة بعنوان " مرتكزات وق (4

 .9/12/2007الإله أبو ردن نوقشت بتاريخ 

-1990رسالة بعنوان" مةتمرات القمة العربية والموقف الأردني من القضايا العربية ) (5

 .15/5/2008(" للطالب عمار جازي علي الإذينات نوقشت بتاريخ 2004

 -الإاريقية وأثرها على الدول الأاروعربية م ن -إ نائيليةالعلاقات ال رسالة بعنوان" (6

للطالبة هلا أنور المجالي نوقشت بتاريخ  2007-1990للفترة من   حالة دراسية -موريتانيا

16/7/2008. 

( ، الطالب 2010-1990رسالة بعنوان " تأثير الصعود الصيني على  شكل النةام الدولي ) (7

 .18/4/2011نوقشت بتاريخ مسلم المجالي، ظحمزة عبد الحفي

رسالة بعنوان" الايدولوجيات ودورها اي العلاقات الدولية العلاقات الإيرانية العربية   (8

 .2010العجمي، نوقشت  عبد هللا" ، الطالب  سلطان محمد 2010-2003نموذجا 

رسالة بعنوان" دور منةمة الايباك اي التأثير  على السياسة الخارجية الأمريكية تجاا   (9

(، الطالب متعب خزيم سعد الخزيم 2010-1990ملية السلام اي ال نق الأوسط )ع

 .22/12/2010الشمري، نوقشت 

(، الطالب رعد حبيب 2008-1990الإيرانية من ) –رسالة بعنوان " العلاقات التركية  (10

 .2010مصطفى دزةيى، نوقشت 

(، الطالب 2010-2000) للعلاقات السعودية اليمنية للفترة الأمنيرسالة بعنوان " البعد  (11

 .20/12/2010سعد التمامي، نوقشت بتاريخ  عبد هللا

رسالة بعنوان " الدور الاستراتيجي لتركيا اي منطقة ال نق الأوسط اي ظل أحادية  (12

 2009، الطالب  ياسين  احمد القطاونة، نوقشت بتاريخ 2008-1991القطبية  

-2003على الإستراتيجية الأمنية الخليجية  التحولات اي البيئة الدولية والإقليمية وأثرها  (13

 7/4/2009، الطالب نايف بن خالد الهيضل،نوقشت بتاريخ 2008

، الطالب ماجد محمد 2010-1999رسالة بعنوان " العلاقات الأردنية  السعودية   (14

 .20/7/2011الحنيطي، نوقشت بتاريخ 

" ، الطالب 2010-2005ية رسالة بعنوان " دور الدبلوماسية السعودية اي القضايا العرب (15

 .18/7/2011خضنا محمود أحمد العبيدان، نوقشت بتاريخ 

رسالة بعنوان " تأثير  سياسات  البنك الدولي للإنشاء والتعمير على التنمية السياسية   (16

 .2011(، الطالب عزالدين الحجاج، نوقشت 2011-1973لدول العالم الثالث )
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-2003ردية وأثرها على توازن القو  الاقليمية رسالة بعنوان"  مستقبل القضية الكو  (17

 2011"، الطالب كيلان عمر النقشبندي، نوقشت 2010

 المشاركة اي مناقشة الرسائل:

 أولاً: الجامعة الأردنية:

رسالة بعنوان "أثر م نوع ال نق الأوسط الكبير على التنمية السياسية اي الوطن  (1

 .2006كانون أول  –العربي" للطالب عبد هللا محمود الصوالحة 

" للطالب رياض 2005-1999رسالة بعنوان "التطورات السياسية اي مملكة البحرين  (2

 .2006ناصن عبد الرحمن عريك، كانون أول 

رسالة بعنوان "دور المملكة العربية السعودية اي مجلم التعاون لدول الخليا العربية"  (3

 .2006للطالب علي بن عبد الرحمن اليوسف، آل 

عنوان "الرؤية الأمريكية لل ناع العربي الأ نائيلي بعد الحادي ع ن من آيلول رسالة ب (4

 .2006" للطالب خليل عطا هللا النشاش، آيار 2001

رسالة بعنوان "دور مجلم الشور  اي العلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية"  (5

لفرشوطي الجامعة ، للطالب محمد بن عبد القادر بن محمد ا2005-2000دراسة تحليلية 

 .4/2006نوقشت  –الأردنية 

الواقر  2003-1990رسالة بعنوان "السياسة الخارجية السعودية تجاا الاتحاد الأوروبي  (6

 الجامعة الأردنية. –والتطلعات" للطالب سلطان منير الحارثي 

رسالة بعنوان "الأمن القومي لدول مجلم التعاون الخليجي اي  وء الوجود العسكري  (7

 (" للطالب اواز عباس حبيب مناور.2002-1990ريكي اي المنطقة بين عامي )الأم

رسالة بعنوان "المعار ة ودورها السيا   اي المجتمر العربي والأردن" دراسة حالة،  (8

 . 2007للطالبة ربى محمد محمود حسن، آل 

(، 2006-2003رسالة بعنوان "أمن الخليا والمتليرات الإقليمية اي ال نق الأوسط) (9

 . 2007للطالب محمد طه الزيود، تموز 

رسالة بعنوان "الانتخابات الت نيعية الثانية، دراسة تحليلية، للطالب محمد سعيد  (10

 .2007محمود ملحم، أيار 

الطالب صلاح  ،2005-1989للصحااة الأردنية اليومية الدور السيا   رسالة بعنوان " (11

 .15/12/2007نوقشت بتاريخ  العبادي

، الطالب بشار 2006-2000" الدور الرو   اي النةام العالمي الجديد رسالة بعنوان  (12

 .18/12/2007سعود الجبور نوقشت بتاريخ 

رسالة بعنوان " دور مجلم الأمن القومي الإ نائيلي اي السياسة الخارجية  (13

 .3/3/2008، الطالب أحمد عبد الرحمن الرواشدا نوقشت بتاريخ ةالإ نائيلي

" 2007-1953فكر السيا   على تطور هيكل الحكومة الأردنيةرسالة بعنوان" أثر ال (14

 .21/4/2008تاريخ بالطالب قدر نايل الدغمي نوقشت 

اليابانية منذ عام  –رسالة بعنوان "بروز القوة الصينية وأثرها على العلاقة الأمريكية  (15

 .2011 /10/4( ،الطالب  سهام نايف العدوان ، نوقشت2010( وحتى عام )2000)

" ة بعنوان " القدس اي مشارير التسوية السلمية لل ناع العربي الا نائيليرسال  (16

 .31/7/2011"، الطالب زيد اهيم عمر، نوقشت بتاريخ 2000-2010

السيا   اي الاردن   الإصلاحرسالة بعنوان " المساعدات الخارجية وأثرها على عملية  (17

 .12/7/2011(، الطالب محمد مشهور الفايز، نوقشت بتاريخ 2000-2010)

اللبنانية نموذجاً(  الأزمةرسالة بعنوان "دور الجامعة العربية اي إدارة الأزمات العربية ) (18

 .7/12/2011ونوقشت بتاريخ   ةالقعايد  حالطالب زياد مفل 2010 -1990

التسوية السلمية "   رودورها اي مشاري الإ نائيليةالسياسية  الأحزالرسالة بعنوان"  (19

 .26/12/2011ت ساق هللا ، نوقشت بتاريخ الطالب توايق عزا

السلمية "  مشارير التسويةرسالة بعنوان" الأحزال السياسية الإ نائيلية ودورها اي  (20

 .18/4/2012العجلان ، نوقشت بتاريخ  نعبد الرحمالطالب 
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رسالة بعنوان" الأحزال السياسية الإ نائيلية ودورها اي مشارير  التسوية السلمية "  (21

 .9/5/2012بدهللا احمد الزبن ، نوقشت بتاريخ الطالب تع

 
 

 

 : مةتةثانياً: جامعة 

-1921رسالة بعنوان " الأمير عبد هللا بن الحسين والقضية الفلسطينية اي عهد الأمارة  (1

 .9/2006جامعة مةته ،  -" قسم التاريخ1946

دبلوما   إلى رسالة بعنوان "تحول السياسة الخارجية الأمريكية تجاا العراق من العمل ال (2

العلاقات  -العمل العسكري" للطالبة أريا عازم منصور الزبن، قسم العلوم السياسية

 11/2006الدولية، جامعة مةته ، نوقشت، 

:علاقة اللرل 2001رسالة بعنوان"العلاقات الدولية بعد أحداث الحادي ع ن من سبتمبر (3

العلاقات الدولية،  -ةاسيبالإسلام" الطالب تيسير علي المصاروة ، قسم العلوم السي

 .2007\5\3، نوقشت، جامعة مةته

، للطالب "رسالة بعنوان "أثر وحدة الضفتين على السياسة الخارجية والداخلية الأردنية (4

 . 2007صالح العرود، تموز 

"، العربي الإقليميأثر الدور الاستراتيجي لتركيا اي علاقتها بالنةام رسالة بعنوان " (5

 .6/1/2008نوقشت اي ، لد أبو حمديأكرم ن ن خاللطالب 

"، للطالب 2003العراق  لسبتمبر والمبررات الأمريكية لاحتلا 11رسالة بعنوان "أحداث  (6

 .6/1/2008يوسف إبراهيم الضمور، نوقشت اي 

وانعكاساته على علاقات  1991-1990رسالة بعنوان "الموقف الأردني من أزمة الخليا  (7

خليجي"، للطالب هايل أحمد النجادات، نوقشت اي الأردن مر دول مجلم التعاون ال

6/1/2008. 

(" 2007-1979رسالة بعنوان" تأثير النفوذ الإيراني على الدول العربية )سوريا ولبنان(  (8

 .13/5/2008للطالب خالد جويعد ارتيمه العبادي، ونوقشت بتاريخ 

استقرار الدول المجاورة أثر انعدام الأمن والاستقرار اي العراق على أمن و رسالة بعنوان " (9

" للطالب عيسى محمد الفرجات نوقشت بتاريخ 2003البريطاني -بعد الاحتلال الأمريكي

20/7/2008. 

" للطالب عايش 1951-1946الملك عبد هللا والقضية الفلسطينية من  رسالة بعنوان " (10

 قسم التاريخ. 2010/8/2008حنوف الهقيش نوقشت بتاريخ 

من اي الت نير الأردني دراسة مقارنة" للطالب مهند إبراهيم البدور حق الأ رسالة بعنوان " (11

 ، كلية الحقوق جامعة مةتة.13/8/2008نوقشت بتاريخ 

اي المنطقة العربية على  وء التحولات اي السياسة  الإيرانيرسالة بعنوان" النفوذ  (12

شت بتاريخ الجازي ، نوق ، الطالب ممدوح بريك محمد200-2003تجاا المنطقة  الأمريكية

12/5/2011. 

رسالة بعنوان"  النةام العالمي الجديد وقضايا القوميات والأقليات اي ال نق الأوسط )  (13

البابكه بي،  عبد هللاالقضية الكردية اي العراق كحالة دراسة ، الطالب ريبوار عبدالرحيم 

 .4/5/2011نوقشت بتاريخ 

عبد  م(، الطالب عبد هللا2010-1990ة )رسالة بعنوان "  العلاقات الأردنية السورية للحقب (14

 .4/5/2011المعايطة، نوقشت بتاريخ  ربه عبد هللا

("، الطالبة سمية 2010-1990رسالة بعنوان" دور المياا اي العلاقات التركية العربية ) (15

 .6/4/2011مهدي حسن الأمامي، نوقشت بتاريخ 

" ، الطالب نايض 2009-1990من رسالة بعنوان "  العلاقات السعودية الباكستانية للفترة  (16

 راشد عوض الرشيدي، نوقشت بتاريخ مخلد عبيد المبيضين.

( ، الطالب اهد بن 2010-م1989الصينية للفترة ) –رسالة بعنوان" العلاقات الأمريكية  (17

 .2/1/2011ارحان الديدل، نوقشت بتاريخ 
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(،  2009-2003للفترة )رسالة بعنوان " التحولات اي العلاقات السياسية التركية السورية  (18

 2010نوقشت النفيعي ،   هالطالب  عائش عبد رب

اي منطقة الخليا العربي من  الإقليميرسالة بعنوان " الأخطار التي تواجه توازن  القو   (19

 14/4/2010خوجة ، نوقشت بتاريخ  اكبر" ، الطالب  محمد عصام 2009-1990عام 

(، 2008-1991سورية ) منذ حرل الخليا الثانية رسالة بعنوان" تطور العلاقات الأمريكية ال (20

 7/4/2009الطالب محمد صالح سالم جرار، نوقشت بتاريخ 

رسالة بعنوان" العلاقات الإستراتيجية الروسية الإيرانية بين المصالح والضلوط الإقليمية   (21

 .3/1/2011بتاريخ  ت، الطالب علي محمد زاهر الشهري، نوقش2010-2003الدولية 

)  كازاخستان،  الإسلاميةالوسطى  أسياعنوان " علاقة روسيا الاتحادية بجمهوريات رسالة ب (22

م، الطالب يزن عوض 2010-1991،تركمانستان، طاجكستان، قرغيزستان(للفترة  أوزبكستان

 .20/7/2011احمد الوردات، نوقشت بتاريخ 

الإسلامية للفترة  الإيرانيةرسالة بعنوان"  السياسة الخارجية الروسية تجاا الجمهورية   (23

 .17/7/2011(، الطالب علي جدعان الهدبان، نوقشت بتاريخ 1991-2008)

( ، الطالب مخلد سليمان 2010-1991رسالة بعنوان " العلاقات الروسية التركية للحقبة   (24

 .14/7/2011المجالي، نوقشت بتاريخ 

، الطالب 2009 وحتى عام 1991منذ عام  الإيرانيةرسالة بعنوان" العلاقات العربية  (25

 .10/7/2011عبدالرحمن محمد الن نات، نوقشت بتاريخ 

إقليم  ) الإنسانالسياسية بموجب القانون الدولي لحقوق  الإنسانرسالة بعنوان " حقوق  (26

 3/7/2011كردستان  العراق كحالة دراسة(، الطالب  نسام خليل عمر، نوقشت بتاريخ 

 

 : جامعة آل البيت: ثالثا

الرأي العام و ر القرار السيا   اي الدول النامية، الأردن دراسة حالة رسالة بعنوان " (1

 " للطالب ماجد الخضني.1999-2006

معهد بيت الحكمة : رسالة بعنوان " مةسسات المجتمر المدني والتحول الديمقراطي  (2

 . 2006" للطالب محمد أحمد نايف العكش، نيسان 2005-1999اي الأردن 

ت على قرارات الأمم المتحدة اي التدخل الدولي دراسة مقارنة رسالة بعنوان "المةثرا (3

 .2004لحالتي كوسواو وتيمور ال نقية" جامعة آل البيت 

" حالة  الإنسانرسالة بعنوان" السلوك التصويتي الدولي واستقلالية مجلم حقوق  (4

اعرة، ،للطالب  همام درزي أحميدي الفو2008/2009على غزة  الإ نائيليةالدراسة : الحرل 

 2011أيار
 

 الللات:

 الللة العربية . (1

 .الإنجليزيةالللة  (2


