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                                                                                                                             السرية الذاتية
                              

 

 الشناق  حممد :  األستاذ الدكتور عبد اجمليد زيد االسم

 مكان الوالدة :  سوم الشناق 

 abdelshanaq@yahoo.deد االلكرتوني : الربي

 (24852فرعي ) 5355000/ اجلامعة:  0777718325اخللوي : 

 اآلدابالقسم : التاريخ  /  كلية 

 التخصص العام: تاريخ عامل حديث ومعاصر

 : تاريخ العرب احلديث واملعاصر الدقيقالتخصص 

 علوم التاريخ والسياسة واالجتماع يف جامعة هامبورغ / أملانيا االحتادية . الدراسة : 

 .البكالوريوس : جامعة هامبورغ / أملانيا 

املسلللة  حلل  مؤثر يف  امل، "  العالقات األردنية الفلسطينية كع 1979/ معة هامبورغ ااملاجستري : ج

 الفلسطينية " .

 ( "1976-1946السورية ) –العالقات األردنية ، "  1986/  الدكتوراة : جامعة هامبورغ

 

 م  1992 األردنية:بداية العمل يف اجلامعة 

  1992 متفرغ:ارر حم

  1993 مساعد:أستاذ 

  2000 مشارك:أستاذ 

mailto:abdelshanaq@yahoo.da
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   2006 أستاذ:

وزارة التعلليم   وعضلو جلنلة   (،2008 – 2006)األردنيلة  يف اجلامعلة   منسق الرتبيلة الوننيلة   -

 األردنية.الوننية يف اجلامعات  ةالعايل لتنسيق الرتبي

 عمان.استاذ زائر يف جامعة العلوم االسالمية العاملية /  2013-2014 -
 

 .م2011عضو جلنة تطوير اجلامعة األردنية إىل جامعة حبثية  -

 

 .2019/2020 ،2018/2019 ،2017/2018اآلداب عضو جملس كلية  -

 

 .2020/2021الدراسي عضو جملس اجلامعة االردنية للعام  -

 

 

عضو هيئة حترير اجمللة االردنية للتاريخ واآلثار تصدر بدعم صندوق البحلث العلملي    2020 -

 حاليا. واجلامعة األردنية

 حقل التدريلللس

 :مستوى البكالوريوس 

 الرتبية الوننية .1

 تاريخ العرب املعاصر. .2

 تاريخ العامل املعاصر. .3

 تاريخ العامل احلديث. .4

 تاريخ اوروبا يف العصور الوسطى .5
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 ريخ األردن وحضارته.تا .6

 عصر النهضة والكشوف اجلغرافية. .7

 .اجلضارة العربية االسالمية .8

 .اإلنسانيةاحلضارة  .9

 احلديث..تاريخ االمريكيتني 10

 .تاريخ املغرب العربي احلديث 11

 .مدخل دراسة التاريخ 12

 .حركات االصالح يف الونن العربي احلديث13
 

 توى املاجستري:مس 

 القرن العشرين.يف النصف الثاني من  شرق العربيتاريخ امل .1

 تاريخ العامل يف القرن العشرين. .2

 الفكر السياسي االوروبي  .3

 الغزو االوروبي احلديث للونن العربي. .4

 :مستوى الدكتوراه 

 حركات االصالح يف الونن العربي. .1

 تاريخ قطر اسالمي حديث. .2

 تاريخ قطر عربي حديث. .3

 الغرب والونن العربي احلديث. .4

 غربي حديث ومعاصرفكر سياسي  .5
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 فكر سياسي اسالمي  .6

 منظمات دولية. .7

 تاريخ اجلزيرة العربية يف القرن العشرين. .8

 مصادر تاريخ العرب احلديث واملعاصر. .9

 الغزو الغربي للعامل االسالمي  .10

 ليزية .واالجن االملانية: اللغات

 : الكتلللب املنشللورة

، بلدعم ملن عملادة البحلث      1957-1921غرب اربد يف بناء الدولة االردنية دور عشائر  .1

 ، مطبعة اجلامعة االردنية .2017العلمي كبحث ودعم من وزارة الثقافة للنشر تشرين ثاني 

السياسللي للمملكللة االردنيللة ايفاعيللة يف عهللد جاللللة امللللي عبللد ا  الثللاني املعظللم      التللاريخ .2

 .2016 م منشورات عمادة البحث العلمي / اجلامعة االردنية ، عمان1999-2005

عبد الكلريم الغرايبلة مؤرخلا عربيلا ، نشلر بلدعم ملن جامعلة العللوم االسلالمية            –ذاكرة ونن  .3

 م. 2014عمان  –العاملية مطبعة الدستور 

 ، املطابع العسكرية، عمان، األردن2003، عمان كتاب تاريخ األردن وحضارته  .4

 ة، عمان، األردن.، مطبعة اجلامعة األردني2006، عمان كتاب مساق الرتبية الوننية  .5

 . 1996السورية ، مؤسسة آل البيت ، عمان ،  –التاريخ السياسي للعالقات األردنية  .6

. منشلورات  1999-1945املانيا املعاصرة نشلهتا وعالقتها مع اململكلة األردنيلة ايفاعيلة     .7

 .2011اجلامعة األردنية عمان -عمادة البحث العلمي
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م. دارة املللي  1975حتلى   1926ا مع اململكة العربية السعودية شلهتا وعالقاهتنحتت الطبع: املانيا 

 عبد العزيز، الرياض، اململكة العربية السعودية.

   األحباث:

 – 1969ستشلار فيللي برانلدت    سلرائيلية يف عهلد حكوملة امل   ملانية اإلالسياسية األلعالقات ا -

اجلامعللة  ،عمللادة البحللث العلمللي  ،جملللة دراسللات العلللوم االنسللانية واالجتماعيللة    ،م 1974

 .10/3/2022ردنية األ

م ، مقبلول للنشلر جمللة دراسلات ، عملادة       1965 – 1953 االحتاديلة امللي حسني وأملانيلا   -

 . 25/1/2022البحث العلمي ، اجلامعة األردنية ، 

م، جملللة 1815-1789ية علللى التقللارب السياسللي العثمللاني الربيطللاني    أثللر الثللورة الفرنسلل   -

دراسات، اجلامعة األردنية / العلوم االجتماعية واإلنسانية. مشرتك مع الدكتور حممد قوامسة، 

9/9/2021. 

 – 1965تللاريخ العالقللات السياسللية األملانيللة األسللرائيلية بعللد تبللادل التمثيللل الدبلوماسللي       -

 .22/6/2021اجلامعة االردنية / العلوم االجتماعية واالنسانية.  ، جملة دراسات،1969

جملة دراسات اجلامعة االردنيلة / العللوم    م،1978-1938تاريخ التحول الدميقراني اسبانيا  -

 . حسنيمشرتك شوكت  ،2022،  1، العدد  49اجمللد  االجتماعية واالنسانية 

جملللة دراسللات /   امنوذجللاً 1933ابللت االستشللراق االسللباني املعاصللر بيللدرومارتينت مونت   -

 .مشرتك شوكت حسني 2020 العلوم االجتماعية واالنسانية/ اجلامعة االردنية 

جملة دراسات / اجلامعة االردنيلة العللوم االجتماعيلة    م 1957ة السوق االوروبية املشرتكة نشل -

 الشياب.مشرتك مارينا  2020 واالنسانية
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جمللة احبللاث   م1840-1774القلات العثمانيلة الربيطانيلة    أثلر احلركلة الوهابيلة عللى تطلور الع      -

، مشرتك مع حممد قوامسة / عبلد اجمليلد   2020 الريموك سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية

 الشناق.

جملة دراسلات / اجلامعلة االردنيلة العللوم     وأثره على املانيا  1919مؤمتر باريس للسالم العاملي  -

 .2020 االجتماعية واالنسانية

املؤرخ وعامل االجتماع واملستشرق مكسيم رو دنسون منوذجاً جملة احباث  الفرنسي،االستشراق  -

 .2019 الريموك سلسلة العلوم االنسانية مشرتك مع رؤوف الشريفيني / عبد اجمليد الشناق

جملة احبلاث الريملوك سلسللة العللوم االنسلانية       م 1856-1815العالقات العثمانية الربيطانية  -

 .2019 / عبد اجمليد الشناق نادر قوامسةحممد مع مشرتك 

 الللدويل:أحبللاث املللؤمتر  يف:نشللر  2015التجربللة املانيللة يف اسللتيعاب اللجللئني السللوريني منلل     -

 املضيفة.التزامات اجملتمع الدويل ودور اجملتمعات  االنساني:الالجئون يف الشرق األوسط األمن 

مركلز دراسلات الالجلئني     احلواملدة، حمملد فلؤاد    مين،املوفاوز ايوب  حترير: حمكم،مؤمتر علمي 

 .2017جامعة الريموك اربد  –والنازحني وايفجرة القصرية 

حبث مشرتك مع الدكتورة روال امحد احلاج قاسم : ) املوقف السوري جتاه الالجئني الفلسطينيني  -

 (.2015م، جملة مؤته للبحوث والدراسات )1970 -1950يف سورية خالال الفرتة 

مشللرتك مللع الللدكتورة روال امحللد احلللاج قاسللم : ) السياسللة السللورية جتللاه حركللات التحريللر       -

 .1،2015، ملحق  42، جملة دراسات جملد 1970-1963الفلسطينية 

حبللث مشللرتك مللع د.مهللران حممللود الللزعي : جهللود الشلليخ زايللد بللن سلللطان يف توحيللد دولللة   -

( ، 6( ، ملحلق ) 43سلات العلدد )  م، جمللة درا  1971-1968االمارات العربيلة املتحلدة   

(2016.) 
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،  1946-1921حبث مشرتك مع د. حنان سليمان ملكاوي : العالقات االردنيلة اللبنانيلة    -

، 1، ملحللق  41جملللة دراسللات ، اجلامعللة االردنيللة ، العلللوم االنسللانية واالجتماعيللة ، جملللد  

2014. 

جملة دراسات ، اجلامعة ،  1959حتى  1956األملانية السياسية من   –العالقات األردنية  -

 .1997، 1، ععد 24األردنية، جملد 

جمللة دراسلات ،   ،  1959حتلى   1949األملانية االقتصلادية والثقافيلة    –العالقات األردنية  -

 .1997، 1، عدد 24اجلامعة األردنية، جملد 

جمللد   جملة دراسات ، اجلامعة األردنية،،  1958حتى  1949العراقية  –العالقات األملانية  -

 ,1999، 2، عدد26

جملة دراسات ، اجلامعة األردنية، جمللد   ، 1965حتى  1958العراقية  –العالقات األملانية  -

 .2000، 1، عدد 27

من  تلسيس اململكة العربية السعودية، حتى وفاة امللي املؤسس  السعودية –العالقات األملانية  -

ت تارخييلة ، جامعلة دمشلللق،    دراسلا  ، جمللة  1953حتلى   1926/ عبد العزيلز بلن سلعود   

 م.2006، 95/96عددان 

،  1964حتى  1953/   يف عهد امللي سعود بن عبد العزيز السعودية –العالقات األملانية  -

 م.2003، 3، عدد 30، جملد جملة دراسات ، اجلامعة األردنية

، جملة   1975حتى  1964السعودية يف عهد امللي فيصل بن عبد العزيز  –العالقات األملانية  -

   م.2005، 1، عدد11نارة ، جامعة آل البيت، جملد امل

جملة دراسات  ، 1967حزيران عام  إسرائيل على العرب يف موقف اإلعالم األملاني من عدوان -

 م.2004، 2، عدد 31، اجلامعة األردنية، جملد 
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ة األردنيلة،  جمللة دراسلات ، اجلامعل   ،  1952 10/9 اإلسلرائيلية  –اتفاق املصاحلة األملانيلة   -

 م.2005، 3، عدد 32جملد 

، اجلامعة ، جملة دراسات  1955حتى  1949نية السياسية من  األملا –العالقات األردنية  -

 .1997، 1، عدد 24األردنية، جملد 

امعلة  ، جمللة دراسلات ، اجل   1965حتلى   1953 السياسية اإلسرائيلية –العالقات األملانية  -

  م.2006أول  ، ملحق كانو33األردنية، جملد 

جمللة   1955حتلى   1949ملن  ادينلاور اخلارجيلة ،    كلونراد  املستشار األمللاني األول  سياسة -

 1996، 2، عدد 23، جملد دراسات ، اجلامعة األردنية

جمللة دراسلات ، اجلامعلة     مجهوريلة أملانيلا االحتاديلة / بعلد احللرب العامليلة الثانيلة ،        تاريخ نشلؤ  -

 م.1995، 6، عدد 22األردنية، جملد 

حتلى   1953األقتصلادية والعسلكرية والثقافيلة منل       االسلرائيلية -االحتاديلة العالقات األملانيلة   -

 م.2007، 3، عدد 34، جملة دراسات، اجلامعة األردنية، جملد 1965

 

 

 ب/اجلامعة األردنيةيف قسم التاريخ/كلية اآلدا شراف على رسائل الدكتوراهاإل

حتلى اقلرار النقلد     من  نشلة السلوق األوروبيلة املشلرتكة    :الدور الربيطاني يف االحتاد االوروبي .1

إعلللللداد مارينلللللا أمحلللللد الشلللللياب،     ،م2000 – 1957ملللللن  املوحلللللد " اليلللللورو " 

9/5/2021. 

اجتاهللللات االستشللللراق االسللللباني يف القللللرن العشللللرين اعللللداد شللللوكت ، حممللللد حسللللني      .2

،27/7/2020 
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م ، اعللداد حممللد نللادر قوامسلله ،   1856-1789لعالقللات العثمانيللة الربيطانيللة السياسللية  ا .3

20/5/2020. 

االسلرائيلي يف عهلد اللرئيس حمملد انلور       –دور الواليات املتحدة االمريكية يف الصراع املصلري   .4

 .2017م، اعداد اروى عبد الكريم اجلعربي ، متوز  1981-1970السادات 

م، اعللداد 2015-1948يف اسللتقبال الالجللئني ) اللجللوء االنسللاني (  تللاريخ الللدور االردنللي .5

 .4/5/2017الطالب حسن حييى بلتواي ،

، اعللداد حممللد   1948اىل  1917دور املسلليحيني العللرب يف احلركللة الوننيللة الفلسللطينية     .6

 .2014شلباية 

 2012 ، دراسة تارخيية ، كانون أول 1965-1928مشاريع املياه العربية على هنر االردن  .7

 ، اعداد منر حممد السليحات.

اعلداد اخلال    ,م 2011م.1990-1958السلعودية ملا بلني    -العالقات السياسية العراقية .8

 اجلعافرة

اعلداد   ,م2011م.1970-1950موقف اجلمهورية العربية السورية من القضية الفسلطينية   .9

 روال امحد احلاج قاسم

اعداد  ,م2011م.1908-1864( التاريخ األقتصادي جلنوب سورية )فلسطني واألردن .10

 سليم السوارية

م، إعلداد  2010م 1849-1848جتربة االحتلاد األمللاني ملن خلالل برمللان فرنكفلورت        .11

 اجمد امحد الزعي.

تطللور العللادات والتقاليللد والفنللون الشللعبية يف اجملتمللع السللعودي املعاصللر يف الفللرتة مللا بللني   .12

 م. إعداد صاحل حممد سبل.2006م، 2005 – 1950
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 شراف على رسائل املاجسترياأل

، م1988على االردن سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا حتلى   وأثرها 1967 حرب .1

 .20/5/2021مهند ابو فالح،  :إعداد

م ، دراسة تارخيية  اعداد نارق 1999-1968خميم البقعة يف اململكة االردنية ايفاعية    .2

 .2020مجيل يوسف  الراعي،   

 حمملود حسلني   اعداد حممد م  1981 -1964 عالقات االردنية املصريةلل التاريخ السياسي .3

 . 20/12/2020ابو عواد 

م دراسلللة تارخييلللة، اعلللدا الطالبلللة دعلللاء حلللا  البشلللتاوي  1750 – 1700للللواء نلللابلس  .4

،27/4/2017. 

، اعللداد الطالللب عمللر خالللد املعضللادي ،  1979-1968العالقللات العراقيللة االردنيللة مللن  .5

23/4/2017. 

، اعلداد الطالبلة آمنلة نصلر حمملد اصلميدة        1969اىل  1950لعالقات الليبية املصرية ملن  ا .6

27/11/2016 . 

، الطالب حممد نادر قوامسة تاريخ  1973اىل  1948العالمات االردنية الرتكية السياسية من  .7

 .2015كانون أول 

 . 2013، اعداد اشرف العتوم  1973اىل  1967العالقات االردنية االمريكية من  .8

 .2014، اعداد سامر العبادي  1951اىل  1921تاريخ العالقات االردنية اللبنانية من  .9

 م، إعداد براء غطاشة.2012م، 1958-1946الرتكية -العالقات األردنية .10

م. 1925حتلى   1908األملاني عللى اللنفط العراقلي منل      -الفرنسي-التنافس الربيطاني .11

 م، إعداد رغد سالمة العودات.2011
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-1955يخ العالقللات السياسللية بللني العللراق والواليللات املتحللدة األمريكيللة مللن عللام    تللار .12

 م، إعداد فاتن قناديلو.2011م. 1968

م. 2010، 1961-1921مشكلة احلدود الكويتية العراقية يف روء املعاهدات ما بني  .13

 إعداد مجعان عيد الوندة

. إعلداد  2008م، 1946-1921التطور التارخيي لآلحلوال الصلحية يف عهلد األملارة      .14

 أسامة علي نالفحة.

م. إعلللداد فانملللة 2008م. 1967-1950دور امللللرأة يف احليلللاة الثقافيلللة يف األردن  .15

 حسني الفقية.

م. إعللداد خالللد رلليف ا    2008م، 1989-1979األيرانيللة -العالقللات السللعودية  .16

 الشراري. 

إعداد مؤيد  م.2006، 1948يف الدفاع عن فلسطني حتى  هعبد القادر احلسيين ودور .17

 توفيق العقرباوي.

 م، إعداد صاحل حممد سبل.2003دور اجلنادرية التارخيي يف حضارة اجملتمع السعودي   .18

م، 2001م. دراسة يف العالقات السياسلية  1985-1970السورية -العالقات األردنية .19

 إعداد منى حممد العبدالالت.

. إعداد محدي 1997م. 1965-1889األصالحي  هحممد البشري األبراهيمي وفكر .20

 امحد عضيبات.

م. إعلداد مجعلة سلليمان    1997م. 1956-1867 هعبد القادر املغربي حياته وفكلر  .21

 غنيم.
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م. إعداد 1996م. 1939-1918احلربني العامليتني  األجتاهات السياسية يف لبنان بني .22

 امحد حممد الطراونة.

دة حممللود م. إعللداد عائلل 1996م. 1939-1933سياسللة بريطانيللا يف فلسللطني بللني    .23

 األعرج.

 الزماالت األكادميية:

عقلدها املعهلد الفرنسلي ومعهلد      املشاركة يف دورة إعداد " التلريخ الشفوي اليت أشلرف عللى   -1

عقلدت ملع اجلامعلة االردنيلة وجامعلة مؤتلة وجامعلة         اتفاقيلة االملاني يف عمان بنلاء  عللى    غوته

 واحلصول على شهادة املشاركة. 2018الريموك 

 Deutsche Akademischeالتبللادل األكللادميي             األملانيللة  هيئللةزمالللة   -2

Austauschdienst  

(DAAD) 

15/6-15/8/1994 . 

 زمالة مؤسسة فريدريش ايربت  -3

 Friedrich-Ebert-Stiftung 
 .قسم التاريخ,لدى جامعة هامبورغ 10/9/1995 – 10/6

م لدى معهد 2004ايلول  – حزيران (DAAD) ةة التبادل األكادميي األملانيئزمالة هي  -4

 يف هامبورغالشرق األملاني 

Deutsches Orient Institut 

 Deutsche.(DFG)زمالة مجعية البحث العلمي األملانية   -5

Forschungsgesellschaft 

 

 .يف هامبورغ م لدى معهد الشرق األملاني2007ايلول  –حزيران 
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م لدى املعهد األملاني 2008ايلول  –حزيران  DFGزمالة مجعية البحث العلمي األملانية   -6

 للدراسات األقليمية والعاملية 
GIGA German Institute of Global and Area 

Studies,Hamburg 

م لللدى املعهللد األملللاني 2009ايلللول  –حزيللران   (DAAD) زمالللة هيئللة التبللادل األكللادميي األملانيللة  -7

GIGA. 

 : املشاركة يف الندوات واملؤمترات

 

يف مؤمتر مئوية الدولة االردنية ال ي عقدته جامعة الريموك حتت رعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف  املشاركة -1

 .2021/ أيار/ 19 – 18" من 2021 – 1921الروابدة بعنوان " االردن والونن العربي 

 .1965 – 1953 واملانيا االحتادية نيتقديم ورقة حبثية بعنوان: امللي حس -أ

 .19/5/2021سات املؤمتر يف يوم ترأس جلسة من جل -ب

-17/10مهرجان تاريخ احلرب العاملية األوىل يف برلني حتت " عنوان احلرب أو السالم " خالل الفرتة ملن   -2

 Bundeszentrale fuerبإشلللراف هيئلللة التوعيلللة السياسلللية األملانيلللة   2018/ 21/10

politische Bildung  , األوىل وتلثريها على تلسيس وقدمت حماررة تارخيية حول احلرب العاملية

 الدولة األردنية.

املشاركة يف مؤمتر " الالجئون واالمن والتنمية املستدامة يف الشرط األوسط : احلاجة اىل حوار الشلمال /   -3

 16-15اجلنوب " ينظمه مركز دراسات الالجئني والنازحني وايفجرة القسرية يف جامعة الريموك ، عملان  

 اثر اللجوء السوري على املانيا وكيفية تعامل احلكومة االملانية جتاهه. عنوان البحث " 2016آذار 

املشاركة يف مؤمتر الالجئني الثاني : الالجئون يف الشرق األوسط األمن االنساني : التزاملات اجملتملع اللدويل     -4

 اسلتيعاب  وعنوان البحث " التجربة االملانية يف 2017ودور اجملتمعات املضيفة : مؤمتر علمي حمكم أيار 

 الالجئني السوريني.

 م الدميقرانية والسياسة.2009يف برلني تشرين ثاني  DAADندوة ايفيئة األملانية للتبادل األكادميي  -5

 م. برلني. اجملتمع املدني.2007كانون أول  DAADندوة ايفيئة األملانية للتبادل األكادميي  -6
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دية. املؤمتر األول حول مساق الرتبية الوننية والتاريخ يف اكرت يف مدينة براونشفايق املانيا األحتا-معهد جورج -7

م. الورقة املقدمة: الرتبية الوننية يف كتب املدرسة 2007الكتب املدرسية منوذج األردن ومصر. شباط 

 .يف االردن من الصف السابع حتى التوجيهي

ايفويلة يف األردن الورقلة    م يف بلون حلول  2005حزيلران   DAADندوة ايفيئة األملانيلة للتبلادل األكلادميي     -8

 .نظرة اردنية, ية يف األردنواملقدمة: التاريخ وايف

 م.2001ندوة كليلة الدراسلات الدوليلة/ جامعلة نانسلي التابعلة جلامعلة السلوربون/ بلاريس كلانون ثلاني             -9

University of Nancy, Universite de la Sorbonne. 

عمليلة السلالم بلني العلرب واسلرائيل ملن وجهلة نظلر          قدمت ورقة حول دور سياسة األحتاد األوروبي جتاه

 عربية.

م. قدمت ورقلة حلول   1999يف هامبورغ كانون أول  DAVOمؤمتر مجعية دراسات املشرق  -10

دور األردن األنساني جتاه قضايا األقليم: الضفة الغربية والعدوان األسرائيلي على لبنان وغزة وك لي العراق 

 وافغانستان.

حتت عنوان التعليم العايل العربي يف  DAAD األكادمييللتبادل  األملانيةايفيئة  املشاركة يف مؤمتر -11

 . 2012/ 28/9 – 26/9برلني  أملانياالتحول . املنعقد يف  ألساليبزمن التغيري ، السلوك اجلديد 

 HRK German Rectorsاملشاركة يف ندوة هيئلة ملؤمتر رؤسلاء اجلامعلات األملانيلة       -12

Conference   / The Voice of The Universities  اليت عقدت يف اجلامعة األردنية ،

حتت عنوان من اجل رفع مستوى العاملية وإدارة الشلراكة بلني معاهلد التعلليم      13/11/2012-12من 

 العايل األملانية و األردنية .

 

 

 


