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 بسم هللا الرحمن االرحيم                                         
 

 
                                                                                                             

 
  البيانات الشخصية 

 حنان سليمان محمد ملكاوي  االســـــــم 
 ام قيس   –اربد  تاريخ ومكان الميالد 

 كلية اآلداب  الكلية
 قسم التاريخ  القسم

 
    المؤهالت الدراسية 

 التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية 

 م 1993 جامعة اليرموك  تاريخ بكالوريوس  
 م 1997 الجامعة األردنية تاريخ حديث ومعاصر ماجستير
 م 2001 ةالجامعة األردني فلسفة التاريخ دكتوراه 

 
  التخصص ومجاالت االهتمام 

 حديث تاريخ  التخصص العام 

 تاريخ حديث ومعاصر التخصص الدقيق 

 التاريخ الحديث والمعاصر  مـجاالت االهتمام

 
  السجل الوظيفي    

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة  

 2000  -1998 وزارة التربية والتعليم  مدرس  
 17/2/2003 -2002/ 17/2 قسم التاريخ/ الجامعة األردنية  محاضر متفرغ 
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 26/8/2013 – 2003/ 28/2 ة قسم التاريخ/ الجامعة األردني مساعد أستاذ  

 9/2019/ 2 – 2013/ 26/8 قسم التاريخ/ الجامعة األردنية  أستاذ مشارك  

 2/9/2019 قسم التاريخ  / الجامعة االردنية أستاذ دكتور 

 
  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 كلمة(  150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 
 ، دراسة تاريخية اجتماعية اقتصادية وادارية" 1947-1921" مدينة عمان 

تعتبر دراسة التاريخ االجتماعي من موضوعات التاريخ الهامة التي تكشف المظاهر االجتماعية لمنطقة شرقي األردن بشكل عام      
تناولت الدراسة تاريخ المدينة قبيل التأسيس لإلمارة من حيث تسميتها وموقعها وتضاريسها واستقرار ولمدينة عمان بشكل خاص، وقد  

الشركس فيها، كما تناولت التقسيمات السكانية لمدينة عمان واصول السكان فيها من عرب وغيرهم. كما ركزت على الحياة االقتصادية 
بيان أهم الموارد االقتص المدينة، من حيث  العلم واالدب في  لسكان  ادية، إضافة الى دور األمير عبدهللا بن الحسين في تشجيع 

المدينة. وكذلك الحديث حول الحركة العمرانية والمرافق الخدمانية، والعادات والتقاليد االجتماعية، والخدمات الصحية التي سعت  
 . الحكومة لتقديمها للمواطنين

 
    السجل الوظيفي   

 التاريخ   العمل وعنوانهاجهة  الوظيفة  
 2000  -1998 وزارة التربية والتعليم  مدرس  
 17/2/2003 -2002/ 17/2 قسم التاريخ/ الجامعة األردنية  محاضر متفرغ 
 26/8/2013 – 2003/ 28/2 ة قسم التاريخ/ الجامعة األردني مساعد أستاذ  
 9/2019/ 2 – 2013/ 26/8 قسم التاريخ/ الجامعة األردنية  مشارك أستاذ  
 2/9/2019 قسم التاريخ  / الجامعة االردنية أستاذ دكتور 

 
    األعمال اإلدارية واللجان

 مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
   2019 – 2018                                             رئيس قسم التاريخ/ الجامعة األردنية  للعام الدارسي  .       

 2019 - 2018                                        عضوًا في لجنة وضع خطة السنة التحضرية لكلية اآلداب  .     
عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي األول في التاريخ والحضارة اإلسالمية  بعنوان "الحياة العلمية والفكرية والثقافية في  

 2019.        ، جامعة اليرموك 2019تشرين األول  3-2م"  20-7هـ/14-1العالم العربي بين القرنين 
مشروع حول التاريج الشفوي بين الجامعة االردنية ، المركز الثقافي الفرنسي  عضوا وممثاًل عن الجامعة االردنية في 

(INSTITUT FRANCIS   والمعهد االلماني ، )) GOETHE  INSTITUT             .  )2017  - 2018    . 
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  -  2016                                                   رئيس قسم التاريخ/ الجامعة األردنية  للعام الدراسي .        
2017 

 -  2016                                             منسقة مادة "التربية الوطنية" / كلية اآلداب/ الجامعة األردنية .  
2017 

 2019 -  2016      .          اللجنة العليا والفرعية النتخابات اتحاد الطلبة الجامعة األردنية / كلية اآلدابعضوًا في 
 2018 -  2016        .                  عضوًا في لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي/ كلية اآلداب/ الجامعة األردنية

 -  2016        .                                   عضوًا في لجنة الخطة الدراسية/ كلية اآلداب / الجامعة األردنية 
2017 

 -  2016       .                                       مقرر لجنة الخطة الدراسية في قسم التاريخ/ الجامعة األردنية 
2017 

   2017 -  2016                           .  الدراسات العليا والبحث العلمي في قسم التاريخ/ الجامعة األردنيةمقرر لجنة 
  -  2011                                                          مساعد عميد كلية اآلداب لشؤون الجودة والتطوير  . 

2013 
   2011                                                                            عضو في لجنة الخطة لكلية اآلداب  .   

- 2013 
   2011                                                                           عضو في اللجنة الثقافية لكلية اآلداب . 

- 2013 
  -  2011      .                                                                للجنة الجودة والتطوير لكلية اآلداب رئيساً 

2013 
 2013 -  2011                                           عضوًا في لجنة تطوير موقع الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية . 

 2013 - 2012                                     عضوًا في لجنة التحقيق في قضايا الطلبة في كلية اآلداب بتاريخ . 
- 2017/   2013-2003                                                    عضوًا في اللجنة الثقافية في قسم التاريخ  .

2019 
- 2017/   2013-2003                                                  قسم التاريخ   .عضوًا في لجنة إرشاد الطلبة 

2019 
-2017/  2013-2003                                                            عضوًا في لجنة تدقيق العالمات .     

2019 
 - 2008                                                                        عضوًا في مجلس الكلية لمدة فصلين .

2009 
 2009 -  2008                                                            أمين سر مجلس قسم التاريخ الجامعة األردنية .

 2009 – 2008                                             رئيس اللجنة االجتماعية في قسم التاريخ الجامعة األردنية .
 

  تقييم عدد من البحوث العلمية منها:
 .2014ـ  احكومة البريطانية واإلدارة المالية في فترة تأسيس إمارة شرق األردن، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، 
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، مجلة  1917-1838ـ  دور بريطانيا في الهجرة اليهودية إلى فلسطين ودورها في تغير البنية السكانية القدس خالل الفترة  
 الجامعة االردنية .-دراسات 

 ، مجلة مؤتة.1946-1921ــ  سياسة األمير عبدهللا بن الحسين تجاه الوطنية الفلسطينية خالل فترة اإلمارة  

 الجامعة االردنية -من خالل الصحافة السورية، مجلة دراسات  1921-1918ياسية في العهد الفيصلي ــ  األوضاع الس

 ، مجلة مؤتة  . 1975-1925ــ   مشاريع توطين البدو في بادية معان 

 الجامعة االردنية   -ــ اتجاهات المواطنين القطريين نحو منظومة مقومات الهوية الوطنية في قطر ، مجلة دراسات 

 .2014ـ  احكومة البريطانية واإلدارة المالية في فترة تأسيس إمارة شرق األردن، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، 

، مجلة  1917-1838ـ  دور بريطانيا في الهجرة اليهودية إلى فلسطين ودورها في تغير البنية السكانية القدس خالل الفترة  
 الجامعة االردنية .-دراسات 

 ، مجلة مؤتة. 1946-1921ــ  سياسة األمير عبدهللا بن الحسين تجاه الوطنية الفلسطينية خالل فترة اإلمارة 

 الجامعة االردنية  -من خالل الصحافة السورية، مجلة دراسات  1921-1918ــ  األوضاع السياسية في العهد الفيصلي 

 ، مجلة مؤتة  . 1975-1925ــ   مشاريع توطين البدو في بادية معان 

لجامعة االردنية ـــ  ا  -ــ اتجاهات المواطنين القطريين نحو منظومة مقومات الهوية الوطنية في قطر ، مجلة دراسات 
 . 2020القدس في عيون الرحالة العرب رحلة عبد الغني انموذجاً ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ، اليرموك 

( ، مجلة ابحاث    1659-1554ــ  انجلتر والدولة السعدية في المغرب االقصى جوانب من تاريخ العالقات بين الطرفين )
 . 2020اليرموك .

الجامعة -( اتجاه الشعوب الشرقية لالمبراطورية البيزنطينية ، مجلة دراسات 565-527ستنيان االول )ــ  دبلوماسية ج
 .2020االردنية 

الجامعة -للهجرة ، مجلة دراسات  10-6ـــ مؤرخو بيوتات دمشق العلمية واسهاماتهم الحضارية خالل المدة من القرن  
 .2020االردنية 

م(، مجلة 1771 -هـ  1185دائع وعجائب الوقائع تأليف حسن ابن الصديق الدمشقي )ـ قطعة من مخطوطة غرائب الب

 . 2020الجامعة االردنية  –التاريخ واالثار 
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  2018جامعة جرش . –ـــ ابن الهيثم : انجازاته العلمية وأثرها على أوروبا "، مجلة جرش للبحوث والدراسات 

الجامعة -( اتجاه الشعوب الشرقية لالمبراطورية البيزنطينية ، مجلة دراسات 565-527)ــ  دبلوماسية جستنيان االول 

 .2020االردنية 

 

 مناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه :

 

ـــــــــ طالبة الدكتوراه مواهب القط بعنوان " نظرة قادة إســــرائيل إلى عرب فلســــطين وعرب الجوار من خالل مذكراتهم  
   الشخصية ". الجامعة االردنية

الجامعة   –( دراســـة تاريخية اجتماعية اقتصـــادية"  1957-1921ــــــــ طالب الدكتور فالل الشـــبول بعنوان "ناحية الرمثا )
 االردنية  

 الجامعة  االردنية   -م "1950-1929ـ  طالب  الدكتور عبدالرحمن المشاقبة   بعنوان " الحياة الزراعية في األردن 

 الجامعة االردنية   –م "  1979-1968ــ طالب  الماجستير عمر المعضادي  بعنوان " العالقات العراقية األردنية من  

 الجامعة االردنية –م(" 1969-1950ــ طالبة الماجستير آمنة نصر اصميدة بعنوان "العالقات الليبية المصرية )

ــ  ـــــ ( دراسة في ضوء الوثائق   1947-1922قات السعودية الكويتية )طالب ماجستير حسين سعود الغياث بعنوان " العالـــ
 جامعة اليرموك –البريطانية " 

  -الجامعة االردنية    –طالب دكتواراه  شوكت محمد عثمان " اتجاهات االستشراق االسباني في القرن العشرين  "  ــــــــــ   
2020 

( "  الجامعة   1856-1789العالقات العثمانية البريطانية السياسية    طالب  دكتوراه محمد نادر قاسم القواسمة  بعنوان "   ــــ 
 2020االردنية ــ 

-1962طالب ماجستير شرين عبد الحليم المهيرات " معسكرات الحسين للعمل والبناء ) معسكرات الشهيد وصفي التل ـــ  
 2020-الجامعة االردنية  –( دراسة تاريخية وثائقية  1984

الجامعة االردنية   –م السياق التاريخي والنتائج المترتبة عليه "    1988ير محمد خليفة " قرار فك االرتباط طالب ماجستــــــ 
-  2020 

ــ   ـــ ( "    1999-1945طالب دكتوراه غازي عودة اللبابدة " دور جماعة االخوان المسلمين في الحياة السياسية في االردن )ـ
 2020 –الجامعة االردنية 

(  " دراسة تاريخة في تطور الحياة  1966ــ   1946ير انس عاطف الصبيحات ) مدينة عمان بين عامين  )طالب ماجستــ   
 . 2020العامة  "( الجامعة االردنية  ــ 

 2020-" الجامعة االردنية )  1990- 1975   ( طالبة ماجستير مرام صبحي النعيرات " العالقات االردنية اللبنانيةــ    
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ــ   ــــ ( دراسة   1999-  1968ماجستير طارق جميل يوسف الراعي  "مخيم البقعة في المملكة االردنية الهاشمية ) طالب  ــ
 . 2020  -تاريخية  الجامعة االردنية 

ـــــــ  (    1981  –  1964طالب ماجستير محمد محمود حسين ابو عواد  " التاريخ السياسي للعالقات االردنية المصرية )ـــ
 2020 -الجامعة االردنية 

 

 

 :   والدكتورهاالشراف على  العديد من رسائل الماجستير  
 

ية الكبرا في دول المـشرق العربي بين عامي   ياـس ام نايف ـسعد الحميد " القضـايا الـس تير هـش ــ   طالب ماجـس ــــــ ــــ
 06/08/2020 –وموقف مجلس النواب االردني منها " نوقشت الرسالة في الجامعة االردنية  1989-2003

 "  1990-1975طالبة ماجستير مرام صبحي النعيرات " العالقات االردنية اللبنانية ــ  

 2020 -الجامعة االردنية   -تمت المناقشة  

  " لم تناقش 1999-1970طالب ماجستير احمد محمد فرحان الفاعوري " العالقات االردنية البحرينية ـــ   

 1974ـــــ طالب دكتوراه غالب متعب هالل الساليطة  " دور االردن السياسي في جامعة الدول العربية بين سنتي  

 م .  1999ـــ 

 
 

 

         اسم الباحث 
 )الباحثين( 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ 

 

 حنان ملكاوي  أ.د.

آل   العزيز  عسير  عبد  تهامة  في  واألدارسة  مجلة  1934-1920هـ/1353-1339سعود  م، 
 م. 2011، شباط 1، ع 38دراسات للعلوم االنسانية، الجامعة االردنية ، منشور، مجلد 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

دراسة اجتماعية تاريخية في المجتمع العّماني من خالل تحليل عقود زواج سجالت  –الزواج  
م، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، بحث مقبول 1946-1921الشرعية  محكمة عّمان  

 للنشر. 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

الدستورية   الفترة  خالل  األردنية  جامعة  1939-1929الحكومات  تاريخية،  دراسات  مجلة  م، 
 دمشق، بحث مقبول للنشر.

 األبحاث العلمية المنشورة  والمقبولة للنشر 
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 أ.د. حنان ملكاوي 

-1910وأمراء األدارسة في تهامة عسير    العالقات بين اإلمام يحيى حميد الدين إمام اليمن
 م، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، بحث منشور.1925

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

أثر األحوال الجوية الزراعية في إمارة شرقي األردن على الحياة االقتصادية، دراسة في تقارير  
جامعة الخليل للبحوث،  ، بحث مشترك، منشور، مجلة  1939-1929عصبة األمم المتحدة  

 . 2012، الذي سيصدر في كانون أول 1، عدد7مجلد رقم 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

، بحث مشترك، منشور، مجلة دراسات تاريخية،  1906-1795عالقة إشراف مكة بحكام حائل  
 جامعة دمشق. 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

سجالت المحكمة الشرعية، عمان ظاهرة الطالق في عمان دراسة في أسبابه وأنواعه من خالل  
الجامعة األردنية ،   1931-1946 المجلة األردنية للتاريخ واآلثار،  ، بحث مشترك، منشور، 
 .  2012،  3،عدد 6مجلة 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

اللبنانية   األردنية  االنسانية،  1946-1921العالقات  للعلوم  دراسات  مجلة  مشترك،  بحث   ،
 م. 2014منشور، الجامعة االردنية ، بحث 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

التعليمي   )النشاط  عشر  التاسع  القرن  في  األناضول  والية  في  الكاثوليكي  الفرنسي  التبشير 
 م. 2014مجلة دراسات للعلوم االنسانية، الجامعة االردنية ،     -نموذجًا(، بحث مشترك منشور  

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

المدن   من  جاورها  وما  القدس  )ت  مدينة  العياشي  سالم  أبي  رحلة  من  الفلسطينية  والقرى 
 م. 2016، 66م(، مجلة جامعة أم القرى/ مكة المكرمة، بحث منشور ، العدد 1679هـ/1090

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

أوقاف البيمارستان الصالحي في القدس خالل القرن العاشر للهجري/ السادس عشر الميالدي  
، مجلة جامعة الخليل للبحوث، فلسطين، بحث منشور   في ضوء سجالت محكمة القدس الشرعية

 . 2016،   1، عدد11مجلد 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

، من شركة النفط التركية حتى انبوب خط الموصل،   1932-1912المصالح النفطية البريطانية  
لبنان،  بحث مشترك منشور في كتاب "مئة عام على الحرب العالمية األولى مقاربات عربية"،    -

 م.2016
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 أ.د. حنان ملكاوي 

 

(  82إجارة العقارات في مدينة القدس في القرن السابع عشر الميالدي من خالل السجل رقم )
 م. 2016، 1، العدد 162-133في محكمة القدس الشرعية، بحث منشور ،  مجلة الدارة، ص 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

اليمنية   السياسية  )  –العالقات  مؤتمر 1925- 1910اإلدريسية  ضمن  بحث   ،)
 "International Multidisciplinary Conference  ،م  ، منشور  2016"، انطاكيا/ تركيا

 ضمن كتاب صادر عن المؤتمر .

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

سع عشر ومطلع مظاهر الحياة االجتماعية واالقتصادية في متصرفية معان اواخر القرن التا
م، بحث مشترك   1908-1898هـ/1306-1316القرن العشرين، سجل محكمة معان الشرعية  

 م 2018، 2، عدد 15منشور، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب، جامعة اليرموك،  مجلد 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

قيد  سجل  خالل  من  معان  لقضاء  دراسة  الشامي  الحج  قافلة  في  المالية  الوثائق    المرتبات 
م(،  بحث منشور ، مجلة دراسات  1908 – 1898هـ/1326- 1316الشرعية) محكمة معان 

 م. 2018،   4، عدد 45تاريخية، الجامعة األردنية، مجلد 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

أوقاف المغاربة في مدينة القدس/ القرن العاشر الهجري/ القرن السادس الميالدي من خالل  
القدس الشرعية، بحث منشور ،مجلة دراسات للعلوم االنسانية، الجامعة االردنية  سجالت محكمة  

 م. 2019 ، 1، ملحق 2، عدد 46، الجامعة األردنية،مجلد 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

الكتب الموقوفة على مكتبة المسجد األقصى في ضوء سجل المحكمة الشرعية في القدس رقم  
م(، مجلة الجامعة اإلسالمية غزة، بحث منشور،  1584هـ/992)( المؤرخ في ذي الحجة  64)

 م 2019  1عدد 27مجلد 

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

الحياة االقتصادية لليهود في مدينة القدس في ضوء سجالت المحكمة الشرعية/ السجل رقم  
(397( تاريخه  منشور   1906  –1901هـ/  1324  –1319(  بحث   ، نموذجًا"  "الوكاالت  م(  

 م 2019د الجامعات العربية لألداب، جامعة اليرموك، مجلة اتحا

 

 أ.د. حنان ملكاوي 

سجالت المحكمة    -لهجري / السادس الميالدي  ا القضايا الجنائية في مدينة القدس القرن العاشر  
منشور في مجلة دراسات جامعة عمار بن ثليجي   .   بحث مشترك   -   الشرعية مصدرًا حصرياً 

 م  2020،  85عدد الجزائر  ،  –باالغواط 
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 أ.د. حنان ملكاوي 

 ( 2014  -1923التاريخ في فكر المعلم الشيخ عبد الكريم غرايبة ) 
  ( في مجلة  منشور   TURKISH STUDEES INTERNATIONALبحث مشترك 

ACADEMIC JOURNALS , HISTORICAL ANALYSIS – 2019  ) 

TURKEY 

15 (1) Marsh / 2020 

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية لمشاركة في ا     
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده    اسم المؤتمر والجهة المنظمة 

 
الزراعة في بالد الشام من خالل كتاب نخبة الدهر في عجائب  

البر والبحر لشيخ الربوة الدمشقي، المؤتمر الدولي التاسع  
 لتاريخ لجنة بالد الشام.  

 
لجنة تاريخ بالد الشام،  

الجامعة األردنية، عمان، 
2012. 

 
 دولي

 
مؤتمر بيت المقدس االسالمي الدولي الرابع " االوقاف  

 االسالمية والمسحية في القدس تحت االحتالل" 

دولة فلسطين، وزارة  
األوقاف والشؤون الدينية،  

2013 

 
 دولي

        
International Multidisciplinary Conference                          

 

 
 2016انطاكيا/ تركيا،  

 
 عالمي

 
النفط  ، من شركة  1932-1912المصالح النفطية البريطانية 

التركية حتى انبوب خط الموصل، منشور في كتاب "مئة عام 
 على الحرب العالمية األولى مقاربات عربية" 

 
 2016لبنان،    

 
 دولي

 مؤتمر بيت المقدس االسالمي "الزكاة عبادة وعدالة وتنمية"  
10-11/5/2016 

دولة فلسطين، وزارة  
األوقاف والشؤون الدينية،  

2016 

 
 دولي

 
  الدورات التدريبية      

 التاريخ  اسم الدورة والجهة المنظمة  

 2005 / الجامعة األردنية ICDLدورة حاسوب 
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ورشة تدريبية بعنوان "نتاجات التعلم المستهدفة للبرامج األكاديمية"/مركز االعتماد  
 وضمان الجودة/ الجامعة األردنية 

2017 

 
 

  األنشطة التدريسية    

 اقوم بتدريسها لمرحلة الدراسات العليا )دكتواره & ماجستير ( التي  الدراسية والمواد المقررات          
 دكتوراه  الغزو االوروبي الحديث للعام العربي 

 دكتوراه  تاريخ قطر اسالمي حديث 

 دكتوراه  الجزيرة العربية في القرن العشرين 

 ماجستير  منهج البحث التاريخي 
 ماجستير  االصالح في الوطن العربي حركات 

 ماجستير   مصادر تاريخ العرب الحديث 
 ماجستير  تاريخ العالم في القرن العشرين

 ماجستير  ادارة الواليات العربية في العهد العثماني 
  

  
 اقوم بتدريسها لمرحلة البكالوريس   التي  الدراسية  والمواد المقررات

 بكالوريوس   مدخل لدراسة التاريخ
 البكالوريوس  التربية الوطنية 

 البكالوريوس  الحضارة العربية اإلسالمية 
 البكالوريوس  الحضارة االنسانية 

 البكالوريوس  تاريخ فلسطين واألردن 
 البكالوريوس  تاريخ العالم المعاصر

 البكالوريوس  المعاصرتاريخ العرب 
 البكالوريوس  تاريخ األردن المعاصر 
 البكالوريوس  منهج البحث التاريخي 
 البكالوريوس  تاريخ العرب الحديث

 البكالوريوس  تاريخ فلسطين المعاصر 
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 البكالوريوس  تاريخ اوروبا في العصو الوسطى 
 البكالوريوس  الدولة العثمانية )النشأة والمؤسسات( 

 البكالوريوس  م1900-1500العالم الحديث تاريخ 
 البكالوريوس  عصر النهضة والكشوف الجغرافية 
 البكالوريوس  قضايا العالم اإلسالمي المعاصر

 البكالوريوس  حركات االصالح الحديثة في الوطن العربي 
 
 

   خدمة المجتمع والعمل التطوعي 
 

 

 التاريخ             العلمية المهنية ومكانها اسم الهيئة والجمعية                    

 حتى اآلن   -2003 جمعية المؤرخين األردنيين

 حتى اآلن - 2011 جمعية شباب الوادي الخيرية 

 حتى اآلن   -2002 نادي موظفي الجامعة األردنية 

 حتى االن   -2012 جمعية شباب األردن 

 حتى اآلن   -2009 نادي شباب دير عال


