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 مهند مبيضين األستاذ الدكتور

وعميد شؤون  ،في الديوان الملكي الهاشمي)غير متفرغ( مدير عام مركز التوثيق الملكي األردني الهاشمي :الوظيفة الحالية

ونائب رئيس جمعية  .الحديث في الجامعة األردنية استاذ التاريخ العربيو الطلبة في الجامعة األردنية،

 المؤرخين األردنيين.

ة، ويقدم برنامج وفي جريدة العربي الجديد اللندني : حالياً، كاتب صحفي في جريدة الدستور اليومية األردينة،العمل اإلعالمي

ً و،  حواري على التلفزيون األردنيهذا المساء" ال“ ً  عمل سابقا ً  مقدما في قناة رؤيا  "نبض البلد"لبرنامج  رئيسا

ً سابقاً كاتب  وعمللمدة خمس سنواـت،  ردنية والرأي األ  2010- 2004ردنية بين عامي األ في جريدة الغد ا

خرى مثل الحياة اللندنية والعرب القطرية في صحف عربية أبالتوازي ، وكتب  2004-1999بين عامي 

األردنية وهو عضو  لتحرير عدد من المجالت الثقافية اً واليوم السعودية واالقتصادية السعودية، وعمل مدير

 .ير لمجالت علمية وثقافية محكمة هيئات تحر

لمدينة دمشق وبالد الشام  والعمراني على دراسة التاريخ االجتماعي واالقتصادي 1996عمل منذ عام  ،االهتمام البحثي والنشر

( و وغير 2003 (كتاب وقف سليمان باشا العظم تحقيق األبحاث: في العصر العثماني، وصدر له من 

أوقاف و (  2005المسلمين ومصادر وثائقهم في دمشق خالل النصف األول من القرن الثامن عشر الميالدي)

وشكوى أهالي محلة الظاهر  (.2009م( )18هـ /  12األديرة في دمشق خالل النصف األول من القرن )

محمد الخليلي مصدرا لتاريخ  يخ( وفتاوى الش2011بيبرس في دمشق من فساد األخالق، تحقيق وثيقة)

التاريخ والّسرد والتقاليد الدمشقية،  ( وحمام السوق في العصر العثماني:2013ين في القرن الثامن عشر)طسفل

في القرن الثامن  (. والناس والمدينة في العصر العثماني: دمشق2014وتعليم الصبيان في دمشق العثمانية)

م( 1833-1831هـ/1248-1246موقف مؤرخي بالد الشام من حملة إبراهيم باشا )( و 2015عشر ) 

، مية للبحوث اإلنسانية، جامعة غزةوقائع فيصل بن الحسين في لندن، تحقيق، مجلة الجامعة اإلسال ( 2016)

 . وغيرها من األبحاث. 2019

(  و"فكرة التاريخ عند العرب في 2005"أهل القلم في دمشق في النصف األول من القرن الثامن عشر"): الكتبوصدر له من 

( 2008( و"الفكر السياسي اإلسالمي واإلصالح: التجربتان العثمانية واإليرانية" )2007العصر العثماني")

دينة العربية في األزمنة الحديثة: و"ثقافة الترفيه والم( 2009و" مّر القطار" مائة عام على سكة حديد الحجاز)

( والفندق الكبير: 2012(. و"أنس الطاعة: السياسة والسلطة والسلطان  في اإلسالم)2009دمشق العثمانية" )

تطور الفكر الوحدوي عند محب  (.2016مذكرات الملك فيصل السرية عن القضية السورية واحتالل سوريا)

واألردن المعاصر، إشكاليات التدوين والثورة  (2017ومجلة الفتح )الدين الخطيب من خالل جريدة العاصمة 

(. شيخ الكار: السلطة والسوق والناس في دمشق العثمانية، دار 2018والحركة الوطنية، دار أمجد، عمان)

والكشف والبيان في خصال شرار أهل الزمان )محقق( المركز  (.2018جامعة حمد بن خليفة، الدوحة )

وبوميات عارف الغارف في شرقي األردن، تحقيق،  ..2019ث ودراسة السياسات، الدوحة، العربي لالبحا

 .20121المركز العربي لألبحاث، 
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وعضو   .2008. ومنحة الصندوق العربي للثقافة 2009حصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشباب، العام 

 هيتئات تحرير ولجان تحكم  ومجالس بحثية علمية. 

التحكيم والتحرير العلمي، عضو وخبير تحكيم علمي، بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومنها دارة الملك عبدالعزيز في الرياض، 

مركز قريش)لندن(، مركز األبحاث والفنون اإلسالمية )إرسيكا( دار الوثائق المصرية، مجلس البحث العلمي )دولة الكويت( 

 وعدد من الجامعات العربية.

 السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور مهند مبيضين

 في األردن: العنوان: 

 الجامعة األردنيةكلية اآلداب ،  ،قسم التاريخ

 األردن – 11942 - عّمـان - 13487ص.ب :  

 0096265165157المنزل   079/ 5162114

yahoo.com@47mohannad9 

 11720للباحثين:  األردنية رقم الباحث في قاعدة البيانات الوطنية

 

 

 

 

 م2015

 م2009

 م2004

 ) رتبة أستاذ دكتور(/ الجامعة األردنية. العربي الحديث التاريخالترقية إلى رتبة األستاذية في 

 استاذ مشارك في التاريخ العربي الحديث/ جامعة فيالدلفيا. الترقية إلى رتبة

 التعيين برتبة استاذ مساعد في التاريخ العربي الحديث/ جامعة فيالدليفا.

 الجامعة األردنية. لتاريخ/ تاريخ العرب الحديث/ دكتوراه في فلسفة ا م2003

 ماجستير في التاريخ اإلسالمي الحديث، جامعة آل البيت. م1999

 جامعة مؤته –بكالوريوس تاريخ وآثار  م1995

  

 والعلمية والمجالس البحثية عضويات التحرير

 

 اآلن -2016

 

 سة السياساتراعضو هيئة تحرير مجلة أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي لالبحاث ود

 

 الدولي للدراسات اإليرانيَّة، الرياض.المعهد  تحرير مجلة دراسات ايرانية، تصدر عن  عضو هيئة اآلن -2016أيلول/ 

 ، الجامعة االردنية ممثال للكليات اإلنسانيةعضو مجلس البحث العلمي اآلن -2019 شباط

 غزة /عضو هيئة استشارية لمجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية اآلن -2019 /5

 الجامعة األردنيةعضو لجنة البحث العلمي في كلية اآلداب في  اآلن -29/9/2019

mailto:mohannad974@yahoo.com
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عضو اللجنة القطاعية المتخصصة في العلوم االجتماعية واالنسانية، صندوق البحث العلمي، وزارة  اآلن  -14/12/2020

 التعليم العالي

 رئيس لجنة الميثاق الشبابي، وزارة الشباب األردنية 2020 -2019أيار 

 ICAعضو في مجلس األرشيف الدولي  اآلن -5/2020

عضو اللجنة المختصة باعداد اإلطار العام لمناهج التربية االجتماعية والوطنية، في المركز الوطني  2021//25/3

 لتطوير المناهج

 

  ريةاالخبرات العلمية والمهام اإلد

 

 عميد كلية شؤون الطلبة في الجامعة األردنية  اآلن - 26/8/2021

 اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسيةالناطق اإلعالمي باسم  اآلن - 2021/6/10

 مدير عام مركز التوثيق الملكي األردني الهاشمي اآلن -16/10/2019

22-/5/2019- 

9/9/2019 

 مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام

 ة الهاشمية  عضو اللجنة العليا لتاريخ إلعادة كتابة تاريخ المملكة االردني اآلن -2019كانون أول 

 للتوثيق واألرشفة  عضو لجنة الخطة الوطنية _ اآلن2020 /6 / 11

 للبحوث  مستشار معهد الدوحة للدارسات العليا                                       6/2019 -7/12/2018

 رئيس لجنة الخطة التنفذية للثقافة في الجامعة االردنية. 12/2018-3/2019

 استاذ زائر في معهد الدوحة للدراسات العليا/ قطر                             9/2017-6/2018

1/10/2016- 

30/6/2017                

 باحث زائر في المركز العربي لألابحاث ودراسة السياسات/ قطر

 اإِلشراف العام على إذاعة الجامعة األردنية. 1/9/2016 -1/8/2016

 مستشار لرئيس الجامعة األردنية لشؤون اإلعالم  1/9/2016 -4/10/2015

 أستاذ دكتور في تاريخ العرب الحديث، قسم التاريخ، الجامعة األردنية. اآلن-6/9/2014

 مقرر لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية / وزارة الثقافة / فرع السيرة الغيرية. 10/2015

 الجامعة األردنية.مدير مكتبة  1/9/2016 -11/9/2011

 الثاني والديوان الملكي/ مقرر لجنة تقييم الكتب المتعلقة بالعائلة الهاشمية والملك عبدهللا 6/2015 -28/4/2009

 وزارة الثقافة.

 أستاذ مشارك في تاريخ العرب الحديث، في قسم التاريخ، الجامعة األردنية. 15/9/2011-6/9/2014

 جريدة الدستور األردنية.كاتب وباحث في  اآلن -2010

12/1/2011- 

15/9/2011 

أستاذ مشارك في تاريخ العرب الحديث / قسم التاريخ الجامعة األردنية، وقائم بأعمال 

 مدير وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية ومديرا لإلذاعة.
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25/8/2010- 

11/1/2011 

الجامعة األردنية، ومساعد للرئيس أستاذ مشارك في تاريخ العرب الحديث / قسم التاريخ 

 وقائم بأعمال مدير الدائرة الثقافية.

1/10/2010-

15/1/2011 

 محاضر غير متفرغ في الجامعة العربية المفتوحة/ عمان، األردن.

14/2/2010- 

12/1/2011 

مساعد رئيس الجامعة األردنية و قائم بأعمال مدير الدائرة الثقافية ورئيس تحرير مجلة 

 .أقالم

 باحث مشارك في التاريخ العربي الحديث/ الجامعة األردنية. 1/9/2009-25/8/2010

 بيت األنباط -رئيس الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري  12/12/2009-12/2010

20/4/2010-

11/9/2010 

 رئيس تحرير مجلة أقالم جديدة، الجامعه األردنية

الخاصة باستكمال كتابة تاريخ الجامعة األردنية في الذكرى باحث مشارك في اللجنة  2012 -2010

 الخمسون لتأسيسها.

13/5/2009-

18/8/2009 

 أستاذ مشارك في التاريخ العربي الحديث / جامعة فيالدلفيا

مقرر اللجنة الخاصة باحتفاالت المملكة بالعيد العاشر لتولي الملك عبد هللا الثاني سلطاته  4/2009-6/2009

 الدستورية / كتابة النص والبحث التاريخي.

 مدير تحرير مجلة فيالدلفيا الثقافية 2009 /4/2008-9

 أستاذ مساعد في التاريخ العربي الحديث / جامعة فيالدلفيا 13/5/2009 -9/2004

وزارة الثقافة رئيس اللجنة اإلعالمية للقدس عاصمة الثقافة العربية/ المكتب التنفيذي،  23/8/2009 -1/3/2009

 األردنية

  

 م في لجنة األغنية الوطنية في الديوان الملكي الهاشميقيّ م   2010 -4/5/2008

 محاضر غير متفرغ / جامعة عمان األهلية. 15/10-15/2/2009

 أستاذ زائر في جامعة باليرمو / إيطاليا لطلبة الدراسات العليا في وحدة الدراسات العربية. 2/2008

 لندن والرياض/ الشركة السعودية لألبحاث. -كاتب وباحث في مجلة المجلة 2/2009 -1/1/2006

 منسق مادة التربية الوطنية في جامعة فيالدلفيا 14/8/2009 -9/2004

 جريدة الغدوباحث في كاتب  2010 -12/2006

 كاتب بصورة غير منتظمة في جريدة الحياة اللندنية اآلن  -2005

 مقرر اللجنة الثقافية في كلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا 2008 -9-2006

كاتب وباحث ومحرر لملحقي الفكر والحضارة واإلسالم والعصر في جريدة الغد  1/11/2006 -1-8/2004

 األردنية.

 محاضر غير متفرغ / جامعة فيالدلفيا في مساق التاريخ العربي. 2004 /8 – 10/2003

 .بيت األنباط"أمين البرامج والمشاريع في الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري " 1998-2001
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فهرس مخطوطات  7/1997 - 6/1996  مؤسسة آل البيت. -المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية  -م 

 

 

 

 المنح والجوائز

 .2010العام جائزة عبد الحميد شومان للعلماء الشباب العرب في حقل التاريخ/  -

 في حقل الدراسات اإلنسانية واالجتماعية.  2008منحة الصندوق العربي لدعم الثقافة:  - 

 

         الكتب: 

  

يوميات عارف العارف في شرقي األردن، )تحقيق( مع علي محافظة، المركز العربي  2021

 .لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة

شرار أهل الزمان، )تحقيق(، لمؤلفة محمد بن حسين  الكشف والبيان عن أوصاف خصال 2019

 .2019سة السياسات، الدوحة، راالصيداوي، منشورات المركز العربي لألبحاث ود

 .األردن المعاصر، إشكاليات التدوين والثورة والحركة الوطنية، دار أمجد، عمان 2018

 .دار جامعة حمد بن خليفة، الدوحةشيخ الكار: السلطة والسوق والناس في دمشق العثمانية،  2018

تطور الفكر الوحدوي عند محب الدين الخطيب: من خالل جريدة العاصمة ومجلة الفتح،  2017

 نون للنشر، برلين.

 اإلخوان والقصر، الجماعة والدولة في األردن، دار مدارك ، دبي. 2017

العربية واحتالل سوريا، المؤسسة الفندق الكبير، المذكرات السرية للمك فيصل عن القضية  2016

 العربية للدرسات والنشر، بيروت.

ة في شعبة األرشفة والمصغرات فهرس الصحف والمجالت العربية واألجنبية المصور 2014

 : مكتبة الجامعة األردنية )مؤلف مشارك(.الفلمية

ً البنك العربي 2013  ، البنك العربي.: سيرة ومسيرة....ثمانون عاما

( مؤلف مشارك، منشورات الجامعة 2012-1988سيرة ومسيرة، الجامعة األردنية ) 2012

 األردنية في عيدها الخمسين.

 .أنس الطاعة: السياسة والسلطة والسلطان في اإلسالم، الدار العربية للعلوم، بيروت 2012

الدار العربية للعلوم،  -زمنة الحديثة:دمشق العثمانية ثقافة الترفية والمدينة العربية في األ 2009

 بيروت.

 الهوية الوطنية والثقافة الوطنية ودورهما في عملية اإلصالح والتحديث، مركز الثريا، عمان 2009

 األردن )مؤلف مشارك(. -

تنفيذي مر القطار، سكة حديد الحجاز في مائة عام، رواق البلقاء، )مؤلف مشارك  ومدير  2009

 للمشروع(
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 الفكر اإلسالمي واإلصالح: التجربتان العثمانية واإليرانية، الدار العربية للعلوم، بيروت. 2008

 فكرة التاريخ عند العرب في العصر العثماني، منشورات دار ورد األردنية، عمان. 2006

وزارة ، المعهد الفرنسي للشرق األوسط، 1758-1708أهل القلم في دمشق خالل الفترة  2005

 .دمشقالخارجية الفرنسية، 

 

 األبحاث العلمية المحكمة:

 

، مجلة أسطور، المركز العربي لألبحاث ودراسة وكتابه "فتوح البلدان  أحمد بن يحيى البالذري 2021

 2021، فبراير/ شباط 13العدد السياسات، ادلوحة، بحث مقبول للنشر في  

المملكة الكورية القديمة في المصادر التاريخية والجغرافية العربية القديمة، بحث مشترك  shillaشيال  2020

، 4، الجامعة اإلسالمية بغزة مجلد بحوث اإلنسانيةالجامعة اإلسالمية للمع الباحث دونغ هان ، مجلة 

 2020. 30العدد 

الجامعة ( دارسة وتحقيق، مجلة 1921نيسان  15 –كانون الثاني  1وقائع فيصل بن الحسين في لندن) 2020

  28.2020، الجامعة اإلسالمية بغزة، العدد الرابع، المجلد اإلسالمية للبحوث اإلنسانية

التاريخ والّسرد والتقاليد الدمشقية، مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد  في العصر العثماني :حمام السوق  2015

 .2015، 5، العدد 30

م(، مجلة الدارة، 1833-1831هـ/1248-1246موقف مؤرخي بالد الشام من حملة إبراهيم باشا ) 2014

 2014. 1، العدد 41المجلد 

يخية العربية، مجلة الكوفة، مجلة علمية محكمة، جامعة الكوفة، السنة الزمان والتاريخ في الكتابة التار 2014

 .2الثالثة، العدد 

2014 How the Mamluk Historians Welcomed the Ottomans.World Applied 

Sciences Journal (WASJ). 30 (12): pp: 1925-1931,2014.IDOSI Publications, 

2014 

األردن/ ضمن موسوعة الحركات اإلسالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، الحركات اإلسالمية في  2013

 بيروت.

فتاوى الشيخ محمد الخليلي مصدرا لتاريخ الحياة الزراعية في فلسطين. المؤتمر الدولي التاسع لتارخ  2013

جامعة منشورات مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام، البالد الشام، الجامعة األردنية، 

 األردنية.

،  22و 21الناس والمدينة في العصر العثماني: دمشق في القرن الثامن عشر، مجلة إضافات، العددان  2012

 المنظمة الجمعية العربية لعلماء االجتماع، ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

م( 1918-1516هـ/1337-922مالحظات حول تعليم الصبيان في مدينة دمشق في العهد العثماني ) 2012

 .، حزيران2، العدد 6المجلة األردنية للتاريخ واآلثار، الجامعة األردنية، المجلد 
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2012 

 

فتاوى المغيلي مصدرا لتاريخ مملكة سنغاي، بحث مقبول للنشر في المجلة األردنية في الدراسات 

 .اإلسالمية، جامعة آل البيت

2011 

 

من سوء األخالق، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار، الجامعة األردنية، شكوى أهالي محلة الظاهر بيبرس 

 .1، العدد 6المجلد 

2010 Aspects of Economic History of Damascus during the First Half of the 

Eighteenth Century, in:Syria and Bilad al –Sham under Ottoman Rule,(edi)  

PETER.S.WITH.STEFAN.W ,BRILL, LEIDEN.BOSTON.2010 

م( : نموذج وقف دير مرتقال في 18هـ /  12أوقاف األديرة في دمشق خالل النصف األول من القرن ) 2009

معلوال ،بحث مقدم إلى : المؤتمر الدولي حول األوقاف في بالد الشام منذ الفتح اإلسالمي حتى القرن 

 2009م، المجلد الثاني، 2006ايلول /16-14امعة األردنية، العشرين، نظمته لجنة تاريخ بالد الشام. الج

 منشورات لجنة تاريخ بالد الشام.

تطور الفكر الوحدوي عند محب الدين الخطيب : دراسة في افتتاحيات جريدة العاصمة ومجلة الفتح،  2008

 2008يونيو /10مجلة العلوم اإلنسانية جامعة البحرين، مقبول للنشر بتاريخ 

مظاهر من الحياة االقتصادية في دمشق خالل النصف األول للقرن الثامن عشر/ مجلة المنارة في جامعة  2008

 .آل البيت

ثقافة الترفية والتسلية في مدينة دمشق خالل القرن الثامن عشر، بحث مقبول للنشر في المجلة األردنية  2007

 .2007ول، المجلد األول. تشرين الثاني للتاريخ واآلثار.) مجلة علمية عالمية محكمة(، العدد األ

اإلمام واألمير والدولة الحادثة : دراسة في التجربة اإلصالحية العربية، محمد بن عبدالوهاب وآل  2007

 سعود/ مجلة كلية اآلداب، جامعة القاهرة، )مجلة علمية محكمة(.

 التعايش والتجاور في مقابل الصدام -لقاء اآلخر وتصوره  2006

 Alifba, Studi Arabo Islamici e mediterranei, vol. xx – 2006, pp. 105-120 

مجلة غير المسلمين ومصادر وثائقهم في دمشق خالل النصف األول من القرن الثامن عشر الميالدي،  2005

 .2005، )مجلة علمية محكمة( مركز البحوث التاريخية، جامعة القاهرة، يناير، وقائع تاريخية

)مجلة علمية محكمة( جامعة آل البيت، كانون  مجلة المنارةكتاب وقف سليمان باشا العظم،  2003

 .1العدد 9م، المجلد2003ثاني/

 

 

 في كتب مشتركة: علمية محكمة بحوث

  

في: مموعة باحثين، العرب من مرج دابق إلى اإلصالح العثماني للبالد العربية في أدب اللوائح،  2020

تحوالت ب نى السلطة والمجتمع: من الكيانات واإلمارات السلطانية إلى الكيانات ، سايكس بيكو

 العربي لالبحاث ودراسة السياسات، الدوحة. كزالوطنية. المز
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النكسة، ر خمسون عاما على ممؤتضمن وقائع منشورالمذكرات األردنية، بحث  النكسة في 2019

 .الدوحةاسة السياسات، ردالمركز العربي لالبحاث و

في كتاب المؤتمر الدولي حول الذكرى  منشورالتاريخي العربي المعاصر، بحث النكبة في الخطاب  2020

 منشورات دار يافا.السبعون للنكبة، الجامعة األردينية، 

لتأريخ العربي األردن المعاصر: كتابة التاريخ الوطني واتجاهات التدوين، في: مجموعة مؤلفين، ا 2017

العرب: كيف ك تب وكيف ي كتب؟ اإلجابات الممكنة، المركز العربي لالبحاث ودراسات وتاريخ 

 .2017السياسات، الدوحة، 

أهالي شرقي األردن والحرب الكبرى، في: مجموعة مؤلفين، مئة عام على الحرب العاليمة األولى  2016

سات، الدوحة. ص، د الثاني، المركز العربي لألبحاث ورداسة السيالمقاربات عربية، المج

 .620-591ص

البنى التاريخية للدولة الوطنية والعودة من الدولة للقبيلة، في: محمد خريسات، بحوث ودراسات  2013

-603مهداة الى محمد عدنان البخيت بمناسبة عيد ميالده السبعين، منشورات الجامعة األردنية. ص 

619 

نجمة حجار: أمين الريحاني والتجديد العربي، تحديات التغيير أمين الريحاني والكتابة التاريخية، في  2012

في األدب والفكر والمجتمع، كتاب يضم أوراق الندوة التي نظها مركز دراسات الوحدة العربية/ 

 .406، ص 2012بيروت، وجامعة سيدني، 

واألدب واللغة،  . في: كتاب القدس في التاريخ18القدس وجوارها: الثقافة عبر الرحالت في القرن  2011

، 20/10/2009أبحاث الندوة التي أقامها قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة فيالدلفيا بتاريخ 

 منشورات جامعة فيالدلفيا.

ورقة مقدمة للندوة  العلمية التكريمية:  الخطاب التاريخي والمعرفة التاريخية عند علي محافظة، 2010

علي محافظة. مؤرخا ومفكرا، مؤسسة عبد الحميد شومان، منشورات المؤسسة العربية للنشر، 

 ومؤسسة شومان.

غير المسلمين في نصوص الفتاوى الدمشقية إبان القرن الثامن عشر، منشورات مركز األبحاث  2009

 باستانبول. للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية

تاريخ األردن والحركة العربية عند نقوال زيادة، بحث في كتاب نقوال زيادة في ميزان التاريخ،  2008

 عمان منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان.

الخطاب التاريخي العربي المعاصر، تاريخية النكسة، الوعي والوعي المستعاد، المجلة الثقافية،  2008

 .71لعددالجامعة األردنية، ا

الرفض واالحتجاج في األردن من الدولة السلطانية إلى الدولة الوطنية، المؤتمر الثقافي الوطني  2008

 الرابع، الجامعة األردنية.

منطقة وادي موسى وجوارها في كتب الرحالت والجغرافيا اإلسالمية، بحث منشور ضمن كتاب  2003

 وتاريخ األنباط، جامعة الحسين بن طالل، معان.أوراق المؤتمر العلمي الثاني لدراسات 
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السلطة السياسية عند ابن جماعة : تبرير الغلبة والتمكين أساسا للشرعية. في كتاب األمة والدولة  2001

والتاريخ والمصائر، دراسات مهداة إلى األستاذ رضوان السيد بمناسبة بلوغه الستين. الشبكة 

 .1ط العربية لألبحاث والنشر، بيروت،

بحث منشور في كتاب أدب السيرة والمذكرات في ن باشا الطراونة : أوراقه وسيرته: حسي 1999

 الملتقى الثقافي الثاني لجامعة آل البيت.األردن،

 

 بحوث في مجالت ثقافية:

 .76الجامعة األردنية، العدد  المجلة الثقافية،القدس في رحلة ابن عثمان المكناسي،  2009

مجلة الخطاب التاريخي العربي المعاصر: المؤرخون العرب واألحداث الكبرى: سقوط بغداد،  2006

 .14، سلطنة عمان، العدد التسامح

 .، جامعة فيالدلفيا2004مستقبل التاريخ في الهوية الثقافية العربية، مؤتمر جامعة فيالدلفيا التاسع،  2004

جمعية   ،مجلة الندوةم( 1332هـ/733براهيـم بن جماعة )ت: السلطة السياسية عند الفقيه محمد بن إ 2001

 .هـ1422ربيع الثاني   العدد الثاني،  المجلد الثاني عشر،  الشؤون الدولية،

 .هـ1420شعبان   ،3العدد   المجلد العاشر،  ،مجلة الندوة  مفهوم الوطن عند مفكري عصر النهضة، 1999

م، باالشتراك مع 1799المعاصرة للحملة الفرنسية على بالد الشام، قبسات من نصوص األدبيات  - 1999

العدد   المجلد العاشر،  ،مجلة الندوة  األستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت والدكتور حسين القهواتي،

 .ه1420شعبان   ،3

 –ولية جمعية الشؤون الد - مجلة الندوة  اإلصالح السياسي عند مفكري عصر النهضة العربية، 1997

 .4العدد   المجلد الثامن،  عّمان،

 

 

 الندوات والمؤتمرات: 

 

10-

12/5/2018                     

 

المؤتمر الدولي حول النكبة، القضية الفلسطينية إلى أين، الجامعة األردينة. عمان. مشاركة بورقة 

 بعنوان: النكبة في الخطاب  التاريخي العربي.

 

 

 22-

24/4/2016 

المؤتمر السنوي الثالث للدراسات التاريخية بعنوان: التأريخ العربي وتاريخ العرب، كيف كتب، 

وكيف يكتب؟ اإلجابات الممكنة. مشاركة بورقة بعنوان: "األردن المعاصر: التاريخ الوطني 

 . بيروت، لبنان.واتجاهات التدوين"

18-

21/4/2016 

، SLAمكتبات المتخصصة / فرع الخليج العربي المؤتمر السنوي الثاني والعشرون لجمعية ال

 الكويت. مشاركة بالحضور.

 .عمان /، رئيس المؤتمر المؤتمر الدولي للتعليم العالي لمنطقة الشرق األوسط                2-4/11/2015
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27-

29/7/2015 

األردنية( بعنوان:  المؤتمر الدولي األول في النشر اإللكتروني )المؤتمر الدولي األول لمكتبة الجامعة

 "تأثير وسائل التواصل االجتماعي على النشر اإللكتروني"، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 المؤتمر )رئيس المؤتمر(  تأسيس ورئاسة

17-

19/3/2015 

، أبو SLAن لجمعية المكتبات المتخصصة / فرع الخليج العربي المؤتمر السنوي الحادي والعشرو

 العربية المتحدة. مشاركة بالحضور.ظبي، اإلمارات 

20-

23/2/2015 

مئة عام على الحرب العالمية األولى: مقاربات عربية، نظمه الثاني للمركز العربي لألبحاث مؤتمر 

 ودراسة السياسة، بيروت. مشاركة بورقة.

25-

27/3/2014 

، الدوحة، قطر. SLAالمؤتمر السنوي العشرون لجمعية المكتبات المتخصصة / فرع الخليج العربي 

 مشاركة بالحضور.

23-

25/4/2013 

، أبو ظبي، SLAالمؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة / فرع الخليج العربي 

 .اإلمارات العربية المتحدة. مشاركة بالحضور

العربي لألبحاث المركز مؤتمر اإلسالميون ونظام الحكم الديمقراطي : تجارب واتجاهات،  5-7/10/2012

 ، الدوحة، مشاركة بورقة.ودراسة السياسات

خ بالد الشام، الجامعة األردنية، مشاركة بورقة بعنوان: فتاوى الشيخ يالمؤتمر الدولي التاسع لتار 1-4/4/2012

 لتاريخ الحياة الزراعية في فلسطين. محمد الخليلي مصدراً 

، بتنظيم مشترك بين تونسندوة الثورات العربية واالنتقال الديمقراطي: نحو خطة طريق، عقد في  6-10/2/2012

 مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي في االسكدنرية، مشاركا معقبا.

17-

18/12/2011 

دراسات التغيير في األدب والفكر والمجتمع، مركز ندوة أمين الريحاني والتجديد العربي، تحديات 

 الوحدة العربية، بيروت، مشاركة معقبا.

 ندوة أزمة الدولة في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، حضور. 10/11/2011

15-

16/4/2011 

ندوة علمية نظمها المعهد الفرنسي للشرق األدنى،  هل هناك اتجاهات جديدة في كتابة التاريخ العربي؟

المصادر الجديدة لكتابة تاريخ العهد العثماني: مجاميع الفتوى في  دمشق. مشاركة بورقة بعنوان:

 نموذجاً. فلسطين

27/2-

1/3/2010 

الندوة الدولية بعنوان:" الجغرافيا التاريخية في عصر البالذري وأنساب األشراف، نظمها المعهد 

 األلماني بالقاهرة وبيروت، مشاركة بورقة بعنوان: تأريخ الواقعة عند البالذري، مقتل عثمان.

الندوة التكريمية لألستاذ الدكتور علي محافظة، مشاركة بورقة بعنوان : المعرفة التاريخية عند علي  10/10/2009

 محافظة، مؤسسة عبد الحميد شومان.

للقدس، وزارة الثقافة األردنية، عمان مشاركة بورقة بعنوان : القدس في كتب المؤتمر الدولي  4-8/10/2009

 م.18الرحالت إبان القرن 

28/9-

2/10/2009 

 .ر السادس، كتاب يصدر..أمة تتقدممؤتمر مؤسسة الفكر العربي، بيروت، المؤتم

13-

16/11/2008 

، مشاركة المملوكي والعثماني بين العصرينالمؤتمر الدولي حول نظام التعليم في شرقي المتوسط 

 نظمه المعهد األلماني لألبحاث الشرقية. بورقة علمية حول مؤدبي األطفال في كتب التراجم.
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26-

30/10/2008 

الحرف والصناعات التقليدية، تونس، بتنظيم من مركز األبحاث والفنون التاريخية، أرسيكا، 

مشاركة بورقة بعنوان: الحرف والصناعات التقليدية وتمثالتها في العمارة األردنية  اسطنبول.

 المعاصرة.

15-

16/6/2008 

الندوة الوطنية حول تدريس التربية الوطنية في الجامعات األردنية، بالتعاون مع الجمعية األردنية 

 للعلوم السياسية، عمان.

6-11/5/ 

2008 

اسطنبول بعنوان: الذكرى المئوية األولى للمشروطية الثانية" مركز  المؤتمر الدولي المنعقد في

األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية في اسطنبول، خالل الفترة ، مشاركة بورقة  بعنوان:" 

 المشروطيتان التركية واإليرانية، االفتراق وااللتقاء.

28-

30/10/2007 

جامعة باليرمو حول المدينة والرحلة والرحالت في دول حوض  الندوة الدولية العلمية المنعقدة في

 المتوسط.

12-

22/4/2007 

 الندوة العلمية التكريمية للمؤرخ الدكتور نقوال زيادة، مؤسسة عبدالحميد شومان، عمان.

24-

28/1/2007 

والمجلس األعلى الندوة الدولية " الفنون والتاريخ" نظمها مركز الدراسات التاريخية جامعة القاهرة 

للثقافة في مصر والمعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية في القاهرة، مشاركة بورقة بعنوان: أهل 

 الغناء في دمشق خالل القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر.

24-

27/10/2006 

ياسية الندوة الدولية بعنوان: دمشق في التاريخ، جامعة دمشق، مشاركة بورقة بعنوان: السلطة الس

 في مدينة دمشق في النصف األول من القرن الثامن عشر.

29-

31/10/2006 

المؤتمر الدولي بعنوان: تمثيل اآلخر في دول البحر المتوسط في المصادر التاريخية والشفهية، نظمته 

 جامعة باليرمو في ايطاليا، مشاركة بورقة بعنوان: صورة اآلخر في كتب السيرة والتراجم.

14-16/9/ 

2006 

المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام بعنوان: مؤتمر األوقاف في بالد الشام منذ الفتح اإلسالمي 

عن أوقاف  حتى القرن العشرين، نظمته لجنة تاريخ بالد الشام. الجامعة األردنية، مشاركة بورقة

 .االديرة في دمشق.

17-19/9/ 

2006 

 اإلسالم بين األلبان/ كوسوفو نظمتها المشيخة اإلسالمية. الندوة الدولية بعنوان: ستة قرون على

12-14/11/ 

2005 

المؤتمر الدولي حول عصر محمد علي باشا، مشاركة بورقة بعنوان: المؤرخون الشوام والحكم 

 المصري، التاريخ والوعي التاريخي للحدث.

26-30 

/9/2005 

العثماني، نظمته منظمة المؤتمر اإلسالمي ووزارة الثقافة المؤتمر الدولي لتاريخ بالد الشام في العهد 

 السورية، مشاركة بورقة بعنوان: غير المسلمين في النصوص الفقهية ىالعثمانية.

13-

15/4/2005 

مشاركة ح العربي في مكتبة اإلسكندرية )مؤتمر اإلصالح العربي الثاني، نظمة منتدى االصال

 بورقة(

 العلمي لكلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا )مشاركة بورقة(األسبوع  9-13/1/2005

28/5- 2/6/ 

2004 

الندوة الدولية التي عقدت في بيروت ودمشق بعنوان: أبحاث جديدة لتاريخ بالد الشام في العهد 

 العثماني/ نظمها المعهد األلماني في بيروت والمعهد الفرنسي في دمشق ) مشاركة بدراسة(
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المجتمع الريفي في بالد الشام ومصر واألناضول، نّظمه المعهد الفرنسي للدراسات العربية ر مؤتم 2002

 القاهرة/ دمشق )مشاركة(

تركيا  – UNESCO: Commission National Turque Pour L’UNESCOملتقى  1999

 )مشاركة( .

 عّمان )مشاركة(. –مركز دراسات األردن الجديد  -مؤتمر تاريخ األردن االجتماعي  1999

بورقة  جامعة آل البيت )مشاركة -الملتقى الثقافي الثاني حول أدب السيرة والمذكرات في األردن  1998

 (نشرت في الكتاب الذي تضمن أوراق المؤتمر

 

 

 الخبرات األكاديمية: 

 

 أوال: اإلشراف العلمي 

 

ميالدي ، رسالة  15-7العربية من القرن العرب وكوريا في المصادرل التاريخية والجغرافية  - 2019

 DONG HEE HAN دكتوراه  للطالب

 قرار فك االرتباط األردني، رسالة ماجستير للطالب محمد الشخانبة، الجامعة األردينة - 2020

 عبدهللا السراج ودوره في الحجاز وشرقي األردن، رسالة ماجستير للطالب عدي الجمعان - 2019

 1989للطالب علي العوابده  الحركة الطالبية في األردن حتى عام رسالة دكتوراه . - 2019

 

2017-2018 

 مشرف رئيس

االنتفاضات الحضرية في المغرب خالل القرن التاسع عشر، رسالة ماجستير في معهد الدوحة  -

 للدرسات العليا، قدمها الطالب سعيد النسيوي.

 

2017-2019 

 مشرف رئيس

ت العربية، رسالة ماجستير في معهد امارتحاد التساعي لدولة األاالالموقف السعودي والكويتي من  -

 الدوحة للدراسات العليا، قدمها الطالب محمود عبداللهي.

 

 ، رسالة دكتوراه /الطالب ربيع الفرجات.1962-1924البعثات العلمية في األردن منذ العام  2013-2015
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2014-2016 

 مشرف مشارك

، رسالة ١٩٧٥-١٩٥٨موقف جريدة األهرام المصرية من التطورات السياسية الداخلية في العراق  -

 دكتوراه للطالبة هلز عثمان ميرو، جامعة زاخو، العراق.

 

  

  

 

 

 

 

 ثانياً: المواد التدريسية

 .جامعة فيالدلفيا / ةالجامعة األردني /الحضارة اإلنسانية  -

 علوم اإلسالمية العالمية.الجامعة  / الحضارة اإلسالمية -

 .الجامعة األردنية /تاريخ العرب الحديث  -

 / الجامعة األردنية. تاريخ فلسطين الحديث -

 .ة/ الجامعة األردني تاريخ الدولة العثمانية -

 .ةالجامعة األردني /حركات اإلصالح والتجديد -

 تاريخ المغرب العربي الحديث -

 .الجامعة األردنيةفي ستير والدكتوراه الماجى العثماني، مستوإدارة الواليات العربية في العصر  -

 .، مستوى الماجستيرالكتابة التاريخية/ معهد الدوحة تقنيات -

 .، معهد الدوحةمستوى الماجستير ،حث التاريخي العربي/ معهد الدوحةمناهج الب -

 .مناهج البحث التاريخي / الجامعة األردنية، مستوى الماجستير -

 .في القرن العشرين/ مستوى الماجستير تاريخ العالم -

 .العالقات األوروبية العثمانية/ مستوى الدكتوراه -

 .مير حسين للعالقات الدولة/ ماجستيرسياسي العربي اإلسالمي، كلية األتاريخ الفكر ال -

 

 :التنظيم والتدريب اإلداري في مجال

األردنية بالتعاون مع مركز التميز، جامعة اليرموك واتحاد الجامعات إدراة المكتبات الجامعية بمفاهيم االستدامة، عمان، الجامعة  -

 .2013العربية 

اإلشراف على تنظيم واستضافة ملتقى أجيال علماء االجتماع بالتعاون بين الجمعية العربية لعلماء االجتماع وبيت األنباط. العام  -

2007. 
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 .2008جامعة فيالدلفيا/  اإلشراف على الندوة التكريمية للمؤرخ جان بول باسكوال / -

 .2009ؤرخ علي محافظة، مؤسسة عبد الحميد شومان، ماإلشراف العلمي على الندوة التكريمية لل -

، ونشرت في كتاب عن الجامعة 2010المشرف التنفيذي لندوة الدولة الوطنية في بالد الشام: التكوين والمصير والمصائر: العام  -

 نية.دراأل

، والعمل على إعداد الخطة الثقافية 2011- 2009س للدائرة الثقافية في الجامعة األردنية منذ العام المشرف التنفيذي والمؤس -

علي  .للجامعة األردنية واستضافة عدد من النخب الثقافية أمثال: طارق متري، ورضوان السيد وزاهي وهبي د خالد زيادة ود

 .وآخرين بو غازي وزير الثقافة المصريأ عماد .ة وخليل عثامنة )القدس( و دبحازم نسي .محافظة ود

 

 من حيث اإلسهامات في مجال التوثيق والتراث:

 

 2006-2005اعداد القصة المتحفية لقاعة األردن الحديث في متحف األردن  -

 إعداد البحث التاريخي وعضو فريق اإلشراف على إنشاء متحف الحياة السياسية األردنية -

التدريب في الدورة السابعة في فهرسة المخطوطات والوثائق والسجالت الشرعية الفلسطينية والدفاتر العثمانية، مؤسسة الفرقان/  -

  22/12/2009-6/12لندن، ومركز الوثائق والمخطوطات/ الجامعة األردنية، من 

. كتاب صدر يوثق تاريخ 2009، رواق البلقاء، المدير التنفيذي لمشروع كتاب "مر القطار" سكة حديد الحجاز في مائة عام -

 سكة حديد الحجاز فيم ائى عام.

 مشرف ومراجع تاريخي لمشروع احتفالية األردن في الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى . 2016  -

 3/2/2005عمان  األردن الجديد للدراسات،التدريب في الدورة التدريبية حول تقنيات ومهارات التاريخ الشفوي، مركز  -

 التدريب على إدارة المصادر التراثية وقراءة المخطوط العربي، مركز االستشارت الجامعة األردنية، عدة دورات.

 الخبرات الوثائقية

 . 2012كتابة وتوثيق تاريخ البنك العربي في الذكرى الثمانون لتأسيسه  -

 وفلسيطن، )مؤسسة الفرقان لندن(خبير تدريب في وثائق األديرة ومجاميع الفتوى في دمشق  -

 Hotspotالعمل على إعداد أفالم وثائقية عن األردن مع شركات عالمية مثل  -

 جراء الدراسة المرجعية لمتحف األردن، والخاصة بمشروع قاعة األردن الحديث.إ -

 خبير التاريخ الحضري لمشروع تطوير وسط عمان/ مؤسسة تراث. -

 ومشجرات النسب.  المحاكم الشرعيةالعمل والدراسة والبحث في وثائق  -

 )إعداد فهرس مخطوطات معلوال(  دراسة وتصنيف وثائق األديرة -

 العمل على وثائق مجاميع الفقه والخ طب وأوراق األسر والعائالت. -

 التوثيق الشفوي للسير األردنية / بالتعاون مع جريدة الغد. -

عبدهللا الثاني بن الحسين ) الهاشميون والدولة، الملوك الهاشميين، رعاية  إعداد المادة العلمية للموقع االلكتروني لجاللة الملك -

 2009المقدسات والرايات الهاشمية( 
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 العضويــــــات :

             

   30/10/2022  

  /     /2021 

14/8/2021 

3/8/2021 

10/6/2021 

24/2/2019 

19/2/2019 

15/1/2019 

26/9/2018       

 2018حزيران 

 اآلن -12/2016

 _ اآلن24/0/2016 

28/4/2016- 

 

31/3/2016- 

 

2016-  

 رئيس لجنة مناهج التربية الوطنية في مؤسسات التعليم العالي. 

 عام / لجنة اتحاد الجامعات العربية 20عضو الورقة العربية لصياغة مستقبل التعليم العالي ل 

 رئيس جمعية المؤرخين  األردنيين نائب 

 أمناء مكتبة أمانة عمان عضو في مجلس

 الناطق االعالمي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

 و مجلس البحث العلمي في الجامعة األردنيةعض

 عضو اللجنة المختصة بتقييم المخطوطات في وزارة الثقافة االردنية.

 عضو اللجنة العليا لتاريخ إلعادة كتابة تاريخ المملكة االردنية الهاشمية.

عضو ممثل لوازرة التعليم العالي االردنية في مجلس امناء الكلية الجامعية العربية    

 للتكنولوجيا، عمان                        

 التفكير في القيادة والزعامة في التاريخ العربي                    عضو الفريق العربي لمشروع

الخليج العربي للدراسات اإليرانية،  مركزعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات اإليرانية، 

 الرياض.

 عضو هيئة تحرير مجلة أسطور، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة

/ وزارة الثقافة،  عضو اللجنة العلمية لملتقى عمان الثقافي بمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى

 عمان، األردن.

قق قسم التاريخ لتخصص التاريخ الحديث والمعاصر والتحعضو لجنة تدقيق طلبات الترقية في 

 من مطابقتها للشروط المطلوبة.

 في مهرجان جرش 2016عضو لجنة البرامج الثقافية 

األردنية بمرور مائة عام على انطالق الثورة لجنة التجهيز والتحضير الحتفالية الجامعة عضو  -7/12/2015

 العربية الكبرى.

1/12/2015-

9/2016 

رئيس لجنة اإلعالم واالتصال المجتمعي في منتدى تطوير السياسات االقتصادية في منتدى 

 طالل أبو غزالة المعرفي، عمان، األردن.

عضو لجنة التحضير لعقد ندوة "التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية"   -14/10/2015

 ووضع تصور عن جدول الندوة ومحاور عملها.

رئيس لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة األردنية خارج مباني  2015-2016

 الكليات.

 عضو لجنة الخطة الدراسية في قسم التاريخ، كلية اآلداب، الجامعة األردنية. 2014-2015

 ب، الجامعة األردنية.رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية، قسم التاريخ، كلية اآلدا 2015-2016



16 

 

-2013تموز/

 2015آذار/

عضو الهيئة االستشارية للموسوعة األردنية الميسرة، برئاسة األستاذ الدكتور ناصر الدين 

 األسد.

شباط  -26-4/2012

2015 

وزارة –عضو لجنة محور البيئة الجامعية لتطوير استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 

 التعليم العالي.

 عضو منتدى تطوير السياسات االقتصادية، مجموعة طالل أبو غزالة، عمان، األردن. اآلن -2011أيلول 

 للخدمات المكتبية للجامعات األردنية الرسمية.عضو مجلس إدارة مركز التميز،  اآلن -15/9/2011

26/7/2011- 

15/9/2011 

 النبطية في البتراء.عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي األول للحضارة 

 عضو لجنة االحتفال بمرور مئتي عام على إعادة اكتشاف البتراء. 2012 -3/7/2011

1/10/2010- 

9/2014 

 عضو لجنة الدراسات العليا، قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ الجامعة األردنية.

21/12/2009-

2011 

 السادس/ الجامعة األردنية.الثقافي الوطني األردني عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

 عضو مجلس أمناء دارة القدس للبحوث والتوثيق / القدس 4/2013  -2008 /5

 عضو / مقيم لجنة النشر في وزارة الثقافة األردنية 2009 /2 -2008 /2

 ية ومنسق النشر/ جامعة فيالدلفياعضو احتفالية القدس عاصمة الثقافة العرب -30/11/2008

7 /2/2009-

16/9/2009 

 عضو مقيم لجنة تحكيم مسابقة القدس )أفضل بحث( وزراة الثقافة األردنية

20/11/2008-

4/2009 

 عضو لجنة المؤتمر الثقافي الوطني األردني الخامس/ الجامعة األردنية

21/10/2007-

4/2008 

 عضو لجنة المؤتمر الثقافي الوطني األردني الرابع/ الجامعة األردنية

14/8/2008- 

18/9/2009 

 عضو منتخب مجلس جامعة فيالدلفيا

4/5/2008- 

1/5/2011 

 عضو لجنة تقييم األغنية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي

13/8/2007-

13/8/2008 

 عضو منتخب مجلس جامعة فيالدلفيا

 عضور رابطة الكتاب األردنيين اآلن -13/6/2007

 الدولي/ األردنعضو رابطة القلم  اآلن-6-2007

 عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر جامعة فيالدلفيا الدولي 9/2005-8/2008

 األردن -عضو اللجنة الثقافية في كلية اآلداب والفنون/ جامعة فيالدلفيا 8/2008 -1/2004

 عضو هيئة تحرير مجلة المقالة ومدير تحريرها 7/2004 -1/2004
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 أليام التراث الوطني / جمعية أصدقاء اآلثار األردنية.عضو اللجنة الوطنية  2001-2002

 بيت األنباط. -عضو الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري  اآلن-1998

 عضو الهيئة التحضيرية لمؤتمر تاريخ األردن االجتماعي / مركز دراسات األردن الجديد. 1998-م 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المباشر :الحسابات المهنية على الخط 

 

- http://eacademic.ju.edu.jo/m.almubaidin/default.aspx 

- jo.academia.edu/mohannadMubaidin/Papers-https://ju 

- http://www.researchgate.net/profile/Mohannad_Mubaidin/publications 

-       https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Ybfos5sAAAAJ    

 

 رابط ويكيبيديا:

 

%D8%A8%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%85

8A%D8%B6%D9%8A%D9%86 

http://eacademic.ju.edu.jo/m.almubaidin/default.aspx
https://ju-jo.academia.edu/mohannadMubaidin/Papers
http://www.researchgate.net/profile/Mohannad_Mubaidin/publications
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Ybfos5sAAAAJ%20%20%20%20%20%20%20-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%86

