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ملخص

مع خبرة أكادیمیةعلمیة وبحثیة في الشؤون . السیاسة الدولیة: یحمل درجة الدكتوراة في العلوم السیاسیة، تخصص
م العلوم السیاسیة قي جامعة النجاح الوطنیة منذ العام یعمل حالیاعضو ھیئة تدریس في قس. الفلسطینیة واألوروبیة

،إضافة إلى عملھ كمنسق لبرنامج الماجستیر في التخطیط والتنمیة السیاسیة في كلیة الدراسات العلیا في نفس 1980
.شغل العدید من المناصب في إدارة ومجالس ولجان الجامعة المختلفة. 1999الجامعة منذ العام 
لدراسات واألبحاث العلمیة، كما شارك في العدید من المؤتمرات والندوات والدورات العلمیة، لھ مجموعة من ا

.والمحاضرات وورش العمل على صعید الوطن والخارج

المؤھل العلمي

.1972بكالوریوس في العلوم السیاسیة واإلدارة العامة ، الجامعة األردنیة ، عمان ، -
.1977السیاسیة ، جامعة نورث إیسترن إلینوي ، شیكاغو، الوالیات المتحدة األمریكیة ،ماجستیر في العلوم -
.1986الدراسات السلمیة ، جامعة برادفورد ، بریطانیا ، -دكتوراة في العلوم السیاسیة -

الخبرة العملیة

.2006-1979نابلس ، فلسطین ، عضو ھیئة تدریسیة في قسم العلوم السیاسیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، -
.                                        1991رئیس قسم العلوم السیاسیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، -
.1994-1992نائب رئیس للشؤون الثقافیة والعالقات الجامعیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، -
. 1998-1997زیت ، رام هللا ، -للدراسات الدولیة ، جامعة بیرمحاضر غیر متفرغ في برنامج الماجستیر-
.2006-1999منسق برنامج الماجستیر في التخطیط والتنمیة السیاسیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، -

نشاطات أخرى

.1993-1992رئبس الھیئة اإلداریة لنقابة العاملین ، جامعة النجاح الوطنیة ، -



2006-1996اإلداریة لجمعیة العامریة التعاونیة لإلسكان ، موظفي جامعة النجاح الوطنیة ، رئیس الھیئة -
2006-1986، القدس ، ) PASSIA( عضو مجلس أمناء ، الجمعیة األكادیمیة الفلسطینیة  -

)باللغة العربیة ( المقاالت واألبحاث العلمیة 

20/11/1986صحیفة القدس ، . تلة المجموعة األوروبیة واألراضي الفلسطینیة المح-
.1989یار ، القدس ، أPASSIAالمجموعة األوروبیة والمؤنمر الدولي للسالم حول الشرق األوسط ، -
-اإلشكالیات الدیموقراطیة في نظام الحكم الفلسطیني خالل المرحلة اإلنتقالیة ، مؤتمر اللقاءات العربیة-

.1997یة ، نابلس ، أیار األوروبیة ، جامعة النجاح الوطن
.2000اإلسرائیلیة ، المركز الفلسطیني للبحوث والدراسات ، نابلس، أیار -مفاوضات السالم السوریة-
-

.2003شرین أول فلسطین ، جامعة النجاح الوطنبة، نابلس، ت
-""،

.12/4/2004، نابلس للثقافة والفنون األمریكي لشرق أوسط كبیر، مركز حواء
اطن ( -

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، محمود أبو الرب،. حسین أحمد، د.، بمشاركة د)الفلسطیني
.م2007نیسان/ه1428ربیع األول -العدد العاشر

" " في ، ’السیاسة الخارجیة للدنمارك تجاه القضیة الفلسطینیة بعد أسلو‘-
.2007، رام هللا ، أیلول)شمس ( مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الدیمقراطیة المصري ، رفیق. د. أ

. "دراسات فلسطینیة"-
.فلسطینیةالملف المرفق لمحتویات الكتاب كما ھو مبین في الخطة الدراسیة لمساق الدراسات ال

)باللغة اإلنجلیزیة ( المقاالت واألبحاث العلمیة  

- British Ambiguity, The Jerusalem Times ( Biladi ), Aug. 1996.
- The Institutions of the European Union, PASSIA Seminar on the European Union,
Jerusalem, March 1996.
- The Treaty of Maastricht: Its Meaning and Implications, PASSIA Seminar on the
European Union, Jerusalem, March 1996.
- Regional Dimensions of Intra-Inter State Conflict: A Comparative Study,
Department of Peace and Conflict Resolution, Uppsala University, Sweden, May
2000.

المؤتمرات والندوات العلمیة

) محاضر ( .1993كانون أول 3-تشرین ثاني29القدس،،PASSIAندوة المجموعة األوروبیة،-



.1994شباط 26- 25، فرنسا ،  Reimsالفلسطینیة ، جامعة -مؤتمر العالقات العربیة -
-Medمؤتمر شبكة جامعات حوض المتوسط، برنامج - campus ،1994نیسان 24- 17، روما، إیطالیا.
. 1994مكانة المرأة في الخدمات العامة وعملیة إتخاذ القرار ، القدس، تشرین أول -
)  محاضر . ( 1995تشرین أول 17-10، القدس، PASSIAندوة اإلتحاد األوروبي، -
)مشارك . ( 1997أیار 17األوروبیة ، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، - اللقاءات العربیةمؤتمر -
.1999حزیران 23-21زیت، رام هللا، -المواطنة والھویة، جامعة بیر: مؤتمر فلسطین على مفترق طرق-
.2000كانون أول 25- 24، رام هللا، PASSIAمتوسطیة، -مؤتمر السالم والتحول في منطقة الشراكة األورو-
)مشارك . (2000اإلسرائیلیة، المركز الفلسطیني للبحوث والدراسات، نابلس، أیار -ندوة المفاوضات السوریة-
)مشارك . ( 2003مؤتمر اإلصالح السیاسي في فلسطین ، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، تشرین إول -
معیة مركز حواء للثقافة والفنون، نابلس   رق أوسط كبیر، جندوة فلسطین والعرب ضمن المشروع األمریكي لش-

12/4/2004.
في في مؤتمر التنمیة وإعادة اإلعمار،"آفاق التنمیة في المرحلة القادمة"مشاركة في حلقة نقاش بعنوان-

.                  14/3/2006الضفة الغربیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس 
، المركز الفلسطیني للدیمقراطیة والدراسات واألبحاث، نابلس  "الحكومة الفلسطینیة بین الواقع والطموح" ندوة -

4/4/2006.
.3/4/2007،، جمعیة مركز حواء للثقافة والفنون، نابلس"متطلبات قیام المجتمع الدیمقراطي الفلسطیني"ندوة-
والدراساتللدیمقراطیة، المركز الفلسطیني "ما بین حلم الدولة ومعطیات الواقع:عاما59إسرائیل بعد " دوة ن-

.       30/4/2007نابلس،واألبحاث 

البرامج والدورات العلمیة في الخارج

- International Program on Decision Making in U.S. Foreign Policy, A Malti- Regional
Group Project Administered by Meridian Centre, Washington D.C. , U.S.A. ( June 21-

July 16 ) 1993.
- Study visit , DAAD grant for research travel, Germany. (Aug 5- Sep 30 ) 1993.
- Advanced Program on Conflict Resolution , Department of Peace and Conflict Resolution,

Uppsala University, Sweden, ( April 19- May 28 ) 1999.
- International Workshop on Social and Economic Sustainable Integration in the Middle-

East and the role of the European Union, European School of Advanced Studies in
Cooperation and Development, University of Pavia, Italy, ( June 14-15 ) 2003.

:عضویة لجان لمراكز ومؤتمرات علمیة

.2006جامعة النجاح الوطنیة، نابلس ، -عضو لجنة تحضیریة لمركز الدراسات اإلستراتیجیة-
مار في الضفة الغربیة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس عضو لجنة تحضیریة لمؤتمر التنمیة وإعادة اإلع-

15/3/2006- 14عقد في الفترة ما بین . 3/1/2006
.30/4/2007، عقد في جامعة النجاح، " إقتصادیات المعرفة" عضو لجنة تحضیریة لمؤتمر -
عاصمة للثقافة                                                                                                                عضو لجنة تحضیریة لإلعداد لمؤتمر یوم القدس العاشر بالتزامن مع إعالن مدینة القدس-

.، جامعة النجاح الوطنیة2010العربیة عام 
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