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HURL

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2000

الدكتوراة,جامعةالنيلين/الخرطوم/السودان
)أحمدباشاالجزار:إدارتهوعلقاتهالسياسيةوالقتصاديةبالقوىالقليميةوالدولية(

1991

الماجستير,كليةدارالعلوم,جامعةالقاهرة
)ظاهرالعمرفيفلسطينوعليبكالكبيرفيمصر:دراسةتاريخيةمقارنة(

1986

البكالوريوس,كليةدارالعلوم,جامعةالقاهرة
)درجةالليسانسفياللغةالعربيةوالعلومالسلمية(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 2011 ,

,أستاذدكتور,كليةالدابوالعلومالنسانيةبجامعةالزهر-غزة

2005 ,2011

أستاذمشارك,كليةالدابوالعلومالنسانيةبجامعةالزهر-غزة

2000 ,2005

,أستاذمساعد,كليةالدابوالعلومالنسانيةبجامعةالزهر–غزة

1997 ,2000

)محاضر,كليةالداببجامعةالزهر–غزة)متفرغ

1995 ,1997

)محاضر,كليةالتربيةالحكوميةبغزة)جامعةالقصىحاليا()متفرغ

1994 ,1995

)محاضر,كليةالداببجامعةالزهر–غزة)غيرمتفرغ
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2005 ,2007

رئيسقسمالتاريخ,القسم

2002 ,2003

رئيسقسمالتاريخ,القسم

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

دولي(JAAR,MemberoftheEditorialReviewBoard,
دولي, Turkey,MemberofAdvisoryBoard ,

JournalofAmericanAcademicResearch

(2019

2019TheJournalofIslamicResearch

2017InstituteofBusinessManagement(IOBM),Karachi,Pakistan,MemberoftheEditorialBoardof
دوليInternationalJournalofExperientialLearning&CaseStudies,
2014(InstituteforMiddleEaststudiesCanada(IMESC,(Member,oftheEditorialBoard,theCanadian
دوليJournalforMiddleEastStudies(TheResearcher,
دولي2014(EditoroftheCanadianJournalforMiddleEastStudies(TheResearcher,Editor,
دولي(IMESC), AMember &associatefellow,

2012InstituteforMiddleEaststudiesCanada

دولي,Member,

2010MemberoftheCanadianHistoricalAssociation

دولي,Member,

2010MemberoftheAmericanHistoricalAssociation

الهتمامات البحثية
اهتمام

الدراساتالتاريخيةوالسياسية,
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

أسامةأبونحل).(2019مستقبلالتنافسالتركياليرانيعلىزعامةالعالمالسلميوتداعياتهعلىالقضيةالفلسطينية ,منصة بك بتبنا ,القاهرة
أ.د.أسامةأبونحل+د.نهادالشيخخليل).(2016تاريخالفكرالحديث,بطلبمنجامعةالمةبغزةليتمتدريسهكمتطلبجامعة,جامعة
المة,غزة
,ISBN:978-3-330-79626-3,Noorأ.د.أسامةأبونحل).(2016دراساتفيتاريخمصروبلدالشامخللالعهدالعثماني
Publishing,Germany,2016.,NoorPublishing,Germany,Saarbrücken
أسامةأبونحل).(2013الحراكالعربيالمعاصر:دراسةسياسيةسوسيولوجية,مركزباحثللدراساتالفلسطينيةوالستراتيجية,بيروت
أسامةأبونحل).(2013الحراكالعربيالمعاصر:دراسةسياسيةسوسيولوجية,مركزباحثللدراساتالفلسطينيةوالستراتيجية,بيروت
أسامةأبونحلوآخرون).(2012مسيرةالمتغيراتالسياسيةوأثرهاعلىسياساتمنظمةالتحريرالفلسطينيةمنالنشأةإلىأوسلو,دار
الجنديللنشروالتوزيع,القدس
أسامةأبونحل).(2012الدولةالفلسطينيةبينالفكرةوالواقعالعملي,مركزباحثللدراساتالفلسطينيةوالستراتيجية,بيروت
أسامةأبونحل).(2007الصحابةوأدوارهمعلىأرضفلسطين,مؤسسةفلسطينللثقافة,دمشق
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بحوث في مجلت علمية

OsamaAbuNahel (2019). TheAmericanpositiononthecityofJerusalemunderPresidentDonald
TrumpanditsimplicationsonthefutureofthePalestiniancause
,JournalofAmericanAcademic
)(Research(JAAR),7(Issue3),.
)(),.أسامةأبونحل).(2018تداعياتالزمةالخليجيةعلىالمنالقوميالعربي,مجلةكليةالعودةالجامعية)1,العدد2
أسامةأبونحل).(2017نماذجمتباينةمنالفكرالستشراقيتجاهالدراساتالسلمية)1311
)(),.العدد20

,(2006-مجلةجامعةالمدينةالعالميةبماليزيا),

(),.أسامةأبونحل).(2017انعكاساتالتدخلالعسكريالروسيعلىالموقفالتركيمنالزمةالسورية,مجلةكليةالعودةالجامعية),العدد1
)
أسامةأبونحل).(2017زعامةأنقرةوطهرانللمنطقةتمرعبربوابةالتأييدالفلسطيني.تأثيرالستقطابالقليميعلىالقضيةالفلسطينية:دور
)(),.تركياوإيران,مجلةآراءحولالخليج),العدد123
أسامةأبونحل).(2016تطورالمشروعالستيطانياليهوديفيالقدسفيالتاريخالقديم,مجلةعينعلىبيتالمقدس,مؤسسةالقدسالدولية),
)(),.العدد5
أ.د.أسامةأبونحل).(2016استخدامالرمزالدينيفيالصراعالعربيالسرائيلي:خطابحسننصراللنموذجا,العدد,56خريف,.2016
)(),.مجلةدراساتباحث,مركزباحثللدراساتالفلسطينيةوالستراتيجية,بيروت,,خريف56)2016
Prof.Dr. OSAMAM .ABUNAHEL+Dr.AHMEDJ.AlWADEYA (2016).Democraticapproachto
HamasMovementBetweentheoryandpractice,
Volume 7,Issue10,October2016,International
(JournalofScientific&EngineeringResearch(IJSER),October2016
(Volume 7,Issue10),1291-1310.
)
أ.د.أسامةأبونحل/د.أحمدالوادية).(2015واقعومستقبلالقباطبعدالحراكالمصريعام2011
)(),.يونيو2015

,مجلةجامعةالمةللبحثالعلمي,العدد)6

أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة).(2012تأثيرالمتغيراتالسياسيةعلىالبناءالفكريوسياساتمنظمةالتحريرالفلسطينيةمن
)(,1974–1968),.حولياتالدابوالعلومالجتماعيةبالكويت)33,العدد360
أسامةأبونحل+ناجيشراب).(2012البعادالتاريخيةوالسياسيةللحقوقالوطنيةللشعبالفلسطيني,مجلةالجامعةالسلمية–غزة)20,العدد
)(2),..
أسامةأبونحل+ناجيشراب)2011
)(),..كليةالداب,جامعةالسكندرية66),
)(),.أسامةأبونحل)2011
)أسامةأبونحل)2011
)(,.

(.قراءةفيصكالنتدابالبريطانيعلىفلسطين:رؤيةتاريخية-سياسيةجديدةفيأهمبنوده,مجلة

(.الثورةالعرابية:قراءةجديدة,حولياتالدابوالعلومالجتماعيةبالكويت)31,الرسالة328
(.يهوديةدولةإسرائيل:جذورالمصطلحوتأثيرهعلىالقضيةالفلسطينية,مجلةجامعةالقدسالمفتوحة,العدد)23مجلد1

أسامةأبونحل+عبدالناصرسرور).(2010مشروعالكيانالفلسطينيفيالتوجهالسياسيلدىبعضالقياداتالمحليةفيالضفةالغربية
)(),.العدد1973–1967)), JournalofIslaminAsia ,InternationalIslamicUniversity-Malaysia,7(2
أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة).(2009نشأةمنظمةالتحريرالفلسطينيةبينالمصالحالعربيةوالطموحالفلسطيني:قراءةجديدة,مجلةجامعة
)(.الزهر–غزة) 11,العدد)1خاص((136-1,
أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة).(2009نشأةمنظمةالتحريرالفلسطينيةبينالمصالحالعربيةوالطموحالفلسطيني:قراءةجديدة,مجلةجامعة
)(.الزهر–غزة, 11,العدد)1خاص()(136-1,
أسامةأبونحل).(2009علقةالميرفخرالدينالمعنيالثانيبالزعاماتالمحليةالفلسطينيةمن1043–999هـ1633-1590/م,مجلةالعلوم
)(.النسانيةبجامعةالبحرين),العدد228-199,(16/17
)((),.أسامةأبونحل+عصاممخيمر).(2008الفلسطينيون:أصولهموحضارتهم,مجلةعلومإنسانيةفيهولندا,العدد38
أسامةأبونحل).(2008منهجالجبرتيفيحوليةعجائبالثارفيالتراجموالخبار,مجلةالكاديميةالعربيةالمفتوحةفيالدنمارك()4/5,
)(110-85,.
أسامةأبونحل).(2007التهديدالوهابيعلىبلدالشاموأثرهفيتوليسليمانباشاوليةدمشق,مجلةجامعةالزهر-غزة)9,العدد(1
)(334-307,.
(.أسامةأبونحل).(2006نقدنماذجلرواياتالعهدالقديممنخللالدراساتالحديثة,مجلةالجامعةالسلمية–غزة)14,العدد223-171,(2
)
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أسامةأبونحل).(2005الحياةالثقافيةفيلبنانوفلسطينفيعهدأحمدباشاالجزار)1804-1775م(,المجلةالتاريخيةالعربيةللدراسات
)(.العثمانيةبتونس),العدد30-11,(31
أسامةأبونحل).(2003جانبرديالغزاليالمملوكيوالدولةالعثمانية:رؤيةتاريخيةجديدة,مجلةجامعةالنجاحالوطنية,نابلس)17,للعدد(1
)(86-55,.
أسامةأبونحل).(2003حركاتالتمردفيمصرفيبدايةالعهدالعثماني)1524–1517م(والنتائجالمترتبةعليها,مجلةكليةالنسانياتوالعلوم
)(.الجتماعيةبجامعةقطر),للعدد228-199,(26
أسامةأبونحل).(2002الحكمالقطاعيلمتاولةجبلعاملفيالعهدالعثماني1282-1219هـ1865–1804/م,مجلةجامعةالزهر–
)(.غزة108-65,()5,
أسامةأبونحل).(2002الروضالزاهرفيتاريخضاهرلعبودالصباغ,مخطوطمحقق,مجلةالجامعةالسلمية–غزة)10,العدد(2
)(105-1,.
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بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

أسامةأبونحل+بهاءالدينخلفا).(2020السياسةالخارجيةالتركيةتجاهالقضيةالفلسطينيةفيظلالمتغيراتالعربية),(2019-2011
)(,.مؤتمر)القضيةالفلسطينيةوالمتغيراتالمحليةوالقليميةوالدولية:واقعا ومستقبل (,جامعةالزهر–غزة,غزة26/3/2020-25,
أسامةأبونحل+بهاءالدينخلفا).(2019النقسامالفلسطينيوتداعياتهعلىالهويةالجيوسياسيةلقضيةالقدس),(2019-2010مؤتمر
)(,.القدسالعلميالثالثعشر)القدسوالتحدياتالمعاصرة),(2020-2010مؤسسةالقدسالدوليةفيفلسطين,غزة13/12/2019,
أسامةأبونحل+بهاءالدينخلفا).(2018إشكاليةتطبيققراراتالممالمتحدةالمتعلقةبفلسطينوانعكاسهاعلىمستقبلالقضية
)(,.الفلسطينية,المؤتمرالعلميالول)الممالمتحدةوالقضيةالفلسطينية:تحدياتوفرص(,جامعةالسراء,غزة6/2/2018-5,
أسامةأبونحل).(2017مستقبلالقضيةالفلسطينيةفيظلالمتغيراتالفلسطينيةوالعربيةالراهنة,مؤتمر)فلسطينإلىأين؟(,جامعةالنجاح
)(,.الوطنية/دائرةالمعارفالفلسطينية,نابلس15/3/2017,
أسامةأبونحل+بهاءالدينخلفا).(2017إشكاليةالخطابالسياسيالفلسطينيأمامالمحافلالدوليةوانعكاسهعلىقضيةالقدس,مؤتمر
القدسالعلميالحاديعشر)البعادالستراتيجيةلقضيةالقدسوآلياتاستنهاضالمةللدفاععنها(,مؤسسةالقدسالدوليةفيفلسطين,
)(,.غزة11/11/2017,
أ.د.أسامةأبونحل).(2016موقفيالسلطةالفلسطينيةوحركةحماسمنالزمةالسوريةوتداعياتهاعلىمستقبلالقضيةالفلسطينية(,.مؤتمر
المنالقوميالفلسطينيالرابعالموسومبـ)مائةعامعلىسايكسبيكوووعدبلفور-فلسطينإلىأين؟( ,مؤتمردوليمح مك م,أكاديميةالدارة
)(,.والسياسةللدراساتالعليا,غزة3/11/2016–2,
أ.د.أسامةأبونحل+أ.بهاءخلفا).(2016النقسامالفلسطينيوتداعياتهعلىقضيةالقدس,مؤتمرالقدسالعلميالعاشر)القدسفيضوء
)(,.المتغيراتالمحليةوالقليميةوالدولية:واقعومستقبل( ,مؤتمردوليمح مك م,مؤسسةالقدسالدوليةفيفلسطين,غزة17/11/2016,
أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة).(2016المشروعالوطنيودورفلسطينييالضفةالغربيةوقطاعغزة,للمؤتمرالسنويالخامسللمركز
الفلسطينيلبحاثالسياساتوالدراساتالستراتيجية)مسارات(,تحتعنوان)إعادةبناءالمشروعالوطنيالفلسطيني(,رام
)(,.ا14/12/2016-13,
أسامةأبونحل+بهاءالدينعبدربهخلفا).(2016النقسامالفلسطينيوتداعياتهعلىقضيةالقدس,مؤتمرالقدسالعلميالعاشر)القدسفي
)(,.ضوءالمتغيراتالمحليةوالقليميةوالدولية:واقعومستقبل(,غزة17/11/2016,
أ.د.أسامةأبونحل+د.ساميالخرس).(2016المواقفالقليميةمنالعدوانالسرائيليعلىقطاعغزة))(2014-2008مصروتركيا
نموذجا(رؤيةسياسيةتحليلية,.لمؤتمرالعلميالثامن)التحولتالموضوعيةفيالقضيةالفلسطينيةبعدأوسلو(,كليةالداب/الجامعةالسلمية
)(–,.غزة,4/10/2016,,غزة
أسامةأبونحل).(2015الهميةالتاريخيةوالجيوستراتيجيةلمدينةغزةفيالمنالقوميالمصري),غزة:المكانوالحضارة(,جامعةالقدس
)(,.المفتوحة,غزة27/1/2015–26,
أسامةأبونحل).(2015تداعياتقبولفلسطينعضوامراقبافيالممالمتحدةعلىقضيةاللجئين),فلسطينفيالممالمتحدة(,جامعةالقدس
)(,.المفتوحة,راما21/1/2015,
أسامةأبونحل).(2015المؤشراتالعسكريةلنهيارإسرائيلمنذمطلعالقرنالحاديوالعشرين,المؤتمرالعلميالدوليالوللكليةالرباط
)(,.بغزة,غزة26/2/2015–24,
أ.د.أسامةأبونحل/أ.بهاءعبدربهخلفا).(2015تداعياتقبولفلسطينعضوامراقبافيالممالمتحدةعلىقضيةالحدود,مؤتمر)الدولة
)(,.الفلسطينية:تحدياتومآلت(,أكاديميةالدارةوالسياسيةللدراساتالعليافيغزة,غزة15/11/2015-14,
أ.د.أسامةأبونحل/أ.د.ناجيشراب).(2015مستقبلقطاعغزةوإقامةالدولةالفلسطينيةالمستقلة,مؤتمر)قطاعغزة:الواقعوآفاقالمستقبل(
)(,,.جامعةالزهر–غزة,غزة8/10/2015-6,
أ.د.أسامةأبونحل).(2015تداعياتقبولفلسطينعضوامراقبافيالممالمتحدةعلىقضيةاللجئين,مؤتمر)فلسطينفيالممالمتحدة(,
)(,.جامعةالقدسالمفتوحة,راما21/1/2015,
أسامةأبونحل).(2014الموقفالقليميمنتحقيقالمصالحةالفلسطينية:موقفي)إيران/تركيا,منتدىغزةللدراساتالسياسيةوالستراتيجية
)(-,.السابع,غزة22/5/2014,
أسامةأبونحل).(2014استخدامالروايةالشفويةفيكتابةالتاريخالمعاصر:التاريخالفلسطينينموذجا,المركزالعربيللبحاثودراسة
)(,.السياساتفيبيروت,بيروت23/2/2014–21,
)(,.أسامةأبونحل).(2012صعودقوىالسلمالسياسيالعربيوأثرهعلىالقضيةالفلسطينية,جامعةالزقازيق,الزقازيق21/11/2012,
,.أسامةأبونحل+ناجيشراب).(2012تطورالموقفالفلسطينيالرسميمنقضيةاللجئين,جامعةالقدسالمفتوحة,غزة5/2012/14-13,
)(
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أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة)2011
)(,.غزة17/11/2011–15,

(.الموقفالتفاوضيللرئيسياسرعرفاتفيقمةكامبديفيد,جامعةالزهر-غزة,

,ندوةأيلولالفلسطيني:بينمسارأوسلووالعودة
(.المواقفالفلسطينيةمنإعلنالدولة:أيلول2011
أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة)2011
)(,.إلىالمؤسساتالدولية(,فيالمركزالعربيللبحاثودراسةالسياسات)معهدالدوحة(,الدوحة,تشرينأول)أكتوبر(2011
أسامةأبونحل+مخيمرأبوسعدة)2011
)(,.غزة17/11/2011–15,

(.الموقفالتفاوضيللرئيسياسرعرفاتفيقمةكامبديفيد,جامعةالزهر-غزة,

OsamaAbuNahel + AhmadAl -Wadyia (2010). TheAmericanpositiontowardHamasmovement ,
2006-2008,theeighthNordicconferenceonMiddleEasternStudies,BergenUniversity,
)(Norway,Bergen,24-26/9/2010,.
أسامةأبونحل).(2006الروايةالشفويةفيدراسةالرسائلالعلميةالخاصةبتاريخفلسطينالمعاصر:دراسةتحليليةنقدية,مؤتمرالتاريخ
)(.الشفويبالجامعةالسلمية–غزة,غزة,آيار)مايو(356-2006,318
جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

 CENTRALDEالمركزالكاديميالبرازيليللبحاثالعلمية) OSAMAABUNAHEL ,
دوليINTELIGENCIAACADEMICA ,
,2015أسامةأبونحل,كليةالرباطالجامعية)فلسطين(,جامعة
,2015أسامةأبونحل,جامعةالقدسالمفتوحة,جامعة
,2015أسامةأبونحل,جامعةالقدسالمفتوحة,جامعة
,2014أسامةأبونحل,مؤسسةالقدسالدولية,وطني
,2013أسامةأبونحل,مؤسسةالقدسالدولية,وطني
,2012أسامةأبونحل,جامعةالقدسالمفتوحة,جامعة
,2012أسامةأبونحل,مؤسسةالقدسالدولية,وطني
,أسامةأبونحل,مؤسسةالقدسالدولية,وطني
2011
,2010أسامةأبونحل,مؤسسةالقدسالدولية,وطني
,2006أسامةأبونحل,الجامعةالسلمية-غزة,جامعة

),2019شهادةدكتوراهفخرية
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحتالشراف

ماجستير,عبدالكريمأبوطه,العلقاتالمريكيةالسعوديةوأثرهاعلىالزمةالقطرية),,(2019-2015جامةالزهر-
غزة

منجزة

تحتالشراف
منجزة

ماجستير,جوانصالح,التنافسالسعودياليرانيعلىالدورالقليميوأثرهعلىالمنالقوميالخليجي),(2019– 2011
,جامةالزهر-غزة
ماجستير,محمدسلمة,القضيةالفلسطينيةفيالتنافسالتركياليرانيعلىدورهماالقليمي),,(2018–2002جامة
الزهر-غزة
ماجستير,مصطفىاللوح,الزمةاليمنيةوتداعياتهاعلىأمنمنطقةالخليجالعربي),,(2015-2018جامةالزهر-غزة
ماجستير,إيادالبزم,السياسةالمصريةتجاهحركةالمقاومةالسلمية)حماس(),,(2017-2013جامةالزهر-غزة
,2019,(2018جامةالزهر-غزةماجستير,مهديالتميمي,تداعياتالزمةالسوريةعلىالمنالقوميالتركي)2011
ماجستير,ياسرالمناعمة,الممارساتالسرائيليةتجاهمؤسساتحقوقالنسانفيحمايةالمدنيينالفلسطينيينفيقطاع
غزة),2019,(2018-2007جامةالزهر-غزة
ماجستير,أمينالغلبان,الستراتيجياتالفلسطينيةوأثرهاعلىالحتللالسرائيلي2014–1988م,2019,جامةالزهر
غزةماجستير,فدوىنصار,العلقاتالفرنسيةالسرائيليةوأثرهاعلىالقضيةالفلسطينية),2019,(2017-1995جامة
الزهر-غزة
ماجستير,حسنحلسة,أثرالنقسامالفلسطينيعلىحالةحقوقالنسانفيالضفةالغربيةوقطاعغزة)(2017-2007
,2018,جامةالزهر-غزة
ماجستير,طاهرعواد,السياسةالتركيةتجاهالقرنالفريقي)الصومالنموذجا(,2018,جامةالزهر-غزة
ماجستير,زهيرعواد,دورالحرسالثوريفيصنعالقرارالسياسيفيإيران,2018,جامةالزهر-غزة
ماجستير,شاديعويضة,استغللالغازالطبيعيفيحوضشرقالبحرالمتوسطوعلقتهبالنفوذالسرائيليفيالمنطقة
,2018,جامةالزهر-غزة
ماجستير,ناهضاصليح,العلقاتالروسيةالسرائيليةوأثرهاعلىالقضيةالفلسطينية),2018,(2016-1991جامة
الزهر-غزة
ماجستير,رائدغباين,دورالمستوطنينفيعمليةصنعالقرارالسياسيفيإسرائيل),2018,(2017-2000جامةالزهر
غزةماجستير,معينأبوشريعة,التدخلاليرانيفيالزمةالسوريةوأثرهعلىنفوذهافيالمنطقةالعربية)(2017-2011
,2018,جامةالزهر-غزة
ماجستير,جهادالطوخلي,العلقاتالقطريةالسرائيليةوأثرهاعلىالقضيةالفلسطينية),2017,(2017-1996جامة
الزهر-غزة
ماجستير,سعيدالسعودي,دورجامعةالدولالعربيةفيالصراعالسرائيليالفلسطيني,2017,2016-2002أكاديمية
الدارةوالسياسةللدراساتالعليا
ماجستير,خالدالعقاد,دورالمؤسسةالعسكريةالسرائيليةفيصناعةالقرارالسياسي)الحربعلىقطاعغزة(2014
,2017,جامةالزهر-غزة
ماجستير,زاهرالجد,تطورالعلقاتالمصريةالسعوديةفيضوءالمتغيراتالقليمية),2017,(2015– 2011جامة
الزهر-غزة
ماجستير,ميساءالمدهون,دورالممالمتحدةفيإدارةالزماتالعربيةمن)2015- 2011الزمةالسوريةنموذجا(2017,
,جامةالزهر-غزة
ماجستير,عادلأبوخاطر,العلقاتالتركيةالقطريةوتداعياتهاعلىالقضيةالفلسطينية),,(2015–2006جامعةالقصى
ماجستير,أسامةالشوا,الموقفالفرنسيتجاهالسلطةالفلسطينية,2016,2006-1994جامةالزهر-غزة
ماجستير,علءقدوم,السياسةالقطريةتجاهتحولتالنظامالسياسيالمصريفيضوءالحراكالشعبي)2015– 2011
,2015,جامةالزهر-غزة
ماجستير,هديلأبونحل,تطورالعلقاتالتركيةالمصريةفيظلالمتغيراتالقليمية),2015,2015- 2011جامة
الزهر-غزة
ماجستير,أميرالشرم,إشكاليةيهودية)إسرائيل(بينالسندالقانونيوالدعاءالسرائيلي,2018,أكاديميةالدارة
والسياسةللدراساتالعليا
ماجستير,عبيرأبوالهطل,السياسةالمصريةتجاهقطاعغزة),2015,(2013-2006جامةالزهر-غزة
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منجزة

ماجستير,ناصرحمد,التحولتفيالسياسةالردنيةالفلسطينيةفيظلالمتغيراتالقليمية),2015,(2014–1999
جامةالزهر-غزة
,2015,2013جامةالزهر-ماجستير,هبةدهمان,أزمةالديمقراطيةفيمصرفيظلالحراكالشعبيالمعاصر2011
غزة
ماجستير,إيمانبركات,المتغيراتالقليميةوأثرهاعلىالعلقاتالسوريةالفلسطينية,2016,2013-2006جامةالزهر
غزةماجستير,صابرينالعطوي,السياسةالسرائيليةتجاهلبنان,2014,2013-2000جامةالزهر-غزة
دكتوراة,نعمةسعيدسرور,أثرالمتغيراتالداخليةوالخارجيةفيصياغةوتنفيذ استراتيجيةإسرائيلتجاهحزبالـله
),2015,( 2011-2000جامعةالجنان
ماجستير,منذرشراب,السياسةالخارجيةالقطريةفيظلالتحولتالسياسيةالعربية,2014,جامةالزهر-غزة
ماجستير,سهيليوسفسحويل,سياسةأثيوبياالمائيةوأثرهاعلىتطورعلقاتهاالسياسيةمعمصر)(2010–1990
,2014,جامةالزهر-غزة
ماجستير,محمدمحموددياب,السياسةالخارجيةالسرائيليةتجاهأثيوبياوتأثيرهاعلىالمنالقوميالمصري
,2015,2001-1990جامةالزهر-غزة
ماجستير,كمالعطيةحلس,أثرالمتغيراتالقليميةعلىالعلقاتاليرانيةالمصرية),2014,(2012–2005جامة
الزهر-غزة
ماجستير,علءالمشهراوي,الثارالسياسيةوالمنيةللنسحابالسرائيليمنقطاعغزة)أيلول,2013,(2005جامة
الزهر-غزة
ماجستير,محمدأحمدأبوسعدة,السياسةاليرانيةتجاهحركاتالمقاومةالسلميةفيفلسطين),2013,( 2011-1994
جامةالزهر-غزة
ماجستير,سهيلعبدالوهابكلب,العلقاتالسوريةاليرانيةوأثرهاعلىحزباللـه),2013,(2012–2000جامة
الزهر-غزة
دكتوراة,رائدأبوداير,استراتيجيةتركياشرقأوسطياودوليافيضوءعلقتهابإسرائيلمن,2012, 2011-2000
جامعةالجنان
ماجستير,عمرمزروع,اللجئونالفلسطينيونفيلبنان1994-1982والموقفالقليميوالدوليمنهم,2012,جامة
الزهر-غزة
ماجستير,محمودبسيوني,تطورالعلقاتالمصريةالسعوديةبينالتحالفوالتنافس,2012,2002-1980جامةالزهر-
غزة
ماجستير,سليمعطايا,نشأةوتطورالحركةالسلميةفيإسرائيل,2013,2002-1972جامعةالقصىوجامعةعين
شمس
ماجستير,فتحيالكحلوت,أثرالتسويةالسلميةفيالشرقالوسطعلىالعلقاتالسوريةالمصرية,2012,جامةالزهر-
غزة
ماجستير,يسريالغول,أثروصولحزبالعدالةوالتنميةعلىالعلقاتالتركيةالسرائيلية, 2011,جامةالزهر-غزة
ماجستير,محمدالبهتيني,مؤتمركامبديفيد2000وأثرهعلىعمليةالتسويةبينالفلسطينيينوالسرائيليين, 2011,جامة
الزهر-غزة
ماجستير,رامزعمر,العلقاتالفلسطينيةالمصريةمن:1981–1974دراسةسياسية,2010,جامعةالقدس
ماجستير,سميرأبوالحصين,الموقفالسوريمنالوجودالسياسيوالعسكريالفلسطينيفيلبنان,2012,1987-1975
جامةالزهر-غزة
ماجستير,سامرأبورجيلة,العلقاتالفلسطينيةاللبنانيةوأثرهاعلىالوجودالفلسطينيفيلبنان,2010,1982-1969
جامةالزهر-غزة
ماجستير,ساميالخرس,تأثيرالمحدداتوالبعادالقليميةوالدوليةعلىسياساتمنظمةالتحريرالفلسطينيةمن
, 2011,1996-1982جامةالزهر-غزة
ماجستير,منذرالحلولي,الثقافةالسياسيةوأثرهاعلىالتحولتالديمقراطيةفيالمجتمعالفلسطيني,2009,جامةالزهر-
غزة
ماجستير,محمدالقطشان,معاهدةكامبديفيدوأثرهاعلىالنظامالقليميالعربيمن,2010,1991-1979جامةالزهر-
غزة
ماجستير,أحمدالوادية,السياسةالخارجيةالمريكيةتجاهالقضيةالفلسطينيةمن,2009,2008-2001جامةالزهر-
غزة
ماجستير,هبةالقصاص,دوروتأثيرالحركاتالسلميةعلىالنظامالسياسيالفلسطيني)2000-1994:الجهادالسلمي
نموذجا(,2009,جامعةالقدس
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منجزة

ماجستير,علءالعقاد,الخلفالسياسيداخلالتنظيماتالفلسطينيةبينعامي)2000-1994م(,2009,جامعةالقدس
ماجستير,مصطفىزملط,موقفدولالطوقالعربيةمنالصراعالفلسطينيالسرائيلي2001-1993م,2009,جامعة
القدس
ماجستير,سميرحمتو,المواقفالسرائيليةمنقضيةالقدس)2000–1967م(,2009,جامعةالقدس
ماجستير,فدوىالشرفا,دورأبوجهادالنضاليفيحركةالتحريرالوطنيالفلسطيني)فتح(من1988–1964م,2009,
جامعةالقصىوجامعةعينشمس

التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

,قمتبمراجعةعدةبحوثعلميةبعدأنتمتحكيمهافيمجلتعلميةمحكمة

أخرى

,قمتبمناقشةثلثوتسعونرسالةعلميةلدرجةالماجستيرفيالجامعاتالفلسطينيةوالعربية

ممتحنأطروحةماجستير/دكتوراة

AMember ,inEditorialBoard,theCanadianJournalforMiddleEast
Studies(TheResearcher),issuedbyInstituteforMiddleEaststudies
Canada.,2016

محكمبحث/كتاب

Editor,intheCanadianJournalforMiddleEastStudies(The
Researcher),2015

أخرى
ممتحن

?

قمتبتحكيمالنتاجالعلميلستةمنالكاديميينالعاملينفيجامعاتفلسطينيةوسعوديةبغرضترقيتهم
لرتبةأستاذمشاركفيالتاريخالحديثوالمعاصر2010,
قمتبتحكيمعددكبيرمنالبحوثالعلميةوالكتبلمجلتعلميةمحكمةمحليةوعربيةودولية,وتحكيم
بحوثلعدةمؤتمراتعلميةمحكمةفيعدةجامعاتومؤسساتعلمية2010,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

دراسات عليا

*

تاريخالقدس

*

الحضارةالعربيةالسلمية

*

تاريخالشرقالدنىالقديم

*

تاريخحضاراتالعالم

*

تاريخالدولةالفاطمية

*

تاريخالمغربالسلمي

*

ناريخفلسطينالقديم

*

القضيةالفلسطينيةوتاريخها

*

المجتمعوالدولةفيالوطنالعربي

*

تاريخالبعثةوالخلفاءالراشدين

*

تاريخاليونانوالرومان

*

تاريخأوروبافيالعصورالوسطى

*

تاريخأمريكاالحديثوالمعاصر

*

ناريخفلسطينالحديث

*

تاريخالعربالحديثوالمعاصر)(1المشرقالعربي

*

تاريخالعربالحديثوالمعاصر)(2المغربالعربي

*

تاريخالدويلتالسلمية

*

الدراساتالفلسطينية

*

تاريخاليوبيينوالحروبالصليبية

*

تاريخاليهودوالحركةالصهيونية

*

دراساتفلسطينيةمعاصرة

*

تاريخالشرقالوسطالحديثوالمعاصر)(2الدولغيرالعربية

*

تاريخالشرقالوسطالحديثوالمعاصر)(1الدولالعربية
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مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2006-2008

قمتبالتدريسفيبرنامجالدراساتالعليابجامعةالقدس–أبوديس)فرعغزة(,مابينعامي
,2008-2006جامعة

2003-2006

قمتبالتدريسبصفةغيرمتفرغبكليةالدعوةالسلميةبديرالبلح,مابينعامي,2006-2003جامعة

1997-2003

قمتبالتدريسبصفةغيرمتفرغبعدةفروعفيجامعةالقدسالمفتوحةفيقطاعغزة,مابينعامي
,2003–1997جامعة

2006-2009

عضوفياللجنةالجتماعيةبكليةالدابوالعلومالنسانيةعنقسمالتاريخبينعامي,2009-2006
جامعة

عضو لجنة تحكيم مقرر القدس

عضولجنةتحكيممقررالقدسالذيطرحعلىطلبةالجامعاتالفلسطينية,بناءعلىقراروزيرالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينيرقم)(37لسنة
2012
كتابة تقديم لعدد من كتب بعض الباحثين

?

(محمدبنسعيدالفطيسيلكتابه):تجاوزالتاريخ–البحثعنالنظامالذي
قمتبكتابةتقديملعدد منكتببعضالباحثين,منهم ):العبماني
:رؤيةتحليليةنقديةميكـروسوسيولوجيةلفهمطبيعةالثوراتوالصراعاتوإمكانيةالتنبؤبالسلوك
يحرم كالصراعاتالسياسيةفيالمجتمع
((.والدكتورأحمدالواديةلكتابه):السياسةالخارجيةالمريكيةتجاه
النسانيمنخللالنظرةالتاريخيةللحداث) الثوراتالعربيةنموذجا
(.والدكتورساميالخرسلكتابه):تأثيرالمحدداتوالبعادالقليميةوالدوليةعلىسياساتمنظمةالتحرير
القضيةالفلسطينيةمن2011-2001
الفلسطينيةمن,(1996–1982والدكتورساميالخرسلكتابه):النسانمبدأ...والجرأةموقف:هموممواطنعربيبينعروبةموقف
وفلسطينيةرأي(,وميساءالمدهونلكتابها):دورالممالمتحدةفيإدارةالزماتالعربيةمن )2015- 2011الزمةالسوريةنموذجا ((.والستاذ
).شاديعويضةلكتابه):استغللالغازالطبيعيفيحوضشرقالبحرالمتوسطوعلقتهبالنفوذالسرائيليفيالمنطقة
تمت استضافتي عدة مرات في برامج تاريخية في عدة قنوات فضائية وإذاعات مسموعة

تمتاستضافتيعدةمراتفيبرامجتاريخيةفيعدةقنواتفضائيةوإذاعاتمسموعة,منهاعلىسبيلالمثال:فضائيات:فلسطين,والمنتدى,
والمناراللبنانية,والعربية,وبلديالعراقية,والجزيرة,وهناالقدس,وفلسطيناليوم,وإذاعةصوتالعربمنالقاهرة,وإذاعةشبابفلسطين,
فيMauriceJacobsonوإذاعةاليمان,وإذاعةرسالة,وإذاعةالقدس,وإذاعةعلمالتابعةلجامعةالخليل.كمااستضافنيالمنتجالمريكي
:TV.Gaza24.برنامجكامللمدةساعةعنتاريخفلسطينوغزة,تمعرضهفيعدةمحطاتأمريكيةمنها
وقامتعدةصحفومجلتمحليةوعربيةودوليةمطبوعةبعمللقاءاتوروبرتاجاتمعي,تمنشرهافيحينه,مثل:مجلةالبيادرالسياسي
وهيمجلةWindowintoPalestine,المقدسية,وصحيفةالبيانالماراتية,وصحيفةالشرقالقطرية,وصحيفةالرسالةفيغزة,ومجلة
.مختصةبشؤوناللجئينالفلسطينيين,ومجلةالحصادفيأمالفحم,ومجلةالقدسفيبيروت...الخ
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