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متزوج
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الدكتوراة

القسم
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الكلية
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تلفون  -المكتب

1687

الفاكس

-
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الجنس
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ذكر

9/414914

الجوال
عناوين اليميل

ics.ps@hotmail.com
عنوان -المكتب

مبنى الكليات الدبية  -الطابق الثالث

عنوان  -البيت

خلن يونس  -ش المحطة  -بجوار البندر

HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1992

الدكتوراة,جامعة السند  -باكستان
)الصراع السلمي البرتغالي وأثره في حركة التجارة الدولية(

1986

الماجستير,جامعة القاهرة
)العصبية القبلية وأثرها في الحياة السياسية ببلد المغرب(

1979

البكالوريوس,جامعة القاهرة

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2010 ,2012

عمادة كلية الداب ,الكلية

2004 ,2008

رئاسة قسم التاريخ والعلوم السياسية ,القسم

منشورات مختارة
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كتاب  /فصل في كتاب

العهدة العمرية نموذج تاريخي للتسامح السلمي , .وزارة الوقاف ,رام ا
تاريخ فلسطين الحديث و المعاصر  ,مكتبة القدس ,غزة

د .رياض السطل )( • .

الفلسطينيون  :الهوية السياسية و البناء الحضاري  ,مكتبة القدس ,غزة
قضايا فلسطينية معاصرة ) , (1مكتبة القدس ,غزة

د .رياض السطل )( • .

د .رياض السطل )( • .

د .رياض السطل )( • .

في فكر و فلسفة التاريخ ) .دراسة لهم المدارس التاريخية الحديثة (  ,المركز الدولي ,خان يونس
تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر  ,القدس ,غزة

د .رياض السطل )( • .

د.رياض السطل )• . (2005

د .رياض السطل ) . (2004تاريخ الشرق القديم  , .القدس ,غزة
الفلسطينيون  :الهوية السياسية والبناء الحضاري  , .القدس ,غزة

د .رياض السطل )• . (2000

د .رياض السطل ) . (2000قضايا فلسطينية معاصرة ) ,. (1القدس ,غزة
د .رياض السطل ) . (1997تاريخ بلد المغرب منذ الفتح حتى سقوط دولة الموحدين  , .القدس ,غزة
بحوث في مجلت علمية

) ( ) ,.د.رياض السطل )(  .مدينة العريش ودورها في التصدي للحملة الفرنسية على فلسطين وبلد الشام,مجلة جامعة الزهر,عدد خاص)2012
د.رياض السطل ) . (2000تصريح بلفور  :قراءة تحليلية لمدلول النص في ضوء الحقائق التاريخية ,.مجلة جامعة القصى,المجلد الرابع)العدد
) ( ) ,.الثاني
بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

موقف الوليات المتحدة من حق العودة في قمة كامب ديفيد الثانية )2000م( :دراسة تحليلية ,مؤتمر حق العودة ,مايو د.رياض السطل )( • .
) ( 2012 ,.م,غزة2012,
جدلية العلقة بين القرار  242وإعلن الستقلل سنة 1988م,.مؤتمر الشهيد ياسر عرفات  ,ذاكرة وتاريخ ,نوفمبر
) (  2011 ,.م,غزة2011-11-17-15,

د .رياض السطل )( • .

جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

2005

,جائزة الرئيس ياسر عرفات )جائزة دولة فلسطين( ,السلطة الفلسطينية ,وطني

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

 ,ماجستير ,محمد أبو الريش ,الوضاع السياسية لكراد العراق في ضوء الحتلل المريكي )2011- 2003م( 2013,
ماجستير ,إياد الرفاتي ,الستيطان في فكر الحزاب الدينية الصهيونية في إسرائيل وأثره على عملية التسوية السياسية
2013, ,
 ,ماجستير ,مروان أبوجاسر ,رؤية حل الدولتين وأثرها على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية 2013,
ماجستير ,ياسر الشرافي •,
 ,يهودية دولة إسرائيل وأثرها على عملية التسوية في الشرق الوسط 2012, .
 ,ماجستير ,خضر شعث ,منظمات حقوق النسان في المجتمع الفلسطيني ,دراسة تحليلية ,قطاع غزة نموذجا 2011, .
ماجستير ,حازم زعرب ,
 ,مؤتمر مدريد للسلم ,في الشرق الوسط ,سنة 1991م ,وأثره على عملية التسوية 2011, .
إشكالية الوطني والقومي في الفكر السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )2000 -1967م( ماجستير ,وسام الفقعاوي •,
2010, . ,
ماجستير ,عادل السطل •,
 ,حزب المفدال ودوره في تشكيل السياسة الداخلية في دولة إسرائيل 2007, 1987-1956
ماجستير ,عبد الفتاح شاهين •,
الهوية الفلسطينية بين سياسة الحتلل وإرادة المقاومة ـ دراسة تحليلية في ضوء
 ,المتغيرات التاريخية 2007,
ماجستير ,لورين بصل •,
أوضاع اليهود في روسيا القيصرية و أثرها على تطور الحركة الصهيونية )1918 _ 1881م
2007, ( ,
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

•

* قضايا فلسطينية معاصرة
* الوطن العربي والتحديات المعاصرة
* مدخل لدراسة التاريخ
* نصوص تاريخية باللغة النجليزية
•

* تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر
* ).تاريخ العرب الحديث والمعاصر )3
* تاريخ أوروبا المعاصر
* تاريخ أوربا الحديث
* تاريخ بلد المغرب السلمي
* تاريخ فلسطين السلمي
* تاريخ الشرق القديم
* ).تاريخ العرب الحديث والمعاصر )1
دراسات عليا

* قضايا شرق أوسطية معاصرة
* قضايا فلسطينية معاصرة •
* مناهج البحث العلمي
* ).الهوية والقليات في الشرق الوسط ) في جامعتي الزهر والقدس

•

* ).النظام القليمي العربي ) في جامعتي الزهر والقدس
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