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 اإلنجازات العلميَّة: 

 مة:حكّ أ) األبحاث المُ 

 وكتابهم) 899 /ه286 ت( األسدي المعلى بن أحمد بكر أبو الدمشقي المؤرخ :م2022 .1
 اتحاد الجامعات العربية لآلداب، مجلة مقبول للنشر في. "السفياني أخبار"

 ).ثانيباحث  صام عقلةعد. و أول. (باحث م2022
 هـ/325ـ280(ة سكرية ودورها في الدولة العباسيّ العة ريّ جَ الحُ رقة ف :م2022 .2

، 2، عدد16مجلد  ،)Scopus( المجلة األردنية للتاريخ واآلثار .م)936ـ893
 (باحث منفرد). .63 - 32، ص ص م2022

األوضاع االجتماعية في مصر وبالد الشام في أوائل عهد السلطان برقوق  م:2022 .3
من خالل رحلتي فريسكو بالدي وسيغولي  م)1399-1382/ـه784-801(

، 1، عدد16مجلد  ،)Scopus( المجلة األردنية للتاريخ واآلثار. اإليطاليين
 ).أولباحث  صام عقلةعد. و ثاني(باحث  .49 - 29  ، ص ص م2022

التاريخ  وكتابه )م825/هـ210المؤرخ العباسي اسحاق بن سليمان العباسي (حياً  :م2220 .4
 الجامعة األردنية-ة دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجل. والسير

)Scopus(،  (باحث منفرد). .20 - 1 ص صم، 2022، 1، العدد 49المجلد 
الفاخر  وكتابه )م1235هـ/263ت ( المؤرخ البغدادي محمد بن أحمد القادسي :م1220 .5

-واالجتماعيةة مجلة دراسات: العلوم اإلنساني. في ذكر حوادث ايام االمام الناصر
ص  م،2021 ،1الملحق  ،4، العدد 48المجلد  ،)Scopus( الجامعة األردنية

 (باحث منفرد). .210 - 192ص 
لضمان  م)902-892هـ/289-279إجراءات الخليفة العباسي المعتضد با ( :2020 .6

، العدد 17اتحاد الجامعات العربية لآلداب، المجلد  مجلةاحتكار الخالفة في نسله. 
 (باحث منفرد). .548 - 507، ص ص م2020 ، 2

/270علوي البصرة علي بن محمد المشهور بصاحب الزنج (قتل   م:2019 .7 م): 883هـ
باً وُمعتقداً.   ،2، عدد13، مجلد المجلة األردنية للتاريخ واآلثارمقاربة جديدة نس

 (باحث منفرد). .119 – 65، ص ص م2019
ية بقيا  م:2017 .8 / 570م الدولة األيوبية في عام اعتراف الخالفة العباس م: 1173هـ

ف الثاني من القرن  ة في عالقة الخالفة بقوى جناحها الغربي في النص  6دراس
/ م، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 12هـ
 (باحث منفرد). .88 – 41، ص ص م2017  ،2، العدد 32مجلد 

/411 -389يهي في العراق (نائب الملك البو  م:2017 .9 م)، مجلة 1021 -999هـ
انية واالجتماعية ات: العلوم اإلنس المجلد  ،)Scopus( الجامعة األردنية-دراس

دد 44 د المعز بني  .69 – 55ص ص م، 2017، 1، الع ث أول، وعب اح ( ب
 عيسى باحث ثاني).
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/643المؤرخ الدمشقي العز بن تاج األمناء ابن عساكر (ت  م:2016 .10 م) وكتابه 5124هـ
ـَّسَّابَة"، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآل ـَمة الن ،  2، العدد 13داب، المجلد "ُمـَوايَ

 (باحث منفرد). .731 – 689، ص ص م2016
م) وكتابه في 861/862/هـ 247/248المؤرخ ابن أبي السري األزدي (ت  م:2016 .11

ات: لة العلوم اإل التاريخ، مجلة مؤتة للبحوث والدراس لس انية واالجتماعية، س نس
 (باحث منفرد). .286 – 243، ص ص م2016  ،6، العدد 31مجلد 

نائه الثالثة بوالية العهد في عام   م:2015 .12 ي المتوكل على هللا ألب بيعة الخليفة العباس
235/ بابها وغاياتها ونتائجها، المجلة األردنية للتاريخ 850هـ ة في أس م: دراس

 (باحث منفرد). .66 – 31، ص ص م2015 ، 1، العدد  9آلثار، مجلد وا
ي  م:2014 .13 ى العباس ى بن موس ية  األمير عيس -١٦٠ودوره في الدولة العباس

١٣٢/ ،  1، العدد  8جلد م، المجلة األردنية للتاريخ واآلثار، م٧٥٠-٧٧٦هـ
 (باحث منفرد). .46 – 14، ص ص م2014

ال  م:2013 .14 ارة العربية اإلس اري في الحض مية: مقاربة أولية. خطاب االقتباس الحض
، ص ص م2013ج ،  1، العدد 10اب، المجلدمجلة اتحاد الجامعات العربية لآلد

  (باحث منفرد). .803 – 781
دق ودوره في الدولة األموية (  م:2012 .15 عيد األش /70 – 50عمرو بن س  – 670هـ

، ص ص م2012،  1، العدد  6ر، مجلد م). المجلة األردنية للتاريخ واآلثا689
 حث منفرد).ا(ب .31 – 1

 ب) الكتب:  
ة خليفة هللا .1 س ي وتطبيقاته العمليّة،  مؤس ي األموي والعباس ياس ة في الخطاب الس : دراس

 م.2008األردن،   -حمادة للدراسات، اربد 
ية والدولة البويهّية دار الخالفة ودار المملكة .2 ة في العالقة بين الخالفة العباس : دراس

)334-447 / ة حمادة م)  1055-946هـ س ني. مؤس ي الس ياس وأثرها في الفكر الس
 م. 2008األردن، -للدراسات، اربد

الم: حركة يزيد بن الوليد وأثرها على الدولة القدرية .3 ة في اإلس ياس : جدلية الدين والس
 م.2004األردن، -األموية أنموذجاً. مؤسسة حمادة للدراسات، اربد

 اإلشراف على رسائل طالب الدراسات العليا:

تيررس .1 عب بن الزبير بن العوام ودوره في الحركة الزبيرية ( الة ماجس  – 64بعنوان: "مص
72/ م التاريخ 692 – 684هـ الم الخوالدة، قس جامعة  –م)"، الطالب: علي عبد الرحيم س

 م.2020/  8/  13اجيزت بتاريخ اليرموك. 
/312-296بعنوان: "الوزير العباسي أبو الحسن علي بن الفرات ( رسالة ماجستير .2 -908هـ

ـقـم نـت جامعة اليرموك. –قسم التاريخ  م)"، الطالب: احمد زياد محمد غرايبة،924 ل ـ
 لقضاء اجازة التفرغ العلمي فيارج االردن ـد الزمالء بسبب سفري خـاالشراف الى اح
 .جامعة الشارقة
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تير .3 الة ماجس ل القرنين مة في مكة خالانة الوثنية واثرها في الحياة العبعنوان: "الديا رس

م ـت. جامعة اليرموك –ى، قسم التاريخ الخامس والسادس الميالديين"، الطالب: محمود العيس

ـقـن لقضاء اجازة التفرغ العلمي ارج االردن ـد الزمالء بسبب سفري خـل االشراف الى احـ

 .جامعة الشارقة في
 

 مناقشة أطروحات ورسائل طالب الدراسات العليا:

 كتوراه:مناقشة أطروحات الد  )أ

ية  .1 ياس المية في الحياة الس ة ألطروحة دكتوراه بعنوان: "دور الفرق اإلس و لجنة مناقش عض

م التاريخ132-41واثرها على الدولة األموية ( ن العظامات، قس )، للطالب: محس كلية -هـ

 م.2018الجامعة األردنية، -اآلداب

ة ألطروحة دكتوراه بعنوان: "دور الموالي في ال .2 و لجنة مناقش ثقافة واألدب في القرنيين عض

تاريخ م ال يل علي، قس ا خل بة: رش طال ثاني الهجريين"، لل ية اآلداب-األول وال الجامعة -كل

 م.2017األردنية، 

ي الثاني"، للطالبة:  .3 ر العباس اد في العص ة ألطروحة دكتوراه بعنوان: "الفس و لجنة مناقش عض

 م.2017وك، جامعة اليرم-كلية اآلداب-وجدان العزايزة، قسم التاريخ

 ناقشة رسائل الماجستير:م   )ب
 

 جامعة اليرموك

ر  .1 ة الداخلية والخارجية للملك الناص ياس تير بعنوان: "الس الة ماجس ة لرس و لجنة مناقش عض

ف الثاني بن العزيز االيوبي  الح الدين يوس /659-627ص م"، للطالب: 1260-1229هـ

 م.2020، جامعة اليرموك-كلية اآلداب-محمود بني عيسى، قسم التاريخ

شة لرسالة ماجستير بعنوان: "التجارة البحرية بين الصين والدول اإلسالمية  .2 عضو لجنة مناق

سونغ ( سرة  /677-348وتأثيراتها الحضارية في عهد أ شان 1279-960هـ م)، للطالب: 

 م.2019جامعة اليرموك، -كلية اآلداب-بين، قسم التاريخ

في صدر اإلسالم: دراسة  القتصاد العسكريعضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان: "ا .3

المية كلية  ،تحليلية" ارف اإلس اد والمص م االقتص اونة، قس في الخص للطالب: حازم وص

 م.2019جامعة اليرموك، -الشريعة

المية  .4 ادي للدولة اإلس تير بعنوان: "التاريخ االقتص الة ماجس ة لرس و لجنة مناقش -41عض

يبان60 طفى الش "، للطالب: محمد المص الميةهـ ارف اإلس اد والمص م االقتص كلية  -ي، قس

 م.2015جامعة اليرموك، -الشريعة
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 جامعة الشارقة:

الحياة الثقافية في خراسان من خالل كتابات  عضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان: .5
،  النقبي الحميدى عبدهللا سعيد هند :ةللطالب  ، م)1166 - 1055هـ /  562 – 447السمعاني(

 .2021جامعة الشارقة، -تاريخ والحضارة االسالميةقسم ال
 ة        ير الدركزيني في الدولة السلجوقيدور الوز عضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان: .6

قسم  ،نوف سعيد عبدهللا الحميدي النقبي  :ةللطالب، م)1132 – 1124هـ / 527 – 518( 
 .2021جامعة الشارقة، -التاريخ والحضارة االسالمية

األوضاع االقتصادية واالجتماعية في إقليمي  عضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان: .7
 6ق –هـ 4 من (ق  من خالل كتب الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين  البحرين وُعمان

جامعة -قسم التاريخ والحضارة االسالمية  ،د سالمهبة خميس محم :ةللطالب) م 12 –م 10هـ / 
 .2021 الشارقة،

 الجامعة االردنية:

عضو لجنة مناقشة لرسالة ماجستير بعنوان: "المظاهر الحضارية في مدينة القدس في القرن  .8

ر الميالدي  /492-401الخامس الهجري/الحادي عش الم 1098-1010هـ م"، للطالبة: س

 م.2016الجامعة األردنية، -كلية اآلداب-أمين النابلسي، قسم التاريخ
 

 يم العلمي:التحكيم والتقي

 محكم أبحاث للمجالت العلمية الُمحكـَّمة التالية:  )أ

 االردن.-اربد–جامعة اليرموك  –عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  .1

 الكويت. -جامعة الكويت  -المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  .2

 األردن. -عّمان  -الجامعة األردنية  -المجلة األردنية للتاريخ واآلثار .3

 األردن. -اربد  –جامعة اليرموك  –تحاد الجامعات العربية لآلداب، كلية اآلداب مجلة ا .4

 األردن. -عّمان  -الجامعة األردنية  -مجلة دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتماعية  .5

-جامعة الزيتونة االردنية-مجلة جامعة الزيتونة االردنية للدراسات االنسانية واالجتماعية .6

 االردن.-عّمان

 فلسطين. - خليلجامعة ال-خليل للبحوثجامعة ال مجلة .7

 محكم رسائل طالب الدراسات العليا:  )ب

 م.2018الكويت،  -جامعة الكويت  - كلية الدراسات العليا -محكم رسائل ماجستير .1
 

 مقييم خارجي ألسئلة االمتحانات النهائية:  )ت

 -اآلداب والعلوم كلية –تقييم أسئلة االمتحانات النهائية لمقرر تاريخ وحضارة البحرين  .1

 م.2017، مملكة البحرين -العلوم التطبيقيةجامعة 
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 ة: تنظيم المؤتمرات العلميّ 

 :ةالمؤتمرات الدوليّ   )أ
المية: "الحياة  .1 ارة االس يرية للمؤتمر الدولي االول في التاريخ والحض و اللجنة التحض عض

/14-1العلمية والفكرية والثقافية في العالم العربي بين القرنين  م  عقدهم"، 20-7هـ قس

رين أول   3-2جامعة اليرموك،  –مبنى الندوات والمؤتمرات ، جامعة اليرموك -التاريخ تش

 .م2019
 

 :ةالوطنيّ المؤتمرات   )ب
يرية للمؤتمر الوطني الثاني: " .2 و اللجنة التحض ة في عض ية الملكية: "دراس األوراق النقاش

ية تحديات الحياة  ياس بالتعاون مع اربد -المنتدى الثقافيه عقدللديمقراطية االردنية"، الس

مبنى الندوات ي العربي، مديرية ثقافة اربد والنادوقسم التاريخ) -(كلية االدآبجامعة اليرموك 

 .م2019تشرين أول  14-13جامعة اليرموك،  –والمؤتمرات

شية لجاللة  .3 : المؤتمر الوطني األول: "قراءة في األوراق النقا عضو اللجنة التحضيرية لـ

تقبل"، المل ر والمس جامعة بالتعاون مع اربد -ه المنتدى الثقافيعقدك عبد هللا الثاني الحاض

والنادي العربي ونادي ابناء الثورة العربية  ووزارة الثقافةوجامعة البلقاء التطبيقية اليرموك 

 .م2018تشرين أول  3-2جامعة اليرموك،  –مبنى الندوات والمؤتمرات الكبرى، 
 

 ة للمؤتمرات العلمية: اللجان العلميّ 

 :الدوليةالمؤتمرات   )أ
و اللجنة العلميّ  .1 : األردن والوطن مؤتمر مئوية الدولة االردنية : "الثاني ة للمؤتمر الدوليعض

م التاريخعقد"، م2021-1921العربي   –جامعة اليرموك، مبنى الندوات والمؤتمرات  -ه قس

 م.2021 ايار  5 – 4جامعة اليرموك، 

و اللجنة الع .2 المية: "الحياة العلميّ  ة للمؤتمر الدولي األوللميّ عض ارة االس ة في التاريخ والحض

جامعة  -ه قسم التاريخعقدم"، 20-7هـ/14-1ين القرنين والفكرية والثقافية في العالم العربي ب

 م.2019تشرين أول   3-2جامعة اليرموك،  –اليرموك، مبنى الندوات والمؤتمرات 

و اللجنة العلميّ  .3 ا مؤتمر الدولي الرابع:ة للعض رة في الدراس انية "اتجاهات معاص ت االنس

 م. 2018نيسان  11–1الجامعة االردنية،  –ه كلية اآلداب عقدتتجارب ومقاربات"، 

 :ةالوطنيالمؤتمرات   )ب
و اللجنة العلميّ  .4 يّ األ :الوطني الثالث ة للمؤتمرعض ة والتنفيذ:ة الملكيّ وراق النقاش  ة بين الدراس

تقخريطة طريق ل ي المبل الدولة االردنيّ مس ات ة، عقده كرس مير الرفاعي للدراس رحوم س

مة الثقافة اربد بالتعاون مع المكتب التنفيذي الحتفاليّ  –ة والمنتدى الثقافي نيّ االرد ة اربد عاص
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ام العربيّ  دوات والمؤتمرات م، 2022ة لع ة اليرموك –مبنى الن امع تموز  25 – 24 ،ج

 م.2022

و اللجنة العلميّ  .5 رقين،  ة لمؤتمر:عض تش ه المنتدى الثقافي اربد عقداألردن في كتابات المس

جامعة اليرموك،  –مبنى الندوات والمؤتمرات  ،بالتعاون مع جامعة اليرموك ووزارة الثقافة

 م.2017ثاني، تشرين  29
 

 : ةتنظيم الندوات العلمي

ة تاريخ االردن الحديث ندوة " .1 دراً في دراس مية مص ي عقدها، "الوثائق الهاش مير  كرس س

عية المؤرخين موج قسم التاريخ مع اربد بالتعاون/الرفاعي للدراسات االردنية والمنتدى الثقافي

مة الثقافة العربية لعام   في قاعة ،2022االردنيين والمكتب التنفيذي الحتفالية اربد عاص

  م.24/10/2022 نينثجامعة اليرموك يوم اال –ؤتمراتالندوات والم مبنى-عرار

تاريخ في قاعة علي محافظة ندوة "معركة الكرامة"، .2 م ال ية اآلداب -عقدها قس جامعة -كل

 م.23/3/2017اليرموك، يوم الخميس 

ان مؤرخاً"،  .3 م التاريخ فيندوة "ممدوح الروس جامعة  –قاعة الندوات والمؤتمرات عقدها قس

  م.1/12/2016اليرموك يوم الخميس 

، عقدها قسم التاريخ في قاعة الندوات والمؤتمرات ندوة "التاريخ الشفهي لألردن وفلسطين" .4

 م.14/5/2015جامعة اليرموك يوم الخميس  –
 

 ة: المشاركة بالمؤتمرات والندوات العلميّ 

 :الدوليةالمؤتمرات   )أ

المية في مجتمعات : "بحث بعنوان .1 ارة العربية اإلس واء على التأثيرات العلمية للحض أض

من للمؤتمر الدولي االول في التاريخ الجوار تراك مع د. ثابت العمري، القي ض "، باالش

المية: "الحياة العلمية والفكرية والثقافية في العالم العربي بين القرنين  ارة االس -1والحض

14/ م ا عقدهم"، 20-7هـ جامعة  –جامعة اليرموك، مبنى الندوات والمؤتمرات  -لتاريخقس

 م.2019تشرين أول   3-2اليرموك، 

 :ةالوطنيالمؤتمرات   )ب

"، م من خالل رحلة المستشرق جي لي سترانج1884منطقة عجلون في عام بحث بعنوان: " .2

قده ع: عجلون في المصادر التاريخية والجغرافية، المؤتمر الخامس الموسوم بـ القي ضمن

ات ومنتدى عنجرة الثقافي ورابطة الكتّاب االردنيين جمعية عجلون  فرع -للبحوث والدراس
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عبي، رين  6 – 5 جامعة عجلون الوطنية، في رحاب عجلون وجمعية الوهادنة للتراث الش تش

 م.2018 الثاني،

ث بعنوان: " .3 ام بح ة في الجنوب األردني في ع اة الزراعي ة  م1845الحي من خالل رحل
"، القي ضمن مؤتمر: األردن في كتابات رق والرحالة الفنلندي جورج آوغست فالينالمستش

رقين،  تش مبنى  المنتدى الثقافي اربد بالتعاون مع جامعة اليرموك ووزارة الثقافة،عقده المس
 م.2017تشرين ثاني،  جامعة اليرموك، –الندوات والمؤتمرات 

 :ةالندوات العلميّ   )ت

ة  ادارة .4 اس دوةورئ ي المخطوط بين الواقع والمرتجى"، "الترا :ن دس د ث المق ا معه ده عق
المخطوطات العربية التابع لمنظمة األكسو ضمن فعاليات احتفاليّة اربد عاصمة الثقافة العربيّة 

 م.2022تشرين اول  18جامعة اليرموك، –مبنى الندوات والمؤتمرات  م،2022لعام 
كرسي باهانج للدراسات  عقدها ،"ية الماليزيةندوة العالقات االردن"في  رئاسة الجلسة االولى .5

ة اليرموك امع ث العلمي في ج ة والبح المي دوات والمؤتمرات ، االس ة  –مبنى الن امع ج
 م.2022آب  28اليرموك،

رة .6 يين"،" بعنوان: محاض ارقة  والية العهد عند العباس  23فرع خورفكان،  –جامعة الش
 م.2021تشرين ثاني 

اركة بحثية بعنوان:  .7 ق البن عساكر وأدمدينة يخ تار"مش ، ضمن: ندوة "هميته التاريخيةمش
 م.2021نيسان  6فرع خورفكان،  –التواريخ المحلية وأهميتها التاريخية، جامعة الشارقة 

اركة بحثية بعنوان:  .8 دراً لتاريخ  " تاريخ خليفة بن خياطمش القرنيين الخليج العربي في مص
من: ندوة "،ول والثاني الهجرييناال م التاريخ تا ض ور، قس ريخ الخليج العربي عبر العص

 م.2021شباط  13جامعة الشارقة،  -والحضارة االسالمية 
/447-334الحركة الشعوبية وطروحاتها في العصر البويهي بعنوان: " محاضرة .9 -945هـ

تاريخم1055 م ال ها قس ندوة االثنين التي ينظم من  عة اليرموك، يوم االثنين  -"، ض        جام
 م.2016ان نيس 11

"، ألقي التسامح تجاه غير المسلمين في الدولة العربية اإلسالميةبعنوان: " مشاركة بحثية .10
ر العربي للتنمية وحقوق  امح تجاه األخر، عّمان: مركز الجس من فعاليات مؤتمر: التس ض

 م.2008اإلنسان، حزيران 
ـلك: دراسة في طبيعة السلطةبعنوان: " مشاركة بحثية .11 ـُم ". في الدولة األموية الخالفة وال

ان: مجمع النقابات المهنية األردنية،   من فعاليات ندوة: ألفا عام على تاريخ امتنا، عمَّ ألقي ض
 م.2000آب 

 

 التمثيل االكاديمي:

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -كلية اآلداب ممثل قسم التاريخ في مجلس  .1

 م.2019/2020معة اليرموك للعام الجامعي جا -ممثل كلية اآلداب في مجلس الجامعة  .2

 م.2014/2015جامعة اليرموك للعام الجامعي   –ممثل قسم التاريخ في مجلس كلية اآلداب  .3
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 :التدريبية الدورات
 

 :ليرموكجامعة ا
 م,2020جامعة اليرموك، -استخدام منصة زووم، مركز االعتماد وضمان الجودة .1
ل، م  .2 ات جوج اد وضالتعلم االلكتروني وتطبيق ان الجودةركز االعتم ة اليرموك، -م امع ج

2020. 
ة   .3 المي ات الع ان د البي ة وقواع ادر المكتب اديمي -مص ة -مركز الجودة والتطوير االك امع ج

 م.2016، اليرموك
 م.2016جامعة اليرموك، -مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية-دورة خدمة الجامعة والمجتمع .4
 م.2015جامعة اليرموك، -تطوير أداء الهيئة التدريسيةمركز -دورة الجودة وصناعة التغيير .5
ة -  E. learningم اإللكتروني دورة التعل .6 ي دريس ة الت ة -مركز تطوير أداء الهيئ امع ج

 م.2013اليرموك، 
رين الجدد .7 اء التدريس والمحاض ية-دورة تهيئة أعض جامعة -مركز تطوير أداء الهيئة التدريس

 م.2010اليرموك، 
امل فيبرنامج  .8 وب للتأهيل الوظيفي الش اعة تدريبية) 100( الحاس ارات س تش ، مركز االس

 .م2000جامعة اليرموك  -وخدمة المجتمع
 جامعة الشارقة:

 .2022،فرع خور فكان-جامعة الشارقةالتعلم التفاعلي،  .1
 .2022،قسم المكتبات-الذيدفرع -جامعة الشارقة،  Mendeley جعبرنامج ادارة المرا .2
 .2021،  معهد القيادة في التعليم العالي في جامعة الشارقةتفاعلية،  تصميم مناهج تعليمية .3
 .2021،  معهد القيادة في التعليم العالي في جامعة الشارقةاساليب التدريس الحديثة،  .4
ايا، .5 لوب في حل القض تخدام أس ة التدريبية في اس ارقة  الورش ، فرع الذيد -، جامعة الش

2021. 
ينمو –خبرة تعليمية متكاملة  .6 ميم العكس جامعة  –معهد القيادة في التعليم العالي ، ذج التص

 .2021، الشارقة
راك الطالب في العملية التعليمية .7 ائل وأدوات تعزيز إش تخدام وس ارقة، اس كلية  -جامعة الش

 .2021، االداب
 .2021،فرع خور فكان-جامعة الشارقة، مقدمة في البالكبورد .8
 .2020،  كلية االداب جامعة الشارقة  ،ارات المتاحةإدارة المحاضرات التفاعليَّة والخي .9

اركة الطالبية الفعالة في زمن التغير والتحول .10 معهد القيادة في التعليم العالي في   ،المش
 .2020،  جامعة الشارقة

ة .11 اجح ات الن ان ارب االمتح ة تج ة  ،االلكتروني امع الي في ج ادة في التعليم الع د القي معه
 .2020،  الشارقة

وفتطرق انش .12 كلية االداب جامعة    ،اء  وإدارة اإلجتماعات اإللكترونية عبر مايكروس
 .2020،  الشارقة
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 عضوية اللجان الجامعيّة:

 لجان جامعة اليرموك: (1

 م.2019/2020جامعة اليرموك للعام الجامعي  -عضو مجلس الجامعة  .1

 م.2019/2020عضو لجنة التنمية والتخطيط في مجلس جامعة اليرموك  للعام الجامعي   .2

 :جامعة اليرموك-لجان كلية اآلداب (2

ة .1 و لجن ائج عض ات والنت ان ة اآلداب  االمتح امعي -في كلي ام الج ة اليرموك، للع امع ج

2022/2023. 

 .2022/2023رموك، للعام الجامعي جامعة الي-في كلية اآلداب  الخطة الدراسية عضو لجنة .2

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -في كلية اآلداب  البحث العلمي عضو لجنة .3

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -في كلية اآلداب  اللجنة الثقافيةعضو  .4

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -في كلية اآلداب  اللجنة االجتماعيةعضو  .5

 م.2016/2017جامعة اليرموك  للعام الجامعي  –عضو لجنة الجودة في كلية اآلداب .6

ة اآلداب .7 بط في كلي ة الجودة والض و لجن امعي  –عض ام الج ة اليرموك  للع امع ج

 م.2014/2015

 م.2014/2015جامعة اليرموك للعام الجامعي -عضو لجنة قضايا الطلبة في كلية اآلداب .8

 م.2014/2015جامعة اليرموك  للعام الجامعي –كلية اآلداب فيالمكتبة عضو لجنة  .9

 :جامعة اليرموك-لجان قسم التاريخ (3

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -، قسم التاريخالدراسات العليا عضو لجنة .1

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -، قسم التاريخالتعيين والترقية عضو لجنة .2

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -، قسم التاريختتمرات والندواالمؤ عضو لجنة .3

 .2022/2023جامعة اليرموك، للعام الجامعي -، قسم التاريخاللجنة الثقافية والمكتبةعضو  .4

جامعة اليرموك، للعام الجامعي -ة، قسم التاريخعضو لجنة اعتماد المجالت العلميّ  .5

2019/2020. 

 .2019/2020جامعة اليرموك، للعام الجامعي -، قسم التاريخسيةالخطة الدراعضو لجنة  .6

 .2019/2020جامعة اليرموك، للعام الجامعي -قسم التاريخعضو اللجنة الثقافية،  .7

 .2018/2019جامعة اليرموك، للعام الجامعي -عضو لجنة المؤتمرات، قسم التاريخ .8

 .م2018/2019لعام الجامعي رموك، لجامعة الي-عضو لجنة الدراسات العليا، قسم التاريخ .9

 .2018/2019جامعة اليرموك، للعام الجامعي -عضو لجنة الجودة، قسم التاريخ .10
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للعام الجامعي  جامعة اليرموك، للعام الجامعي-يخعضو لجنة الدراسات العليا، قسم التار .11

2017/2018. 

م التاريخ .12 و لجنة تطوير خطة البكالوريوس، قس امعي جامعة اليرموك في العام الج-عض

 م.2015/2016

 م.2013/2014جامعة اليرموك للعام الجامعي  -أمين سر مجلس قسم التاريخ  .13

 .2018 -2010جامعة اليرموك لألعوام الجامعية   -عضو في معظم لجان قسم التاريخ  .14

 :شارقةلجان جامعة ال (4

 :عة الشارقةجام-فرع خورفكانلجان   )أ

 م.2021-2020في فرع خورفكان للعام الجامعي  متحاناتلجنة اال .1

 م.2021-2020في فرع خورفكان للعام الجامعي  لجنة االرشاد واالعتماد االكاديمي .2

 :عة الشارقةجام-والعلوم االنسانية واالجتماعية  لجان كلية اآلداب  )ب

عام الجامعي -لجنة خدمة الجامعة والمجتمع .1 ية واالجتماعية لل ان ية االداب والعلوم االنس كل

 م.2020-2021

 :عة الشارقةجام-اريخ والحضارة االسالميةقسم التلجان   )ت

 م.2021-2020قسم التاريخ والحضارة االسالمية للعام الجامعي  – لجنة االعتماد .1

 م.2021-2020قسم التاريخ والحضارة االسالمية للعام الجامعي  –اللجنة الثقافية .2

تقطاب الطلبةلجنة   .3 المية لل – خدمة المجتمع واس ارة االس م التاريخ والحض عام الجامعي قس

 م.2020-2021

 م.2021-2020قسم التاريخ والحضارة االسالمية للعام الجامعي  –لجنة االرشاد األكاديمي .4

 الشؤون الطالبية:

 قسم التاريخ:  )أ

 االرشاد الطالبي: (1

المشاركة باللقاء التوعوي واإلرشادي لطلبة قسم التاريخ حول امتحان الكفاءة الذي تعقده هيئة  .1

اد في وزار الياالعتم اريخ، ة التعليم الع م الت ة قس اع ة اليرموك، يوم الخميس  –ق امع ج

 م.12/10/2017

 المساهمة في تطوير الخطط الدراسية لمرحلتي البكالويوس والماجستير في القسم. .2

م في  .3 م التي تهم طلبة القس اركة في تنظيم واقامة وتقديم الندوات العلميّة العامة في القس المش

 لماجستيرعلمياً ومنهجياً وبحثياً.مرحلتي البكالويوس وا
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ارشاد طلبة مرحلة البكالوريوس في جميع القضايا التي تخص دراستهم في االرشاد االكاديمي  .4

 وقضايا التسجيل والتحصيل الدراسي.

روع التخرج ومتابعة   .5 اق مش وعات مس اعدة طلبة مرحلة البكالوريوس في اختيار موض مس

 ة في تقييم تلك المشاريع البحثية مع الزمالء في القسم.اعمالهم وارشادهم بحثياً والمشارك

وعات  .6 تير في اختيار عناوين وموض ادات لطلبة مرحلة الماجس تقديم المقترحات واالرش

 رسائلهم، وتقييم خططهم واجراء التعديالت عليها وثم المشاركة في مناقشاتها.

 االنتخابات الطالبية (2

م التاري .1 راف على انتخابات طلبة قس خ لمجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك لدورته الثامنة اإلش

 م.2020والعشرين لعام 

م التاريخ لمجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك لدورته الثالثة  .2 راف على انتخابات طلبة قس اإلش

 م.2015والعشرين لعام 
 

 جامعة اليرموك: -المدرسة النموذجية  )ب

 م.2022/2023عة اليرموك جام-موذجيةللمدرسة النالمعلمين وباء اآلعضو مجلس  .1

 م.2015/2016جامعة اليرموك -للمدرسة النموذجيةالمعلمين و باءاآل عضو مجلس .2

 م.2007/2008جامعة اليرموك -عضو المجلس االستشاري للمدرسة النموذجية .3

 عضوية الهيئات العلمية

وية هيئة تحرير المجلة االردنية للتاريخ واالثار .1 لي عالمية علمية ؛ وهي مجلةعض  ةفص

 سابقاً. األردنية. والجامعة العلمي البحث دعم من صندوق بدعم ومحّكمة تصدر متخصصة

 قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية -مجلة الوعي التاريخي–عضو الهيئة العلمية واالستشارية  .2

 سابقاً. .جامعة الشارقة -

 عضو في جمعية المؤرخين األردنيين. .3

 اربد.-عضو في المنتدى الثقافي .4

 د التي درستُها:الموا

 :اليرموكجامعة  (1

 مرحلة الماجستير:   )أ

 موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية. .1
 الخالفة والسلطنة في الفكر والممارسة. .2
 نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين وتطوره. .3
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 مرحلة البكالوريوس:  )ب
 تاريخ صدر اإلسالم (عصر الرسول والخلفاء الراشدين). .1
 تاريخ الدولة األموية. .2
 خ الدولة العباسية.تاري .3
 التاريخي. بحثالمنهج  .4
 تاريخ العرب قبل اإلسالم. .5
 تاريخ العلوم عند العرب. .6
 موضوع خاص في الفكر اإلسالمي. .7
 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية. .8
 مساق حلقة بحث (مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس). .9

 تاريخ صدر اإلسالم والدولة األموية. .10
 .تاريخ الحضارات القديمة .11
 تاريخ البيزنطيين والساسانيين. .12
 التاريخ الهلينستي. .13
 

 جامعة الشارقة: (2

 مرحلة الدكتوراه  )أ

 دراسات نقدية في التاريخ االسالمي الوسيط والمعاصر .1

 مرحلة الماجستير:  )ب

 تاريخ الفكر االقتصادي االسالمي .1

 تاريخ المدينة االسالمية .2

 المؤسسات االدارية في الدولة االسالمية .3

 يوس:مرحلة البكالور  )ت

 حضارة العرب القديمة .1

 تاريخ عصر الرسالة .2

 تاريخ عصر الراشدين .3

 تاريخ المدينة االسالمية .4

 تاريخ المغرب واالندلس .5

 العلوم عند المسلمين .6

 2الحضارة االسالمية  .7
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 المعرفون:
 

 االستاذ الدكتور موسى ربابعة  .1
 االردن -اربد  -اليرموكجامعة  -ب اعميد كلية االد
 009627975888880  موبايل: 

 rmousa@yu.edu.jo بريد الكتروني:
 

 عمر العمرياألستاذ الدكتور  .2
 االردن -اربد  -اليرموكجامعة  - قسم التاريخ

 00962772505683  موبايل: 
 shamomar@yu.edu.joبريد الكتروني: 

 
 عصام عقلةاألستاذ الدكتور  .3

 االمارات العربية المتحدة– خورفكانجامعة  -قسم التاريخ 
 0097150302257: موبايل

 imokleh@sharjah.ac.aeبريد الكتروني:  
 

 األستاذ الدكتور نعمان جبران .4
 الكويت – جامعة الكويت -قسم التاريخ 

 0096551542101: موبايل
 n.jubran@yu.edu.joبريد الكتروني:  

 


