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 :ةــلميـالعرة ـيـالس

     عنوان م، 1991(المملكة المتحدة،Durham) جامعة درم ،اإلسالمدكتوراه في تاريخ العرب قبل  -1
 "Makkan Trade Prior to the Rise of Islam" اإلسالم قبلفي فترة ما  مكة"تجارة  الرسالة

، عنوان الرسالة "الحياة العلمية والثقافية في القدس في م1983الجامعة االردنية التاريخ، فيماجستير  -2
بن عبد اللطيف  لحسنالقدس  أهلالقرن الثاني عشر الهجري" مع دراسة وتحقيق مخطوط" تراجم 

 الحسيني.

 م.1978 ،األردنيةبكالوريوس في التاريخ ، الجامعة  -3

 م.1978 األردنيةدبلوم فرعي التربية وعلم النفس، الجامعة  -4

 : ةــوظيفيــرة الـيـالس

 .م1984-1978معلم في وزارة التربية والتعليم  -1

 .م1986-1984 األردنية/الجامعة قسم التاريخ –مساعد بحث وتدريس  -2

( Durham( جامعة درم)School of Oriental Studiesٍ) الشرقية الدراسات، مدرسة لغةمدرس  -3
 Center for)في نفس الجامعة  اإلسالميةوالدراسات  األوسطالمملكة المتحدة وفي مركز الشرق 

Middle Eastern and Islamic Studies)   1988-1991م. 

 .م1/2/1992 – م12/8/1991قسم التاريخ/الجامعة االردنية–محاضر متفرغ  -4

 .م7/8/2000 -م 2/2/1992 األردنيةالجامعة  -التاريخقسم  -مساعد أستاذ -5

 .م7/8/2000 األردنيةالجامعة  -قسم التاريخ –مشارك  أستاذ -6

 .م15/10/2012 األردنيةالجامعة  -قسم التاريخ-أستاذ -7

 .م1996 -1994الجامعة االردنية -اآلدابمساعد عميد كلية  -8

 .م1998 -1995 األردنيةالجامعة  –رئيس قسم التاريخ  -9

 .م2001آب -م1999 األردنيةالجامعة  -عميد شؤون الطلبة -10
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 أيلول -سلطنة ُعمان -كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  -مساعد جامعة السلطان قابوس أستاذ -11
 .م2005آب - م2001

لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، الجامعة  واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية  نائب عميد -12
 .م2008 أيلول – م2006 األردنية

 .م22/11/2009 - م2008 أيلول، األردنية/الجامعة اآلدابعميد كلية  -13

 .م2011 رسبتمب -م2010من تشرين اول األردنيةالجامعة  الطلبةعميد شؤون  -14

 والعلوم االجتماعية، قسم التاريخ اآلدابجامعة السلطان قابوس، كلية  –مشارك أستاذ -15
 .م21/8/2013 – م30/8/2011من

 .م29/5/2016 – م21/8/2013 لشؤون رئاسة الوزراء وزير دولة -16

 – م30/5/2016العمل كأستاذ في قسم التاريخ/ كلية اآلداب/الجامعة األردنية بتاريخ  إلىعدت  -17
 حتى اآلن.

  –م18/9/2019معة األردنية من تاريخ مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام/الجا -18
 حتى اآلن.

 –م 29/8/2021خ  ــاريـــن تــة مــــة والماليــــؤون اإلداريــــة للشــــــــيـة األردنـــــــامعــــــس الجــــيــــب رئــــائــن -19
 حتى اآلن

 

 

 : ةـــالعلمي حــاملن
( إلجراء بحوث في جامعة جوتنبرغ بمدينة ماينز DAADمنحة المؤسسة األلمانية للتبادل الثقافي)ٍ  -1

(Mainz )م1995لمدة شهرين صيف  ألمانيا. 

( لنفس الهدف السابق وفي نفس الجامعة، صيف DAADالمؤسسة األلمانية للتبادل الثقافي)ٍ  منحة -2
 .م1998

، في أمريكا( عن الدين في Seminarندوة) ( لحضورUSISللمعلومات ) األمريكيمنحة المركز  -3
 .م1998صيف  أسابيعفي جامعة نيويورك لمدة ستة  األمريكيةالمعهد الدولي للدراسات 

 University of Wisconsin Green Bay and St Norbert College  من جامعة منحة مقدمة -4
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، إللقاء عدد من المحاضرات على International visiting Scholars Programضمن برنامج 
 م.13/2/2011 -م 22/1/2011طلبة الجامعة والكلية في الفترة الواقعة ما بين

 
 

 اث:ـــات واألحبـــاملؤلف
الثقافية والعلمية في القدس في القرن الثاني عشر الهجري مع دراسة وتحقيق لمخطوط تراجم  الحياة -1

القدس في القرن الثاني عشر الهجري لحسن عبد اللطيف الحسيني نشر بدعم من الجامعة  أهل
 .م1985 األردنية

           مع الدكتور  باالشتراككشاف إحصائي لسجالت المحكمة الشرعية واألوقاف في بالد الشام  -2
 .م1982 األردنية، مطبوعات الجامعة وآخرينعدنان البخيت محمد 

 .م1998 المفتوحة، منشورات جامعة القدس آخرينمع  اإلسالميةتاريخ الحضارة العربية  -3

للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الطبعة  حمادة، مؤسسة آخرينمع  اإلسالميةتاريخ الحضارة  -4
 .م2000ردنإربد /األ ،األولى

، مجلة المنارة، جامعة آل البيت اإلسالمتجارة اللبان والبخور عبر موانئ شبة الجزيرة العربية قبل  -5
 (.م2000لسنة 1 )المجلد الخامس، العدد

عمادة البحث العلمي،  واإلنسانية االجتماعية، مجلة دراسات العلوم اإلسالمد عند العرب قبل الوأ -6
 (.م1999ملحق 26)المجلد األردنيةعة الجام

العربية )اليمن( من خالل جغرافية  الجزيرة( على جنوب شبه Aleius Gallus) حملة اليوس جالوس -7
 (.م2000لسنة  1 العدد 6سترابو، مجلة المنارة، جامعة آل البيت)المجلد 

القرن الثالث  إلىالسلع التجارية في جنوب غرب الجزيرة العربية)اليمن( في الفترة ما بين القرن األول  -8
           األردنيةواإلنسانية، عمادة البحث العلمي، الجامعة  ةاالجتماعيالميالدي، مجلة دراسات، العلوم 

 (.م1999 ملحق 26المجلد )

 في شمال ووسط الجزيرة العربية منها المالبس ومصادرها عند العربالتي كانت تصنع  األوليةالمواد  -9

م( مجلة دراسات، العلوم 632-200وعصر الرسول صلى هللا علية وسلم( ) اإلسالم)فترة ما قبل 
 (.م2000العدد ملحق  27المجلد ) األردنيةواإلنسانية، عمادة البحث العلمي، الجامعة  االجتماعية
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في صدر  األردنفي العهد العثماني، بحث مقدم في ندوة  األردنمنازل الحج الشامي في شرق  -10
 .م1999 األردن –عمان  ،اإلسالميةارة األوقاف والشؤون والمقدسات وز ، منشورات  اإلسالم

، بحث قدم في اإلسالمفي صدر  األردنفي  اإلسالميومعارك الفتح  اإلسالميةخط سير الجيوش  -11
 -عمان اإلسالميةوالشؤون والمقدسات  األوقاف، منشورات وزارة اإلسالمفي صدر  األردنندوة 
 .م1999 األردن

في كتاب "فكر الحسين بن طالل  التكوين االجتماعي والثقافي، بن طالل:ن يشخصية الحس -12
 .م2006طالل" "منشورات جامعة الحسين بن  وشخصيته

حوار الثقافات، بمناسبة إعالن  :حالة دراسية" مؤتمر االستشراق مكة" اإلسالماالستشراق والعرب قبل  -13
 م.2002عمان األردنية، منشورات الجامعة م2002 العربية للثقافةعمان عاصمة 

والذي عقد في جامعة دمشق بالتعاون مع الجامعة  -المؤتمر الدولي لتاريخ بالد الشامفي  المشاركة -14
 ( جامعة دمشق.م28/2/2009-22من ) الفترةفي  األردنية

. في جامعة جين جي Middle East and Islamواإلسالم(  األوسطفي مؤتمر )الشرق  المشاركة -15
 الفترة/ تايوان، حيث تم إلقاء ثالث محاضرات على طلبة الدراسات العربية في الجامعة، في الوطنية
 (.م19/5/2009-11من)  الواقعة

 األردنية، بحث نشر في المجلة البيزنطيةخالل الفترة  األردنالمصادر التاريخية لدراسة تاريخ جنوب  -16
 .م2009لسنة  2العدد 3، المجلد واآلثارللتاريخ 

العصور وحتى قيام الثورة العربية الكبرى، بحث نشر في  أقدم : منذاألردنوهيده في جنوب موقع ا -17
 .61-23م ص2011، لسنة 2العدد 5، المجلد واآلثارللتاريخ  األردنيةالمجلة 

القرن السابع الميالدي، بحث  إلى األولطرق التجارة في بالد الشام في العصر البيزنطي من القرن  -18
 .22-1ص، م 2011لسنة  2العدد  5، المجلد  واآلثارللتاريخ  األردنيةنشر في المجلة 

)القرن الثالث والرابع  ( وعالقتهم باإلمبراطورتين الرومانية والبيزنطينيةSaracens) السراسنه -19
لسنة  2العدد 38واالجتماعية المجلد  اإلنسانيةالميالديين( بحث نشر في مجلة دراسات العلوم 

 .648-630ص األردنيةالجامعة  م2011

20- New Arabic-Christian inscription from Udhruh Southren Jordan : Arabian 

archaeology and epigraphy Vol:22(2011) pp323-342. 
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21- Agriculture in six -century petra and its hinterland : the evidence from 

the Petra papyri Arabian archaeology and epigraphy Vol:23(2012) 

pp105-115.  

المجلة  نشر فية خالل القرنيين السادس والسابع الميالديين، الغساسنة بالدولة البيزنطي عالقة إمارة -22
 م2012 الجامعة األردنية، عمان، األردن ،  4، عدد6مجلد  ،للتاريخ واآلثاراألردنية 

الجامعة ، 1، عدد7مجلد االجتماعية،  للعلوم األردنيةالمجلة  نشر، اإلسالمقبل  البغاء عند العرب -23
 .األردنعمان، م، 2014، األردنية

القضاء في القدس خالل التنظيمات، المؤتمر الدولي العاشر لتاريخ بالد الشام، الجامعة األردنية،   -24
 .م5/4/2017-2الذي عقد في الفترة الواقعة ما بين 

25- " Some Remarks about how Jordan Government is Administrated ", The 

Annual International Academic Conference Of Iass 2017,  

        Toward the Exchange of Civilizations along the Silk Roads beyond "the Clash 

of Civilizations", University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 

National University Ho Chi Minh city. November 8-12,2017,  

       PP 583 – 600. 

( من سجالت محكمة القدس الشرعية والموسوم بـ " تقسيمات الصرة 219دارسة سجل رقم ) -26
م " ، مشروع بحث حاصل على دعم من عمادة البحث 1725هـ/1137العثمانية الخاقانية لسنة 

 .م2018العلمي في الجامعة األردنية ، 

المجلة مرويات وهب بن منبه في كتاب " تاريخ الرسل والملوك: للطبري وأصولها التوراتية"،  -27
 م.2019، تشرين األول 2، عدد13، مجلد األردنية للتاريخ واآلثار

28- The Silk Road And Oriental Trade, The 5th Annual international Conference 

of IASS, Silk Road : connecting cultures, Languages , and Ideas, Moscow 

state Linguistic University , Moscow Russia , September 26-28,2019. 

الحياة االجتماعية عند الصفويين والثموديين كما صورتها كتاباتهم، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار،  -29
 م.2020،  3، العدد 14المجلد 

 األردنيةمفهوم حج التائبات المؤمنات من نساء الطبقة الثرية في روما، بحث مقبول للنشر في المجلة  -30
 م .2021 أكتوبر،  3، عدد 15نشر في المجلد ، سيُ واآلثارللتاريخ 
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، من خالل الوثائق الحكومية( م1946 -1921) المدارس الخاصة في ناحية الكورة إبان عهد اإلمارة -31
بالد الشام "بناء مؤسسات الدولة الوطنية في أقطار المؤتمر الدولي الحادي عشر لتاريخ بالد الشام 

 . "م1950/ هـ1370 –م 1900هـ/ 1318العشرين   في النصف األول من القرن األربعة 
 

 :ةــالتدريسيام ــــامله

 :التاليةمرحلة البكالوريوس: تدريس المواد 

 (.اإلنجليزية باللغة) اإلسالميةالعربية  الحضارةتاريخ  -1

 .اإلنسانيةتاريخ الحضارة  -2

 دراسة التاريخ. إلىمدخل  -3

 .اإلسالمتاريخ العرب قبل  -4

 وحضارته. األردنتاريخ  -5

 .اإلسالمعند العرب قبل  واألسواقالتجارة  -6

 البيزنطي. التاريخ السياسي و -7

 تاريخ عصر الرسول والراشدين. -8

 .األمويةتاريخ الدولة  -9

 القديم. األدنىتاريخ الشرق  -10

 (.اإلنجليزية باللغة) اإلسالمية والحضارة تاريخ ُعمان -11

 .التاريخيمنهج البحث  -12

 قضايا العالم اإلسالمي المعاصر. -13

ليـــدراسـال
ُ
 : اــات الع

 )دكتوراه( . التاريخيةالمصادر والمراجع   -1

 )دكتوراه( . وثائقيةدراسات   -2

 تدريس مادة اإلسالم والغرب لطلبة الدكتوراه .    -3
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 .الجامعة األردنية – ، لطلبة الماجستير في قسم التاريخSeminarتدريس مادة)ندوه(  -4

 ( من مستوى الدكتوراه.5( طالب من مستوى الماجستير و)7على ) اإلشراف  -5

، وقسم األردنيةفي مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم التاريخ بالجامعة  المشاركة -6
 .األردن -وجامعة آل البيت  ُعمانسلطنة التاريخ بجامعة السلطان قابوس في 

 شراف عليها :إلل التي تم ائاسبعض عناوين الر  -7

حتى خليج أيلة )العقبة( جنوباا  تاريخ جنوبي األردن في الفترة البيزنطية من وادي الحسا شماالا  -
 . م2006) دكتوراه(  سنة  م636 - 324

)دكتوراه(  الحياة االقتصادية في بالد الشام في العصر البيزنطي في  القرن السادس الميالدي -
 .م2007سنة 

 .م2009)ماجستير( سنة  الفكر الوثني والمؤسسات الوثنية في الحجاز قبل اإلسالم -

للقرون األربعة األولى الهجرية وبين  بين مصادر التاريخ اإلسالميمرويات وهب بن منبه  -
 .م2018) دكتوراه( سنة دراسة مقارنة -المصادر اليهودية 

ي بدايات القرن القرن الرابع ال في العصر البيزنطي من  الحج المسيحي لألراضي المقدسة -
 .م2019، )دكتوراه( سنة السابع الميالدي

والسياسيَّة "للصفويين والثموديين" من القرن السادس قبل الميالد  واالقتصاديَّةالحياُة االجتماعيَّة،  -
 .م2019)دكتوراه( سنة  إلى القرن الرَّابع الميالدي

 

قسم التاريخ/الجامعة م( 2019م/2016 الفترة ) خاللعناوين الرسائل التي شاركت في مناقشتها  -8
 -األردنية:

 )دكتوراه( م.7/8/2016نوقشت بتاريخ  ،م"633-268دولة المناذرة وحضارتها " -

-401"المظاهر الحضارية في مدينة القدس في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي ) -
 )ماجستير( م.20/11/2016م"، نوقشت بتاريخ 1098-1010هـ/492

 م.26/9/2017م"، نوقشت بتاريخ 1012-989هـ/403-379"الدولة البويهية في عهد بهاء الدولة  -
 اجستير()م

-3وأثرها في الحياة العلمية في الحجاز وبالد الشام في القرون ) أيله إلىالعلماء المنتسبون " -
 )دكتوراه( .م7/12/2017م("، نوقشت بتاريخ 9-6هـ/1
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م. 20/12/2017نوقشت بتاريخ  "التنظيمات المالية واالقتصادية للرسول صلى هللا عليه وسلم"، -
 .)دكتوراه(

 محمود محمد طه في رؤية تجديدية في اإلسالم  -

 Mohmoud Mohammad Taha on a new vision of forming Islam 

 

 م 660-622هـ/40-1دور المرأة العسكري خالل العهد النبوي والخالفة الراشدة  -

WOMEN’S MILITARY ROLEDURING THE PROPHET AND RASHIDEENPERIOD 

1 - 40H / 622-660 D. 

 موظفوا الدولة والمال العام في صدر اإلسالم   -

THE STATE EMPLOYERS AND THE PUBLIC FOUND DURING THEEARLY 

ISLAMIC PERIOD . 

 

 بداية القرن العاشر الميالدي  إلىالعالقات بين الصين والعرب من بداية القرن السابع الميالدي  -

THE RELATIONS BETWEEN CHINA AND ARABS FROM THE BEGINNING OF 7th 

CENTURY AD TO THE BEGINNING OF 10th CENTURY AD. 

 

 م1192-1097هـ/588-493في الصراع مع المسلمين  وأثرهالنزاع بين القيادات الصليبية  -

The Confilicts between the Crusaders leaders and it is impact in their 

Confilict with the Muslims between 1097 to 1192 - 493-588 H. 

 

تقييم عدد من البحوث ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية والعربية لنشرها في المجالت  -9
 العلمية.

 

تقييم عدد من البحوث ألعضاء هيئة التدريس من الجامعات العربية من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ  -10
 الجامعات السعودية، والعراقية، واألردنية.مشارك وأستاذ في الجامعات العربية وبالذات بعض 

 :ةــالعلميرات ـاملؤمت

جامعة مانشستر   Seminar for Arabian Studiesالعربية الدراساتفي ندوة  المشاركة -1
Manchester University   م28/7/1992-26ما بين الفترةبريطانيا في. 
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جامعة اإلمارات العربية المتحدة/العين،  ،اإلسالمفي ندوة الخليج العربي في فترة ما قبل  المشاركة -2
 م.21/12/1995-20في الفترة من 

ما  الفترةجامعة لندن في  _ اآلثارمعهد  اإلسالم،العربية قبل  الجزيرةالمشاركة في مؤتمر تاريخ  -3
 م.20/7/1996-18بين 

، بدعم م1998 أسابيعلمدة ستة ( NYUفي جامعة نيويورك ) أمريكافي  األديانحضور ندوة عن  -4
 بعمان. األمريكية السفارةفي   (USISللمعلومات ) األمريكيمن مكتب المركز 

 إنساناا الدكتور عبد العزيز الدوري بعنوان" عبد العزيز الدوري  األستاذفي ندوه حول  المشاركة -5
 .م21/10/1999-20ومؤرخاا ومفكراا " مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان االردن

، جامعة آل م1997نيسان 30-29ة مصادر تاريخ العرب الحديث،في ندوة دراس المشاركة -6
 .األردنالبيت، 

، جامعة م1999 أول" تموز وتشرين العربيةعام من الحقوق  5000القدس المشاركة في ندوة " -7
 .م1999 األردناليرموك /

-8دراسات في فكر الحسين وتراثه، جامعة الحسين بن طالل معان من  مؤتمرالمشاركة في  -8
عنوان البحث التكوين السياسي واالجتماعي والثقافي لشخصية الحسين بن  م2002/نيسان/10

 طالل.

: حوار الثقافات بمناسبة إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية في مؤتمر االستشراق المشاركة -9
 .م2003سان ني األردنيةالجامعة  م2002

ديسمبر  17-15ما بين  الفترةفي  إفريقيافي  اإلسالميةالعالمي للحضارة  المؤتمرفي  المشاركة -10
اإلسالم في شرق أفريقيا في  انتشارببحث عنوانه: " أوغنداكمباال/ الجامعة اإلسالمية  م2003

 ."القرن األول الهجري 

-26ما بين  ةالفتر " والذي عقد في مدينة حمص في القدس تاريخ وعمرانفي مؤتمر"  المشاركة -11
القدس  أهلوتقديم بحث بعنوان "حسن بن عبد اللطيف وكتابه الموسوم بـِتراجم م، 29/10/2009
 ."الثاني عشر الهجري  القرن في 

في جامعة جين  Middle East and Islamواإلسالم(  األوسطفي مؤتمر )الشرق  المشاركة -12
 .م2009جي الوطنية ،تايوان 
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، بمناسبة إعالن م8/10/2009-4المؤتمر الدولي عن القدس، في الفترة ما بين  في المشاركة -13
 الحياة" الهاشمية عنوانه األردنية المملكة، وزارة الثقافة م2009العربية  للثقافةالقدس عاصمة 

 العملية في القدس في القرن الثامن عشر".

، اإلمارات العربية الشارقةبين الوحدة والتعدد، جامعة  اإلسالميةمؤتمر الحضارة العربية حضور  -14
 العربية واإلسالمية". الحضارة، تقديم بحث بعنوان " خصائص م2009المتحدة

المشاركة في المؤتمر الدولي العاشر لتاريخ بالد الشام خالل الفترة الواقعة ما بين               -15
"، الجامعة األردنية، القضاء في القدس خالل التنظيماتعنوان البحث "  ،م2-5/4/2017

 عمان، األردن.

 المشاركة في المؤتمر الذي عقد في جامعة الفارابي الوطنية كازاخستان  -16

" Al – Farabi Kazakh National University "   الذي نظمته رابطة الجامعات لطريق الحرير
Silk – Road University Network (SUN) " عنوان المؤتمر ، Multible Academic 

Convergence; Interdisciplinary Research for Eurasian Silk Roads في "
 .  م21/6/2017-19الفترة الواقعة ما بين 

 المشاركة في المؤتمر الذي عقد في جامعة فيتنام الوطنية للعلوم االجتماعية واإلنسانية -17
(University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 

University Ho Chi Minh city (: عنوان البحث ، 

  "Some Remarks about how Jordan Government is Administrated ، "وباإلضافة 
 Silk – Road Universityالمشاركة باجتماع الهيئة العامة لشبكة الجامعات لطريق الحرير  إلى

Network (SUN) وترأس أحدى جلسات المؤتمر ، November 8-12,2017 . 
المشاركة في المؤتمر السنوي الرابع للجمعية الدولية لدراسات طريق الحرير، والذي عقد في مدينة  -18

Gyeongju  م2018 رسبتمب 16 – 13في كوريا الجنوبية في الفترة الواقعة من. 

 Silk Roadالمشاركة في المؤتمر الخامس للجمعية العامة لشبكة الجامعات  لطريق الحرير"  -19

University network 23-17" الذي عقد في مدينة الماتي في كازاخستان في الفترة من 
 م.2019أيلول 
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المشاركة في المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لدراسات طريق الحرير والذي عقد في  -20
وتقديم ورقة  م2019أيلول لعام  28-26مدينة موسكو في روسيا االتحادية في الفترة ما بين 

 "  The Silk Road And Oriental Tradeبحثية في المؤتمر بعنوان: " 

المشاركة في ندوة نقاشية متخصصة بعنوان )الصحة، والصحة العامة، والسياسيات الصحية...  -21
تشرين األول  24ات اإلستراتيجية/الجامعة األردنية، بتاريخ رؤية إستراتيجية( مركز الدراس

 م.2019

رحات مركز الدراسات المشاركة في ندوة بعنوان " جدل تطوير المناهج: تشخيص ومقت -22
  م.2019تشرين الثاني/ 6/الجامعة األردنية " بتاريخ اإلستراتيجية

زارة الثقافة، والتي عقدت في قاعة المشاركة في الورشة التحضيرية األولى لمشروع ذاكرة األردن/و  -23
 م.6/1/2020المؤتمرات/المركز الثقافي الملكي. بتاريخ 

المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي األول، الذي نظمته الجمعية العلمية لكليات اآلداب في اتحاد  -24
رموك، جامعة الي –الجامعات العربية بعنوان : "الدراسات العربية في الغرب" الجامعة األردنية 

 م.2020/آذار/ 5 -4بتاريخ 

 ان:ـــالِلج   

 –وزارة التربية والتعليم  الثانويةعضو لجنة اإلشراف والتوجيه الوطني لمناهج االجتماعيات، المرحلة  -1
 .األردن

 ، جامعة القدس العربية المفتوحة، عمان.االجتماعياتعضو لجنة  -2

 .م1995 األهليةعام جامعة عمان  اعتمادعضو لجنة  -3

 .م1997لجنة اعتماد خاص ، جامعة الزرقاء األهليه عضو -4

 الهاشمية. األردنيةعضو المجلس الوطني لرعاية المعوقين المملكة  -5

 .األردنيينعضو مؤسس في جمعية المؤرخين  -6

 (.األردن - الحسين بن طالل)معان جامعة  أصدقاءاإلدارية لجمعية  الهيئةعضو  -7

 .م2001-1999 األردنيةعضو مجلس الجامعة  -8

 .م2006-2005ة نيدر عضو مجلس الجامعة األ -9
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 .م2001 -1999 األردنيةعضو مجلس عمداء الجامعة  -10

 .م22/11/2009 - م2008 األردنيةعضو مجلس عمداء الجامعة  -11

 .م2011 -م 2010عضو مجلس عمداء الجامعة األردنية  -12

 .م2008 -م 2006 األردنيةعضو مجلس كلية الدراسات العليا الجامعة  -13

 .م1998 -م 1993 واإلنسانية، ثم مجلس كلية العلوم االجتماعية اآلدابعضو مجلس كلية  -14

 .م1998 -م 1995 األردنيةرئيس لجنة الدراسات العليا بقسم التاريخ، الجامعة  -15

من  األردنية، الجامعة واإلنسانية االجتماعيةرئيس لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي، كلية العلوم  -16
 .م2008 -م 2006 أيلول

 األردنية، الجامعة واإلنسانية االجتماعيةمقرر لجنة الخطط الدراسية للدراسات العليا، كلية العلوم  -17
 .م2008 -م 2006 يلولأ

 .م2008 -م 2006 يلولأ األردنيةعضو مجلس كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة  -18

 .م2001 -م 1999 األردنيةعضو لجنة شؤون الموظفين الجامعة  -19

 .األردن، المجلس األعلى للسكان  اإلنجابية والصحة سرةاألعضو لجنة تنظيم  -20

 .م1996 -م 1994 األردنية الجامعة، اآلداب، كلية الطلبة تأديبلجنة  رئيس -21

، ثالث سنوات األردنية، الجامعة الطلبة، عمادة شؤون الطلبةمجلس  النتخاباتالعليا  اللجنةعضو  -22
 .ةمتتالي

 .م2000  -م 1999 لجنة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي رئيس -23

 .م2001  -م 2000 لجنة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي رئيس -24

 .م2001 -م 1999رئيس لجنة مجلس تأديب الطلبة للعام الجامعي  -25

 .م2000-م 1999للعام الجامعي  األردنيةريج طلبة الجامعة خلجنة حفل ت رئيس -26

 .م2000 -م 1999للعام الجامعي  األردنيةلجنة الكتاب السنوي للجامعة  رئيس -27

 .م2000 -م 1999رئيس لجنة القضايا الطالبية في الجامعة للعام الجامعي  -28

 .م2000 -م 1999 عضو لجنة البت في القضايا الطالبية للعام الجامعي -29

 .م2000 -م 1999 مقرر لجنة التفوق الرياضي للعام الجامعي -30

 .م2011 أيلولحتى م 2007من  األردنيةفي الجامعة  الوطنيةالعام لمادة التربية  المنسق -31
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رئيس لجنة فريق إلعادة النظر في منهاج التربية الوطنية على مستوى الجامعات الحكومية  -32
 والخاصة.

 .األردنيةجامعة ، الم2010/م2009للموظفين عضو لجنة المجلس التأديبي االستئنافي  -33

لس األعلى المج -تماعية واإلنسانية واللغاتأولويات البحث العلمي في مجال العلوم االجعضو لجنة  -34
 .م2009للعلوم والتكنولوجيا، 

الهاشمية  األردنيةكافة المطبوعات التي تناولت تاريخ المملكة  لمراجعةعضو لجنة التوثيق الوطني  -35
 أيلول، األردنية تمهيداا لكتابة تاريخ ر كمن جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعس

 وزارة الثقافة. م2011 -م 2009

 .م20/8/2013 -م 2010الجامعة الهاشمية منذ  أمناءعضو مجلس  -36

 .م2011 -م 2010للعام الجامعي  الطلبةرئيس مجلس تأديب  -37

 .م2011 -م 2010للعام الجامعي  األردنيةمقرر لجنة حفل تخريج طلبة الجامعة  -38

 .م2011 -م 2010 للعام الجامعي األردنيةمقرر لجنة الكتاب السنوي للجامعة  -39

 والعلوم االجتماعية ، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان  اآلدابعضو هيئة تحرير مجلة كلية  -40
والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان  اآلدابعضو لجنة البحث العلمي كلية  .م2013 – م2011
 .م2013  -م 2011عمان سلطنة  قابوس،

والعلوم االجتماعية، سلطنة  اآلدابعضو لجنة توظيف قسم التاريخ ، جامعة السلطان قابوس، كلية  -41
 .م2013  -م 2011ُعمان 

القدامى    والمحاربينرئيس المجلس األعلى للمؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين  -42
 .م29/5/2016ولغاية  م2013  أيلول/10من 

 .م29/5/2016ولغاية  م2013 أيلول 10رئيس مجلس إدارة الشراء الموحد من  -43

 .رئاسة الوزراء، األردن /التطرف إستراتيجيةمقرر لجنة  -44

"وبصفتي الشخصية" برئاسة صاحبة السمو الملكي  األردنعضو في اللجنة االستشارية لمتحف  -45
 .األردنسمية بنت الحسن المعظمة/نائب رئيس مجلس ُأمناء ُمتحف  ةاألمير 

 .اآلن - م2014/ وزارة التربية والتعليم من لمادة التاريخعلى المناهج  اإلشرافلجنة رئيس  -46
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على تأليف كتب مبحَثي التاريخ والتربية الوطنية للصفوف  واإلشرافالمشاركة في عملية التوجيه  -47
 السابع والثامن والعاشر.

 حتى اآلن. – م10/11/2017الخاصة األردنية من  اعضو مجلس أمناء جامعة فيالدلفي -48

عضو في الهيئة االستشارية للمجلة األردنية للتاريخ واآلثار المدعومة من صندوق البحث العلمي/  -49
 الجامعة األردنية.

           الحريرعضو الهيئة االستشارة لمجلة طريق الحرير التي تصدر عن شبكة الجامعات لطريق  -05
Silk Road University Network (www.sun.silkroadia.org  مقرها هانكوك للدراسات )

 األجنبية 

 Hankuk university of foreign studies Seoul south Korea 

حتى  م2018عمان سبتمبر  –، الجامعة األردنية اإلستراتيجيةعضو مجلس أدارة مركز الدراسات  -51
 .م2020ر بسبتم

 – م2018األكاديمية في مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا الخاصة األردنية من حزيران رئيس اللجنة  -52
 حتى اآلن.

 عضو اللجنة العليا الحتفال الجامعة األردنية بمناسبة مئوية الدولة األردنية. -53

 .بمناسبة مئوية الدولة األردنيةعضو اللجنة العليا الحتفاالت جامعة الطفيلة التقنية  -54

العلمية لمؤتمر األردن وقضية فلسطين، الذي سيعقد في رحاب جامعة الطفيلة التقنية رئيس اللجنة  -55
 بمناسبة مئوية الدولة األردنية .

 .وحتى اآلن   - 29/8/2021 من عضو مجلس العمداء في الجامعة األردنية -56

 وحتى اآلن . – 29/8/2021 من عضو مجلس الجامعة األردنية -57

 الجامعة األردنية .ة في والبيئرئيس لجنة السالمة العامة  -58

 م(2021-1921مقرر اللجنة التنفيذية الحتفالية مئوية تأسيس الدولة األردنية ) -59

 الجامعة األردنيةفي رئيس لجنة الهياكل التنظيمية  -60

 الجامعة األردنيةفي مقرر اللجنة المالية لمجلس العمداء  -61

 الجامعة األردنيةفي مقرر لجنة المؤتمرات والندوات  -62

 الجامعة األردنيةفي  والترقية  التعيينعضو لجنة  -63

http://www.sun.silkroadia.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enJO883JO883&q=Hankuk+university+of+foreign+studies+seoul+south+korea&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwih0O_08LnxAhWGAmMBHQ-8DmEQkeECKAB6BAgBEDg
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 الجامعة األردنيةفي عضو لجنة التشريعات  -64

 الجامعة األردنيةفي  (Health Zoneعضو لجنة المنطقة الصحية ) -65

 عضو مجلس إدارة صندوق التبرعات للجامعة األردنية -66

 رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الجامعة األردنية -67

 الجامعة األردنيةفي رئيس لجنة الموظفين  -68

 التأديبي االستئنافي لموظفي الجامعة األردنيةرئيس المجلس  -69

 الجامعة األردنيةفي رئيس مجلس إدارة صندوق اإلسكان  -70

 في الجامعة األردنية  االستثماررئيس لجنة  -71

 

 : زــوائــاجل
في درجة الماجستير، قسم التاريخ/ الجامعة  األولىجائزة ملكيه بمناسبة حصولي على المرتبة  -1

 .م1983 األردنية

 األردنيةحصلت على جائزة أفضل كتاب محقق عن القدس من قبل وزارة الثقافة في المملكة  -2
 .م2009إعالن القدس عاصمة الثقافة العربيةالهاشمية بمناسبة 

  : ونـــرفــاملع

 األردني، عمان، األردن  األعيانمجلس األردن السابق،  وزراءرئيس دولة الدكتور عبدهللا النسور،  -1

   0096279760000تلفون: 
 معالي الدكتور عوض خليفات، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية األسبق -2

 0790122222تلفون: 

 األردن –معالي الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل، المملكة األردنية الهاشمية، عمان  -3

 talhounib@gmail.commail: -E 

 + . 96597288849، تلفون معالي األستاذ الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج، الكويت -4

األردن، وأستاذ شرف  -عمان  ،الدكتور سلمان البدور رئيس جامعة العلوم اإلسالمية العالمية األستاذ -5
 .ةفة، الجامعة األردنيفي كلية اآلداب، قسم الفلس

mailto:talhounib@gmail.com
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 00962795425550تلفون: 

         salbdour@ju.edu.jomail: -E 

 .األردنية، الجامعة اآلدابكلية قسم التاريخ،  الدكتور محمد عدنان البخيت، األستاذ -6

                hbe@ju.edu.jo: mail-E 

 42الدكتور عصام بن علي الرواس، كلية اآلداب، قسم التاريخ، جامعة السلطان قابوس، ص.ب  -7

 00968878888تلفون : 
 00968513212فاكس: 

 

8- Prof. G Rex Smith 

Department of Middle Eastern Studies> 
University of Manchester oxford Road MII3.9PL 
United Kingdom 
E-mail: grexsmith@yahoo.co.uk 

 

9- Prof Dr. Sungdon Hwang 

Secretary-General of  Silk-Road Universities Network 
Hankuk University of Foreign Studies  
Seoul -South Korea , 
Tel: +8210-8592-9231 

E-mail : sdhwang@hufs.ac.kr 
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