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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 عصام مصطفى عبد الهادي عقمة االســـــــم 

 م1/12/1967زحر    -مكان وتاريخ الوالدة : اربد  تاريخ ومكان الميالد  

 كمية اآلداب الكمية 

 قسم التاريخ القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ لها الجهة المانحة التخصص الدرجة العممية 
 م1989 جامعة اليرموك تاريخ بكالوريوس  
 م1993 جامعة اليرموك تاريخ إسالمي ماجستير 
 م1997 ةالجامعة األردني تاريخ إسالمي دكتوراة 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 
 تاريخ إسالمي التخصص العام 
 ث اإلسالميتاريخ السالجقة/التاريخ العباسي، تحقيق الترا التخصص الدقيق 

اإلسالمي، الفكر اإلسالمي، الفرق اإلسالمية، التاريخ العباسي،  تحقيق التراث مـجاالت االهتمام 
 ،التاريخ الفاطمي واأليوبيالتاريخ السمجوقي، تأريخ التأريخ

 
  عنوان وممخص رسالة الدكتوراه

 
 كممة( 051ممخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
الدولة دراسة وتحقيق تضمنت الرسالة دراسة مكونة من أربعة فصول  أميناسية في ضوء رسائل الخالفة العب 

ناقشت فيها عالقات الخالفة العباسية مع السالجقة والقوى اإلسالمية وغير اإلسالمية، ثم إدارة الخالفة العباسية 
ولة ابن الموصاليا، وهو كاتب الرسائل الد أمينوعالقاتها مع اإلدارة السمجوقية، فيما شمل قسم التحقيق رسائل 

هـ، وقد تضمنت تمك الرسائل عقود تعيين 497-447لمدة نصف قرن  اإلنشاءلمخالفة العباسية ورئيس ديوان 
المختمفين في الدولة من وزراء وكتب تعيين المسؤولين لمسالطين وحكام المسممين وعهود تعيين والة العهد 

 ة.وكتاب وقضاة ورؤساء طوائف ديني
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  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 1999-1995 وزارة التربية والتعميم مدرس 
 27/12/2008 -17/2/2002 قسم التاريخ/ الجامعة األردنية أستاذ مساعد 

 16/2/2014 -28/12/2008 ةقسم التاريخ/ الجامعة األردني أستاذ مشارك 

 حتى اآلن -17/2/2014 يخ/ الجامعة األردنيةقسم التار  أستاذ دكتور 

 
  األعمال اإلدارية والمجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ المجان والمهام 
 2008-2006 مساعد عميد كمية العموم االجتماعية واإلنسانية 
 2010-2006 مساعد عميد كمية اآلداب لشؤون الطمية  

 2011-2010 نائب عميد كمية االداب  

 3/9/2016 -7/9/2014 رئيس قسم التاريخ 

 حتى اآلن -17/9/2017 رئيس قسم التاريخ 

 حتى اآلن – 25/11/2014 عضو مجمس أمناء جامعة الطفيمة  

 2016 – 2014 عضو لجنة النشر وزارة الثقافة  

 
 

  آخر خمس سنوات األبحاث العممية المنشورة
 
 والناشر والتاريخ عنوان البحث  اسم الباحث )الباحثين( 
 أ.د محمد خريسات 

 أ.د عصام عقمة
مثالــــب العــــرب ، البــــن الكمبــــي ، الجامعــــة األردنيــــة عمــــادة البحــــث العممــــي، 

 .2012عمان، 

ــد الســادس،  أ.د عصام عقمة   الناوكيــة فــي بــالد الشــام، المجمــة األردنيــة لمتــاريخ واآلثــار، المجم
 .2012العدد الثاني، 
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دخـــول القبائــل الإزيـــة إلــى بـــالد الشــام عمـــى األوضــاع االقتصـــادية فيهـــا  أثــر أ.د عصام عقمة 
، 4م. المجمـــة األردنيـــة لمتـــاريخ واآلثـــار، العـــدد1078-1063هــــ/456-472
 .2012، 6مجمد 

المـــؤرم حمـــدان األثـــاربي وكتابـــة ســـيرة األفـــرن ، بحـــث مقبـــول لمنشـــر ضـــمن  أ.د عصام عقمة  
الـــدكتور محمـــد عـــدنان البخيـــت  كتـــاب بحـــوث ودراســـات مهـــداة إلـــى األســـتاذ

 .2013بمناسبة بموغه سن السبعين، الجامعة األردنية، عمان، 

 
األميــر ســوار بــن أيتكــين ودورر فــي الصــراع اإلســالمي ـ الفرنجــي الصــميبي  أ.د عصام عقمة 

م، مجمـــة دراســـات، الجامعـــة األردنيـــة،  العـــدد 1147-1123هــــ/541-517
 .2014، 41، المجمد 3

 

م(، دراســـة فــــي مصـــادرر ومنهجــــه 1106هــــ/500كتـــاب الجهـــاد لمســــممي  ت أ.د عصام عقمة  
ورؤيتـــــه لمصـــــراع اإلســـــالمي الفرنجـــــي الصـــــميبي، مجمـــــة دراســـــات، الجامعـــــة 

 .2014، 41، المجمد 3األردنية،  العدد 

 
 أ.د عصام عقمة 

 د. فوزي الطواهية
أبــــــــــو محمــــــــــد عبــــــــــد المــــــــــنعم ابــــــــــن عمــــــــــي الشــــــــــهير بــــــــــابن النحــــــــــوي  ت 

ـــه فـــي التـــاريخ  دراســـة فـــي النصـــو  الدمشـــقية 1025هــــ/416دبعـــ م( وكتاب
، 8، مجمــد 2األولــى عــن الفــاطمين(، المجمــة األردنيــة لمتــاريخ واآلثــار، العــدد

2014. 

 أ.د عصام عقمة  
 د. فوزي الطواهية

-442المؤرم ابو المحاسن يحيى بن عمي الشهير بابن زريق  
دراسة في النصو  التاريخية  م( وكتابه في التاريخ1115-1051هـ/509

الشامية األولى المعاصرة لمحممة الفرنجية الصميبية األولى 
م(، المجمة األردنية لمتاريخ واآلثار، 1099هـ/492م/ 1079هـ/490 

 .2014، 8، مجمد 2العدد

م( وكتابـــه مالمياومـــات فـــي 1200-1132هــــ/596-526القاضـــي الفاضـــل   أ.د عصام عقمة 
فـــي مصــادر تـــأريخ صـــالد الــدين والدولـــة األيوبيـــة المبكـــرة، التــأريخم: دراســـة 

 م.2016، 10، مجمد 1المجمة االردنية، العدد 
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 أ.د عصام عقمة 
 د. فوزي الطواهية

، منشـــور، زيـــارات العممـــاء الســـنة لمقـــدس تحـــت االحـــتالل الفرنجـــي الصـــميبي
 م.2017المجمة األردنية لمتاريخ واآلثار، 

 
 
 
 

  ات والندوات العمميةالمشاركة في المؤتمر 
 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ بالد الشام  

 الجزء األول
الجامعة األردنية/ مركز المخطوطات 

 م2013والوثائق / 
 دولية

احتفالية الجامعة األردنية بمناسبة مرور  
 ئها.خمسين عامًا عمى إنشا

الجامعة األردنية وكتابة التاريخ العربية 
اإلسالمي، رؤية تحميمية نقدية لمسيرة 

  2012-1962قسم التاريخم 

 محمية

ــــور الــــدين محمــــود وتحريــــر القــــدسم  مؤتمر القد ومهد الحضارات  م،  ن
 م.2017اسطنبول ، تركيا، 

 

 دولية

 
  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 تاريخال

 ICDL 2005دورة حاسوب  
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  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العميا
  √ مدخل لدراسة التاريخ 
  √ التربية الوطنية  
  √ الحضارة العربية اإلسالمية 
  √ الحضارة االنسانية 
  √ سيةتاريخ الدولة العبا 
  √ تاريخ الدولة االموية 

  √ السالجقة 

  √ منه  البحث التاريخي 

  √ الفرق االسالمية 

  √ تاريخ عصر الرسول والراشدين 

 النظم االسالمية 
 

√  

 √  االدارة في الخالفة االسالمية 
 √  منه  البحث التاريخي 
 √  الفكر االجتماعي في االسالم 

 
 

  ية في الهيئات والجمعيات العممية المهنيةالعضو 
 
 اسم الهيئة والجمعية العممية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 حتى اآلن 2002 جمعية المؤرخين األردنيين 
 
 

  المنح والجوائز التي حصل عميها 
 
 التاريخ الجهة المانحة لمجائزة ومكانها اسم الجائزة 
   ال يوجد 
 


