
 مركز االعتماد وضمان الجودة          نموذج السيرة الذاتية                              الجامعة األردنية          

 

 1  

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 
 

                                                                           
 
 عبد الهادي نايف علي القعايدة االســـــــم 
 6/5/1981مكاور – مأدبا ومكان الميالدتاريخ  

 اآلداب الكلية 

 التاريخ القسم 

 
 
 
 

    المؤهالت الدراسية
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 
 

 2013-2007 الجامعة األردنية التاريخ الدكتوراه

 2007-2003 الجامعة األردنية التاريخ الماجستير 
 2003-1999 الجامعة األردنية التاريخ البكالوريوس 
 
 

          البيانات الشخصية
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  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 التاريخ التخصص العام 
 السلجوقيالعباسي و التاريخ  التخصص الدقيق 

اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتاريخ والتراث اإلسالمي والحضارة  - مـجاالت االهتمام 
 العربية اإلسالمية.

الرسائل الجامعية ذات العالقة بتخصص الحضارة مناقشة العديد من  -
 اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي.

تقديم المحاضرات التوعوية لطالب الجامعة في مجاالت ذات عالقة  -
بتنمية الحس الوطني وتعميق مفاهيم الوالء واالنتماء وتعزيز الثقافة 

 الوطنية لدى فئات الطالب المختلفة.
تاريخ األردن على مختلف الفترات تقديم محتوى اعالمي متعلق ب -

 الزمنية.
 اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتاريخ األردن الحديث والمعاصر. -
تقييم المعلومات الموجودة على صفحة الويكيبيديا المتعلقة بالتاريخ  -

اإلسالمي والحضارة اإلسالمية وتصحيحها استنادا الى المصادر 
 الرئيسة.
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  الدكتوراهعنوان وملخص رسالة 
 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
-1039هـ(، ) 511-431والية العهد عند السالجقة العظام وسالطين فارس والعراق ): عنوان الرسالة:  

   م(117
م، ١١١٩/ـ ھ ٥١١م حتى سنة ھد عند السالجقة منذ تأسيس دولتھذه الدراسة موضوع والية العھتتناول  

ذا المنصب الذي ھا من أجل الوصول إلى ھم، والطريقة التي اتبعوھد عندھدف إلى تتبع نشأة والية العھوت

 ٤٤٠ا في الفترة )ھد تنافسًا شديدًا بين األمراء السالجقة، وأحدث شرخًا في الدولة في مرحلة مبكرة من عمرھش

د الوريث لمنصب ھبإعتبار ولي العاية فترة الدراسة، ھا حتى نھم( وظل يرافق١٠٥٨- ١٠٤٨ـ / ھ ٤٥٠-

وبعد البحث المتعّمق في مسألة ه ا بوفاة السلطان أو مرضھ في حال شوور ً -على األقل نظريا -السلطنة 

 .دھوالية الع

م العسكرية، وضعف ھرت الدراسة أّن السالجقة استطاعوا تأسيس دولة مترامية األطراف بفضل شجاعتھأظ

ذه ھاية ھد، مما سّرع في نھفشلوا في إرساء قواعد الحكم للسلطنة ووالية العم ھا، لكنّ ھالدول التي جاورو

بتعاد ا عن المسرح السياسي؛ نتيجة للمعارك والنزاعات التي قامت بين األمراء السالجقة المتطلعين ھالدولة وا 

مة ابتداء من د من داخل األسرة السلجوقية الحاكھذا المنصب، إذ بدأ التنافس على والية العھإلى الظفر ب

 يم ينال األخ غير الشقيق للسلطان طورلبك. ھإبرا

د قد شّكلت من الناحية النظرية المدخل الطبيعي لترؤس السلطنة أو الخالفة؛ ھكما بينت الدراسة أّن والية الع

تكن  ا من الناحية العملية لمھالمتطلعون للرئاسة وزعامة الدولة، لكن ھذا كانت مطمعًا ومونمًا سعى إلیھول

بن ألب اد إاّل السلطان ملكشاه ھكذلك، فلم يصل إلى رئاسة السلطنة في الدولة السلجوقية من أولياء الع

أرسالن، أّما أغلب السالطين الذين تولوا رئاسة الدولة السلجوقية خالل فترة الدراسة فقد ك قاموا بإقصاء أولياء 

ا أغلب الثورات في الدولة السلجوقية ھرارة التي إنطلقت مند كانت الشھم. وأّن والية العھد الذين تم تعيينھالع

نما بدأت عالمت م( وظلت ١١١٧- ١٠٤٩ـ / ھ ٥١١ -٤٤١ا في الفترة )ھوالتي لم تقتصر على فترة معينة وا 

نتقال السلطةھتتزايد حتى أصبحت سمة ترافق تعيين ولي الع رت الدراسة أيضا أّن كاًل من الوزراء ھوأظ .د وا 
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ذا الدور َضُعَف أمام دور أمراء الجيش ھد وتعيين السلطان، لكّن ھقد لعبوا دورًا بارزًا في والية العوالخواتين 

د ھالعسكريين. كما أّن بعض الوزراء وُأمراء الجيش والخواتين وجدوا في تنافس ُأمراء السالجقة على والية الع

رت ھم. وأظھؤيدون أحد األمراء ضدم السياسيين والعسكريين ممن يھوالسلطنة فرصًة للتخلص من خصوم

الدراسة أيضا أّن السالطين السالجقة الذين جاؤوا بعد السلطان ملكشاه لم يستفيدوا من التجربة الناجحة 

ملكشاه إلى  ھده ابنھم( الذي استطاع إيصال ولي ع١٠٧٢- ١٠٦٣/ـ ھ ٤٦٥-٤٥٥للسلطان ألب أرسالن )

د، فحقق ھصل إلى رئاسة الدولة السلجوقية من خالل والية العد يھرئاسة السلطنة ليكون بذلك أول ولي للع

 .مھدھبذلك سابقة بين السالطين السالجقة وأولياء ع

 

 
 

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

كلية  –قسم التاريخ   -الجامعة األردنية  رئيس قسم التاريخ 
  -اآلداب

حتى  5/9/2019
 تاريخه.

كلية  –قسم التاريخ   -الجامعة األردنية  أستاذ مساعد  
  -اآلداب

16/1/2017 

كلية  –قسم التاريخ   -الجامعة األردنية  محاضر متفرغ  
  -اآلداب

9/2/2014 

 2014-2010 كلية العلوم التربوية -الجامعة األردنية نائب مدير دائرة المدرسة النموذجية 

 2014-2012 قسم العلوم اإلنسانية -األميرة سميةجامعة  محاضر غير متفرغ 

 2011-2010 كلية اآلداب -جامعة الزيتونة األردنية محاضر غير متفرغ 

 2009-2008 قسم العلوم واآلداب -جامعة البنرا محاضر غير متفرغ 

معلم مادة الثقافة العامة والتربية  
 االجتماعية والوطنية/ المرحلة الثانوية

 -كلية العلوم التربوية -األردنيةالجامعة 
 المدرسة النموذجية

2010-2011 
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 2010-2004 وزارة التربية والتعليم األردنية معلم 

 
 

  األعمال اإلدارية واللجان 
 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة آل البيت عضو لجنة مناقشة 
 الرسالة: األوقاف في القدس في عصر الدولة الجركسية األولى.عنوان 

12/7/2020 

 عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة آل البيت. 
عنوان الرسالة: العلماء ودورهم في الحياة العامة في مصر خالل العصر 

 م.1171-909الفاطمي. 
 

14/2/2017. 

 .1/10/2018 لشؤون الجودة. التاريخ قسمارتباط ضابط  

 عضو اللجنة المشرفة على المسابقة الثقافية لكلية اآلداب 
 

3/3/2019 
 

 15/4/2019 عضو لجنة تنظيم وتحكيم المسابقة الثقافية لكلية اآلداب 

 11/6/2017 عضو لجنة مادة الثقافة الوطنية 

 2016/ 29/6 عضو اللجنة االجتماعية الدائمة لكلية اآلداب 

عضو اللجنة التوجيهية لمادة الثقافة الوطنية وتدريسها باستخدام منصة الجامعة  
E-Learning 

18/9 /2019 

 2016/ 6/9 عضو اللجنة االجتماعية والثقافية في قسم التاريخ 

 27/3/2016 عضو لجنة اإلشراف على انتخابات اتحاد الطلبة في كلية اآلداب 

 20/3/2018 االقتراع والفرز في انتخابات اتحاد الطلبةعضو لجنة اإلشراف على عملية  

 27/4/2014 عضو لجنة اإلشراف على عملية االقتراع والفرز في انتخابات اتحاد الطلبة 
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 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

 17/3/2015 عضو اللجنة العليا النتخابات كلية اآلداب  

 27/4/2017 عضو لجنة استالم نتائج الكلية وتدقيقها ومطابقتها لمرحلة الدراسات العليا 

 4/12/2018 عضو لجنة استالم نتائج الكلية وتدقيقها ومطابقتها 

 .25/4/2017 عضو لجنة تسلم نتائج الكلية وتدقيقها ومطابقتها 

 16/4/2019 عضو لجنة تدقيق وتسليم نتائج العالمات النهائية في قسم التاريخ/ عدة مرات 
16/3/2019 
3/8/2018 
2/8/2018 
4/8/2016 
26/4/2016 
13/12/2016 

عضو اللجنة العليا الستالم وتدقيق النتائج النهائية لكلية اآلداب للفصل   
 2016/2017الصيفي الثاني 

17/8/2017 

 18/9/2017 عضو لجنة اإلرشاد وشؤون الطلبة في القسم 

 .27/2/2014 عضو لجنة اإلعداد واإلشراف على امتحانات مادة التربية الوطنية. 

عضو فريق أعضاء هيئة التدريس في كلية اآلداب لدراسة موضوع الوالء  
واالنتماء لدى أعضاءهيئة التدريس والموظفين والطلبة في الجامعة وطرح 

 مقترحات عملية لذلك.

28/6/2015 

 حتى تاريخه. 16/9/2019 مقرر لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي، قسم التاريخ. 

 حتى تاريخه. 16/9/2019 الدراسية، قسم التاريخمقرر لجنة الخطة  

مقرر لجنة االرشاد وشؤون الطلبة لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة،  
 قسم التاريخ.

 حتى تاريخه. 16/9/2019

 حتى تاريخه. 16/9/2019 مقرر لجنة الشؤون الثقافية والمؤتمرات، قسم التاريخ 

 21/9/2014 اآلدابعضو اللجنة الثقافية لكلية  
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 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

عضو لجنة دراسة الجدوى االقتصادية للمدرسة الثانوية الدولية التابعة لسلطة  
 العقبة الخاصة.

13/4/2015. 

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
 بـ: المؤتمر الوطني الثاني والموسوم 

" األوراق النقاشية الملكية: دراسة في تحديات 
 الحياة السياسية الديمقراطية األردنية"

-13جامعة اليرموك/ 
14/10/2019 

تقديم ورقة حول التجربة 
الحزبية في األردن من 

1999-2019. 

مؤتمر المجتمع العربي أزمة الراهن وسؤال  
المستقبل الذي عقد بتنظيم من قسم علم 

 االجتماع

 –الجامعة األردنية / كلية اآلداب 
 قسم علم االجتماع

24-25/4/2019 

 مشاركة بالحضور.

 الجامعة األردنية المؤتمر العلمي األول للخدمة االجتماعية 
19-20/4/2016 

 مشاركة بالحضور.

 
 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 
 

 التاريخ
 2019/ 2/  28 األردنية/ مركز االعتماد وضمان الجودةالجامعة / إدارة الصف وتنظيمه 
 Early Career research14/3/2019 / الجامعة األردنية/ مركز االعتماد وضمان الجودة 
التعليم االلكتروني في الجامعة األردنية/ كلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا  

 المعلومات
)لمدة  20/4/2015

 أسبوع(
الورشات التدريبية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس/ الجامعة األردنية/ مركز  

 االعتماد وضمان الجودة
20-24/8/2015 

 2015/ 2/4-1/3 الدورة التدريبية في اللوة اإلنجليزية )بديل التوفل(/ الجامعة األردنية/ مركز اللوات 
الجامعة األردنية/ مركز االعتماد / Moodleمنبر التعليم االلكتروني الدورة الفنية:  

 وضمان الجودة.
16/1/2017 

الورشة التدريبية بعنوان: الموارد التعليمية المفتوحة، الجامعة األردنية/ مركز  
 االعتماد وضمان الجودة.

22-23/2/2017 

  الدورات التدريبية
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، الجامعة األردنية/ CAEPدورة تدريبية بعنوان: كيفية أجراءات االعتماد الدولي  
 االعتماد وضمان الجودة. مركز 

24/10/2019 

 
  األنشطة التدريسية

 
 التي  والموادالدراسية المقررات 

 بتدريسها قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
    التربية الوطنية 
    الثقافة الوطنية 
    تاريخ القدس 
    االسالمية العربيةالحضارة  
    تاريخ العرب قبل االسالم 
    التاريخ الىمدخل  
    وفلسطين الحديث االردنتاريخ  
    السالجقةتاريخ  
    تاريخ الدولة األموية 
    تاريخ الدولة العباسية 
    تاريخ العالم اإلسالمي 
    تاريخ عصر الرسول والراشدين 
    تاريخ اليهود في العصور اإلسالمية 
    تاريخ المورب واألندلس 
    تاريخ ملوك الطوائف 
    تاريخ الحضارة اإلنسانية 
     
 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 
 

 التاريخ
دارية، الجبيهة، عمان.   حتى تاريخه -2014 جمعية المؤرخين األردنيين/ عضو هيئة عامة وا 
التاريخية والتراثية/ عضو مؤسس ونائب رئيس الجمعية األردنية للدراسات  

 الجمعية، الجبيهة، عمان.
 حتى تاريخه -2015

حتى  2019/ 27/11 مجلس الجامعة األردنية/ عضو 
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 تاريخه.

 
 
 

 
 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين(

مجلة دراسات للعلوم  ،"اإلدارة السلجوقية في بغداد، الشحنة أنموذجا" عبدالهادي القعايدةالباحث:  

المجلد عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، االجتماعية واإلنسانية، 

 .2015، 1(، الملحق 42) 
م( 1078ه/471الحسن بن أحمد بن عبداهلل المعروف بابن البناء )" عبدالهادي القعايدةالباحث:  

مجلة دراسات للعلوم االجتماعية واإلنسانية، عمادة  )التاريخ(",وكتابه 

 .2018(، 3(، العدد )45البحث العلمي، الجامعة األردنية، المجلد ) 

 الباحث األول: عبدالهادي القعايدة 

 الباحث الثاني: أمجد الفاعوري

-41دور الموالي في الحياة العلمية والفكرية في العصر األموي )"

 ."م(750-661هـ/ 132

عمادة البحث العلمي، جامعة آل  مجلة المنارة للبحوث والدراسات،

 .2019(، 25(، مجلد )1العدد ) البيت،

 الباحث: عبدالهادي القعايدة 

 
The Struggle for Power During the Reign of Sultan 

Mahmoud bin Mohammad bin Malikshah Seljuk 

(511-525 A.H. / 1117-1130 A.D.) 

Opcion, Universidad del Zulia, accepted for 

publication, 2020. 

 

 

  األبحاث العلمية المنشورة

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Universidad%20del%20Zulia&tip=pub
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 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين(

 : يوسف بني ياسين.األول الباحث 

 عبدالهادي القعايدة.الباحث الثاني: 

 

Indexing Abu Muhammad Ibn Khazraj 

Utopia y Praxis Latinoamericana, Universidad del Zulia, accepted 

for publication, 2020 

 

 

 
  كتب الشكر

 الجهة المصدرةالموضوع و 
 

 التاريخ
 22/4/2019 ، عميد كلية اآلداب2018/2019إنجاح انتخابات اتحاد الطلبة 

، عميد كلية 2017/2018المساهمة الفاعلة في إنجاح انتخابات اتحاد الطلبة 
 اآلداب

24/4/2018 

 13/12/2018 عميد كلية اآلدابإنجاح مسابقة كلية اآلداب الثقافية/ 
 .20/2/2018 إلقاء محاضرة بعنوان: حريم السلطان/ عميد كلية اآلداب.

 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Universidad%20del%20Zulia&tip=pub

