السيرة الذاتية

أوالً :بيانات شخصية
 -1االسم  :عيسى احمد عيسى الشلبي

 -2تاريخ الميالد 1974/2/6 :م – المفرق /األردن
-3الجنسية  :األردنية.
 -4الديانة  :اإلسالم.

 -5الحالة االجتماعية  :متزوج.

 -6العنوان  :المملكة األردنية الهاشمية -معان -المدينة السكنية .
 -7الهاتف موبايل00962776915515 :
 -8بريد الكتروني

dr.issa_al_shalabi@yahoo.com
issa.a.al-shalabi@ahu.edu.jo

ثانياً  :المؤهالت العلمية :
– دكتوراه الفلسفة  ph.Dفي العلوم السياسية من جامعة الدول العربية  /معهد البحوث

والدراسات العربية /القاهرة /مايو  ، 2012في موضوع(العالقات المصرية االردنية وأثرها

على القضية الفلسطينية من )2009-1999

 _ 2ماجستير في العلوم السياسية تخصص العالقات الدولية من جامعة مؤتة -األردن

2009/2008م في موضوع التداعيات الدولية الزمة دارفور السودانية من 2008-2003م.

 _3بكالوريوس في العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية من جامعة الحسين بن طالل –

األردن 2007/2006م.
ثالثاً :التخصص:

 - 1التخصص العام  :الدراسات السياسية والمدنية.

-2اهتمامات بحثية  :العالقات الدولية،األحزاب السياسية ،النظرية السياسة ،الثقافة السياسية

 ،الجغرافيا السياسية والتنشئة السياسية.
رابعاً :الكتب والدراسات المنشورة:

 .1كتاب بعنوان العالقات المصرية االردنية وأثرها على القضية الفلسطينية -1999
 ،2009دار نور للنشر والتوزيع  ،برلين  ،المانيا .2016،
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 .2تأثير المتغيرات السياسية المصرية في العالقات بين مصر وتركيا  ،بحث منشور،
مركز مركز دراسات الشرق االوسط ،مجلة دراسات شرق أوسطية  ،عمان ،

االردن .2017،

 .3التدخالت الخارجية بالثورة المصرية  ،بحث منشور ،مجلة دفاتر السياسية والقانون ،
جامعة قاصدي مرباح ورقله  ،الجزائر .2016،

 .4سياسة جامعة الدول العربية تجاه األزمة السورية وأبعاد التدخل العربي واالقليمي

والدولي  ،بحث منشور ،مجلة درسات وأبحاث ،جامعة الجلفة  ،الجزائر.2017،

 .5العالقة بين الداخل والخارج في قضايا العالقات الدولية  ،بحث منشور ،مجلة جيل
الدراسات السياسية والعالقات الدولية ،طرابلس  ،لبنان  ،يناير.2017

 .6آفاق العالقات الجزائرية – المغربية بعد الربيع العربي ،مقبول منشور  ،مجلة العلوم
االجتماعية  ،جامعة الكويت  ،الكويت .2017 ،

 .7العالقة بين النظرية والتطبيق في العالقات الدولية  ،بحث مقبول للنشر ،مجلة كلية
التجارة  ،جامعة أسيوط  ،مصر .2017 ،

 )Civil War in Yemen as Saudi tool to face Iran threats) .8مجلة جامعة
الحسين بن طالل للبحوث  ،مقبول للنشر .2017،

خامساً  :الخبرات السابقة

 -1محاضر غير متفرغ  -جامعة الحسين .2012

 -2محاضر متفرغ  -جامعة الحسين بن طالل . 2013

 -3أستاذ مساعد – جامعة الحسين بن طالل  2014/9/9ولغاية 2018/9/23
 -4مناوب إداري  -وزارة الصحة األ ردنية من . 2013/9/- 2009/8/26

 -5رئيس قسم اإلعالم والدراسات اإلستراتيجية – جامعة الحسين بن طالل 2015

 -6ممثل كلية اآلداب في مجلس جامعة الحسين بن طالل ،األردن،العام الجامعي
2017/2016

 -7ممثل قسم االعالم والدراسات االستراتيجية لمجلس كلية اآلداب – جامعة الحسين بن
طالل ،األردن،العام الجامعي 2017/2016

سادساً :األعمال اإلدارية
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 -1التكليف بالقيام بأعمال قسم التأمين الصحي في وزارة الصحة  /مديرية صحة معان
من 2004/3/23م لغاية 2005/10/31م.

 -2التكليف بالقيام كرئيس قسم األبنية /وزارة الصحة /مديرية صحة معان
2003/11/20م.

 -3عضو هيئة تدريس في وزارة التربية والتعليم االردنية  /مديرية تربية البادية الجنوبية
 2008م .

 -4ضابط ارتباط لمديرية السياحة العالجية  ،وزارة الصحة االردنية  ،مستشفى معان
الحكومي  2010م.

 -5عضو هيئة تدريس في وزارة التربية والتعليم االردنية  /مديرية تربية معان 2011 /م
 -6رئيس قسم اإلعالم والدراسات اإلستراتيجية – جامعة الحسين بن طالل  2015م.

 -7عضو المجلس العلمي في المجلة اإلفريقية للعلوم السياسية  ،الجمهورية الجزائرية .
 -8عضو المجلس العلمي في مجلة مرافئ للدراسات السياسية  ،الجمهورية الجزائرية .

سابعاً  :الدورات العلمية
-1حاصل على شهادة

. 2013 icdl

-2حاصل على شهادة التوفل من جامعة مؤتة  2009/2/2م .

-3حاصل على دورة الحاسب اآللي اكسل  ،ورد ،وندوس ،بوربونت ،انترنت ودوس  /من
مركز األفق العربي الثقافي  ،االردن مصدقة من وزارة التربية والتعليم االردنية  1999م .

-4حاصل على دورة الحاسب اآللي /اكسل  ،ورد ،وندوز  98من مركز تكنولوجيا المعلومات

الوطني  ،االردن  2004 ،م .

 -5دورة في مديرية التأمين الصحي /وزارة الصحة  2004م .
 -6ورشة عمل /مديرية التأمين الصحي  2004م .

 -7اللغات األجنبية التي أجيدها اللغة االنجليزية (قراءة ,كتابة ,محادثة) جيد .

ثامناً  :العمل الحالي :

 -1أستاذ مشارك ،عضو هيئة تدريس في قسم االعالم والدراسات االستراتيجية  ،جامعة
الحسين بن طالل  ،األردن

 -2عضو جمعية فرسان الخير الخيرية /معان. 2008 .
 -3ناشط اجتماعي في محافظة معان ،األردن .
 -4باحث في العالقات الدولية.

 -5عضو هيئة ادارية جمعية مبرة معان الخيرية  ،معان 2015 ،
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 -6عضو لجنة تأديب الطلبة  ،كلية اآلداب 2018/2017 ،
تاسعا ً  :المؤتمرات
 .1المشااااركة فاااي فعالياااات الجلساااة التاساااعة للمنتاااد الناااووي بعناااوان " ملتقاااى عماااان
الاااادولي لوماااان وحظاااار انتشااااار األساااالحة النوويااااة وأماااان المااااواد المشااااعة – األبعاااااد
ذذ ذ
ذ ذذل د ذ ذذع
الفنياااااة واألمنياااااة والسياساااااية " ال ذ ذذقِ َد فذ ذ ذ عذم ذ ذذي ال عما ذ ذذل ا
الفترة من 2015 11 12-11م.
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