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 اسم عضو هيئة التدريس
 

 

 

االيميل الخاص بعضو هيئة التدريس 

Aref_murshed@yahoo.com 

التخصص الدقيق / التخصص العام
عالقات دولية / علوم سياسية

 مدرس: الرتبة االكاديمية

 
 :العضويات

 الجمعية األردنية للبحث العلمي .1

 الجمعية األردنية للعلوم السياسية .2

 :المؤهالت العممية
بكالورس علوم سياسية تخصص   .1

فرعي تاريخ الجامعة / رئيسي 

 1994األردنية 

 

2.  
 1996الجامعة األردنية / كلية االقتصاد والعلوم االدارية/ماجستير علوم سياسية 

3.   

4.   

 :األهداف المهنية
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 :الخبرات التدريسية
الجامعة األردنية الى األن  2008 من  .1
  الى من  .2
  الى  من  .3
 الي  من    .4

 :االبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر
السنة  جهة النشر عنوان البحث ت

 واالصدار
 الفكر السياسي اإلسالمي في -  .1

)المشرق العربي  1900-1800  )
منشور في مجمة )

عدد,الكممة 56 صيف , 2007  (بيروت,
. 

 

 ) طبيعة النظام الدولي الراىن -
, منشور في المجمة الثقافية 

67عدد أيمول, 2006 .(الجامعة األردنية,  

 

, نشأتيا, مفيوميا: الديمقراطية- 
, منشور في المجمة الثقافية )مقوماتيا 

70عدد أيار, 2007 الجامعة األردنية , 
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.) 

 

 )العممانية في المشرق العربي - 
عدد  ,منشور في مجمة المعرفة

2008أيار .(دمشق,  

 

اإلدارة األمريكية الجديدة والشرق    -
 والعالم, منشور في مجمة العرب)األوسط 

  . ( ,عمان 2009عدد أيار

   

منشور )تطور الفكر القومي العربي  -
, 49عدد  ,في مجمة الغدير

 (.2010يناير
 

مالمح من الفكر السياسي عند  -
منشور في مجمة جامعة )فولتير

العدد  فيالدلفيا الثقافية,
 (.2010السابع,
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دراسة في دوافع  :االسالم والعممانية -
منشور في مجمة جامعة )االختالف

فيالدلفيا الثقافية,العدد 
 (2012التاسع,

 

مؤلف ) كتاب التربية الوطنية  -
دار  :عمان (مشارك

 .2013المسيرة,
 

كتاب عالقة الدولة العثمانية  -
السياسية بالدولة السعودية األولى 

باإلشتراك مع  (م1818-م1745)
دار : الدكتور صالح الشورة ,عمان 

 .2013كنوز المعرفة ,
 

دراسة : األزمة السياسية في مالي  -
في اسباب التدخل العسكري 

دراسة منشورة في ممحق )الفرنسي
دراسات في صحيفة الرأي األردنية 

,29/3/2013.) 
 



 

 

           السيرة الذاتية األردن   - جامعة الزرقاء     

 

 

  

ZU/QP08F016              رقم النموذج:  21/9/2014        تاريخ اإلصدار 01:        اإلصدار    

 

5 

دراسة ) عامٌا عمى النكبة 65 -
منشورة في ممحق دراسات في 

صحيفة الرأي 
 (.26/6/2013االردنية,

 

األمن االوروبي تحت مظمة  -
دراسة منشورة في ممحق )الناتو

دراسات في صحيفة الرأي 
 (.16/9/2013االردنية,

 

مالمح من الفكر السياسي عند  -
مجمة أفكار,وزارة الثقافة )روسو

تشرين األول ,297العدد,االردنية
2013.) 

 

التدخل العسكري الروسي في شبو  -
دراسة منشورة في )جزيرة القرم

ممحق دراسات في صحيفة الرأي 
 (9,ص15/3/2014األردنية,

 

النزعات االنفصالية في جميورية  -
دراسة منشورة في ممحق ) السودان

دراسات في صحيفة الرأي 
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 (.3/6/2014االردنية,
 

فمسفة الديموقراطية عند الكسيس  -
مجمة أفكار, وزارة )دي توكفيل 

,تشرين 310الثقافة األردنية, العدد 
 (2014الثاني 

 

التدخل العسكري الروسي في  -
صحيفة )الدوافع واآلفاق : سوريا
الرأي 

 (15,ص11/11/2015األردنية,
 

انسحاب بريطانيا من االتحاد  -
األسباب والسيناريوىات : األوروبي
, صحيفة الرأي األردنية )المحتممة

 (.19,ص 17/2/2016
 

: االنفتاح األمريكي عمى كوبا -
 )عوامل الدفع وعوامل التراجع

صحيفة الرأي 
 (.5,ص9/4/2016األردنية,
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 واالتحاد ابريطاني: ما بعد االنفصال -
صحيفة الرأي  )األوروبي 
 (.17,ص18/7/2016األردنية,

 

 )دوافع االىتمام الياباني بأفريقيا -
صحيفة الرأي 

 (.9,ص17/9/2016األردنية,
 

دراسة في : الحرب العالمية األولى -
مجمة  )أىم المسارات واالسباب 

الكممة ,مجمة الكترونية تصدر من 
, أغسطس 112: لندن, العدد

2016.) 
 

عوامل ظيور النيضة األوروبية  -
مجمة أفكار, وزارة  )في ايطاليا

, 331الثقافة األردنية ,العدد 
 (.2016أغسطس 

 

كتاب مقدمة في تاريخ األردن  -
, كتاب (مؤلف مشارك)وفمسطين

منشور بدعم من عمادة البحث 
 .2016العممي في جامعة الزرقاء,
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نصير شعوب : الميدي المنجرة -
مجمة أفكار, وزارة )العالم الثالث 

, شباط 337الثقافة األردنية ,العدد 
2017.) 

 

سياسة ترامب المحتممة تجاه  -
صحيفة الرأي )الشرف األوسط

 (.15/11/2016األردنية,
 

النزعة الشعبوية في الواليات  -
حركة اليمين :المتحدة األمريكية

صحيفة الرأي )"البديل أنمووجاًا 
 (.2/2/2017األردنية,

     

الميبرالية السياسية عند جون  -
مقبول لمنشر في مجمة أفكار )رولز

 .(,وزارة الثقافة األردنية
 

2.     

3.     

4.     
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5.     

 :الكتب المؤلفة
 السنة  جهة النشر عنوان الكتاب ت
1.  

 التربية الوطنية
ىايل دىيسات,نعيم 

الظاىر,ماجد الخضري,عارف 
 مرشد

جامعة 
 الزرقاء

2013 

 مقدمة في تاريخ األردن وفمسطين  .2
يحي احمد,سناء القضاء,عارف 

 مرشد
جامعة 
 الزرقاء

2016 

 2017 دار نور لمنشر الحضارة الغربية والفكر االسالمي  .3
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
 :الكتب المترجمة

 السنة  جهة النشر المؤلفين عنوان الكتاب ت
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
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8.  -     
9.      

10.      
 :المقاالت

 السنة واالصدار جهة النشر عنوان المقال ت
منشور )اإلدارة األمريكية الجديدة والشرق األوسط -  .1

 ( ,عمان 2009عدد أيار والعالم, في مجمة العرب
. 

  

دراسة في : األزمة السياسية في مالي  -  .2
دراسة )اسباب التدخل العسكري الفرنسي

منشورة في ممحق دراسات في صحيفة 
 (.29/3/2013الرأي األردنية ,

 

  

دراسة منشورة في ) عامٌا عمى النكبة 65 -  .3
ممحق دراسات في صحيفة الرأي 

 (.26/6/2013االردنية,
 

  

دراسة )األمن االوروبي تحت مظمة الناتو -  .4
منشورة في ممحق دراسات في صحيفة 

 (.16/9/2013الرأي االردنية,
 

  

التدخل العسكري الروسي في شبو جزيرة  -  .5
دراسة منشورة في ممحق دراسات في )القرم

صحيفة الرأي 
 (9,ص15/3/2014األردنية,
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 النزعات االنفصالية في جميورية السودان -  .6
دراسة منشورة في ممحق دراسات في )

 (.3/6/2014صحيفة الرأي االردنية,
 

  

: التدخل العسكري الروسي في سوريا -  .7
صحيفة الرأي )الدوافع واآلفاق 

 (15,ص11/11/2015األردنية,
 

  

: انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي -  .8
صحيفة  )األسباب والسيناريوىات المحتممة

 (.19,ص 17/2/2016, الرأي األردنية
 

-  

  

عوامل الدفع : االنفتاح األمريكي عمى كوبا -  .9
صحيفة الرأي  )وعوامل التراجع

 (.5,ص9/4/2016األردنية,
 

  

النزعة الشعبوية في الواليات المتحدة  -  .10
حركة اليمين البديل :األمريكية
صحيفة الرأي )"أنمووجاًا 
 (.2/2/2017األردنية,

 

  

 :المؤتمرات العممية
 فترة المؤتمر عنوان البحث الجهة المنظمة اسم المؤتمر ت
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1.      

2.      

3.         

4.                              

5.      

 :االشراف عمى الرسائل الجامعية
 السنة الجامعة عنوان الرسالة اسم الطالب ت
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      

 :خدمة المجتمع
 الفترة النشاط ت



 

 

           السيرة الذاتية األردن   - جامعة الزرقاء     

 

 

  

ZU/QP08F016              رقم النموذج:  21/9/2014        تاريخ اإلصدار 01:        اإلصدار    

 

13 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 :المعمومات الشخصية
عارف عادل مرشد  : االسم

 29/10/1972 : مكان وتاريخ الميالد
اردني  : الجنسية

متزوج  : الحالة االجتماعية
حي الخزنة -طبربور_عمان : عنوان السكن
 1326 فرعي 053821013 : ىاتف العمل
 0788190777 : الياتف النقال

 Aref_murshed@yahoo.com : العنوان البريدي

 


