
 

1 
 

 

 السيرة الذاتية
 بني ياسين أ.د يوسف

 

 
 البيانات الشخصية

 الجنسية الحالة االجتماعية مكان وتاريخ الميالد االسم
 ةاردني متزوج م1968 اربد:األردن ـ  يوسف احمد بني ياسين

 التواصل
 األردن 

 االردن. –الجامعة األردنية  –كلية اآلداب  –قسم التاريخ  العنوان البريدي
 .13رقم  فيال -على الزقاريط شارع  – شفا بدران –عمان  عنوان السكن

 00962777483646 الهاتف )الخلوي(
 yosyassen68@yahoo.com البريد االلكتروني

 
 المهارات

  ممتازة اللغة العربية
  جيدة اللغة اإلنجليزية

 ,Blackboard:  Internetالــ    التعـامل مع برامـج ممتازة المهارات الحاسوبية واالنترنت
Microsoft office 

 (Word  ،Excel ، Power point ) 
 العلمي تخصصال

تاريخ المغرب واألندلس ، تاريخ الفكر العربي االسالمي، تحقيق كتب التراث  االسالمية،تاريخ الحضارة  :أستاذ التاريخ االسالمي
 العربي اإلسالمي.

 المؤهالت العلمية
 الجهة العلمية الشهادة السنة

 األردن -وزارة التربية والتعليم  الثانوية العامة  1986
 األردن -اربد  اليرموك،جامعة  بكالوريوس / تاريخ 1990
 ماجستير/ تاريخ اسالمي 1994

وعنوان الرسالة" الكتابة التاريخية في األندلس حتى نهاية القرن 
 الرابع الهجري" وهي منشورة.

 االردن -األردنية، عمان الجامعة 

 االردن -الجامعة األردنية، عمان  دكتوراه، تاريخ إسالمي 1999
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 -وعنوان الرسالة" األندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافي
 دراسة مقارنة". وهي منشورة.

  
 ةالعلمي لخبراتا

 الفترة الزمنية الجهة العلمية الوظيفة
 م. 2002 – 1999 الجامعة االردنية -قسم التاريخ  محاضر غير متفرغ

 2/2/2003 - 17/2/2002 الجامعة االردنية -قسم التاريخ  محاضر متفرغ
 2/11/2008 - 2/2/2003 الجامعة االردنية -قسم التاريخ  استاذ مساعد
 2014 -2-17 – 2/11/2008 الجامعة االردنية -قسم التاريخ  أستاذ مشارك
 م. 2014/  2/ 17منذ  الجامعة االردنية -قسم التاريخ  استاذ دكتور

قسم العلوم اإلنسانية  -برنامج التاريخ دكتوراستاذ 
 جامعة قطر  -

 .م 2021/  8/ 7 –م  2014/ 8/ 31منذ 

 ولغاية اآلن -م 2021/  8/ 8 الجامعة االردنية -قسم التاريخ  استاذ دكتور
 الخبرات اإلدارية

 .م 17/1/2014 -17/9/2010 الجامعة األردنية منسق عام مادة التربية الوطنية
 م. 17/9/2013 -17/9/2011 الجامعة األردنية رئيس قسم التاريخ

نائب عميد كلية الدراسات العليا/ لشؤون الكليات 
 االنسانية

 م.2014/ 8/ 31 – 2013/  9/ 17 الجامعة األردنية

 2019/  9/  27 – 2017/  8/ 27 جامعة قطر كلية اآلداب والعلوم –منسق قسم العلوم اإلنسانية 
 عضوية اللجان  

 م. 2007- 2006  الجامعة األردنية –قسم التاريخ  عضو مجلس كلية اآلداب
 م.2008-2010 

 م.2009 -2008  مجلس الجامعة االردنية عضو مجلس الجامعة ممثاًل عن كلية اآلداب.
 م. 2012-2010  الجامعة األردنية –كلية اآلداب عضو لجنة الدراسات العليا

 م. 2013 -2012  الجامعة األردنية عضو لجنة احتفاالت الجامعة بعيدها الخمسين
 م. 2013 -2012 الجامعة األردنية رئيس لجنة كتابة تاريخ الجامعة األردنية

 م. 2013 -2012 الجامعة األردنية عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر بالد الشام
كلية الدراسات العليا وعمادة البحث  اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرسائل الجامعيةعضو 

 الجامعة األردنية -العلمي
 م. 2014نيسان 

 م. 2014نيسان  الجامعة األردنية -كلية اآلداب  عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الربيع العربي
مؤسسات التعليم هيئة اعتماد  عضو هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 عمان –العالي 
 م. 2014 -2013

 م. 2014 -2013هيئة اعتماد مؤسسات التعليم عضو لجنة صياغة االمتحان الوطني المتحان 
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الكفاءة المعرفية لخريجي الجامعات في حقل العلوم 
 االنسانية

 عمان –العالي 

 م. 2015 – 2014 جامعة قطر–قسم العلوم االنسانية  عضو لجنة الندوات العلمية
 م. 2016 – 2014 جامعة قطر–قسم العلوم االنسانية  عضو لجنة البحث العلمي

 م. 2015 – 2014 جامعة قطر–قسم العلوم االنسانية  عضو لجنة الجودة األكاديمية
 م. 2017- 2015 جامعة قطر–قسم العلوم االنسانية  رئيس لجنة مقرر تاريخ الحضارة االسالمية

 م. 2017- 2016 جامعة قطر–قسم العلوم االنسانية  المناهج رئيس لجنة
 م2019 -2017 جامعة قطر–قسم العلوم االنسانية  رئيس لجنة التعيينات

 –وزارة التعليم والتعليم العالي  عضو لجنة مراجعة وتقييم مناهج العلوم االجتماعية
 .قطر

 م. 2017- 2016

 عضو لجنة اشراف وتأليف مناهج الدراسات
 االجتماعية

وزارة التعليم والتعليم شركة اشراق و 
 قطر. –العالي 

 م2018 -2017

 –عضو هيئة تحرير مجلة دراسات العلوم االنسانية
 عمادة البحث العلمي

 حتى اآلن – 2021 الجامعة االردنية

 –عضو لجنة اعتماد المجالت والمؤتمرات العلمية 
 عمادة البحث العلمي 

 حتى اآلن – 2022 الجامعة األردنية

 عضوية الهيئات
 األردن -عمان  عضو جمعية المؤرخين األردنيين

 األردن -عمان  عضو جمعية دعم ومساندة التوحديين وأسرهم
 المؤتمرات والندوات

 الزمان المكان الورقة المؤتمر
المؤتمر الدولي التاسع لبالد الشام ومركز 

الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد 
 .الشام، الجامعة األردنية

الزراعة في بالد "بحث بعنوان 
الشام من خالل مسالك األبصار 

في ممالك األمصار ألبن فضل 
 "هللا العمري 

 -الجامعة األردنية 
 عمان

 م. 2012مايو/ 

في قسم العلوم االنسانية  ندوة علمية
 جامعة قطر

تطور رؤية الجغرافيين المشارقة "
الخامس لألندلس حتى القرن 

 الهجري"

قسم العلوم 
كلية  -االنسانية

 –اآلداب والعلوم 
 جامعة قطر

 م. 29/9/2014

المؤتمر العلمي بعنوان" التاريخ الشفهي: 
مركز  قطر،األهمية والتحديات"، جامعة 
 العلوم االنسانية واالجتماعية.

ورقة بعنوان " الذاكرة المهمشة" 
دراسة في أليات جمع الرواية 

 قطر الشفوية في

مركز العلوم 
االنسانية 
كلية  -واالنسانية

-اآلداب والعلوم 

 م. 2015
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 جامعة قطر
ندوة اللغة العربية والعلوم، قسم اللغة 

جامعة  -كلية اآلداب والعلوم –العربية 
 قطر

ورقة بعنوان "اللغة العربية وعلم 
 التاريخ"

 -قسم اللغة العربية
كلية اآلداب 

جامعة  -والعلوم
 قطر

 م. 2015ديسمبر  

الندوة العالمية في قسم العلوم االنسانية 
جامعة قطر، بعنوان تدريس التاريخ في 

الجامعات والمعاهد العليا: الرؤى والمناهج 
 .والموضوعات

ورقة بعنوان "الخطط الدراسية 
في أقسام التاريخ في األردن 

ودول مجلس التعاون الخليجي: 
 دراسة تحليلية"

قسم العلوم 
كلية  -االنسانية 

 -اآلداب والعلوم 
 جامعة قطر

 م. 2015نوفمبر 

المؤتمر الدولي الثالث، قسم العلوم 
جامعة  –كلية اآلداب والعلوم  –االنسانية 

قطر بعنوان " التاريخ االجتماعي والثقافي 
 "وإيرانفي العالم العربي وتركيا 

ورقة بعنوان" الغرباء: دراسة في 
مفهوم الهوية األندلسية بروز 

 في كتب التراجم"

قسم العلوم 
كلية  –االنسانية 

 –اآلداب والعلوم 
 جامعة قطر

 م. 2016مارس، 

المؤتمر الدولي العلمي الخامس للمركز 
 األوروبي للبحوث

ورقة بعنوان: "الدراسات البينية 
في كلية العلوم واآلداب جامعة 

 قطر"

 2018 -مارس  – 22 بلجيكيا -بروكسل 

س للمركز سادالمؤتمر الدولي العلمي ال
 األوروبي للبحوث

تمايز الهوياتي ورقة بعنوان: "ال
األندلسي والغريب  األندلس:في 

 "في كتب التراجم األندلسية

 2019مارس  26 اسبانيا -غرناطة 

 االنتاج العلمي
 تحقيق كتب التراث - أ

للدراسات الجامعية مؤسسة حمادة   كتاب ثالث رسائل في فضائل معاوية )دراسة وتحقيق( -1
 اربد ،والنشر والتوزيع

 م2000

كتاب تاريخ دمشق البن أبي العجائز األزدي )دراسة  -2
 وتحقيق(

للدراسات الجامعية مؤسسة حمادة  
 اربد ،والنشر والتوزيع

 م2001

دراسة  –األزدي البصري  عبد هللافتوح الشام لمحمد بن  -3
 وتحقيق

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
 والنشر والتوزيع، اربد 

 م. 2005

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا  -4
الثالث( بعنوان: الممالك اإلسالمية في  الجزء)العمري 

 تحقيق –المشرق اإلسالمي 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2002 

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا  -5
الممالك اإلسالمية في  بعنوان:الرابع(  الجزء)العمري 

 تحقيق –المغرب اإلسالمي 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2002
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كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا  -6
 -الخامس( بعنوان: القراء والفقهاء الجزء)العمري 
 تحقيق

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2002

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا  -7
 تحقيق –المحدثون  بعنوان:العمري )الجزء السادس( 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2002

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا  -8
 تحقيق –أصحاب اللغة  بعنوان:العمري )الجزء السابع( 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2002

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا  -9
 تحقيق –الصوفية  بعنوان: الثامن(العمري )الجزء 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2002

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -11
الحكماء  بعنوان:الجزء التاسع( العمري )فضل هللا 
 تحقيق –واألطباء 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2002

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -11
القسم األول  -فضل هللا العمري )الجزء العاشر( 

 تحقيق –( )المغنون 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2007

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -12
القسم الثاني  -فضل هللا العمري )الجزء العاشر( 

 تحقيق –( )المغنون 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2008

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -13
الوزراء  بعنوان: عشر(الحادي  )الجزءفضل هللا العمري 

 تحقيق –في المشرق اإلسالمي 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2003

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -14
القسم الثاني  عشر(الثاني  العمري )الجزءفضل هللا 

 تحقيق –بعنوان: الُكتاب 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2006

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -15
 (القسم األول) -عشر( الرابع  )الجزء العمري  فضل هللا

 تحقيق –بعنوان: الشعراء في العصر األموي 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2005

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -16
 (القسم الثاني) – (الجزء الخامس عشر)فضل هللا 

 تحقيق –)شعراء العصر العباسي( 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2008

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -17
فضل هللا العمري الجزء )السادس عشر( شعراء المشرق 

 تحقيق – والمملوكياأليوبي 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2006
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كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -18
)القسم األول(  -عشر( الجزء السابع العمري )فضل هللا 

 تحقيق –شعراء المغرب واألندلس 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2007

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -19
)القسم  -عشر( الجزء السابع العمري )فضل هللا 

 تحقيق –الثاني( شعراء المغرب واألندلس 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2007

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -21
األول(  عشر( )القسم)الجزء الثامن  فضل هللا العمري 

 تحقيق – مصر( )شعراء

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2007

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -21
 -الثاني( فضل هللا العمري )الجزء الثامن عشر( )القسم 

 تحقيق – مصر( شعراء)

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين –العربية المتحدة 

 م. 2007

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -22
 مصر( )شعراءفضل هللا العمري )الجزء التاسع عشر( 

 تحقيق -

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2004

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -23
 - )النبات(الجزء الواحد والعشرون( العمري )فضل هللا 

 تحقيق

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 العين المتحدة،العربية 

 م. 2008

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -24
فضل هللا العمري )الجزء الثالث والعشرون( القسم األول 

 تحقيق – واألديان( )الفرق 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2008

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -25
فضل هللا العمري )الجزء الثالث والعشرون( القسم الثاني 

 تحقيق – واألديان( )الفرق 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2006

كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن  -26
 )التاريخالجزء الخامس والعشرون( العمري )فضل هللا 

 تحقيق – السنين(على 

اإلمارات  والتاريخ،مركز زايد للتراث 
 المتحدة، العينالعربية 

 م. 2003

 الكتب العلمية - ب
 -مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية  كتاب علم التاريخ في األندلس -27

 الدمام -اربد، ومؤسسة المتنبي
 م. 2002

في التاريخ  دراسة -كتاب أنا التاريخ -28
 وأثره وفائدته

 م. 2004 اربد -مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 

 م. 2004 اربد -مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية  كتاب تاريخ الحضارة اإلسالمية -29
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كتاب بلدان األندلس في أعمال ياقوت  -31
 دراسة مقارنة -الحموي الجغرافية

مركز زايد للتراث والتاريخ، اإلمارات 
 العين -المتحدةالعربية 

 م. 2004

كتاب سيرة ومسيرة )استكمال كتابة  -31
 (2112-1987تاريخ الجامعة األردنية( )

 م. 2013 عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية

مصادر ومنهج ابن بشكوال في كتاب  -32
 الصلة 

م،  2015عام  العلمي،كتاب التفرغ 
 عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية

 غير منشور

كتب الدراسات االجتماعية الصفوف  -33
 الرابع حتى العاشر

 م2018 قطر -وزارة التعليم والتعليم العالي 

: فهرسة في األندلس الشيوخ فهارس -34
 478ت )الشيخ ابي محمد بن خزرج اللخمي 

 م(1185هـ/ 

 2022 عمان -للنشر والتوزيعدار أزمنة 

 .المنشورة في كتب البحوث والدراسات -ـ ج
منشور ضمن كتاب التحوالت  المقري وكتابه نفح الطيب"  -35

الفكرية في العالم االسالمي من 
القرن العاشر حتى القرن الثاني 

 عشر الهجري 

المعهد العالمي 
 للفكر االسالمي

 –فرجينيا  –
الواليات المتحدة 

 األمريكية.

 م. 2014

الزراعة في بالد الشام من  -36
خالل مسالك األبصار في ممالك 

 األمصار ألبن فضل هللا العمري 

بحث منشور في المؤتمر الدولي 
التاسع لمؤتمر بالد الشام مركز 
الوثائق والمخطوطات ودراسات 
بالد الشام، الجامعة األردنية، 

 عمان

  المجلد األول
2013 

المؤرخ حمدان اآلثاربي  -37
م( 1147-1168/ هـ461-542)

وكتابه سيرة اإلفرنج الخارجين إلى بالد 
 اإلسالم

بحث منشور في كتاب بحوث 
ودراسات مهداة إلى األستاذ 

الدكتور محمد عدنان البخيت 
 بمناسبة بلوغه سن السبعين

 م. 2014 -

الجامعة األردنية وكتابة  -38
التاريخ العربي اإلسالمية" رؤية تحليلية 

-1962نقدية لمسيرة قسم التاريخ 
 م 2112

بحث منشور في كتاب بحوث 
للجامعة األردنية ودراسات مقدمة 

عمادة  -في عيدها الخمسين 
 الجامعة األردنية العلمي،البحث 

تحرير محمد 
عدنان البخيت 

 وأخرين

 م 2015

القدس تحت الحكم الفرنجي  -39
 – 1199هـ/ 583 – 493الصليبي 

 م. 1187

في كتاب  / منشورالفصل الثالث
 مدينة القدس عبر العصور

تحرير محمد 
عدنان البخيت 

 وآخرين

 م. 2017
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القدس في العهد األيوبي  -41
 1253 – 1187هـ/  651 – 583

 م.

في كتاب  / منشورالفصل الرابع
 مدينة القدس عبر العصور

تحرير محمد 
عدنان البخيت 

 وآخرين

 م. 2017

 البحوث العلمية: -د 
ومكان  اسم الدورية عنوان البحث

 صدورها
 السنة العدد

القاضي ابن مفرج ودوره في كتابة  -41
 تاريخ األندلس

مجلة دراسات، الجامعة 
 األردنية

 م. 2003 2 ع 3 جم

والية العهد والصراع على السلطة في  -42
-138عهد اإلمارة األموية في األندلس )

 (هـ311

مجلة مؤتة للبحوث 
 والدراسات، جامعة مؤتة

 م. 2006 6، ع 21جم

االستبداد والمعارضة، المنصور بن  -43
 هـ( نموذجا  392-366أبي عامر)

المجلة األردنية للتاريخ 
 واآلثار، الجامعة األردنية

 م. 2007 1، ع1مج 

قائمة علي بن الجراح المالية لسنة  -44
 م 919 -918/هـ 316

المجلة األردنية للتاريخ 
 واآلثار، الجامعة األردنية

 م. 2008 2، ع2مج

مشاريع االستبداد بالدولة األموية في  -45
األندلس عقب وفاة الحكم المستنصر 

 م976هـ/36

مجلة دراسات، الجامعة 
 األردنية

 م.2008 2، ع35مج 

 -348)الحسن بن محمد القبشي  -46
هـ( وكتابه االحتفال في تاريخ أعالم 431بعد 

 الرجال

مجلة دراسات، الجامعة 
 األردنية

 م 2009 3، ع36مج

محاوالت إحياء الخالفة األموية في  -47
 هـ419-399األندلس 

المجلة األردنية للتاريخ 
 واآلثار، الجامعة األردنية

 م.2009نيسان  1، ع3مج 

منهج الحافظ بشكوال في ترتيب كتاب  -48
 الصلة

المجلة األردنية للتاريخ 
 واآلثار، الجامعة األردنية

 م. 2010تموز  2، ع4مج 

نهاية الخالفة األموية في األندلس  -49
 قراءة في المجريات واألسباب

مجلة دراسات، الجامعة 
 األردنية

 م. 2011شباط  1ع ،38مج

تعقبات ابن اآلبار على ابن بشكوال  -51
 م( في كتابه الصلة1183هـ/578)ت

المجلة األردنية للتاريخ 
 واآلثار، الجامعة األردنية

 م. 2012 3، ع6مج 

أثر دخول القبائل الغزية إلى بالد  -51
-456الشام على األوضاع االقتصادية فيها 

 م1178-1163هـ/472

للتاريخ المجلة األردنية 
 واآلثار، الجامعة األردنية

 م. 2012 4، ع 6مج 

 م.2014 3ع ،41مج مجلة دراسات، الجامعة كتاب الجهاد للسلمي  -52
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م( دراسة في مصادره 1116هـ/511)ت
ومنهجه ورؤيته للصراع اإلسالمي ـ الفرنجي 

 الصليبي

 األردنية 

صورة األندلس في الجغرافية  -53
 األولى الهجريةالمشرقية في القرون األربعة 

المجلة العربية للعلوم 
مجلس النشر  -اإلنسانية 
 جامعة الكويت –العلمي 

عدد  ،34مج 
134 

 .2016ربيع  

الخطط الدراسية في أقسام التاريخ في  -54
األردن ودول مجلس التعاون  :الجامعات العربية

 دراسة تحليلية -لدول الخليج العربية

مجلة أسطور، تصدر عن 
لألبحاث  المركز العربي

 ودراسة السياسات، الدوحة

كانون ثاني/ يناير،  العدد الخامس
 م. 2017

الدراسات البينية في كلية العلوم  -55
 واآلداب جامعة قطر

المركز األوربي للبحوث 
واالستشارات. لندن. 

بركسيل. بلجيكا جامعة 
 سانت لويس

مجلد منشور 
بأعمال 
 المؤتمر

 2018إبريل 

تاريخ  – تأريخ المدن في األندلس -56
 طليطلة البن مطاهر نموذجا

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 السلطان قابوس

عدد  10مجلد 
2 

 2019أغسطس 

أم تراث  يالتراث الشعبي: تراث محل -57
 عالمي؟   حمده وفسيجرة نموذجا

 - رواققيد التحكيم مجلة 
 قطر

  

دراسة –التمايز الهوياتي في االندلس  -58
 في بروز مفهوم الهوية االندلسية.

المركز األوربي للبحوث 
  غرناطةواالستشارات. 

مجلد منشور 
بأعمال 
 المؤتمر

 2019مارس 

 -417)فهرسة أبو محمد بن خزرج  -59
( جمع ودراسة م1185–1116هـ/478

 وتحليل
Indexing Abu Muhammad Ibn Khazraj 

ARTÍCULOS 
UTOPÍA Y PRAXIS 
LATINOAMERICAN
A. AÑO: pp. 464-

474  

 25, n° EXTRA 
12, 2020, 

60-     
 

 التدريس واالشراف:

قمت بتدريس معظم مقررات التاريخ اإلسالمي في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه،  دلق التدريس: . أ
 ومنها:

 :البكالوريوس -
 )دولة الرسول والدولة الراشدية واألموية والعباسية(تاريخ اإلسالم  .1
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 الحضارة اإلسالمية. .2
 النظم اإلسالمية. .3
 تاريخ العلوم عند المسلمين .4
 تاريخ المغرب واالندلس. .5
 منهج البحث التاريخي. .6
 الفرق اإلسالمية. .7
 :الماجستير -
 اإلدارة في الخالفة اإلسالمية. .8
 منهج البحث التاريخي .9

 نشأة الثقافة العربية اإلسالمية. .10
 :الدكتوراة -

 تاريخ الفكر االجتماعي عند المسلمين .11
 المسلمينتاريخ الفكر السياسي عند  .12
 الخالفة والسلطنة في التاريخ اإلسالمي. .13

 لقد قمت باإلشراف على العديد من طلبة الدراسات العليا في حقول التاريخ اإلسالمي، ومنها: االشراف: . ب
 الدكتوراه: -
 محمد الهروط، موارد ابن األبار في كتابه التكمله. -
 .التاريخ اإلسالمي المبكركتابة هانج زهو، أثر الحزبية في  -
 .محمد الكايد، منهج سبط ابن الجوزي في كتابة التاريخ اإلسالمي -
 عبد هللا دندن، دور القضاة السياسي في الدولة األموية في األندلس. -
 :الماجستير -
 محمد عدوان، صورة هشام المؤيد في المصادر التاريخية. -
 سماح مصطفى، محاوالت االمويين احياء خالفتهم في عهد الدولة العباسية. -

 


