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 العلمية المؤهالت

 

 

عنوان رسالة ،2009 ،الوطنية الماليزية درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة .1

 :  الدكتوراه

  

"JORDAN'S NATIONAL SECURITY DURING ERA OF KING 

ABDULLAH II" 

 

( من جامعة بترا Politics and Governmentسياسية )الدرجة الماجستير في العلوم  .2

 :عنوان رسالة الماجستير ،2000 ة،ماليزيال

 

"JORDAN'S NATIONAL SECURITY UNDER KING 

HUSSEIN" 

  .1995، وس علوم سياسية من جامعة اليرموكبكالوري .3

 

، بمعدل 1991 حساء لعام اإل –الثانوية العامة، المملكة العربية السعودية شهادة الدراسية  .4

 (%87جيدجداً )

 

 

 

 

 داريةواإلاألكاديمية الخبرات 

 

 

 الفصل الدراسي األول. 2010/2011محاضر غير متفرغ جامعة اربد األهلية من عام  •

 م.25/11/2013 -م13/2/2011اضر متفرغ في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية من حم •

 -25/11/2013عضو هيئة تدريس )أستاذ مساعد( في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية من  •

 اآلن.إلى 

 25/9/2014رئيس قسم العلوم األساسية  •

 18/9/2013مساعد عميد كلية اآلداب والعلوم  •

 1/9/2012مساعد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية  •

  1/9/2012رئيس قسم العلوم السياسية  •

 .2013/2014لجنة االعتماد األكاديمي وضبط الجودة على مستوى الكلية   •

 .2013/2014المواد ولجنة االمتحانات على مستوى الكلية  لجنة معادلة  •

 .2014/2015لجنة البحث العلمي والمؤتمرات في قسم العلوم اإلنسانية   •
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 2017 /2014لجنة الدراسات العليا في قسم العلوم اإلنسانية  •

 إلى اآلن /2015منسق مادة التربية الوطنية في قسم العلوم اإلنسانية  •

 .إلى اآلن /2016إلى العلوم السياسية منسق مادة مدخل  •

 إلى اآلن. /2017عضو في مجلس كلية اآلداب والعلوم  •

 إلى اآلن. /2017عضو في لجنة الثقافية واالجتماعية لكلية اآلداب والعلوم  •

 

 

 

 المنشورة:والكتب   األبحاث

 

 

 : األبحاث المنشورة:أوالا 

 

قيام الثورات العربية من خالل مدركات . "اإلعالم وأثره في (2013)  أبوشريعة، حمزة .1

، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل مدّرسي علم اإلجتماع في الجامعات األردنية"

 .286-255، ص 3بيت. المجلد التاسع عشر، العدد ال

 

دراسات،  مجلة .المواطنة ودورها في بناء الثقافة الديمقراطية. (2014) حمزة أبوشريعة، .2

 .562-546، ص 1، ملحق 31المجلد  ،واالجتماعية، الجامعة األردنيةنسانية العلوم اإل

 

، مجلة المشكاة للعلوم األيديولوجيا ودورها في الثورات العربية( 2015) أبوشريعة، حمزة .3

 : كانون الثاني(1)العدد  (2)، المجلد جامعة العلوم اإلسالمية العالميةاإلنسانية واالجتماعية، 

 .116-87، ص 2015

 

لبحوث مجلة المنارة ل، تحديات الواقع العربي ومعوقات النهوض( 2016أبوشريعة، حمزة ) .4

 .386-361أ(، ص 3( العدد )22،  المجلد )والدراسات، جامعة آل البيت

 

مدلول مبدأ التمثيل في النظام الديمقراطية ونظام "(. 2016إسماعيل أبوشريعة. ) حمزة .5

، المجلد ث والدراسات، جامعة عمان األهلية، مجلة البلقاء للبحومقارنة("الشورى )دراسة 

 .59-81 (، ص2( العدد )19)

 

"قرارات مؤتمر القمة العربية (. 2017) النسور بالل شريعة، أبو حمزة المجالي، رضوان .6

دراسات، العلوم اإلنسانية  مجلة "،( دراسة في تناول الحالة العراقية2003-2014)

 .96-81، ص 1، ملحق 44المجلد  ،واالجتماعية، الجامعة األردنية
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7. Abu Shari’ah, Hamzeh and Al-Majali, Radwan, (2017). “United States of 

America’s Strategy towards the Arab East: Iraq is a Model”, International 

Journal of Humanities and Social Science, Center for Promoting Ideas, USA, 7 

(7): 87-99, July 2017. 

 

 

8. Al-Majali, Radwan and Abu Shari’ah, Hamzeh Ismaeil Ibrahim, (2017). 

“Precariousnesses of Regional Instability on the Arab Tourism (2011-2016)” 

World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, 35 (11): 2424-2432, 2017. 

9. Abu Shariah, Hamzeh Ismaeil Ibrahim, (2018). “Cultural Globalization and 

Arab Culture”, British Journal of Humanities and Social Sciences, April 2018, 

Vol. 20 (01): 17-28. 

ا   : الكتب:ثانيا

 

التربية  العواملة،رعد المجالي، رضوان أبوشريعة، حمزة العدوان، عبدالحليم العمايرة، محمد  •

 .2015، 2، عمان، طللنشر والتوزيع . كنوز المعرفةالوطنية

 

، مبادئ علم السياسة، المجاليرضوان أبوشريعة، حمزة العدوان، عبدالحليم  محمد الهزايمة، •

 .2018، ، عمانللنشر والتوزيع كنوز المعرفة

 

 المؤتمرات العلمية

 

 

• Hamzeh Ismail Abu Shariah, 2008. The Dimension of Jordan’s 

National Security during Era of King Abdullah II. Regional 

Conference on Values & Professionalism, Centre for General Studies, 

National University of Malaysia. 

 

، جامعة مؤتة. 22/12/2012-20اإلنساني والحراك المجتمعي، في الفترة من مؤتمر األمن  •

 األردن.

 

م، 2014شباط  4-3مؤتمر التحديات التي تواجه األردن في ظل الظروف الراهنة، في الفترة من  •

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. 

 

المؤتمر الدولي الخاص  (. مستقبل القدس واحتماالت الحلول،2015إسماعيل أبوشريعة. ) حمزة •

بيت  بالقدس الشريف "األبعاد اإلستشرافية في التحوالت المستقبلية للقدس الشريف". معهد

 الحكمة، جامعة آل البيت.
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 إشراف ومناقشة

 

ا مشرفأوالا:  ا مشارك ا  على رسائل دكتوراه: ا

السياسية في "محددات السياسة الخارجية الروسية تجاه التحوالت  ،محمد إبراهيم العوايشة •

 .27/4/2015، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،("2013 -2000العالم العربي )

 

"حقوق اإلنسان في الفكر الملك الحسين بن طالل والملك عبدهللا  ،حمد هللا السحومصبح مهند  •

 . 27/7/2015، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، ("2014 -1989بن الحسين )

 

 "، 2015-2005"السياسة األمريكية تجاه دول الخليج العربي زياد مفلح مبارك القعايدة،  •

 

ا:   :ات األردنيةجامعالفي  ودكتوراه  مناقشة رسائل ماجستيرثانيا

 

م 2011للفترة منايران على استقرار اليمن  مع"اثر عالقة الحوثيين يوسف عادل الحلو،  •

 .6/5/2015 ،جامعة مؤتة، "م2014 –

 

رهاب في االستراتيجية األمريكية تجاه الشرق األوسط ثر ظاهرة اإلأ" اياد خازر المجالي، •

 .6/5/2015  ،جامعة مؤتة ،("2014 – 2001)

 

 ،"السياسة الخارجية الكويتية ودورها في القضايا العربية" ،حمد عبدهللا محمد الشمري •

 .19/7/2016 آل البيت،جامعة 

 

"الدور الرقابي للمركز الوطني لحقوق االنسان في األردن محمد خير عدنان الحراحشة،  •

 .19/7/2016 آل البيت ،جامعة  "،وأثره على التنمية السياسية

 

"دور قانون الالمركزية في عملية اإلصالح السياسي في األردن بنان سالم محمد شديفات،  •

 .26/4/2016آل البيت، جامعة  ،"2015-2017

 

االنقالبات العسكرية التركية ودور االعالم السياسي: انقالب "احمد محمد أوزدمير، محمد  •

 .11/12/2017آل البيت، جامعة  ،نموذجاا" 2016تموز  15

 

جامعة  ،"المذهبية في العالقات الدولية: ايران العرب نموذجاا"احمد سامي محمد بدارنة،  •

 .11/12/2017آل البيت، 

 

لسياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق "دور الدين في اخالد عبدهللا سالمه عبيدات،  •

 .جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، ("2016-2001األوسط )
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-2010"أزمات بناء الدولة القطرية ما بعد الثورات العربية )، محمد اسماعيل واليطه  •

 .جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،( ليبيا: دراسة حالة"2015

 

الخارجية األمريكية تجاه العراق في عهدي بوش االبن  "السياسةرعد دليان سليمان،  •

 .25/4/2018، آل البيتجامعة  ،واوباما دراسة مقارنة"

 

"اتجاهات االسالم في تركيا وأثرها في العالقات االقتصادية مع الدول العربية احمد شتيات،  •

 . 9/5/2018، جامعة اليرموك، م"2015-2002)األردن؛ تونس؛ مصر( بين عامي 

 

 

 المشاركة في الدورات التعليمية:

 

 

 International Diploma in IT –دورة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات  •

Skills. 

 

جامعة العلوم  -الدورة التحضيرية للتوفل في مركز االستشارات والتدريب وخدمة المجتمع •

 .23/6/2011ـــ  3/4/2011خالل الفترة  -اإلسالمية العالمية

 

المشاركة في برنامج تطوير الكفايات المهنية ألعضاء هيئة التدريس في المواضيع: )البحث  •

العلمي، استخدام الحاسوب في التدريس، طرق التدريس الحديثة، الدراسات العليا( الذي ُعقد 

 ( في رحاب جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.2012-5-5إلى  4-14خالل الفترة من )

 

رشة تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد، المنعقدة أيام المشاركة في و •

10،17،24/11/2012. 

 

(، المنعقدة يوم  SPSSالمشاركة في ورشة التحليل اإلحصائي البحثية باستخدام )  •

 م.8/12/2012

 

 Integrity Actionالمشاركة في دورة التدربيبة ألكاديمية النزاهة العربية، برعاية منظمة  •

و جامعة عمان األهلية، تحت عنوان "االستثمار في بناء النزاهة العربية" في مختبر قدرات 

 ، جرش، األردن.2013حزيران  21-16تعليم النزاهة، 

 

(، مركز االستشارات MOODLEالمشاركة في ورشة عمل التعليم االلكتروني ) •

 (.2014والتدريب، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية )

 

م، مركز الخدمات 24/1/2015- 17المشاركة في دورة التعليم االلكتروني، المنعقدة أيام  •

 .األكاديمية المساندة، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
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، 2016آذار/  /9-7المشاركة في دورة إعداد الخطط الدراسية وتصميمها، المنعقدة بتاريخ  •

  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. ،مركز التخطيط والتطوير األكاديمي واإلداري

 

، 2018 /2 /22-19، المنعقدة بتاريخ تطوير أساليب التدريس الجامعيالمشاركة في دورة  •

  جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. مركز التخطيط والتطوير األكاديمي واإلداري،

 

 

 

 النوادي والجمعيات

 

 . 2014الجمعية األردنية للعلوم السياسية  الهئية العامة عضو •

 وحتى اآلن. 2017 الجمعية األردنية للعلوم السياسيةعضو في الهئية األدارية  •

 


