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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1993

الدكتوراة,جامعة الحسن الثاني -الدار البيضاء
)النظرية والممارسة الدبلوماسية في الدولة العثمانية(

1990

الماجستير,جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء
)النظرية والممارسة الدبلوماسية في الدولة العباسية(

1982

البكالوريوس,جامعة بغداد  -كلية القانون والسياسة  -قسم العلوم السياسية

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 1998 ,

محاضر متفرغ ,جامعة الزهر

1996 ,1998

محاضر غير متفرغ ,الجامعة السلمية

2000 ,2005

محاضر غير متفرغ ,جامعة القدس المفتوحة

1986 ,1990

مدير معهد النوار ,معهد النوار  -المغرب
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2011 ,2013

القسم,

رئيس قسم العلوم السياسية

2007 ,2009

القسم,

رئيس قسم العلوم السياسية

2004 ,2006

القسم,

رئيس قسم العلوم السياسية

1999 ,2001

رئيس قسم العلوم السياسية ,الكلية

1986 ,1990

مدير معهد النوار ,الكلية

الهتمامات البحثية
اهتمام

في المجال الدبلوماسي ,
منشورات مختارة

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

تحت الشراف

 ,ماجستير ,اياد ابو ركبة ,العلقات الفلسطينية السعودية 2015,
ماجستير ,ماهر محمودعبدالفتاح عيسى ,أثر التمويل الخارجي للمنظمات الهلية الفلسطينيةعلى دورها في التأثير في
 ,السياسات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية 212, 2008-1998
 ,ماجستير ,احمد اسعد القبط ,السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية من عام 2015, 2013-1993
 ,ماجستير  ,امال عوض ,النظرية الواقعية والنظرية اللبرالية دراسة مقارنة 2015,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* العلقات الدبلوماسية والقنصلية
* الحركات والحزاب السياسية
* اتحاد اوروبي
* النظام السياسي في اسرائيل
* التنمية القتصادية والسياسية
* مبادئ علم السياسة 1
* مبادئ علم السياسة 2
* الرأي العام
* فن التفاوض وإدارة الزمات
* فكر سياسي حديث
* فكر سياسي اسلمي
* النظام السياسي الفلسطيني

دراسات عليا

* ادارة وفض المنازعات بالتفاوض
* النظم السياسية المعاصرة
* المنظمات الدولية والقانون الدولي
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