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الخبرة العملية: 

 
 2006  -2003 سفير األردن لدى ليبيا. 

 1999 –1990 مستشار سمو ولي عهد األردن:
عضو مؤسس للمعهد الدبلوماسي 

محاضر وباحث ومدير لمركز الدراسات االستراتيجية  في الجامعة   
  1990 - 1984األردنية 

 1983- 1982 كاليفورنيا –محاضر في جامعة لونج بيتش 
 1983-1981محاضر في مركز الدراسات األمنية في كاليفورنيا.

 1980-1978قائد الحرس الخاص في قوة دفاع البحرين 
. 1978- 1963ضابط في القوات المسلحة األردنية 

 
 :                                                             الشهادات العلمية

متخصص في إدارة األمن القومي. جامعة إدارة عامة   دكتوراه بإمتياز:1
 .                 م1983نوب كاليفورنيا الواليات المتحدة ج
 جامعة  متخصص في إدارة األمن القومي.تير بإمتياز إدارة عامة: ماجس2

.                     م1981جنوب كاليفورنيا الواليات المتحدة 
                                 م.1967: ليسانس آداب الجامعة األردنية 3
.          : عدد من الدورات العسكرية التأسيـسيـة والتـقدمية في األردن4
دورة إعالم تأسـيـسـيـة بإمتياز كلية اإلعالم العسكرية الواليات : 5

                                                           م.1967    المتحدة 
     : دورة اإلعالم التقدمية بإمتياز كلية اإلعالم العسكرية الواليات6

                                                        م.1968    المتحدة 
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م. 1971: دورة حرب نفسية فورت براغ الواليات المتحدة 7
: دورة أمن عام تخصصية كلية األمن الدولية الواليات المتحدة 8

                                                                     م.1971   
 : دورة تدريب المدربين الخاصة كلية البحرية األمريكية الواليات 9
                                                         م.1971   المتحدة  

   : دورة مدربي الرماية الخاصة حاصل على الشارة الذهبية كلية10
م. 1971     األمن الدولية  

: ثالث دورات أمن وحماية الواليات المتحدة. 11
: أربع دورات أمن وحماية األردن. 12
م. 1974: دورة أمن وحماية خاصة الصين الوطنية 13
م. 1975: دورة تدريب مدربين الصين الوطنية 14
: خمس دورات في الدفاع عن النفس الجودو والتايكواندو في الصين 15

      واألردن والواليات المتحدة حاصل على الحزام األسود الدرجة  
     الخامسة. 

: دورة المظليين. 16
: ثالث دورات أمنية واستخبارية الواليات المتحدة. 17
: ثالث دورات مكافحة اإلرهاب الدولي.الواليات المتحدة بريطانيا 18

     هولندا. 
: دورة مكافحة التخريب والشغب الواليات المتحدة. 19
: دورة إدارة األمن القومي الواليات المتحدة. 20
: دورة في أمن الطائرات هولندا. 21
: دورة في اإلدارة السياسية واألمن النمسا. 22
: دورة في اإلستراتيجية السياسية ألمانيا. 23
: الدورة العليا في مكافحة اإلرهاب الواليات المتحدة. 24
: دورة القيادة واألمن الواليات المتحدة. 25
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المؤلفات: 
 : أبعاد استراتيجية. 1
 : إدارة األمن القومي للمملكة األردنية الهاشمية. 2
 : الحرب العراقية اإليرانية وأثرها على األمن القومي العربي. 3
 : التبعية التكنولوجية في النواحي التسليحية. 4
 : دور القوات المسلحة في األمن الداخلي. 5
 : طرق الرماية الصحيحة. 6
 : األمن والحماية الخاصة.7
:  كيف نقاوم اإلرهاب. 8

 باإلضافة إلى عشرات البحوث وأوراق العمل ومئات المقاالت المنشورة.
 

مواليد: عمان . األردن 
 م.9/2/1945تاريخ الميالد: 

 
 

األوسمة 
 1967: وسام حرب 1
: وسام معركة الكرامة 2
 1971-1970: وسام حوادث األمن الداخلي 3
: وسام حرب رمضان 4
: وسام اليوبيل الفضي 5
: ميدالية الحسين للتفوق 6
     : وسام االستقالل7
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السيرة الرياضية 
 

 1965- 1962العب كرة قدم في المدرسة والجامعة 
 

 1968- 1967أستاذ رياضة في القوات المسلحة  
 

 1972- 1969قائد جناح الرياضة في كلية الشرطة الملكية 
 

مدرب جودو وكاراتيه وتايكواندو. أول أردني يحصل على الحزام األسود  
- 1969في التايكواندو. حاصل على الحزام األسود من الدرجة الخامسة.

 ماع . وحاصل على الميدالية الذهبية من االتحاد الدولي للتايكواندو1978
1975 

 
مدرب رماية. بطل القوات المسلحة في رماية المسدس. حاصل على 

الميدالية الذهبية والشارة الذهبية بمرتبة خبير في الرماية من الواليات 
 1978- 1969المتحدة. 

 
عضو اللجنة األولمبية سابقا. 

 
رئيس اتحاد بناء األجسام سابقا. حاصل على الميدالية الذهبية من االتحاد 

  2000- 1999الدولي لبناء األجسام  
 

حاصل على ميدالية الحسين للتفوق 
 

 1992- 1986رئيس اللجنة الفنية لنادي الجيل الجديد .
 

 2002-1992. رئيس اللجنة الفنية في النادي األهلي  
 

عضو نادي الرماية الدولي. 
 

عضو هيئة رواد الرياضة 
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