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كتاب  /فصل في كتاب

كمال السطل ) . (2016الشامل في القانون الدولي العام والمعاصر والمنظمات الدولية والقليميةفي القرن الحادي والعشرين ,مكتبة القدس,
غزة
كمال السطل ) . (2016الشامل في مباديء العلوم السياسية في القرن الحادي والعشرين التجديد في المفاهيم والنظريات والموضوعات  ,مكتبة
الطالب ,غزة
كمال السطل )(16 . (2010
السطل ,كمال محمد محمد ,منظور مستقبلي لصلح جامعة الدول العربية عرض تحليلي لمبادرات حكومية
وغير حكومية لصلح جامعة الدول العربية -سيناريوهات للمستقبل ,بحث محكم  ,مجلة دراسات المستقبل-مركز دراسات المستقبل-جامعة
أسيوط ,جمهورية مصر العربية) -يوليو ) (2010بحث(  ,مركز دراسات المستقبل-جامعة أسيوط ,اسيوط
)كمال السطل )11 . (2005
Astal, Kamal, How To Manage a Successful Electoral Campaign, Peace
Center for Community Training and Research (PEACE), Khan Younis, Gaza Strip, May 2005. (In
السطل ,كمال ,فن وعلم إدارة الحملت النتخابية ,مركز السلم للتدريب المجتمعي والبحاث ,خان يونس).2005 ,كتاب( ,مركز )Arabic
السلم للتدريب المجتمعي والبحاث ,خان يونس
كمال السطل ) . (2005لسطل ,كمال ,الجندر والتحول الديموقراطي في فلسطين :المشاركة السياسية للمرأة ,مركز السلم للتدريب المجتمعي
والبحاث ,خان يونس ).2005كتاب( ,مركز السلم للتدريب المجتمعي والبحاث ,خان يونس
مستقبل الصراع الحضاري العربي الصهيوني :مصالحة تاريخية أم إستمرار للصراع؟ ,مجلة السياسة الفلسطينية ,كمال-السطل ),5 . (2000
نابلس ,يناير ) .2000بحث( ,جامعة-النجاح ,نابلس
)كمال-السطل ) . (2000الزهر ,مجلد  ,3عدد  ,3مارس-آذار ) .2000بالنجليزية
.Islamic Economics, and How it contrasts with both Capitalism and Socialism,
Journal of al-Azhar University, Gaza, Volume 3, Number 3, March 2000.
جامعة-الزهر-غزة ,غزة ,
كمال
الحركة النقابية العمالية الفلسطينية في قطاع غزة بين الكفاح السياسي والنضال المطلبي  ,1998-1948مجلة حوليات ,السطل )-2 . (1999
جامعة الزهر بغزة ,.1999 ,جامعة-الزهر-غزة ,غزة
نحو صياغة نظرية لمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سلسلة دراسات إستراتيجية رقم  ,33مركز المارات كمال-السطل )-1 . (1999
 ,للدراسات الستراتيجية ,أبو ظبي ,نوفمبر ) .1999كتاب( ,مركز المارات للدراسات الستراتيجية ,أبو ظبي
) . . The Strategic Implications for the Middle East of Emergence of Independentا.د .كمال السطل )1998
Republics in the Transcaspian Region, Journal of Al-Azhar University, Volume 2, Number 2, Gaza,
December 1998., ,
بحوث في مجلت علمية

كمال محمد محمد السطل ,الهوية والمواطنة في الفكر والممارسة دراسة حالة الخوان المسلين في مصر ,مجلة
) ( .النهضة ,المجلد الخامس عشر العدد الثاني ,أبريل ,2014النهضة-جامعة-القاهرة188-168, ()11,

كمال السطل )(18 . (2014

) ( ) . ,,() ,.ا.د .كمال السطل )2010
) ( ) . ,,() ,.ا.د .كمال السطل )2010
) ( ) . ,,() ,.ا.د .كمال السطل )2010
) ( ) . ,,() ,.ا.د .كمال السطل )2002
) Astal, Kamal, Arab Unification Movement and the Limited Success: Multiكمال السطل )3 . (2002
Approach and Poly Causal Analysis, Pakistan Journal of Applied Sciences, Volume 2, Number 5, May
) ( () ,.مجلة جامعة الزهر,مجلد 2002, pp.608-618. (In English). ,2
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بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

) (  () . ,,,,.ا.د .كمال السطل
كمال السطل ) . (2016الصراعات الراهنة في العالم العربي وتداعياتها على القضية الفلسطينية 2016-3-11
) ( .جامعة بيت لحم,جامعة بيت لحم,بيت لحم190-150,,
كمال السطل )(20 . (2015
كمال محمد محمد السطل ,البعاد السياسية المستقبلية ومشروع غزة الكبرى ,بحث مقدم للمؤتمر العلمي-كلية
) ( .الداب والعلوم النسانية-جامعة الزهر-غزة ,أكتوبر ,2015مؤتمر كلية الداب والعغلوم النسانية-جامعة الزهر,غزة290-250,,
) ( ) . ,,,,.ا.د .كمال السطل )2014
كمال السطل وآخرون )(15 . (2007
السطل ,كمال محمد محمد ,مستقبل مدينة القدس في ظل السياسات والجراءات السرائيلية ,بحث
محكم ,منشور في العمال الكاملة للمؤتمر الدولي الول لنصرة القدس ,الجزء الول  7-6حزيران  ,2007القدس-بيروت-غزة ,مركز قدس نت
) ( .للدراسات والعلم والنشر اللكتروني).2007 ,بحث(,.مركز القدس نت,غزة,,الجزء الول
) ( ) . ,,,,.ا.د .كمال السطل )2006
) ( ) . ,,,,.ا.د .كمال السطل )2005
) ( ) . ,,,,.ا.د .كمال السطل )2003
) ( ) . ,,,,.ا.د .كمال السطل )2003
السطل ,كمال ,المقاطعة العربية لسرائيل بين التنظير النظري والتطبيع الفعلي ,بحث مقدم لمؤتمر إتحاد
) ( ,,.القتصاديين العرب ,دمشق ,نوفمبر ).2002.بحث(,مؤتمر اتحاد القتصاديين العرب,دمشق

كمال السطل )(5 . (2002

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحت الشراف

منجزة

ماجستير ,إسلم عبد الحميد موسى , ,الجماعات المسلحة في سيناء وتداعياتها على السياسة المصرية تجاه القضية
 ,الفلسطينية2015, ,
 ,ماجستير ,أمال عوض , ,النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية في تحليل العلقات الدولية :دراسة مقارنة 2015,
ماجستير ,ربيع محمد ربيع ,حمودة , ,قطاع غزة بين الكيانية والدارية والكيانية السياسية )دراسة مقارنة بين فترة الدارة
 ,المصرية لقطاع غزة والحتلل السرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس لقطاع غزة(2015, ,
 ,ماجستير ,إياد أبو ركبة , ,العلقات السعودية-الفلسطينية 2015,
 ,ماجستير ,شفيقة التلولي  ,,التيارات الفكرية والحركات الوحدوية في الفكر القومى العربى 2014,
 ,ماجستير ,إنعام أبو مور , ,مفهوم المن النساني في حقل العلقات الدولية :دراسة ابستمولوجية2013, ,
ماجستير ,أحلم نتيل  ,,النماط السياسية وانعكاسها علي التغيير السياسي والتحولت الديمقراطية في الوطن العربي 2013,
,
 ,ماجستير ,ريم نتيل  ,,الدبلوماسية والمفاوضات والوسائل السلمية لحل النزاعات 2013,
 ,ماجستير ,ريم نتيل  ,,الدبلوماسية والمفاوضات والوسائل السلمية لحل النزاعات 2013,
 ,ماجستير ,خالد الشيخ , ,مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر 2012,
 ,ماجستير ,صلح العويصي  ,,المقاومة اللعنفية في فلسطين :نعلين وبعلين نموذجا 2012,
 ,ماجستير ,هيا عاشور , ,الديناميكا السياسية وإدارة الزمات الدولية 2012,
 ,ماجستير ,محمد شبير , ,مؤسسات المجتمع المدني والعنف في المجتمع الفلسطيني 2012,
 ,ماجستير ,عمر بشير, ,المتغيرات القليمية والدولية وأثرها على السياسة الداخلية الفلسطينية2012, ,
 ,ماجستير ,يوسف العاصي الطويل , ,البعد الديني في علقة الوليات المتحدة المريكية باليهود وإسرائيل2011, ,
 ,ماجستير ,أحمد المدني , ,العلقات المريكية-اليرانية وتأثيرها على الوضع الفلسطيني الداخلي 2010, ,2009-2006
 ,ماجستير ,وائل الهمص , ,البرنامج النووي السرائيلي وتأثيره على المن القومي العربي2010, ,
 ,ماجستير ,نيفين أبو هربيد  ,,أثر وسائل العلم الفلسطينية في التنشئة السياسية للشباب الفلسطيني 2010,
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* نظم سياسية مقارنة
* العلقات الدولية
* النظرية السياسية
* النظرية السياسية
* العلقات الدولية
* تحليل السياسة الخارجية
* Political Texts and Studies in English
* القانون الدولي العام والمعاص
* المنظمات الدولية والقليمية
* القانون الدولي العام والمعاص
* مباديء العلوم السياسية
* الرأي العام
* دراسات فلسطينية
* قضايا سياسية معاصرة

دراسات عليا

* Political Texts and Studies in English
* Political-Ideologies
* القانون الدولي والمنظمات الدوية والقليمية
* نظريات العلقات الدولية
* القانون الدستوري
* المن القومي والقضية الفلسطينية

المهارات
المهارة

لغاتانجلزية-عربية-عبرية ,ممتاز
السيرة الذاتية للستاذ الدكتور كمال السطل
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