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 بسم هللا الزحمه الزحيم

 

 ملخص السيزة الذاحيت

 األعزبر الذكزْس ؽغ٘ي عبلن ظ٘ف هللا الؾشػخ           االسم :

 أعزبر  :  الزحبت األكاديميت

     .خصبقغن اإلسؽبد ّالزشث٘خ الخ –كل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ  –هؼخاألسً٘خ غبال   مكان العمل :

 ألسدى               ػوبى ـ ا                            

 99508359766900                    خلىي:

99508333339910 

Email: husseinsharah@gmail.com 

 أسدًٖ    الجنسيت :

 هزضّط.  الحالت االجخماعيت :

  

 الشهاداث العلميت :

 –ثْلدددذس  –عبهؼدددخ كْلدددْسادّ  –( فدددٖ اإلسؽدددبد الٌلغدددٖ ّالزشثدددْٕ PH.Dالدددذكزْساٍ   -

 The Relationship of، ػٌددْاى االغشّؽددخ   م1566لوزؾددذح األهشٗة٘ددخ الْالٗددبد ا

Conflict Management Styles of Jordanian High School Principals to Their 

Personality and Training of Conflict Management).   

لِبؽددو٘خ الوولةددخ األسدً٘ددخ ا –اسثددذ  –عبهؼددخ ال٘شهددْ   –الوبعغددز٘ش فددٖ اإلسؽددبد الٌلغددٖ  -

 م 1568

 –ػودبى  –الغبهؼدخ األسدً٘دخ  –فشػدٖ رشث٘دخ  –الجةبلْسْٗط فٖ اٙداة   اللغخ الؼشث٘خ (  -

 م.1533الوولةخ األسدً٘خ الِبؽو٘خ 

 

 المسؤولياث اإلداريت واألكاديميت:

 .، األسدى: ػعْ هغلظ أهٌبء عبهؼخ ػوبى الؼشث٘خ 11/8917 -11/8995 -

صٌذّق  –الذساعبد الؼل٘ب فٖ الغبهؼبد األسدً٘خ ػعْ لغٌخ هٌؼ غلجخ لألى  -9/8919 -

 الزؼل٘ن الؼبلٖ .ّصاسح  –دػن الجؾش الؼلوٖ 

الغبهؼخ  –علغلخ الؼلْم الزشثْٗخ  –لألى ػعْ ُ٘ئخ رؾشٗش هغلخ دساعبد  - 5/8910 -

 األسدً٘خ .
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ثشًبهظ دكزْساح اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ فٖ عبهؼخ سئ٘ظ لغٌَ اػزوبد  6/8910 -

 األسدى-اله٘خ الؼلْم اإلع

ؼلْم اإلًغبً٘خ ّاالعزوبػ٘خ ّاألهي القْهٖ، اللغٌخ  قطبع  سئ٘ظ:  9/8919 -0/8918 -

 ّصاسح الزؼل٘ن الؼبلٖ، األسدى. -صٌذّق دػن الجؾش الؼلوٖ -ّػعْ اللغٌخ الؼلو٘خ 

ثشًبهظ هبعغز٘ش اإلسؽبد األعشٕ ، الغبهؼخ الِبؽو٘خ ، سئ٘ظ لغٌخ اػزوبد  5/8917 -

 األسدى . –اػزوبد هؤعغبد الزؼل٘ن الؼبلٖ  ثزةل٘ف هي ُ٘ئخ

 : ػعْ لغٌخ إػبدح الٌظش فٖ هبدح الزشث٘خ الْغٌ٘خ، الغبهؼخ األسدً٘خ.18/8918 -

 University: دّسح رذسٗج٘خ فٖ الق٘بدح ، عبهؼخ ع٘شاكْ٘ط  1/5/8911-89/18/8911 -

of Syracuseبسع٘خ ( ، ًْْ٘ٗس ، الْالٗبد الوزؾذح األهشٗة٘خ، ثشػبٗخ ّصاسح الخ

األهشٗة٘خ. الزذسٗت ػلٔ إداسح الؾْاس ّالوجبؽضبد، ّإداسح الصشاع، ّق٘بدح الوؤعغبد 

ّرطْٗشُب، ّاالعزوبع هغ قبدح الشإٔ فٖ هشاكض الجؾْس ّالذساعبد اإلعزشار٘غ٘خ فٖ 

 الْالٗبد الوزؾذح األهشٗة٘خ.

 .، األسدىعبهؼخ هؤرخ  -: ػو٘ذ كل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ  5/8993 – 5/8997 -

 : ػعْ هغلظ عبهؼخ هؤرخ، األسدى.5/8993 -5/8997 -

الوٌجضقخ ػي هغلظ الؼوذاء فٖ عبهؼخ  لغٌخ الزؼ٘٘ي ّالزشق٘خ: ػعْ 5/8993 -5/8999 -

 .، األسدىهؤرخ

: سئ٘ظ لغٌخ اػزوبد رخصص هبعغز٘ش ػلن الٌلظ اإلكلٌ٘٘ةٖ، عبهؼخ ػوبى 8919 -8995 -

 األسدى. -الؼبلٖاألُل٘خ، ثزةل٘ف هي ُ٘ئخ اػزوبد هؤعغبد الزؼل٘ن 

: سئ٘ظ لغٌخ اػزوبد رخصص اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ ثغبهؼخ اسثذ األُل٘خ، ثزةل٘ف 8996 -

 هي ُ٘ئخ اػزوبد هؤعغبد الزؼل٘ن الؼبلٖ، األسدى.

: سئ٘ظ لغٌخ إػذاد هؼبٗ٘ش اػزوبد رخصص اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ فٖ الغبهؼبد 8993 -

 د الزؼل٘ن الؼبلٖ، األسدى.األسدً٘خ، ثزةل٘ف هي ُ٘ئخ اػزوبد هؤعغب

 : سئ٘ظ لغٌخ إػذاد هؼبٗ٘ش عْدح الزؼل٘ن فٖ كل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ، عبهؼخ هؤرخ.8990 -

 : ػعْ لغٌخ إػذاد الخطخ اإلعزشار٘غ٘خ لغبهؼخ هؤرخ.8990 -

 : ػعْ اللغٌخ االعزؾبسٗخ للوغلظ األػلٔ لألعشح، األسدى.8999 -

 ؾْس ّالذساعبد، عبهؼخ هؤرخ.: ػعْ ُ٘ئخ رؾشٗش هغلخ هؤرخ للج8993 -8999 -

: ػعْ لغٌخ إػذاد الخطخ اإلعزشار٘غ٘خ لْصاسح الزٌو٘خ االعزوبػ٘خ، ثزةل٘ف هي ّصاسح 8990 -

 الزٌو٘خ االعزوبػ٘خ، األسدى.
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 –كل٘خ الؼلدْم الزشثْٗدخ  –: سئ٘ظ قغن اإلسؽبد ّالزشث٘خ الخبصخ  5/8997- 8991/ 5 -

 عبهؼخ  هؤرخ .

غ٘خ الددذفبع االعزوددبػٖ، ثزةل٘ددف هددي ّصاسح الزٌو٘ددخ : ػعددْ لغٌددخ إػددذاد إعددزشار8997٘ -

 االعزوبػ٘خ، األسدى.

 : ػعْ لغٌخ رأع٘ظ هشكض الذساعبد اإلعزشار٘غ٘خ ّاألهٌ٘خ فٖ عبهؼخ هؤرخ.8997 -

: ػعْ لغٌخ اػزوبد ثشًبهغٖ اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشث٘خ الخبصخ فٖ عبهؼدخ ػودبى 8997 -

 زؼل٘ن الؼبلٖ، األسدى.الؼشث٘خ للذساعبد الؼل٘ب، ثزةل٘ف هي ّصاسح ال

 : ػعْ لغٌخ إػذاد دثلْم الزشث٘خ الخبصخ، عبهؼخ قطش.8991 -

 : سئ٘ظ لغٌخ إػذاد ثشًبهظ الذثلْم الؼبلٖ فٖ الطلْلخ، عبهؼخ قطش.8999 -

: ػعْ لغٌخ إًؾدبء هشكدض اإلسؽدبد األعدشٕ ّالضّاعدٖ ثذّلدخ قطدش، ثزةل٘دف هدي 8999 -

 الوغلظ األػلٔ لالعشح، قطش.

 اػذاد دثلْم اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ، عبهؼخ قطش. : سئ٘ظ لغٌخ8999 -

: ػعددْ لغٌددخ ارز٘ددبس أػعددبء ُ٘ئددخ الزددذسٗظ فددٖ قغددن الصددؾخ الٌلغدد٘خ، 8991 -1553 -

 عبهؼخ قطش.

 : سئ٘ظ اللغٌخ الؼلو٘خ لقغن الصؾخ الٌلغ٘خ، عبهؼخ قطش.1555 -1553 -

زبثؼدددخ : هؾدددشع إػدددذاد ّرأُ٘دددن الوؼلوددد٘ي، عبهؼدددخ هؤردددخ. إداسح ّه5/1550 -5/1559 -

 قعبٗب إػذاد الوؼلو٘ي أصٌبء الخذهخ ّقجلِب.

: سئ٘ظ لغٌخ ارز٘بس أػعدبء ُ٘ئدخ الزدذسٗظ فدٖ الزخصصدبد الزشثْٗدخ ّالٌلغد٘خ، 1550 -

 عبهؼخ هؤرخ، فشع هؼبى  عبهؼخ الؾغ٘ي(.

: سئ٘ظ لغخ اػزوبد ثشًبهظ اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ فٖ عبهؼخ الجٌبد  الجزشاء(، 1559 -

 زؼل٘ن الؼبلٖ، األسدى.ثزةل٘ف هي ّصاسح ال

 : سئ٘ظ قغن ػلن الٌلظ، كل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ، عبهؼخ هؤرخ، األسدى.5/1550 -5/1557 -

: ػو٘ذ كل٘دخ الؼلدْم الزشثْٗدخ ثبلْكبلدخ، إظدبفخ إلدٔ سئبعدخ قغدن ػلدن 3/1550 -7/1550 -

 الٌلظ، عبهؼخ هؤرخ.

 ، الؼشاق.: ػعْ اللغٌخ االعزؾبسٗخ لوغلخ الؼلْم الٌلغ٘خ، ثغذاد1550 -1557 -

 سئ٘ظ لغٌخ دساعخ الْاقغ الزشثْٕ للجبدٗخ األسدً٘خ ّاقزشاػ الؾلْل الوٌبعجخ، األسدى. -

 ػعْ لغٌخ إػذاد هبعغز٘ش ػلن الٌلظ، عبهؼخ هؤرخ. -

: سئ٘ظ لغٌخ اإلؽشاع ػلدٔ رأُ٘دن رّٕ الؾبعدبد الخبصدخ فدٖ هؾبفظدخ 1558 -1559 -

 الةش ، األسدى.
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 : األكاديميتالخبزاث 

 لالى ػعْ ُ٘ئخ رذسٗظ ثشرجخ أعزبر ، الغبهؼخ األسدً٘خ .  – 8918/ 5 -  

 : ػعْ ُ٘ئخ رذسٗظ ثشرجخ أعزبر، عبهؼخ هؤرخ. 0/8990-6/8918    -  

الْالٗددبد الوزؾددذح  -: أعددزبر صائددش، عبهؼددخ عدد٘شاكْ٘ط، ًْ٘ٗددْس 19/18/8911 -1/5 -

بهؼٖ ( االغددالع ػلددٔ أعددبل٘ت الزددذسٗظ الغددSyracuse University , NYاالهشٗة٘ددخ 

ّهؼددبٗ٘ش ظددجػ الغددْدح فددٖ الغبهؼددبد األهشٗة٘ددخ، ّهؾددبُذح ّإػطددبء هؾبظددشاد فددٖ 

ثؼط الغبهؼبد األهشٗة٘خ، إظبفخ إلٔ االغدالع ػلدٔ الخدذهبد الوقذهدخ هدي الغبهؼدبد 

 إلٔ الوغزوؼبد الوؾل٘خ.

 الغبهؼخ األسدً٘خ.   رلشؽ ػلوٖ، أعزبر فٖ كل٘خ الؼلْم الزشثْٗخ ، :5/8911 – 5/8919    -

 عبهؼددخ ػوددبى الؼشث٘دددخ فددٖ كل٘ددخ الزشث٘دددخ، : رلددشؽ ػلوددٖ، أعدددزبر5/8996 – 5/8993 -

 .للذساعبد الؼل٘ب

 : ػعْ ُ٘ئخ رذسٗظ ثشرجخ أعزبر هؾبس ، عبهؼخ هؤرخ.0/8990 -0/1550 -

 رلشؽ ػلوٖ ّاًزذاة، كل٘خ الزشث٘خ، عبهؼخ قطش، دّلخ قطش. :  8991/ 5_ 1550/  5  -

 شرجخ أعزبر هغبػذ، عبهؼخ هؤرخ.: ػعْ ُ٘ئخ رذسٗظ ث5/1550 -0/1566 -

الْالٗددبد الوزؾددذح  –: أعددزبر صائددش ، عبهؼددخ لْٗلددن ، كٌزددبكٖ   1559/ 1_  1550/ 5 -

( . االغددالع ػلددٔ ثددشاهظ  UNIVERSITY OF LOUISVILLEاألهشٗة٘ددخ    

 إػذاد ّرأُ٘ن الوؼلو٘ي ّاالغالع ػلٔ هشاكض الصؾخ الٌلغ٘خ ّاإلسؽبد الٌلغٖ .

كْلْسادّ  –عبهؼخ  –هشكض اإلسؽبد ّكل٘خ الزشث٘خ  –هزذسة : هشؽذ  1566_  1569 -

الْالٗدبد الوزؾدذح األهشٗة٘دخ . رقدذٗن الخدذهبد اإلسؽدبدٗخ الٌلغد٘خ، ّردذهبد  –ثْلذس  –

اإلسؽبد ّالزْعَ٘ الوٌِٖ لطلجخ الغبهؼخ ّهغزوغ  هذٌٗخ ثْلذس أصٌبء الذساعدخ األكبدٗو٘دخ 

 ػول٘خ رقشٗجب فٖ الغٌخ . فٖ ثشًبهظ الذكزْساٍ ، ثْاقغ روغوبئخ عبػخ

: هددذسط ّقبئددذ هغوْػددخ إسؽددبدٗخ ، كل٘ددخ الزشث٘ددخ، عبهؼددخ  1560/ 0_  1560/  8  -

ثْلذس . ردذسٗظ الوِدبساد األعبعد٘خ لجٌدبء الؼالقدبد اإلسؽدبدٗخ لؾدؼجخ هدي  –كْلْسادّ 

غلجدددخ هبعغدددز٘ش اإلسؽدددبد ، ق٘دددبدح هغوْػدددَ إسؽدددبدٗخ لزطج٘ددد  هِدددبساد ثٌدددبء الؼالقدددخ 

 ٘ب .اإلسؽبدٗخ ػول

هي األثؾبس الوقذهخ للزشق٘خ هي أعبرزح الغبهؼبد الؼشث٘خ، ّرؾةد٘ن سعدبئن الؼذٗذ رؾة٘ن  -

 دكزْساٍ لغبٗبد هؼبدلخ ؽِبداد الوبعغز٘ش ّالذكزْساٍ.
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  األبحاد :

- Contribution of Adult Ahachment Patterns and Personality 

Factors in Explaining Depression. The Islamic University Journal 

For Educational and Psychological Studies- Gaza, 2017, 

accepted for Publication. 

-  A Comparative Study of Maladaptive Schemas and Meaning of 

Life A among Intellectual Extremists and Non- Extremists in 

Jordan. Dirsat: Educational Sciences, University of Jordan, 2017, 

accepted for Publication.  

-  A Comparative Study Between Single Mothers and Non-Single 

Mother in Psychological Stress and Perceived Self-Efficacy . 

European Journal of Scientific Research , 135 (4) , 2015 

- Perceived Self-Efficacy and Decision Making Skills of 

Recovering Addicts and Non-Addicts in State of Kuwait . 

European Journal of Scientific Research , 135 (4) , 2015  

-  A Comparison Study Between Drug Addicts and Their Npn-

Addicts Brothers on Self-Esteem and Loneliness in Jordan . 

Journal of the E.R.C , 8(16) , 25-55 , 1999 .  

-     Factors Related to Group Cohesiveness. Small Group 

      Behavior Vo . 20, 1989 . 

الوعدبد للوغزودغ لدذٓ هغبُوخ اًوبغ الِ٘وٌخ الذهبغ٘خ ّاعبل٘ت الؾ٘بح فٖ رلغد٘ش الغدلْ   -

األؽذاس الغبًؾ٘ي. هغلخ الغبهؼخ االعداله٘خ للذساعدبد الزشثْٗدخ ّالٌلغد٘خ، عبهؼدخ غدضح، 

 ، هقجْل للٌؾش.8913

ن هغزْٓ االؽغبط ثلقذاى الوؼٌٔ ّالؼضلخ االعزوبػ٘خ ثد٘ي الؼدبهل٘ي ّالؼدبغل٘ي ػدي الؼود -

 ، هقجْل للٌؾش.8913فٖ لْاء الغ٘ضح. هغلخ الغوؼ٘خ الؼلو٘خ الزشثْٗخ، 

 .8910 ،للٌؾش ّالزْصٗغ، الؼبهشٗخ  اإلسؽبد الٌلغٖ هقذهخ فٖ كزبة -
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فؼبل٘خ ثشًبهظ إسؽبدٕ هٌِٖ ٗغزٌذ إلٔ االرغبٍ الٌظشٕ الزطْسٕ فٖ اكزغبة هِبساد  -

شث٘خ الغؼْدٗخ، هغلخ دساعبد، ارخبر القشاس لذٓ غالة الةل٘بد الزقٌ٘خ ثبلوولةخ الؼ

 .8910الغبهؼخ األسدً٘خ، هقجْل للٌؾش 

أصش ًظبم الشػبٗخ االعزوبػ٘خ ػلٔ الخصبئص الٌلغ٘خ ّاالعزوبػ٘خ للوشاُق٘ي الوق٘و٘ي  -

فٖ هؤعغبد الشػبٗخ االعزوبػ٘خ . هغلخ ثؾْس الزشث٘خ الٌْػ٘خ ، عبهؼخ الوٌصْسح ، 

 . 8910( ، 79هصش ، الؼذد  

ػلٔ غلجخ الصف الضبلش الضبًْٕ فٖ  (VPI)ي قبئوخ الزلع٘الد الوٌِ٘خ رؼشٗت ّرقٌ٘ -

( 7  89عبهؼخ الولك عؼْد  –الوولةخ الؼشث٘خ الغؼْدٗخ ، هغلخ الؼلْم الزشثْٗخ 

،8917  . 

اللشّق فٖ الخصبئص الٌلغ٘خ لذٓ الوشاُق٘ي الوق٘و٘ي فٖ هؤعغبد الشػبٗخ ّالوشاُق٘ي  -

لخ عبهؼخ هؤرخ للجؾْس ّالذساعبد، هقجْل للٌؾش الوق٘و٘ي هغ أعشُن فٖ األسدى، هغ

8917. 

( ػلٔ غلجخ الصف الضبلش صبًْٕ فٖ VPIرؼشٗت ّرقٌ٘ي قبئوخ الزلع٘الد الوٌِ٘خ   -

 .8918( ، 7( الوغلذ  89الوولةخ الؼشث٘خ الغؼْدٗخ، الؼذد  

ٌؾش لل هقجْلالقذسح الزٌجؤٗخ للؼْاهن الخوظ الةجشٓ فٖ الؾخص٘خ ثبألفةبس الالػقالً٘خ  -

 . 8911 فٖ هغلخ الؼلْم الزشثْٗخ ّالٌلغ٘خ، عبهؼخ الجؾشٗي

 قجْلخص٘خ ّأًوبغ الؾخص٘خ الوٌِ٘خ، هالؼالقخ ث٘ي الؼْاهن الخوظ الةجشٓ فٖ الؾ -

 . 8919 هؼبد الؼشث٘خ للزشث٘خ ّػلن الٌلظللٌؾش فٖ هغلخ ارؾبد الغب

 –الزشثْٗخ ارغبُبد غبلجبد هؼِذ الزوشٗط ًؾْ دساعخ رخصص الزوشٗط . الوغلخ  -

 م.8997(، 13( هغلذ 06عبهؼخ الةْٗذ، الؼذد 

 -أًوبغ الؾخص٘خ األعبع٘خ ػٌذ أٗضًك ّػالقزِب ثبلقل  ّالؾؼْس ثبلْؽذح ّالزؾص٘ن  -

 م.8997(، 16( الوغلذ  1هغلخ هؤرخ للجؾْس ّالذساعبد، عبهؼخ هؤرخ، الؼذد  

األهي الٌلغٖ ّػالقزَ ثْظْػ الِْٗخ الوٌِ٘خ.هغلخ هؤرخ للجؾْس ّالذساعبد . علغلخ    -

 م . 8999( ،  19( ، هغلذ  7الؼلْم الزشثْٗخ ّاالعزوبػ٘خ . الؼذد  

الوٌظودخ  –الوغلدخ الؼشث٘دخ للزشث٘دخ  –ّاقغ الغلطخ األثْٗدخ: دساعدخ اعدزطالػ٘خ رؾل٘ل٘دخ  -

 م . 8999( ، 1، الؼذد  الؼشث٘خ للزشث٘خ ّالضقبفخ ّالؼلْم 

ارغبُددددبد الوؼلودددد٘ي لوٌِددددخ الزددددذسٗظ ثذّلددددخ قطددددش ّهددددذٓ رأصشُددددب ثددددجؼط الؼْاهددددن  -

 م.8999(، 90الوغلخ الزشثْٗخ، عبهؼخ الةْٗذ، الؼذد   –الذٗوْغشاف٘خ 
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 -الزٌؾئخ االعزوبػ٘خ ّػالقزِب ثغوخ القل  لذٓ غلجخ الغبهؼخ. هغلخ عبهؼدخ الولدك عدؼْد -

 .م8999(،  18 (الشٗبض الوغلذ  –علغلخ الؼلْم الزشثْٗخ 

العددغْغ الٌلغدد٘خ لددذٓ الوؼلودد٘ي ّالوؼلوددبد فددٖ هددذاسط دّلددخ قطددش فددٖ ظددْء ثؼددط     -

 م. 1555( ، 19الؼذد   –عبهؼخ قطش  –الؼْاهن الذٗوْغشاف٘خ . ؽْل٘خ كل٘خ الزشث٘خ 

٘دش دساعخ هقبسًخ فٖ رقذٗش الزاد ّالؾؼْس ثبلْؽذح لذٓ الوزؼبغ٘ي للوخذساد ّاألرْح غ   -

الؼدذد الغدبدط  –عبهؼدخ قطدش  –هغلخ هشكدض الجؾدْس الزشثْٗدخ  –الوزؼبغ٘ي فٖ األسدى 

 .1555ػؾش، 

هغزْٓ الطوْػ ّالغٌظ ّػالقزِوب ثبلٌعدظ الوٌِدٖ لدذٓ غلجدخ الصدف الضدبًٖ الضدبًْٕ  -

 عبهؼخ هؤرخ، الؼذد األّل، الوغلــذ -فٖ عٌْة األسدى. هؤرخ للجؾْس ّالذساعبد

 م.1555(، 17     

دّاس ّالْابئف اإلسؽبدٗخ للوشؽذ الزشثدْٕ فدٖ الوذسعدخ األسدً٘دخ ّاالردزالع فدٖ األ   -

 -هغلخ هشكض الجؾدْس الزشثْٗدخ-هوبسعزِب رجؼبً للغٌظ ّالؼوش ّالوؤُن الؼلوٖ ّالخجشح

 .1556عبهؼخ قطش الؼذد الشاثغ ػؾش 

خ الغدٌظ دساعخ هقبسًخ فٖ هلِْم الزاد ث٘ي أغلبل الوذاسط االثزذائ٘خ الوخزلطخ ّأؽبدٗ -

 .1553عبهؼخ قطش،  –ؽْل٘خ كل٘خ الزشث٘خ  –

دساعخ غْل٘خ فٖ صجبد الوْ٘ل الوٌِ٘خ الوقبعَ. هغلخ كل٘خ الزشث٘خ، عبهؼخ الوغزٌصشٗخ،  -

 م.1557(، 7الؼذد  

هذٓ رْاف  الوْ٘ل الوٌِ٘خ الوقبعَ لطلجخ الوشؽلخ الغبهؼ٘خ هغ رخصصبرِن األكبدٗو٘دخ،  -

 .1557(، 7، الؼذد  5أثؾبس ال٘شهْ ، 

الذػبٗخ ّعد٘لخ هدي ّعدبئن الؾدشة الٌلغد٘خ.أثؾبس ال٘شهدْ  ، عبهؼدخ ال٘شهدْ  ، الؼدذد   -

 5 ، )1557 . 

إظبفخ لإلؽشاع ػلٔ ػؾشاد الشعبئن الغبهؼ٘خ، ّهٌبقؾخ الؼذٗذ هي الشعبئن الغبهؼ٘خ،  -

ّرؾة٘ن الؼذٗذ هي األثؾبس الوقذهخ للٌؾش فٖ هغالد ػلو٘خ، ّرؾة٘ن الؼذٗذ هي 

 ؼلو٘خ ألػعبء ُ٘ئخ الزذسٗظ فٖ الغبهؼبد الؼشث٘خ.الزشق٘بد ال

 

 المؤحمزاث العلميت :

 ؽبسكذ فٖ ػذد كج٘ش هي الوؤروشاد ّف٘وب ٗلٖ ثؼعِب :     

 .85/7/8910هؤروش الؾجبة فٖ هْاعِخ اللةش الوزطشع ، ػوبى،   -
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 Upholding Gendered Peace ٔ الغلن الغٌذسٕ فدٖ أّقدبد الؾدشّة  هؤروش الؾلبا ػل -

at a Time of War)  11/0/8919-6لجٌبى  -، ث٘شّد. 

 .  8919-7-7األسدى  –هؤروش ؽوبٗخ الؾجبة هي الزطشع اللةشٕ ، ػوبى   -

ًْ٘ٗددْس  ،  –هدؤروش الق٘ددبدح الوغزوؼ٘دخ الضبً٘ددخ ثئؽددشاع هبكغدْٗن عددةْل ، عبهؼدخ عدد٘شاكْ٘ط  -

 األسدى .  –،الؼقجخ   8917ؽضٗشاى 85-79

 -الؼقجدخ 8918كدبًْى االّل  3-7ًْ٘ٗدْس ،  -عبهؼخ عد٘شاكْ٘ط هؤروش الق٘بدح ثئؽشاع -

 األسدى.

الوغدشة،  -ًْ٘ٗدْس ، الدذاس الج٘عدبء -هؤروش الق٘بدح الوغزوؼ٘خ ثئؽشاع هبكغْٗن عدةْل -

 .8918روْص  11-19

، هبكغدْٗن Maxwell School)  هدؤروش الدزاد ظدوي الوغزودغ: الؼبغلدخ ّالؾ٘دبح الؼبهدخ  -

 . 8911لْل اٗ 79 -85عةْل، ًْْ٘ٗس ، 

هؤروش ارؾبد الوشؽذٗي الزشثْٗ٘ي فٖ الْالٗدبد الوزؾدذح األهشٗة٘دخ، ًبؽدلن، ّالٗدخ رٌ٘غدٖ  -

 Nashville, TN) ،89-88  8911رؾشٗي األّل. 

، عبهؼدددخ PACRC ، ثشػبٗدددخ (Conflict Transformationهدددؤروش رغ٘٘دددش الصدددشاع   -

 .8911رؾشٗي الضبًٖ  9 -0ع٘شاكْ٘ط ، ًْْ٘ٗس ، 

 Middle East Studiesْٕ لغوؼ٘ددددخ دساعددددبد الؾددددشق األّعددددػ  الوددددؤروش الغددددٌ -

Association)  ّاؽٌطي ،Washington, DC ،)1-  0  8911كبًْى األّل. 

االعزوددبع الزبعددغ لؼوددذاء كل٘ددبد الزشث٘ددخ األػعددبء فددٖ الغوؼ٘ددخ الؼلو٘ددخ لةل٘ددبد الزشث٘ددخ  -

زؼل٘ن الؼدبم ّالغدبهؼٖ ّهؼبُذُب فٖ الْغي الؼشث٘خ هزضاهٌبً هغ هؤروش رشث٘خ اإلثذاع فٖ ال

 الوٌصْسح/ عوِْسٗخ هصش الؼشث٘خ. 3/8/8993 – 9ث٘ي الْاقغ الوأهْل 

، 80/9/8990 – 88إػذاد ّرٌظ٘ن الوؤروش األّل للزأُ٘ن الوغزوؼدٖ فدٖ الدذّل الؼشث٘دخ  -

 عبهؼخ هؤرخ ّػوبى، األسدى.

 ، ػوبى األسدى.16/9/8990 – 10الوؤروش الْغٌٖ إلػذاد هؼبٗ٘ش ّغٌ٘خ لزٌو٘خ الوؼلو٘ي هٌِ٘بً  -

هؤروش الزؾخ٘ص ّالزذرن الوجةش ػلٔ ُدبهؼ اعزودبع ػودذاء كل٘دبد الزشث٘دخ فدٖ الدْغي  -

 ، الةْٗذ.88/7/8990 – 89الؼشثٖ 

، 89/8/8990 – 5/8/8990( كٌددذا Calgaryصٗددبسح اعددزطالػ٘خ لغبهؼددخ كبلغددبسٕ   -

الوقذهدخ لدزّٕ  ّرلك لإلغالع ػلٔ رغبسثِن الوزقذهخ فٖ الزأُ٘ن الوغزوؼدٖ، ّالزغدِ٘الد

االؽز٘بعددبد الخبصددخ ّهغزوددغ الغبهؼددخ، إظددبفخ لإلغددالع ػلددٔ الجددشاهظ األكبدٗو٘ددخ فددٖ 

 رخصصبد الزشث٘خ الخبصخ ّاإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ.
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 .لةخ الجؾشٗيوه، 10/11/8999-10، هؤروش الزأُ٘ن الذّلٖ لإلقل٘ن الؼشثٖ -

، عبهؼدخ 87/3/8999ّالزشثْٗدخ،  ًذّح ّظغ إغبس ػبم لزطْٗش هؼبٗ٘ش رخصصدبد الؼلدْم الٌلغد٘خ -

 .ػوبى األُل٘خ

 – 11األسدى،  –الغبهؼدددخ الِبؽدددو٘خ  –هدددؤروش ًؾدددْ غلْلدددخ عدددؼ٘ذح ّأعدددشح هضدُدددشح  -

17/9/8999. 

هؤروش الزشث٘خ الخبصخ الؼشثٖ: الْاقغ ّالوأهْل. هزضاهٌبً هغ اعزوبع ػوذاء كل٘خ الزشث٘خ،  -

 ، الغبهؼخ األسدً٘خ.83/0/8999 – 80

، الغبهؼددخ 10/0/8999عددشح: رغغدد٘ش اللغددْح ثدد٘ي الٌظشٗددخ ّالزطج٘دد  ًددذّح قعددبٗب األ -

 األسدً٘خ.

 األسدى.-، الؼقجخ89/5/8990 –80ًذّح الذل٘ن اإلسؽبدٕ لألغلبل الوؼشظ٘ي للخطش،  -

 م 8997األسدى ، –عبهؼخ هؤرخ  –هؤروش األػالم األهٌٖ فٖ الْغي الؼشثٖ  -

دهدظ رّٕ االؽز٘بعدبد الخبصدخ فدٖ  ًذّح االعزوبع الزؾبّسٕ لخجدشاء الزؼلد٘ن الؼدشة فدٖ -

 م.8998الغؼْدٗخ،  -الزؼل٘ن الٌظبهٖ، الشٗبض 

 م .1555قطش ،  –الذّؽخ  –هؤروش ػلن الٌلظ ّآفبق الزٌو٘خ  -

 م.1556هؤروش رأص٘ن الؼلْم الؾشغ٘خ ، الؾبسقخ ، دّلخ اإلهبساد الؼشث٘خ الوزؾذح ،  -

 م . 1550لؾذٗش ، ًذّح فلغلخ ّهلِْم الالػٌف ّػالقزِب ثبلؾشق األّعػ ا -

كْلدْسادّ عدجشًغض  –الوؤروش الغٌْٕ للوشؽذٗي ّالوؼبلغ٘ي الٌلغ٘٘ي فٖ غدشة أهشٗةدب  -

 م . 1550الْالٗبد الوزؾذح األهشٗة٘خ ،  –

 م . 1557هؤروش ّاقغ الزشث٘خ فٖ الْغي الؼشثٖ ، ثغذاد ، الؼشاق ،  -

 األسدى –ٗل٘خ الوؾشّهخ، ػوبى الٌذّح ؽجَ اإلقل٘و٘خ ؽْل الزؼل٘ن ألغلبل الجبدٗخ ّالوٌبغ  الش -

 م . 1557األسدى ،  –هؤروش إداسح الصشاع ، ػوبى  -

 م. 1551ػوبى ،  –هؤروش سػبٗخ رّٕ الؾبعبد الخبصخ فٖ األسدى  -

 .1559األسدى،  -ػوبى  -هؤروش ًؾْ ثٌبء ًظشٗخ رشثْٗخ إعاله٘خ هؼبصشح  -

 م . 1565األسدى،  –بهؼخ هؤرخ رطْٗش الةلبءح اإلداسٗخ لوذٗشٕ الوذاسط فٖ ػقذ الزغؼٌ٘بد، ع -

 م.1566هؤروش اإلسؽبد ّالزْعَ٘ الوٌِٖ ، ػوبى ، األسدى ،  -

 

 الخقذيز والخكزيم:شهاداث 

 .1568، عبػخ هلة٘خ للؾصْل ػلٔ الوشرجخ األّلٔ فٖ الوبعغز٘ش -
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 .   8990،عبػخ هلة٘خ لإلؽشاع ػلٔ هؤروش الزأُ٘ن الوغزوؼٖ ػلٔ الوغزْٓ الؼشثٖ  -

ٗش ّرو٘ددض للؼوددن الزطددْػٖ ثوٌبعددجخ اؽزلددبالد الوولةددخ ثؼ٘ددذ دسع ّؽددِبدح رقددذ -

 .8993ه٘الد عاللخ الولك ػجذهللا الضبًٖ الوؼظن ،

   8917الغؼْدٗخ ، –دسع ّؽِبدح رقذٗش ، الوغلظ األػلٔ للزذسٗت الوٌِٖ  -

    8917الغؼْدٗخ ، –دسع ّؽِبدح رقذٗش ، عبهؼخ الولك فِذ  -

 أشزفج عليها :بها أو  شاركجبزامج الخذريب وورش العمل الخي 

قوذ ثزٌل٘ز الؼذٗدذ هدي ثدشاهظ الزدذسٗت ّّسػ الؼودن للوشؽدذٗي ّالوشؽدذاد ّالوؼلود٘ي      

 ّالوؼلوبد ّغ٘شُن ، ّف٘وب ٗلٖ ثؼط الْسػ :

ّسؽخ ػون رذسٗج٘خ فٖ الزْعَ٘ الوٌِٖ ّارخبر القشاس ، الوغلظ األػلٔ للزدذسٗت الوٌِدٖ ،  -

 . 8917ٗشاى الوولةخ الؼشث٘خ الغؼْدٗخ ، ؽض

 .8918ّسؽخ ػون رذسٗج٘خ فٖ اإلسؽبد الوٌِٖ، هؤعغخ الزذسٗت الوٌِٖ،  -

رؾدشٗي  الضدبًٖ  Washington, DC ،)1ّسؽخ ػون فٖ إداسح الٌقبػ ّالؾْاس، ّاؽٌطي   -

8911. 

 9(، ًْ٘ٗددْس ، Maxwell Schoolّسؽددخ ػوددن فددٖ إداسح الصددشاع، هبكغددْٗن عددةْل   -

 .8911رؾشٗي األّل 

ح فٖ الزؼل٘ن الغبهؼٖ ّاعزشار٘غ٘برَ ألػعبء ُ٘ئخ الزذسٗظ ّسػ ػون هزؼذد -

 .8993 – 8999الوجزذئ٘ي فٖ عبهؼخ هؤرخ 

ّسؽخ ػون رذسٗج٘خ للؼبهل٘ي ّالؼبهالد فٖ هشاكض الزأُ٘ن الوغزوؼٖ، عبهؼخ هؤرخ،  -

 .8999ػوبى،

ّسؽخ ػون رذسٗج٘خ لوؼلوٖ ّهؼلوبد غشع هصبدس الزؼلن فٖ إقل٘ن الغٌْة ؽْل أعبل٘ت  -

 م.8990األسدى  -ذٗن الغلْ ، عبهؼخ هؤرخ رؼ

 -ّسؽخ ػون رذسٗج٘خ ػلٔ ثشاهظ رأُ٘ن األؽذاس للوزطْػ٘ي فٖ إقل٘ن الغٌْة، عبهؼخ هؤرخ  -

 م.8997األسدى 

دّسح فٖ إعشاءاد ّأعبل٘ت اإلسؽبد الٌلغٖ ّالزشثْٕ لإلؽصدبئ٘بد االعزوبػ٘دبد ثذّلدخ  -

 م . 8999/8991ألعجْع قطش ّلوذح فصل٘ي دساع٘٘ي ثْاقغ أسثغ عبػبد فٖ ا

علغلخ ًذّاد ّّسػ ػون للخشٗغبد ، الذثلْم الخبصدخ فدٖ اإلسؽدبد الٌلغدٖ فدٖ عبهؼدخ  -

 . 1555،  1556قطش ،  –قطش 
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ّسؽدددخ ػودددن فدددٖ ك٘ل٘دددخ الزؼبهدددن الٌلغدددٖ هدددغ رّٕ االؽز٘بعدددبد الخبصدددخ ، للوؾدددشفبد  -

 م . 1553االعزوبػ٘بد فٖ عبهؼخ قطش ، 

 م.1550اإلداسح الؼل٘ب فٖ األسدى ، اإلؽشاع ػلٔ ػذد هي أثؾبس دّسح  -

 –للؼددبهل٘ي فددٖ ه٘ددذاى الخذهددخ االعزوبػ٘ددخ . الةددش   –األعددشح ّالصددؾخ الٌلغدد٘خ للطلددن  -

 م . 1559األسدى ، 

ّسػ ػون للوشؽذٗي ّالوشؽذاد فٖ رطْاد ارخبر القشاس الوٌِٖ ّ األكبدٗوٖ لطلجخ  -

 . 1559،  1550،  1557،  1559الوشؽلخ الضبًْٗخ فٖ األػْام  

  . 1559 للوشؽذٗي فٖ هذاسط  عٌْة األسدى ، –دّس الوشؽذ الزشثْٕ  -

 المىاد الخي قمج بخذريسها : 

 قوذ ثزذسٗظ ػذد كج٘ش هي الوْاد فٖ هغبالد اإلسؽبد الٌلغٖ ّػلن الٌلظ للوغزْٗبد الزبل٘خ :  

 قطش . –األسدى ، ّعبهؼخ قطش  –ّالغبهؼخ األسدً٘خ الجةبلْسْٗط فٖ عبهؼخ هؤرخ  -

 قطش . –األسدى ، ّعبهؼخ قطش  –ثلْم الزشث٘خ فٖ عبهؼخ هؤرخ د -

 الذثلْم الؼبلٖ فٖ اإلسؽبد الٌلغٖ فٖ عبهؼخ قطش . -

 األسدى . –ّالغبهؼخ األسدً٘خ عبهؼخ هؤرخ  –الوبعغز٘ش فٖ اإلسؽبد الٌلغٖ ّػلن الٌلظ  -

لؼشث٘ددخ الغبهؼددخ األسدً٘ددخ، ّعبهؼددخ ػوددبى ا –الددذكزْساٍ فددٖ اإلسؽددبد الٌلغددٖ ّالزشثددْٕ  -

 م . 8991للذساعبد الؼل٘ب هٌز اللصن الذساعٖ األّل 

 المعزفىن:

 - بعددبثق هؤرددخسئدد٘ظ عبهؼددخ الغبهؼددخ األسدً٘ددخ ، األعددزبر الددذكزْس ػجددذالشؽ٘ن الؾٌ٘طددٖ،  -

 األسدى.

 األسدى. -عبثقب الغبهؼخ األسدً٘خاألعزبر الذكزْس ارل٘ف الطشاًّخ ، سئ٘ظ  -

 .األسدى  – سئ٘ظ عبهؼخ الجلقبء الزطج٘ق٘خ،   ػجذهللا الضػجٖاألعزبر الذكزْس  -

 

 

 

 


