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 ذاتيةسيرة 
 

 
 رشا عدنان محمد مبيضين :االسم الكامل

/كلية اآلدابالعلوم األساسية قسم   
  الزيتونة األردنية، عّمان، األردن جامعة 
       0796321368تلفون: 

 R.mubaideen.Zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 
 

 المعلومات الشخصية .1
  1975-11-5 تاريخ الميالد: 

 األردنية الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
  عمان، األردن،  العالميةاإلسالمية العلوم ، 2014 ،العلوم السياسية في  الدكتوراه درجة 
 الكرك، األردن ،  مؤتةجامعة ، 2007 ،(العالقات الدولية_العلوم السياسية )في درجة الماجستير 
  الكرك، ن األرد،  مؤتةجامعة  ،2001 ،(العلوم السياسية) في  سالبكالوريو درجة 
 
 

 الدكتوراه أطروحة .3
 التنافس بين القوى اإلقليمية على النفوذ في المنطقة العربية

 (2003 – 2014 ) 
 العلوم اإلسالمية العالمية، األردن ، عمان.

 
 الخبرات الوظيفية .4

 2022 – 2011عضو هيئة تدريس جامعة الزيتونة األردنية من عام 
 2011-2007 ردنية من عامجامعة الزيتونة األ محاضر غير متفرغ 
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 الرتب األكاديمية
 2019 ردن، األالزيتونة األردنية جامعةالعلوم األساسية ، قسم ، أستاذ مساعد. 
  ، 2019-2011ردن ، األالزيتونة األردنية جامعةقسم العلوم األساسية ، مدرس. 

 
 المناصب األكاديمية

 
 
 
 هتمامات البحثيةاال .5
 

 النظام السياسي األردني .1

 األحزاب  السياسية  .2

 اإلرهاب الدولي .3

 العنف الجامعي .4

 العالقات الدولية  .5

 األمن المجتمعي .6

 التطرف .7

 

 

 التكريمات والجوائز .6
 
 الزمالة والمنح الدراسية .7
 

 الخبرة التدريسية .9
 2022 – 2011عضو هيئة تدريس جامعة الزيتونة األردنية من عام 

 2011-2007 جامعة الزيتونة األردنية من عاممحاضر غير متفرغ 
 

 
 

  أسماء المساقات الدراسية          
  

 التربية الوطنية .1
 الحضارة اإلنسانية .2
 تاريخ األردن الحديث .3



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 3 of 5 

 تاريخ القدس .4
 قضايا معاصرة .5

 
 أسماء المساقات الدراسية         

 
مؤتمر أدوات التمكين الطالبي للحد من 
 التطرف في الجامعات

 مؤتة
30-4-2017 

 
 

 سائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(اإلشراف على الر   .10
 

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 السنة(سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، ا         
 

 عضوية اللجان  .13
 

 المحلية والعالمية 
 عمان.-األردن-عضو هيئة إدارية في جمعية العلوم السياسية

 
 الجامعية 
  2022-2021عضو في مجلس جامعة الزيتونة 
  الطلبة في جامعة الزيتونة األردنيةعضو لجنة انتخابات اتحاد 
 رئيس لجنة االمتحانات          
 الخطط عضو لجنة تطوير          
 لجنة الجودة عضو         
 منسق مساق التربية الوطنية        



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين إجراءات  –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 4 of 5 

 منسق مساق تاريخ األردن الحديث
 منسق مساق الحضارة اإلنسانية

 
 

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14

 
 تنظيم اللقاءات العلمية 
 تدريب 

مدرب دورة بعنوان تواجد الشباب في المجال 

 السياسي

 2021-5-23بي للتنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان مركز العالم العر

 

 2021-5-31مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان  مدرب دوره بعنوان المواطنة الفاعلة

 

مدرب دورة  بعنوان الحاكمية الرشيدة 

 2021-8-27والتربية السياسية للشباب  

 2021--8 -27 ة وحقوق اإلنسانمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطي

 

مدرب دورة  بعنوان المواطنة )الحقوق 

 2021-9-30والواجبات(

 

 2021-9-30 مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 

صيات اللجنة الملكية مدرب دورة بعنوان تو

 لتحديث المنظومة السياسية

 2022--19 -18 قوق اإلنسانمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وح

 

 

 الدورات 

 
 2020-10-8-7 الوكالة الجامعية للفرانكفونية دورة بعنوان مهارات التوسط في حل النزاعات

 دورة البحث العلمي: من األساسيات إلى التطبيق

 واالبتكار

 2017-9-16 مؤسسة عبد الحميد شومان

30-9-2017 

 2016-11-29 مكتب اعتماد الجودة جامعة الزيتونة الجودةورشة عمل حول دليل تطبيق نظام  إدارة 

 2017-2-1 مكتب اعتماد الجودة جامعة الزيتونة ورشة عمل حول تصنيف الجامعات األردنية

 how to writeدورة تدريبية بعنوان 

proposal  

جمعية رابطة  -جامعة الزيتونة األردنية

 األكاديميات األردنيات

2017 

عنوان حقوق المرأة في منظومتي دورة تدريبية ب

 التشريعات الوطنية والدولية

جمعية رابطة  -جامعة الزيتونة األردنية

 األكاديميات األردنيات

2017 
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 المشاركة في اللقاءات العلمية
      

2018-2-24 مركز شباب ماديا  ألقاء محاضرة حول التطرف واإلرهاب     

     
 

 ناهج الدراسيةالمشاركة في نشاطات الم  .15
 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 

 النشر العلمي .16
 

 قائمة:
 
 ،اتجاهات الطلبة في الجامعات األردنية نحو المشاركة في األحزاب العقائدية ،القرالة،عمر، مبيضين، رشا.1

Journal of positive school psychology2022,vol6,no6pp 9848-9864 
مجلة البلقاء للبحوث والدراسات  ،تفاق النووي اإليراني وانعكاساته اإلقليمية والدوليةاال  .مبيضين ،رشا,2
 49-33صص،43،مجلد 1،األردن،عدد2020،
حوليات كلية اآلداب جامعة مجلة  ،مبيضين ، رشا، مواجهة انتشار ظاهرة التطرف في المنطقة العربية .3

 .38-1ص ، 45، مجلد  2عددمصر, ،2017عين شمس،
 
 

 
 

 
 
 


