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 املؤهالت العلمية

املؤهالت 
 العلمية

 ة ادلراسةمد س نة التخرج ادلوةل اجلامعة صالتخص املرحةل

 مـ1221 الأردن جامعة الريموك التارخي الباكلوريوس
1288-

1221 

 املاجسـتري
اترخي حديث 

 ومعارص
 مـ1225 الأردن جامعة الريموك

1221-

1225 

 ادلكتوراه
اترخي حديث 

 ومعارص
 مـ1222 الأردن اجلامعة الأردنية

1225-

1222 

 

 

  عة الأردنيةاجلام خارج التعلميية اليت معل فهيا  اتاخلرب 

 اخلربات العملية

 الفرتة اجلهة اخلربة

 1222 -1220 الاردن /وزارة الرتبية والتعلمي اترخي معمل

 2332-1222 الاردن /اجلامعة الأردنية حمارض غري متفرغ

 2332-2331 الاردن /جامعة العلوم والتكنولوجيا حمارض غري متفرغ

لكيــــة الآداب / جامعــــة ق ــــر أأس تاذ زائر 

 قسم العلوم الانسانية/ العلومو 

 برانمج التارخي

2313- 2312 

 2310،  2312، 2332 اجلامعة الأردنية -مركز اللغات  حمارض يف ال لبة الأجانب 

2310 
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 يف اجلامة الأردنية وجامعة ق ر اخلربات التدريس ية
(2332- 2321 ) 

املواد اليت مت 
 تدريسها

 املس توى املادة

 اجلامعة الأردنية/ ادلكتوراة لعربية يف القرن العرشيناجلزيرة ا -1

 اجلامعة الأردنية/ ادلكتوراة  احلديثالفكر ال ساليم -2

 اجلامعة الأردنية/ ادلكتوراة اترخي ق ر ا ساليم حديث -0
 

 

 اجلامعة الأردنية/ ماجس تري  من القرن العرشيناملرشق العريب يف النصف الثاين -1

 اجلامعة الأردنية/ ماجس تري ف الأول من القرن العرشيناملغرب العريب يف النص -2

 اجلامعة الأردنية/ ماجس تري مهنج البحث التارخيي -0

 حراكت ال صالح يف الوطن العريب -0
 

 اجلامعة الأردنية/ ماجس تري

 اجلامعة الأردنية/الباكلوريوس اترخي العرب املعارص -1

 نية   اجلامعة الأرد/ الباكلوريوس مهنج البحث التارخيي -2

    اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي العامل املعارص -0

  اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي الأردن املعارص -0

     اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي فلس ني املعارص -5

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي العرب احلديث -0

 اجلامعة الأردنية/ وسالباكلوري اترخي العامل احلديث -1

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي ادلوةل العامثنية -8

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي الأردن وحضارته -2

 اجلامعة الأردنية   / الباكلوريوس   الأردن اترخي وحضارة -13
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 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي الأردن احلديث وأأساليب تدريسه -11

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس خي الأردن وفلس نياتر -12

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس مدخل دلراسة التارخي -10

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس اترخي العرب يف القرن العرشين -10

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس حراكت ال صالح يف الوطن العريب -15

 اجلامعة الأردنية/ باكلوريوسال  عرص الهنضة والكشوف اجلغرافية -10

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس الرتبية الوطنية -11

 احلضارة الانسانية -18

 

 اجلامعة الأردنية/ الباكلوريوس

 

 

 "جامعة ق ر"لباكلوريوسا اترخي اخلليج العريب احلديث واملعارص -12

 جامعة ق ر / الباكلوريوس اخلليج يف العرص احلديث -23

 جامعة ق ر / الباكلوريوس العريباخلليج والعامل  -21 

يران احلديث واملعارص -22   جامعة ق ر / الباكلوريوس اترخي ا 

 جامعة ق ر / الباكلوريوس 1212اترخي العرب احلديث منذ عام  -20 

 جامعة ق ر / الباكلوريوس 2 اترخي العرب احلديث -20 

 جامعة ق ر / الباكلوريوس اترخي بالد الشام والعراق احلديث واملعارص -25 

 جامعة ق ر / الباكلوريوس اترخي النظم والنظرايت الس ياس ية والاجامتعية -20 
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 ادلكتوراة درجة ال نتاج العلمي بعد احلصول عىل

 ال نتاج العلمي

 (الأحباث)

 للنرش املقبول وأأ  املنشورال نتاج العلمي 
 (الأحباث)

)1( الرشعة، ابراهمي. )2332(. موقف القبائل البدوية من قافةل احلج الشايم يف القرنني السابع عرش 

 والثامن عرش امليالديني / جمةل دراسات – اجلامعة الأردنية، ع)2(، م)22(.

جمـةل /  م 1212مرشـوع اململكـة العربيـة املت ـدة عـام  .(2330. )، ابـراهميالرشعة  (2) 

 ( .01)، م(1)اجلامعة الأردنية،ع –دراسات 

أأبو موىس ، ) عروبة اجلزر ال ماراتية الثالث  .(2335. ) ، ابراهميةرشعال و  السوارية، نوفان (0)

 –جمةل دراسات /  (دراسة اترخيية واثئقية )م   1211-1153( طنب الكربى ، طنب الصغرى 

 .(02)، م( 2)، عاجلامعة الأردنية 

خلط احلديدي موقف القبائل البدوية من قافةل احلج الشايم وا(. 2335. ) ، ابراهميةالرشع (0)

 (.0)الرايض ، ع –دارة املكل عبد العزيز  –جمةل ادلارة /  23وبداية القرن  12احلجازي يف القرن 

 

/  جنيب عازوري ومرشوعه القويم العريب يف بداية القرن العرشين(.  2331. )همي، ابراةالرشع (5)

 .اجلامعة الأردنية -لعلمي مضن أأحباث همداة ا ىل الأس تاذ ادلكتور عيل حمافظة ،عامدة البحث ا

 

املشاريع ال رسائيلية لسـ تغالل ميـاه  ـر الأردن  (.2338. )الزمات، خادل وأأاب ، ابراهميعةالرش  (0)

 .م2338،(00)، م(2)جامعة الكويت ، ع –، جمةل العلوم الاجامتعية (1208-1201)

 

دراسة )م  1100-1001سلامين ابشا العظم وايل دمشق (.  3382. )، ابراهميةالرشع (1)

 (.1)الرايض ، ع –دارة املكل عبد العزيز  –جمةل ادلارة /  (اترخيية

 

لنش والبعثة الاس تكشافية الأمريكية ا ىل  ر الأردن والبحر امليت  (.2332. )ة، ابراهميالرشع (8)

 (.00)اجلامعة الأردنية، م –جمةل دراسات /  (1801/1808)عام 



 6 

 

ــراهميعةالرشــ  (2) ــايم  .(2313) ، اب ــني ع ــ يا  ب ــازي ودوره الس ــرار احلج ــزب الأح ح

 (.1)، ع(01)اجلامعة الأردنية، م –جمةل دراسات /  (1205 -1228)

 

-1200) مرشوع الهالل اخلصيب يف فكر نوري السعيد (. 2313. )، ابراهميةالرشع (13)

آل البيت، م -، جمةل املنارة للبحوث وادلراسات( 1200  .(5)، ع(10)جامعة أ

 

 -1221) حركــة فيصــل ادلويــش يف جنــد بــني عــايم (. 2311. ) ، ابــراهميةالرشــع (11)

 .(0)، ع(20)، جمةل مؤتة للبحوث وادلراسات، جامعة مؤتة،، م(1203

 

ـامن عـام  (.2311) .، ابـراهميالرشـعة (12) دور الأردن العسـكري والتوـوي يف سـل نة ع 

، (08)اجلامعــة الأردنيــة، م -ةل دراســات، جمــالأرشــ يف العســكري الأردين مصــدرا: 1215

 (.0)ع

 

العالقــات بــني القبائــل البدويــة ا ي ــة (. 2312. )ونضــال املــومي ، ابــراهميةالرشـع (10)

دارية للمن قة بـني عـايم  ، جمـةل (1201-1210)ابلعقبة يف ضوء التحولت الس ياس ية وال 

 (.1)، ع(02)اجلامعة الأردنية، م -دراسات

 

العالقات الس ياس ية بني رشيف مكة  (.2313) .وعايشة السويدات ، ابراهميعةالرش  (10)

آل رشـ يد يف حائـل بـني عـايم  ، قـدم يف مـؤ ر حبـوث (1223-1238)احلسني بن عيل وأ

 .لكية ادلراسات العليا –اجلامعة الأردنية / الرسائل اجلامعية الثالث

 

)15( الرشعة، ابراهمي ونضال املومي. ) 2310(. الت ورات ال دارية والس ياس ية يف قضايئ العقبة 

ومعان بني عايم )1211 – 1225( "دراسة واثئقية"، جمةل جامعة النجاح للأحباث )العلوم 

.(2) ، ع(28)، جمدل (الانسانية  

 

al Union 1971Arab (Jordanian) Nation- :1974(.1223. )، ابراهميةالرشع (10)
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analytical Study. Historical ، (20)، جمدل (العلوم الانسانية)جمةل جامعة النجاح للأحباث ،

  (.0)ع

 The Experience of the National(. 2231)  .خادلوأأابالزمات،  ، ابراهميةالرشع (11)

 1984)-Consultative Council of Jordan (1978 اجلامعة الأردنية،  -، جمةل دراسات

 (.   1)، ع(02)م

   

(18)Udayd: -Khawr al"Shraah IF. (2015). -aat KH and ALZam-Abaal

Journal of  ,": Documentary StudyConflict  Historical Significance and

Political Sciences and Public Affairs.        

  

لفاحل حسني،  "حبث يف نشأأة ادلوةل ال سالمية" كتاب مراجعة  (.2310. )الرشعة، ابراهمي (12) 

 (.85)اجلامعة الأردنية، ع -اجملةل الثقافية

 

: أأضواء عىل مذكرات ا افظة "مذكرات عيل حمافظة مراجعة  (.2310. )الرشعة، ابراهمي (23)  

 (.81/88)اجلامعة الأردنية، ع -، اجملةل الثقافية"2311 – 1208ذاكرة الأايم 

 

دريـا احلسـ ي أأمـري الرشيف  (.2312. )وأأنور اخلادلي الرشعة، ابراهمي (21)  قتادة ابـن ا 

 -العلـوم الانسـانية والاجامتعيـة -، جمـةل دراسـات(م1223 -1102/ هــ011 -521)مكة

 .(2)، ع(00)اجملدل اجلامعة الأردنية،

هياب محمد عيل زاهر ، ابراهميلرشعةا (22)  ينـة الـزابرة يف ق ـر وت ورهـا دم (.2312. )وا 

 اجلامعة الأردنيـة، -علوم الانسانية والاجامتعيةال -، جمةل دراسات(1232 -1810)بني عايم

 .(0)، ع(00)اجملدل

 

يف عهد رئـيا  الن ورات العامة يف الأردن (.2323. )وأأنور اجلازي الرشعة، ابراهمي (20) 

 -، جمـةل دراسـاتالصـ افة مصـدرا -دراسة اترخيية( 1211 -1202)الوزراء وصفي التل  

 (.1)، ع(01)اجملدل امعة الأردنية،اجل -العلوم الانسانية والاجامتعية
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املكرمـة يف عهـد الرشـيف  مكـةأأوضـاع  (.2323. )وأأنـا العمـو  الرشعة، ابراهمي (20) 

العلـوم الانسـانية  -، جمـةل دراسـاتجريدة القبةل مصـدرا( 1220 -1210)حسني بن عيل 

 (.1)، ع(01)اجملدل اجلامعة الأردنية، -والاجامتعية

 

ت ـور الأراكن التنظمييـة للحركـة املهديـة  (.2323. )واكيـد الركيبـات الرشعة، ابـراهمي (25) 

العلــوم الانســانية  -، جمــةل دراســات(1882 -1881) خــالل ســ ي رىلا عــىل الســودان

 (.2)، ع(01)اجملدل اجلامعة الأردنية، -والاجامتعية

 

ـــ  (.2323. )الرشـــعة، ابـــراهمي (20)  الل  والانتـــداب تمدينـــة القـــدس يف عهـــدي الاح

ىل أأيـن  " :ؤ روقـائع مـ،  حبث حمـّ  . م1201 -1211لربي انيني ا  -القضـية الفلسـ ينية ا 

THE PALESTINIAN ISSUE WHERE TO?" اجلامعـة الأردنيـة،عامن، دار ،

 .للنرش والتوزيع ايفا العلمية

 

ــراهمي (21)  ـعة، اب ــث اخلــزون الرشـ ــايم  (.2323. )ولي ــني ع ــوطي يف الأردن ب احلــرس ال

جمةل البلقاء للبحوث وادلراسـات، جامعـة عـامن ، "دراسة اترخيية واثئقية("0120 -1253)

 .الأهلية، حبث مقبول للنرش

 

الرشيف احلسني بن عيل يف رحةل الزرلكي  (.2321. )وأأنا العمو  الرشعة، ابراهمي (28) 

ىل مكة املكرمة يف عام " ما رأأيت وما مسعت" ، جمةل اجلامعـة ال سـالمية للبحـوث م1223ا 

 (.0)، (22)اجملدل  اجلامعة ال سالمية بغزة، -ال نسانية

. 

 

علمي يف مكة املكرمـة يف عهـد الرشـيف تال  (.2321. )وأأنا العمو  الرشعة، ابراهمي (22) 

، اجملـةل العربيـة للعلـوم ونرشـ "املدارس الهامشية منوذجـا( "1220 -1210)احلسني بن عيل

، (5)اجملــدل غــزة،  -، املركــز القــويم للبحــوثعيــةال نســانية والاجامت علــوم جمــةل ال -الأحبــاث

 (.0)ع

 

هياب محمد عيل زاهر ، ابراهميلرشعةا (03)  قافةل احلج الشـايم وتـدابري وليـة  (.2321. )وا 
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مناذج من واثئق متحف طـوب ( "م1102 -1108/ هـ1155 -1151) الشام بني عايم

 (.1)، ع(15)اجملدل ، اجلامعة الأردنية، -الأردنية للتارخي والآاثر ةلاجمل، "قايب رساي مصدرا

 

هجـود مؤسسـات ادلوةل الأردنيـة يف ةويـة  (.2322. )وفندي الواكد الرشعة، ابراهمي (01) 

، جمـةل اجلامعـة "دراسة اترخيية واثئقيـة( "1201 -1253)ق اعي الزراعة واملياه بني عايم 

 .غزة، حبث مقبول للنرش_  الاسالمية للبحوث ال نسانية

 

صــورة الأمــري عبــدحل بــن احلســني يف  (.2322. )وأأنــا العمــو  الرشـعة، ابــراهمي (02) 

، جمةل املنارة للبحـوث ( "م1200 -1210)بني عايم  االصحف مصدر  –املصادر املعارصة 

آل البيت، حبث مقبول للنرش –وادلراسات   .جامعة أ

 

 

 "الكتب"

 الكتب 

 س نة النرش هجة النرش امس الكتاب

 م 1258حتاد العريب عام الا (1)

 

،  اللجنة العليا لكتابة اترخي الأردن

 عامن، الأردن
2330 

ــامثن  (2)  آل ع ــائل أ ــان يف فض ــد العقي "    قالئ

 "دراسة وحتقيق 

 

 2332 عامن، الأردن

    

" ادلبلومـا  والعســكري " دور الأردن  (0) 

-1201العراقيــة  –يف حــل الأزمــة الكوي يــة 

 م1200

 2332 دنعامن، الأر 

، اترخي الأردن احلديث وأأساليب تدريسه  (0) 

  حامد طالحفة. ابلشرتاك مع د
 2332 عامن، الأردن

نوفان . ابلشرتاك مع د اترخي الأردن وحضارته (5) 

  حنان ملاكوي. السوارية ود
 2335 عامن، الأردن
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الأحزاب الأردنية والقضااي الوطنية والقومية   (0) 

(1253-1251) 

جنة العليا لكتابة اترخي الأردن، الل 

 عامن، الأردن
2310 

 2315 دار وائل للنرش، عامن اترخي الأردن وفلس ني   (1)  

 

 

 داريةل  عامل االأ 

 داريةعامل ال  الأ 

اللجان و 
 والأنش ة

 

 الس نة العمل الاداري

ــانية    ــة والانس ــوم الاجامتعي ــة العل ــد لكي  (الآداب) مســاعد معي

  لشؤون ال لبة

2330- 2335 

دارية     2332-2338 مساعد معيد لكية ادلراسات العليا للشؤون ال 

   2310 -2310 لكية الآداب/ رئيا قسم التارخي

  

 2335-2330 التارخيقسم جلنة ادلراسات العليا يف  ورئيا عضو 

2331-2338 

2310-2310 

2310-2315 

2315-2310 

2310-2311 

2311 -2318 

2318 -2312 

2231 -2323 

2323 -2123 

2123 -2223 

  

 جلنة ادلراسات العليا يف لكية الآدابيف عضو 

 

2310-2310 

 2331-2330 ممثل قسم التارخياجلامعة الاردنية و  -دابلكية الآ  جملايف عضو  

2310-2315 

2310-2311 

2311 -2318 
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2323 -2123 

2123 -2223 

 

   

 دابجملا اجلامعة الاردنية وممثل لكية الايف عضو 

 

1023-5231 

 

 التارخي قسمواللجنة الثقافية والاجامتعية يف  جلنة تدقيق العالمات يف عضو 

 

3223-3132 

اجلامعـة /عـامدة شـؤون ال لبـة) جلنة التحقيق يف خمالفات ال لبة يف عضو  

 (الأردنية

 

(2330-2332) 

عـة اجلام/عـامدة شـؤون ال لبـة) رئيا جلنـة التحقيـق يف خمالفـات ال لبـة  

 (الأردنية

2310- 2315 

2315-2310 

2311 -2318 

 

 للآن – 1222 عضو يف مجعية املؤرخني الأردنيني 

 

اجلامعـة / الرسـائل اجلامعيـة الثـاين اللجنة التحضريية العليـا ملـؤ ر يف عضو 

 لكية ادلراسات العليا –الأردنية 

 

2332/2313 

/ يف اجلامعـة الأردنيـةجلان انتخاابت جملـا احتـاد ال لبـة  يف رئيا وعضو 

 .مرات عديدة.... قسم التارخي / لكية الآداب

2338 -2332 

2312 -1223 

 

  

اجلامعــة  – عــامدة شــؤون ال لبــة –جلنــة قبــول ال لبــة اجلــدد  يف عضــو

 .الأردنية

 

 

2332-2338 

واجلامعة ( غوميلوف)جلنة اساتذة اجلامعة الوطنية الاكزاخية يف مقرر وعضو  

ليف كتــاب عــن اكزاخســ تان والعالقــات الثنائيــة بــني الأردن الأردنيــة، لتــأأ 

 .واكزاخس تان، اجلامعة الأردنية و السفارة الاكزخس تانية 

2332/2313 
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جلنـة ق ـاع "وزارة التعلمي العايل ، –صندوق دمع البحث العلمي  عضو يف

 ."العلوم الانسانية والاجامتعية والاقتصادية

 

2310 – 2311 

  

عداد مل "عضو يف جلنة  م 2310 – 1210وئويـة الثـورة العربيـة الكـربى ال 

 ".وسهم الوفاء للشهيد وصفي التل

 

2315 – 2310 

نسانيةهي " عضو يف   ". اجلامعة الأردنية/ وئة حترير جمةل دراسات للعلوم ال 

 

2318 -2312 

 

ــة" عضــو يف   ــارخي ئناســ بة املوئوي ــب الت ــة ال صــدارات اخلاصــة لكت "/ جلن

 .وزارة الثقافة -ة التأأسيااحتفالية مئوي

 م2321

ادلوةل واملؤسســات يف  -جلنــة مرشــوع مجــع الــرتاث الشــفوي " عضــو يف  

 .وزارة الثقافة"/ الرواية الشفوية

 م2321

قلميية: حم  ومقمي يف العديد من اجملالت العلمية   للآن -2330 .العربية وال 

 م2322 – 2321 . عضو جملا منتدى اجلامعة الأردنية الثقايف 

 

 املؤ رات

الندوات 

 املؤ راتو 

وورشات 

 العمل
 

 الفرتة اجلهة امس املؤ ر

 "عامن الاجامتعي الثاين مؤ ر" -1

الأحــزاب الأردنيـــة ذات الا ـــاه " 

 "م1200 – 1221الوطي 

 

 2332 وز  عامن -مركز الأردن اجلديد 

حبــوث الرســائل اجلامعيــة "مــؤ ر  -2  

ــث ــات ال "، "الثال ــني العالق س ياســ ية ب

رشيف مكة احلسني بن عيل وأآل رش يد 

 "(1223-1238)  يف حائل

لكية / اجلامعة الأردنية 

 ادلراسات العليا

ترشين الثاين 

2313 
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 "محمد صبحي أأبو غنمية" ندوة   -0

 امعةج/ معهد بيت احلمكة

آل البيت   أ

 

ترشين 

 2330أأول

ش يخ املؤرخني العرب " ندوة  -0

 "عبدالعزيز ادلوري

لكية / سم العلوم الانسانيةق 

جامعة / الآداب والعلوم

 ق ر

 

اكنون الأول 

2311 

 
عمل عبد الكرمي ش يخ املال " ندوة  -5

 "غرايبة

 لكية الآداب / التارخيقسم 

 الأردنيةامعة اجل

 

آذار   2318أ

القضـية الفلسـ ينية  " :ؤ روقائع م -0  

ىل أأين  THE PALESTINIAN - ا 

ISSUE WHERE TO?" عنـوان ،

مدينـــة القـــدس يف عهـــدي )  :ةالورقـــ

ــــانيني  ــــداب الربي  ــــالل  والانت الاح

 .حبث حمّ   .(1201 -1211

 

 2323  اجلامعة الأردنية

صورة الأمري عبدحل ابن احلسني "  -1 

يف الصــــ افة احلجازيــــة والفلســــ ينية 

نشــــأأة " ، مــــؤ ر "م1200 -1210

ادلوةل الأردنيــة يف النصــف الأول مــن 

مـارة  -عرشينالقرن ال   -1221)عهد ال 

ـــــة ادلوةل ("م1200 ـــــ بة مئوي ، ئناس

 . الأردنية

آل البيت  2321 وز   جامعة أ
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 العلميةرشاف عىل الرسائل وال  املناقشات 
 

 العنوان الرساةل

 :ال رشاف

-2338)  السـويدات سـامل عائشة لل البة رساةل ماجس تريعىل  مرشف -1

عالقات الس ياس ية بني رشيف مكـة ال" . اترخي اخلليج العريب/  (2313

 ."(1223-1238)  احلسني بن عيل وأآل رش يد يف حائل
 

( / 2313-2338)  الفرجات خادل ربيع لل الب ماجس تري رساةل عىل فمرش  -2

 ."(1210-1202)الزناع حول واحة الربميي بني عايم  "  .اترخي اخلليج العريب
 

(/ 2312 – 2332)اعفة عامر املس لل الب املاجس تريرساةل عىل  مرشف -0

أأهل مناطق الهجر ودورمه يف احلياة العامة يف عهد "   .اترخي اخلليج العريب

 ".(1203-1212)املكل عبدالعزيز بن سعود 

 

 

  – 2310) بة رزان عبداحللمي عابدينلل ال  رساةل املاجس تريعىل  مرشف -0

من خالل احلياة العامة يف مدينة القدس "  .فلس ني احلديث اترخي(/ 2318

  -5281/ هـ 200 – 205) السجل الرشعي الأول  مكة القدس الرشيف 

 ".دراسة وحتليل (م1503
 



 15 

 – 2310) ا هياب محمد عيل زاهر لل الب كتوراةرساةل ادلعىل  فمرش  -5

دراسة  – (1812 -1811) ق ر بني عايم"   .اترخي اخلليج العريب(/ 2318

 ".اترخيية يف ت ور احلياة العامة

 

 

0- مرشف عىل رساةل ادلكتوراة لل الب أأنا انيف ارش يد العمو  ) 2318-  2323  (/ 

اترخي اخلليج العريب ".  " مكة املكرمة عامصة مملكة احلجاز  )1210-1225م(- دراسة 
 اترخيية يف الأحوال العامة ".

 

1-مرشف عىل رساةل ادلكتوراة لل الب اكيد كرمي محد الركيبات ) 2312-  2323 (/ اترخي 

ال سودان  احلديث واملعارص." الفكر الس يا  للحركة املهدية يف السودان وأأثره يف ت ور 

 كيان الأنصار وحزب الأمة القويم )1822-1285م(".
 

8- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل الب أأنا عاطف عيد الصبي ات ) 2312-  2323 (/ 

اترخي الأ ردن احلديث واملعارص. " مدينة عامن بني عايم 1200 – 1200-  دراسة اترخيية 

 يف ت ور احلياة العامة ".
 

 2- مرشف عىل رساةل املاجس تري  لل البة هيا هاين حشادة احلديد )2312-2323(/ اترخي

 الأردن والعراق احلديث واملعارص." جملا التعاون العريب )1282-1223( - دراسة اترخيية".

 

13- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل ال بة شريين عبداحللمي املهريات ) 2323-2312(/ 

اترخي الأ ردن احلديث واملعارص. " مع سكرات احلسني للعمل والبناء " معسكرات الشهيد 
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 وصفي التل" بني عايم )1202 –1280( دراسة اترخيية واثئقية".

 

 

11- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل الب ليث صباح اخلزون ) 2312- 2323(/ اترخي 

الأ ردن احلديث واملعارص. " احلرس الوطي يف الأردن )1253 –1200( دراسة اترخيية 

 يف نشأأته ودوره".
 

12- مرشف عىل رساةل ادلكتوراة لل الب فندي أأمحد الواكد ) 2323-   2322(/ اترخي الأ ردن 

 احلديث واملعارص." احلياة الاقتصادية يف الأردن بني عايم )1253- 1201م(".

 

10- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل ال بة هبة زايد قامس) 2321- 2322(/ اترخي اجلزائر 

احلديث واملعارص. " حزب الشعب اجلزائري ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائريةما بني 

 عايم )1201 –1202م( - واثئق احلزب وحصافته مصدرا".
 

10 - مرشف عىل رساةل املاجس تري لل ال بة أأمرية مبارك الرش يدي ) 2321- 2322(/ 

اترخي الكويت احلديث و املعارص. "دور جملا الأمة الكوييت يف القضااي الوطنية بني عايم 

 )1211 –2330( دراسة واثئقية اترخيية ".
 

15- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل الب عيل عودة ا مديني ) 2321- 2322( / اترخي 

الأ ردن احلديث و املعارص." حر كة الضباط الأردنيني الأحرار بني عايم )1253 – 

 1251م( دراسة اترخيية ".

 

10- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل الب مساعد أأمحد اخلريشا ) 2321- 2322( / اترخي 

الأردن احلديث واملعارص." دور القوات املسل ة الأردنية يف معليات حفظ السالم 
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 ادلولية- كرواتيا امنوذجا )1222 – 1221م( ".
 

 

11- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل ال بة رشا حسن أأبو زيد ) 2322-   ( / اترخي الأردن 

احلديث واملعارص. "ال دارة الأردنية يف فلس ني )الضفة الغر بية والقدس( بني عايم 

 1208-1251 " الواثئق مصدرا  ".

 

18- مرشف عىل رساةل املاجس تري لل ال بة رشوق ممدوح اخلرابشة ) 2322-   ( / اترخي 

الأردن احلديث واملعارص. "مديرية الثقافة ال عسكرية يف عهد املكل حسني بن طالل 

 )1252- 1222( – النشأأة والت ور".
 

اترخي / (   -2321)  ب عبداملهدي منور الشعراءلل ال ادلكتوراةرساةلعىل  فمرش -12

 – 5021) ملكل حسني بن طاللمدينة القدس يف فكر ا ".الأردن احلديث واملعارص

 ". خ اابت املكل حسني مصدرا ( م1222
 

 

23-  

 

 :املناقشات
ميان عزيب فرحيات :ةلل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة  -1 -1221)يف الأردن  اترخي القضاء ". ا 

 .2331. اجلامعة الاردنية ،("1282
 

العالقات المينية العراقية " . أأمحد صاحل العرايم أأمحد :لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة  -2

 .2331. اجلامعة الاردنية ،"1202 -1200
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العالقات الس ياس ية " . مفرح محيد س ند العزني :لل الب رساةل املاجس تريعضو جلنة مناقشة  -0

 .2331. اجلامعة الاردنية ،"1205 -1212السعودية العراقية 
 

املس يحيون العرب وفكرة القومية  ". فدوى أأمحد نصريات :ةلل الب راةرساةل ادلكتو عضو جلنة مناقشة  -0

 .2338. اجلامعة الاردنية ،( "م1218 -1803)العربية يف بالد الشام ومرص 
 

اترخي مدينة صور " . محمد بن معر بن مبارك الغيالين :ةلل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة  -5

 .جامعة الريموك ،( "م1210 -1888)يصل بن ةريك العامنية البحري يف عهد السل ان ف 

2331. 

 

الثقافة الاسالمية يف  ".  محمد شهرين بن احلاج مرصي: لل الب رساةل ماجس تريعضو جلنة مناقشة  -0

 .2331. جامعة الريموك ،" سل نة برواني

آلء محمد عيل خريسات :ةلل الب اجس تريرساةل املعضو جلنة مناقشة   -1 ضاء س ي ان يف قالهجرة ول" . أ

. اجلامعة الاردنية ،"(من خالل جسالت حممكة ايفا الرشعية) ايفا خالل القرن التاسع عرش 

2332. 

أأهل اذلمة يف مدينة " . محمد اتج عبد امحليد الكوحفي :لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -8

. اجلامعة الاردنية ،("والتأأثريالتكوين ) حلب يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش امليالدي 

2332. 

أأثر اس تخدام ا سرتاتيجييت التعلمي " . زهور رضيان الزبن :ةلل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -2

التباديل واخلري ة املفاهميية يف حتصيل طلبة الصف العارش يف مبحث التارخي وا اهاىلم حنو 

 .2332 .اجلامعة الاردنية، "املبحث

 

عامن يف عهد " . محمد عبد الرزاق أأمحد حمارب :لل الب رساةل املاجس تريضو جلنة مناقشة ع  -13

 .جامعة الريموك ،"دراسة يف الواثئق الربي انية 1202 -1210السل ان ةميور بن فيصل 

2310. 

 

 ،"1215 -1225ابدية معان " . أأنور دبيش اجلازي :لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -11

 .2315 .ةعة مؤتجام
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براهمي الفرجات :لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -12 البعثات العلمية يف الأردن " . ربيع خادل ا 

 .2315.اجلامعة الاردنية ،"1202 -1220يف الفرتة ما بني 

 

رك بني ت ور املدارس يف الك" . جناح ابراهمي النوايسة: لل البة رساةل ادلكتوراةنة مناقشة عضو جل   -10

 .2315 .جامعة مؤتة ،"1281 -1200عايم 

 

 

: الرتكيب الاجامتعي الأردين" . هجاد محد عبيد ا يسن :لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -10

 .2315. اجلامعة الاردنية ،"1201 -1228ال ثي وادليي 

 

 

آلء محمد خريسات :ةلل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -15 الهجرة  والاس تعامر الاس ي اين " . أ

 – 1233الهيودي يف قضاء ايفا منذ م لع القرن العرشين حىت قيام الثورة الفلس ينية الكربى 

 .2310 .اجلامعة الاردنية ، " 1200

 

 
العراقية من  –العالقات الأردنية " . اجلبوري حسن  لل الب رساةل املاجس تريعضو جلنة مناقشة   -10

آل البيت،"مشيةالواثئق الهاخالل   .2310 ، جامعة أ

 
 - 1212سلامين املوىس مؤرخا " . خدلون امحلود لل الب رساةل املاجس تريعضو جلنة مناقشة   -11

آل البيت،"2338  .2310 ، جامعة أ

 

حركة القبائل البدوية يف ". ماجدة ان ون عايد مراين: لل البة رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -18

 .2310. اجلامعة الاردنية ،"ني الثامن عرش والتاسع عرشرشيق الأردن يف القرن

 

 

آمنة نرص محمد امصيدة :ةلل الب رساةل املاجس تريعضو جلنة مناقشة   -12 املرصية  -العالقات الليبية " . أ

 .2310. اجلامعة الاردنية ،" 1202 -1253

 

 

ة يف يالزراع احلياة ". قبةاملشا أأمحد سامل عبد الرمحن: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -23

 .2310. اجلامعة الاردنية ،"1253-1222 الأردن
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، "م1255الأردن وحلف بغداد " . أأمحد الرصايرة :لل الب رساةل املاجس تريعضو جلنة مناقشة   -21

 .2332 جامعة مؤتة،

 

 

- 1281محيدة وديرىلم  بنو. " معر خلف الزواهرة: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -22

 .1231. اجلامعة الاردنية ،"م1221-1800/ ه1003

 

 

قضااي احلدود الأردنية ". خادل صاحل عبدالغي املقصقص: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -20

 .2310 .جامعة الريموك ،"1200-1221السعودية يف الواثئق الربي انية  

 

 

-1228انحية الرمثا بني عايم  ". الش بول محمد حلفا: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -20

 .2310 .اجلامعة الأردنية ،"1251

 

 

الرصاع عىل السل ة بني البابوية ". أأمحد ةريك الرشيدة: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة  -25

 .2311 .اجلامعة الأردنية ،"م1222 -1852واي اليا املوحدة 

 

 

اترخي ادلور الأردين يف اس تقبال " . حسن حيىي بلتاوي: لل الب راةرساةل ادلكتو عضو جلنة مناقشة  -20

 .2311 .اجلامعة الأردنية، ("اللجوء ال نساين)  2315 -1208الالجئني 
 

 

 -العالقات الس ياس ية الأردنية ". غسان توفيق محمد عيل: لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -21

آل البيت ،"1251-1221الرتكية    .2311 .جامعة أ

 

 

النظام الس يا  يف الكويت بني . "عبدحل الرش يدي: لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -28

آل البيت ،"1223-1201عايم    .2311. جامعة أ
 

 

براهمي سالمة:  البلل ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -22 وقاف يف حمافظة العامصة عامن الأ " . بيان ا 

 .2311 .ة الأردنيةاجلامع ،"2310-1221بني عايم  

 

 – 1221امجلارك الأردنية " . هامش الهامش : لل الب رساةل ادلكتوراةنة مناقشة عضو جل  -03 
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 .2311 .، جامعة مؤتة"م2310

 

 

 

نظرة قادة ارسائيل ا ىل عرب . " مواهب حتسني القط: لل البة رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -01

 .2318 .اجلامعة الأردنية ،"لشخصيةفلس ني وعرب اجلوار من خالل مذكراىلم ا

 

 

 احلياة الاجامتعية يف". طالل عبدالهادي خرصان احليان :لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -02

آل البيت، "1223-1201  خالل الفرتةالكويت  دوةل  .2318 .جامعة أ

 

 

عىل ت الاقتصادية العالقاتأأثري ". عبد حل العزني: لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -00

آل البيت ،"2310-2335 اخلارجية الكويت والأردن س ياسة  .2318 .جامعة أ

 

 

يف  الأوضاع الس ياس ية" . غزال شهاب شاهر عرمو : لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -00

آل البيت ،"5183 - 1831مرص بني عايم   .2318. جامعة أ

 

 

 الاقتصادية الأكراد أأوضاع " .  أأزور جامل داؤد :لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة   -05

آل  ،"2321 - 1018 عهد السل ان عبد امحليد الثاين  املوصل يفيف ولية والاجامتعية   جامعة أ

 .2318. البيت
 

 

 -2181اململكة العربية يف دمشق " . يعةابد الرو محم: لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -00

آل البيت ،"صدراجريدة العامصة م،  1223  .2318 .جامعة أ

 

 

العامثنية  اه ولية ة الس ياس"   .بشري حسن السمو: لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -01

آل البيت ،"2321 - 1018 عهد السل ان عبد امحليد الثاين يف احلجاز  .2318 .جامعة أ

 

 

اخل اب الس يا  ملنظمة . "    مرشد حشادة الرجيب: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -08

 .2318 .جامعة الريموك  ،"1288 -1200التحرير الفلس ينية بني عايم 
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 - 1018 قضاء طرباي بني عايم ".  منال قامس: لل البة ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة   -02

آل البيت ،"2181  .2312 .جامعة أ

 

 

اخملاميت الفلس ينية يف الأردن . " لفتاح طبيشاتيم عبدا: لل البة رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة   -03

ربد  واحلصن : ورعاية الأمم املت دة  ،" 1213 -1208منوذجا من س نة ( عزيم املفيت)خمامي ا 

 .2312. اجلامعة الأردنية

 

 

قضاء عاك حتت احل  املرصي  بني "محمد ادلويك  : لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة   -01

آل البيت ،"3180 - 0118 عايم   .2312. جامعة أ

 

 

قضاء ايفا حتت احل  املرصي  بني "عامر اخلوادلة  : لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة   -02

آل البيت ،"1803 - 0118 عايم   .2323 .جامعة أ

 

 

براهمي محمد معران: لل الب رساةل ادلكتوراةجلنة مناقشة  رئيا -00  القيادات بني الزناع. " عيل ا 

. اجلامعة الأردنية ،"م1192 -1097 ـ/ه588 -490 املسلمني مع الرصاع عىل وأأثره الصليبية

2323. 

 

الأمريكية  -العالقات الأردنية. " أأرشف العتوم: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة  -00

 .2323. اجلامعة الأردنية ،" 1222 -1210

 

 

الس ياق : م1288فك الارتباط " نبة محمد الشخا: لل الب ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة   -05

 .2323. اجلامعة الأردنية ،"التارخيي والنتاجئ

 

 

براهمي الرشفات : لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة   -00 دور الأمري فيصل ابن احلسني "ا 

آل البيت ،"1223 - 1238 بني عايم  الس يا  والعسكري  .2323. جامعة أ

 

 

الاصالحات الادارية والعسكرية يف عهد "حامك ادللعة : لل الب ماجس تريرساةل عضو جلنة مناقشة  -01

آل البيت ،"م1808 -1838السل ان محمود الثاين   .3232.جامعة أ
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 -1210العالقات الأردنية اللبنانية " مرام النعريات : لل البة ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -08

 .2323. اجلامعة الأردنية ،"1223

 

 

الأوقاف يف الكويت بني عايم " الرش يدي محمد : لل الب ماجس تري رساةل عضو جلنة مناقشة -02

آل البيت ،"1223 -1201  .2323. جامعة أ

 

 

احلياة الاقتصادية والاجامتعية يف " عيل فؤاد حناوي : لل الب ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -53

جامعة  ،"صدرام ، جريدة العامصة(1223 -1218) بالد الشام يف عهد احلكومة الفيصلية 

 .2321. الريموك

 

 

 -ه010) عقد امجلان يف اترخي أأهل الزمان" حنان الزير : لل البة ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -51

 .2321،اجلامعة الأردنية  ،"دراسة وحتقيق -للعيي      ....  002

 

 

الأزهر من موقف اجلامع " معتصم عيل الكوبري : لل الب ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -52

 .2321، اجلامعة الأردنية ،"دراسة اترخيية( 1200 -1882)الاحتالل الربي اين ملرص 

 

 

جامل ابشا السفاح يف ادلراسات "  أأمين اكمل محمود مراد: لل الب ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -50

 .2321. جامعة الريموك ،"العربية املعارصة

 

 

املوقف الأردين من الانتفاضة "  محمد اندر محمد الصامدي: البلل  ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -50

 .2123. جامعة الريموك ،"م1281الفلس ينية الأوىل 

 

 

 -1250احلركة ال البية الأردنية . " عيل العواودة: لل الب رساةل ادلكتوراةعضو جلنة مناقشة  -55

 .2123. اجلامعة الأردنية ،" 1222

 

 

بن  خ اابت املكل حسني" محمد البدارنة أأسامة يزن : لل الب س تريماج  رساةلعضو جلنة مناقشة   -50

 ،"دراسة وحتليل 1221 -1210 (مدريد –الرابط  -جنيف )طالل يف املؤ رات ادلولية 

 .2321. جامعة الريموك
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) احلياة الربملانية يف الكويت " حسني سعدون امل ريي : لل الب ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -51

 .2123. جامعة الريموك ،"والعالقة بني السل تني ال رشيعية والتنفيذية( م2831 -1213

 

 

موقف جالةل املغفور هل املكل " ماكل عويضة الشخوت : لل الب ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة   -58

 -1208"  واثئق اجلامعة العربية مصدرا" احلسني بن طالل الس يا  من القضية الفلس ينية

آل البيتجامعة  ،"1212  .2223. أ

 

 

قضاء حيفا منذ  اية العرص " ا رساء همنا أأبو عويض : لل البة ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -52

آل البيت ،"م1201 -1882العامثين وحىت فرتة الانتداب الربي اين  .2223. جامعة أ

 

 

مارة : " الزبور عاطف لل البة هبة ماجس تري رساةلعضو جلنة مناقشة  -03 من الأردن  رشقموقف ا 

 .2223. جامعة الريموك ،"1200 -1221حرر يف سوراي بني عايم حراكت الت

 

 

 

 اللغات                                              

 كتابة حمادثة قراءة اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد مقبول جداجيد ال جنلزيية

 


