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 الطراونة ابراهيمسحر محمد د. 
 

 5/5/2021التاريخ: 

 

 

 الشخصية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس :المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 18/10/1981لبنان  ها:مكانو تاريخ الوالدة

 اردنية :الجنسية

 شارع الرضوان –حي الجامعة  –الجبيهة  :العنوان

    328 – 4790222 06 :رقم الهاتف

 starawneh@meu.edu.jo :البريد اإللكتروني

 

 العلمية ؤهالتمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 

 الدكتوراه 

 

العالقات /العلوم السياسية

 الدولية
 األردن جامعة مؤتة 2014-2017

 الماجستير   
/العالقات العلوم السياسية

 الدولية
 االردن الجامعة االردنية  2006-2009

 االردن الجامعة األردنية 2003-1999 العلوم السياسية        البكالوريوس  

 

 

 التدريسية اتالخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

     

 األردن العلوم االساسية جامعة الشرق األوسط استاذ مساعد 2017-2018

 األردن العلوم السياسية جامعة الشرق األوسط استاذ مساعد 2018-2021
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 أخرى خبرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 مدير اعالم 2007-2014
شركة ميناكوم 

 جروب
 االردن عالقات عامة

 
 

 والمؤلفات المنشورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 سحر محمد الطراونة  .د

اثر الدعم االسرائيلي 

الستفتاء انفصال 

كردستان عن العراق 

على  العالقات 

 التركية االسرائيلية

مجلة دراسات للعلوم 

 االجتماعية و االنسانية
46 2019 

 د. سحر محمد الطراونة

Russian 

Intervention 

Strategy in Syria 

Journal of Law, 

Policy and 

Globalization 

www.iiste.org 

Vol.75, 

2018 
2018 

 د. سحر محمد الطراونة

 United State - 

Iran 

Relations 1941-

2020 

 

Opcion 26 2020 

عبد القادر الطائي، د.  .دأ.

 سحر محمد الطراونة

نظرية الضد النوعي 

ودورها في تفتيت 

الدولة والمجتمع في 

 ةالمنطقة العربي

مجلة دراسات للعلوم 

 االجتماعية و االنسانية
 2020 قبول للنشر

 

 
 المؤتمرات

 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 د.سحر محمد الطراونة

 د. ريما أبو حميدان     

المشاركة 

السياسية الفعالة 

في األردن في 

ضوء األوراق 

 النقاشية الملكية

لملك عبدهللا الثاني بن الحسين خريطة طريق "رؤية ا

 نحو دولة المواطنة وتطور المجتمع"
 4/4/2019-3 األردن/عمان
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

  الجمعية  األردنية للعلوم السياسية
 

 الجامعات في اللجان عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

 لجنة ضمان الجودة

 لجنة التخطيط االستراتيجي

 لجنة االنتماء والوالء 

 على مستوى الجامعة لجنة المعيار الثاني "الحوكمة"

 لجنة المعيار الثاني "الحوكمة" على مستوى الكلية

 لجنة االمتحانات و قياس فاعلية البرامج التعليمة

 لجنة معادلة المواد

 لجنة خدمة المجتمع و االنشطة الالمنهجية

 عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل الماجستير

 عضو وحدة الرقابة  والتدقيق لضمان الجودة

 عضو مجلس تأديب الطلبة

 عضو مجلس الداراسات العليا

 الجودة مساعد العميد لشؤون
 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

ورش تدريبية لغايات تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس من مركز التنمية و التطوير األكاديمي واالداري في جامعة الشرق - -

 2018/2019/2020األوسط 

 2003ن انجاز دورة كيف تكون قياديا م- -

 2003دورة الشركات من انجاز - -

 2002دورة الدبلوماسية و البروتوكول من الجامعة االردنية - -

 2004من مركز االستشارات و التدريب الجامعة االردنية  ICDLدورة - -

 2005 - 2003من المعهد البريطاني دورات لغة انجليزية - -
 

 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العلوم السياسية -

 العالقات الدولية -
 

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العربية: جيد جدا -

 ة: جيد جدااللغة االنجليزي -

 



 

 

 

 

 

F170, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

 

 

4-4 
 

 أخرى نشاطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعداد التقيم الذاتي للمعيار  الثاني لمعيار الجودة  "الحوكمة" كلية اآلداب و العلوم  -

  سم العلوم السياسية / جامعة الشرق األوسط/ ق العديد من رسائل الماجستيرعضو لجنة مناقشة  -
-  

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم الطالب عنوان الرسالة

 

 

 

 تشكيل الحكومة البرلمانية مستقبلية لألحزاب السياسية ودورها في رؤية         تيسير الخاليلة           عبد الغني 

 "األردن دراسة حالة"                                                                                  

  

 

الخليج  س التعاون لدولاألزمة اليمنية و تأثيرها على دول مجل              عبدهللا حسين محمد المسوري

 (2020 – 2011)                                                                                                 العربية

      

               (2020-2015ة اليمنية) السياسة الخارجية لسلطنة عمان تجاه األزم        بن علي بن خميس السنيد  خميس 

 

  

 ات                              خيارات السياسة الخارجية األردنية في ضوء "صفقة القرن" دراسة استشرافيةمحمود بريز

 

 تأثير اتفاقيات السالم وسياسات التطبيع على واقع القضية الفلسطينيةعبد الكريم طارق عبدالكريم             

 م(2020 - 1978)                                                                             

    
 

 المعرفون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0797858365د. احمد موسى  رقم الهاتف: 

 0795761406د. صداح الحباشنة  رقم الهاتف: 

 0795146514د. ريما أبو حميدان 

 0796791660أ.د. عبد القادر الطائي 


