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  مواليد  مدينة عمان  -

 .كلية االداب –قسم التاريخ ( اجستري، الدكتوراهالبكالوريوس، امل) خرجية اجلامعة  االردنية للمراحل الثالث   -

 .ةأستاذ: الرتبة االكادميية -

 :  اإلداريةاخلربة 

 .باحث يف مديرية الوثائق الوطنية -

 .مؤسسة آل البيت / السالمية اجملمع امللكي  لبحوث احلضارة ا/ باحث يف مشروع الفهارس التحليلية لالقتصاد االسالمي   -

 (مؤسسة آل البيت ) االسالمية  دية يف اجملمع امللكي لبحوث احلضارة رئيسة الدائرة االقتصا -

 .م4991منذ سنة . مؤسسة آل البيت  امللكية للفكر االسالمي –باحث غري متفرغ يف مشروع  اجلامع لنصوص االقتصاد االسالمي  -

 .م4991العمل يف اجلامعة االردنية منذ سنة   -

 م2002-4999 :واإلنسانية كلية العلوم االجتماعية/ مساعد عميد   -

 : رئيسة قسم التاريخ يف اجلامعة االردنية        -                

 م2002-2002                               

 م2002- 2002                               

 م2002-2009                                

 م2009-2040

 م2040-2044

      2042-2044  اجلامعة األردنية  املرأة يفت مديرة مركز دراسا-

 



 2 

 

 

 : األكادمييةالسرية 

 :   االنتاج العلمي بعد الدكتوراة: اوالً

 :  الكتب املنشورة يف جمال التخصص .4

 م، 4991 4نشر مركز دراسات الوحدة العربيةة، بةريوت لنةدن،     . اخلراج  منذ الفتح االسالمي حتى أواسط القرن الثالث اهلجري

 .م2004 2م،  4992  2 

 باملشاركة،  اجملمةع امللكةي لبحةوث احلضةارة اإلسةالمية، مؤسسةة آل البيةت،         ( جزءاً  22) القتصادي الفهارس التحليلية للتاريخ  ا ،

 .2002-4922امللكية للفكر اإلسالمي، 

  2002-2002اإلسالمي،  ، باملشاركة، مؤسسة آل البيت  امللكية للفكر( أجزاء 1) اجلامع لنصوص االقتصاد االسالمي. 

  2009دار املدار االسالمي ، بريوت،، "يف االسالم حروب الردة" أوليات الفتوح. 

 Islamic Land Tax-Al-Kahrāj, From the Islamic Conquests to the Abbāsid period. 
I. B. Tauris, in Association with the centre for Arab Unity studies, 0202 

  

 : املنشورة  اثاألحبمن  .2

  4999دراسات، عمادة البحث العلمي، اجلامعة األردنية،  .اجلهبذة  يف العراق وتطورها حتى القرن  الرابع  اهلجري. 

 2العدد ( 42)اجمللد  جملة مؤتة  للبحوث  والدراسات، .نشأة احلسبة يف املشرق وتطورها حتى  أوائل القرن السادس اهلجري ، 

 .2000، جامعة مؤتة

   2001، 22-22العددان  دراسات تارخيية، جامعة دمشق، . اإلسالماحلمى بني اجلاهلية وصدر. 

 4992، 55-52راسات تارخيية، جامعة دمشق،  العددان د .شورى عمر واختيار عثمان. 

   ،4999، 52-52ددان الع دراسات تارخيية، جامعة دمشق، ( قراءة يف الروايات)انتقال اخلالفة  من السفيانيني اىل املروانيني. 

   شةةهادة قةةدمت اىل نةةدوة  عبةةدالعزيز الةةدوري ؤنسةةاناً ومؤرخةةاً  ومفكةةراً،   . العزيةةز الةةدوري يف كتابةةة التةةاريخ االسةةالمي  عبةةد  منةةه 

 .م4999مؤسسة عبد احلميد شومان، 

  ، 2002، 22: 1لعربية األردني، جملة جممع اللغة االفتح واالرض يف االندلس، باملشاركة مع االستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري. 

  م2002، 2املنظمة  العربية للرتبية  والثقافة  والعلوم، ج/ حبث يف نشأة اخلالفة ، يف الكتاب املرجع يف تاريخ االمة العربية. 

   مؤسسة  " يبةالشيخ املعلم عبدالكريم غرا" قراءة يف كتاب تاريخ العرب احلديث للدكتور  عبدالكريم غرايبة، قدمت يف ضيف العام

 .م2002عبداحلميد شومان،
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 ، ضمن كتاب دراسات مهداة ؤىل األستاذ الدكتور صاحل درادكة بغية الطلب يف تاريخ حلب، البن  العديم،دراسة حتليلية اقتصادية

 .2009لبلوغه السبعني، 

 ،( ةسوري)، 4، ق2ج( 2005_أيلول  41-40املؤمتر الدويل السابع لتاريخ بالد الشام، دراسة حتليلية ، كتاب وقف فاطمة خاتون

 .2009، منشورات جلنة تاريخ بالد الشام، اجلامعة األردنية، عمان، حترير حممد عدنان البخت

 2005، جامعة دمشق، 21/44/2005-2الندوة الدولية، دمشق يف التاريخ، ،دمشق  يف العصر العباسي األول  ؤدارة جند. 

 2002، 4، ع2اجمللة األردنية للتاريخ واآلثار، م فة االموية يف كتابه الفتوح ، خلالابن اعثم الكويف ومنهجه عن فرتة ا. 

  2002، 2واآلثار، عللتاريخ  اجمللة األردنية  ،(م225/هة420 -م219/هة422)مصادر الطربي للفرتة العباسية االوىل. 

  راسات، عمادة البحث العلمي، اجلامعة جملة د،(م225/هة420-م 219/هة422)منه  الطربي يف الكتابة عن الفرتة العباسية

 .2009، 25األردنية م

  ،(.مقبول للنشر)املرأة واحلياة الثقافية يف القرن األول اهلجري، جملة دراسات تارخيية، دمشق 

 (.مقبول للنشر)دراسات تارخيية ، دمشق،  المية ، املدينة املنورة منوذجاً،  جملة حصانة املدن االس 

 جملة مؤته للبحوث والدراسات، 4090-م4022/هة122-هة155بي ودوره السياسي يف بالد الشام خلف بن مالعب الكال ،

 (.مقبول للنشر)جامعة مؤته، 

  2009كانون األول  42-42دمشق، ( القدس يف التاريخ)بيت املقدس يف الروايات التارخيية، الندوة الدولية. 

 جملة دراسات تارخيية، ( م4224/هة222ت)قات العلماء وامللوك للجندي املالمح االقتصادية يف اليمن من كتاب السلوك يف طب

 (مقبول للنشر)دمشق، 

 (.مقبول للنشر)اجمللة األردنية للتاريخ واآلثار، . هشام بن حممد بن السائب الكليب ورواياته عن فرتة الرسالة 

  حبث مقدم يف مؤمتر "امة وخمطو  تاريخ اجلنابي الروم يف حركة العمران والتعليم من خالل كتاب سلجوق ن سالطني سالجقةدور ،

 .باملشاركة.2044العلم والفكر يف العصر السلجوقي ،قونيا ،تركيا ،

 بيت  املقدس يف الروايات التارخيية. 

  املاء واستنباطه من كتب الفالحة الشامية املخطو  واملطبوع. 

   102  -  424املؤرخ الطربي و  مروياته عن تاريخ الدولة العباسية   منه  

    نشاة االسطول االموي باالعتماد على اوراق الربدي. 
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 :أحباث جارٍ العمل هبا

    مصطلحات   التاريخ االقتصادي 
 على مدينة عمانمح املدينة اإلسالمية وانعكاسااها مال. 

 
 

 .االخرى ئل الدكتوراه واملاجستري يف اجلامعة االردنية ، ويف اجلامعات املشاركة يف مناقشة رسا  :ثانياً

 .مناقش خارجي جلامعات عربية: ثالثاً

 .االشراف على رسائل ماجستري ودكتوراه يف القسم  :رابعاً

 .مندوب الدراسات العليا يف جلان مناقشة الرسائل اجلامعية لطلبة اجلامعة :خامساً

لطلبة البكالوريوس والدكتوراه  ،ويف احلضارة ،التاريخ االقتصادي ومن ا ملساقات يف التاريخ  االسالمي ، تدريس العديد   :سادساً

 :واملاجستري كالتايل

 : البكالوريوس 

 عصر الرسول والراشدين -

 تاريخ الدولة العباسية -

 تاريخ الدولة االموية -

 منه  البحث التارخيي -

 احلضارة العربية االسالمية -

 : املاجستري 

 التاريخ االقتصادي االسالمي  -

 االدارة يف اخلالفة االسالمية  -

 املدينة االسالمية   -

 منه  البحث التارخيي -

 

 : الدكتوراه 
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 الفكر االقتصادي  يف االسالم -

 الفكر السياسي يف االسالم -

 اخلالفة و السلطنة -

 
 
 

 .حملية ودولية/ ة تقييم العديد من األحباث والدراسات للرتقية والنشر جملالت حمكم: سادساً 

 النشا  العلمي واالكادميي : 

 : ندوات ثقافية حملية وعربية،ومنها/حضور مؤمترات : أوالً

 .م2001، (املنظمة االسالمية للرتبية والثقافة والعلوم) االسالمية واملسيحية يف فلسطني  املؤمتر الدويل الثاني حول محاية املقدسات -

 .م2001مللكية للفكر االسالمي،املؤمتر العام ملؤسسة آل البيت ا -

 .م2002تعزيز احلوار بني االسالم واجملتمعات الغربية،  -

 .م2005ندوة كلنا االردن، االبعاد واالفاق،  -

 .م2005حضور حوارات اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املرأة ،  -

 .م2005ندوة التعليم يف العامل العربي، ضمن سلسلة مناظرات عمان، -

قتصادية يف حلب، على هامش االحتفال حبلب عاصمة للثقافة االسالمية، وؤلقاء كلمة املؤمترين  يف االحتفالية ،ولقاء ندوة احلياة اال -

 .م2005مع تلفزيون دمشق حول موضوع الندوة،

هناية القرن  األوقاف يف بالد الشام منذ بداية الفتح العربي االسالمي  اىل: املؤمتر الدويل السابع لتاريخ بالد الشام، بعنوان -

 .م2005العشرين،

 .م2002ندوة املرأة واحلكم احمللي،مؤسسة شومان، -

 اجللسة احلوارية حول قانون االنتخاب، اللجنة الوطنية  االردنية لشؤون املرأة، بالتعاون مع صندوق االمم املتحدة االمنائي للمرأة  -

 (اليونيفيم)             

 م2002املؤمتر  الدويل األول للخطاب ، -

 م2005املؤمتر االول للطلبة الوافدين  يف اجلامعات االردنية ، -

 م2002،مؤسسة شومان، ندوة االنتاج العلمي لالستاذ نقوال زيادة   -
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 .م2002ندوة النص التارخيي وكيفية التعامل معه ،  -

 .م2002مؤمتر التعددية والتعصب، املعهد امللكي للدراسات الدينية، -

 .2009التاريخ، دمشق، الندوة الدولية، القدس يف  -

 .2002املؤمتر الدويل الثامن لتاريخ بالد الشام،  -

 .2040ندوة  آفاق أقسام التاريخ يف اجلامعات األردنية،  -

 .2040مؤمتر العالقات األردنية الرتكية، عمان،  -
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 :عضوية اللجان: ثانياً

  يف اجلامعة : 

 .2009/2040،  م2002-4992عضو جلنة التحقيق يف خمالفات الطلبة ، -

 .م2004، اجلامعة األردنية،  ARKANSASضابط ارتبا  مع جامعة   -

 .م2002عضو جلنة التحضري واإلعداد ملؤمتر العالقات العربية االسيوية، اجلامعة  االردنية،  -

 .م2002حنو مستقبل مشرق، اجلامعة األردنية،: عضو جلنة التحضري واإلعداد ملؤمتر العالقات  العربية اإلفريقية -

 .م2002-2001دراسات املرأة ،/ عضو جلنة ماجستري  -

 .عضو جلان  القاعات  يف عملية انتخابات جملس الطلبة -

 .م2002-2002عضو جلنة ضبط التدخني ، -

  - 2042دراسات املرأة  مركز  عضو جملس -

 

 يف الكلية : 

 .م2005-2002عضو يف جلنة  التحقيق  يف خمالفات  طلبة الكلية،  -

 .اداء أعضاء اهليئة التدريسية  يف الكلية ق استبانة تقييم عضو  جلنة  تطبي  -

 .عضو يف جلان  القاعات  يف عملية انتخابات  جملس طلبة الكلية -

 .Fulbright Hays Group Project 2004,ضابط  اتصال عن الكلية  يف استقبال جمموعة -

 .م2002مقرر جلنة اليوم العلمي للكلية  -

 .الكلية  عضو جلنة اخلطة الدراسية  يف -

 .عضو اللجنة الثقافية واالتصال باجملتمع -

 .2040عضو اللجنة  التحضريية ملؤمتر حوار اآلداب، اجلامعة األردنية،  - -

 .2040اللجنة الثقافية،  ةمقرر -
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 يف القسم: 

 .عضو جلنة اخلطة الدراسية  -

 .عضو جلنة  تطوير الكتاب اجلامعي -

 .عضو جلنة  املؤمترات  والندوات -

 .عضو جلنة الدراسات العليا والبحث العلمي -

 .عضو جلنة امتحان الكفاءة املعرفية لطلبة الدكتوراه يف القسم -

 .عضو جلنة ؤرشاد الطلبة يف  القسم ملراحل البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه -

 .م20004وحتى عام  4992ممثل قسم التاريخ يف جملس الكلية بدء من عام  -

 .تدقيق االمتحانات النهائيةعضو جلنة  -

 
 

 خارج اجلامعة: 

 .عضو مجعية املؤرخني األردنيني -

 .العمومية للجنة الوطنية  األردنية للرتبية والثقافة والعلومعضو يف اجلمعية  -

 .، مركز األردن اجلديد للدراسات(الشفوي)عضو اهليئة االستشارية لربنام  التاريخ االجتماعي  -

 .(2002) للرتبية والثقافية والعلوم ةحضريية لالحتفال بتأسيس املنظمة اإلسالميعضو اللجنة الت -

 .عضو جملس  أمناء حقوق االنسان  -

 

 دورات تدريبية: ثالثاً

 .دورة تدريبية متخصصة يف ؤعداد اخلطط الدراسية، وؤلقاء احملاضرات، وؤعداد األسئلة  -

 UJCDLو  دورة   ICDLدورة  -


