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 السيرة الذاتية
 

 االســـــــــم  ميند أحمد سالم المبيضين
 الدةتاريـــخ الــــو  1973
  :الحالـة االجتماعيــة  متزوج

 رقـم الياتــــــف : 9996265165157المنزؿ   979/ 5162114
 رقــم الفاكــــس : 5399436/96

 االردف - 11942 - عّمػاف - 13487ص.ب :  
e-mail :  mohannad974@yahoo.com 

 العنـــــــــوان 

 : الشيادات العممية 
 

الجام ػػ   لتػػار/ / تػػار/  ال ػػرب  ال ػػد/ث/ فػػف فمةػػ   ا دكتػػورا 
 االردن/ .

 م0223

 م9555 .، جام   آؿ الب/ت ال د/ث ماجةت/ر فف التار/  اإلةالمف
 م9551 ام   مؤت  .ج -بكالور/وس تار/  

  
 

مػد/ر المكتبػػ  ال امػػ  فػػف الجام ػ  اوردن/ػػ ، واةػػتاذ م ػػارؾ فػػف 
 .تار/  ال رب ال د/ث

  الخبــرات العمميــة

 اآلن               – 2011-1-12

اةتاذ م ارؾ فف تار/  ال رب ال د/ث/قةـ التار/  الجام   
ت ال ام  اوردن/ ، وقائـ باعماؿ مد/ر و دة اإلعالـ وال القا

 والثقاف/  

90/9/0299- 91/5/0299 

اةتاذ م ارؾ فف تار/  ال رب ال د/ث/قةـ التار/  الجام   
 اوردن/ ، ومةاعد لمرئ/س وقائـ باعماؿ مد/ر الدائرة الثقاف/ .

2010/8/25 -  99/9/0299 

 91/9/0299-9/92/0292 م اضر غ/ر مت رغ فف الجام   ال رب/  الم تو  / عماف

  
مد/ر الدائرة قائـ بأعماؿ  اعد رئ/س الجام   اوردن/  ومة

 ورئ/س ت ر/ر مجم  أقالـ. الثقاف/ 
91/0/0292- 90/9/0299 

 01/4/0292-9/5/0225 فف التار/  ال ربف ال د/ث/ الجام   اوردن/ .م ارؾ با ث 
0292-90  ب/ت اونباط -له/ئ  ال رب/  لمثقاف  والتواصؿ ال ضاري رئ/س ا   - 90/90/0225  
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 94/4/0225-93/1/0225 اةتاذ م ارؾ فف التار/  ال ربف ال د/ث/ جام   ف/الدل /ا
المجن  الخاص  باةتكماؿ كتاب  تار/   با ث م ارؾ فف

 الجام   اوردن/  فف الذكرى الخمةوف لتأة/ةها.
0292-0920 

المجن  الخاص  با ت االت المممك  بال /د ال ا ر لتولف  مقرر
كتابة النص والبحث اهلل الثانف ةمطاته الدةتور/ /  الممؾ عبد
 التاريخي

4/2009-6/2009 

 0225ايمول -0224نيسان/ مد/ر ت ر/ر مجم  ف/الدل /ا الثقاف/ 
 93/1/0225 -0221أيمول  اةتاذ مةاعد فف التار/  ال ربف ال د/ث / جام   ف/الدل /ا

ب/ /   ال ر /رئ/س المجن  اإلعالم/  لمقدس عاصم  الثقاف
 المكتب التن /ذي  وزارة الثقاف  اوردن/ 

1/3/2999- 23/8/2999 

لجن  تق//ـ الكتب المت مق  بال ائم  الها م/  والممؾ  مقرر
  الثانف والد/واف الممكف/ وزارة الثقاف .هللعبدا

 اآلن -04/1/0225

    :2010 -4/5/2998 مق/ـ فف لجن  االغن/  الوطن/  فف الد/واف الممكف الها مف
 م اضر غ/ر مت رغ جام   عماف اوهم/ .

اةتاذ زائر فف جام   بال/رموا / ا/طال/ا لطمب  الدراةات ال م/ا 
 فف و دة الدراةات ال رب/ .

91/92-91/0/0225 
 0224شباط/

لندف والر/اض/ ال رك   -كاتب وبا ث فف مجم  المجم 
 الة ود/  لألب اث

9/9/0222- 0/0225 

 91/4/0225 -0221أيمول  الوطن/  فف جام   ف/الدل /امنةؽ مادة الترب/  
 2010 -90/0222 جر/دة الغدوبا ث كاتب 

 اآلن -0221 كاتب بصورة غ/ر منتظم  فف جر/دة ال /اة المندن/ 
 0224 -0222-5 مقرر المجن  الثقاف/  فف كم/  االداب وال نوف بجام   ف/الدل /ا

ر / برنامج م د ومقدـ برنامج عمى فضائ/  ة ف ةتا -
  واري )الصالوف الة/اةف(

 مقدـ برنامج  وار وطف / التم ز/وف االردنف -

 مقدـ برنامج، نبض البمد، قناة رؤ/ا -

1/0222- 90/9/0299 
 
91/0/0299-32/42/0299 
 اآلن -09/5/0299

كاتب وبا ث وم رر لمم قف ال كر وال ضارة واإلةالـ 
 وال صر فف جر/دة الغد االردن/ 

9-4/0221- 9/99/0222 

م اضر غ/ر مت رغ / جام   ف/الدل /ا فف مةاؽ التار/  
 ال ربف

 0221آب  - 0223تشرين أول
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ار/ع فف اله/ئ  ال رب/  لمثقاف  والتواصؿ  أم/ف البرامج والم
 . بيت األنباط"ال ضاري "

9554-0229 

المجمػػػػػػع الممكػػػػػػف لب ػػػػػػوث ال ضػػػػػػارة  -ُم هػػػػػػرس مخطوطػػػػػػات 
 .مؤةة  آؿ الب/ت -اإلةالم/  

2/9552 - 3/9553 

 : العضويــــــات 
  

عضػػو اله/ئػػ  االةت ػػار/  لمموةػػوع  اوردن/ػػ  الم/ةػػرة، برئاةػػػ  
 االةتاذ الدكتور ناصر الد/ف اوةد.

 اآلن -0293تموز/

عضػػو لجنػػ  م ػػور الب/ئػػ  الجام /ػػ  لتطػػو/ر اةػػترات/ج  الت مػػ/ـ 
 وزارة الت م/ـ ال الف–ال الف والب ث ال ممف 

 اآلن -02-1/0290

عضػػو منتػػدى تطػػو/ر الة/اةػػات االقتصػػاد/ ، مجموعػػ  طػػالؿ 
 أبو غزال ، عماف

 اآلن -0299أيمول 

 

خدمات اللاتبيةدلاللمتاتدت اللعضو مجمس إدارة مركز التم/ز، 

 .لألرمنةلاللرساةل

 
 اآلف -15/9/2911

ممػػػػػؤتمر الػػػػػدولف اووؿ لم ضػػػػػارة المجنػػػػػ  الت ضػػػػػ/ر/  لعضػػػػػو 
 فف البتراء النبط/ 

26/7/2911- 15/9/2911 

 2012 -3/7/2911 عضو لجن  اال ت اؿ بمرور مئتف عاـ إعادة اكت اؼ البتراء
عضػػػػػو لجنػػػػػ  الدراةػػػػػات ال م/ػػػػػا، قةػػػػػـ التػػػػػار/ / كم/ػػػػػ  اآلداب/ 

 الجام   اوردن/ 
 اآلف -1/19/2919
 

الثقػػػػافف الػػػػوطنف اوردنػػػػف عضػػػػو المجنػػػػ  الت ضػػػػ/ر/  لممػػػػؤتمر 
 الةادس/ الجام   اوردن/ 

21/12/2999-2911 
 

 اآلف -2998أ/ار  عضو مجمس أمناء دارة القدس لمب وث والتوث/ؽ/ القدس
 2999 باط  -2998 باط   عضو /مق/ـ لجن  الن ر فف وزارة الثقاف  اوردن/

عضػػو ا ت ال/ػػ  القػػدس عاصػػم  الثقافػػ  ال رب/ػػ  ومنةػػؽ الن ػػر/ 
 جام   ف/الدل /ا

39/11/2998-18/8/2999    
 

ت كػػ/ـ مةػػابق  القػػدس )أفضػػؿ ب ػػػث( وزراة  عضػػو مقػػ/ـ لجنػػ 
 الثقاف  اوردن/ 

3 /0/0225-92/5/0225     
 
 

عضػػػػػػو لجنػػػػػػ  المػػػػػػؤتمر الثقػػػػػػافف الػػػػػػوطنف اوردنػػػػػػف الخػػػػػػامس/ 
 الجام   اوردن/ 

02/99/0224-1/0225 
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عضػػو لجنػػ  المػػؤتمر الثقػػافف الػػوطنف االردنػػف الرابػػع/ الجام ػػ  
 االردن/ 

09/92/0223-1/0224 

 94/5/0225 -91/4/0224 خب مجمس جام   ف/الدل /اعضو منت
 1/5/2911 -4/5/2998 االغن/  الوطن/  فف الد/واف الممكف الها مفعضو لجن  تق//ـ 

 93/4/0224-93/4/0223 عضو منتخب مجمس جام   ف/الدل /ا 
 اآلن -93/2/0223 ط  الكتاب اوردن//فعضور راب

 اآلن-0223-2 / اوردفعضو رابط  القمـ الدولف
 عضو المجن  الت ض/ر/  لمؤتمر جام   ف/الدل /ا الدولف

عضػػػػػػو المجنػػػػػػ  الثقاف/ػػػػػػ  فػػػػػػف كم/ػػػػػػ  اآلداب وال نػػػػػػوف/ جام ػػػػػػ  
 االردف -ف/الدل /ا

 عضو ه/ئ  ت ر/ر مجم  المقال  ومد/ر ت ر/رها
عضػػو المجنػػ  الوطن/ػػ  و/ػػاـ التػػراث الػػوطنف / جم /ػػ  اصػػدقاء 

 اآلثار اوردن/ . 

 0224آب  -5/0221
 2998آب  -1/2994
 
 

9/0221- 3 /0221 
2991-0220 

ب/ػػػػػت  -له/ئػػػػػ  ال رب/ػػػػػ  لمثقافػػػػػ  والتواصػػػػػؿ ال ضػػػػػاري اضػػػػػو ع
 اونباط .

 اآلن-9554

 -عضػػو اله/ئػػ  الت ضػػ/ر/  لمػػؤتمر تػػار/  اوردف االجتمػػاعف 
 مركز دراةات اوردف الجد/د.

 9554-م 9553

 والندوات المؤتمرات 
للارتزال كـ الد/مقراطف..تجارب واتجاهات، مؤتمر اإلةالم/وف ونظاـ ا

 ، الدو  ، م ارك  بورق .للسةتست اللترييالأليحتثاومرلسل

5-7/19/1912  

مؤتمر الدولف التاةع لتارخ بالد ال اـ، الجام   اوردن/ ، م ارك  بورق  لا
ب نواف: فتاوى ال /  م مد الخم/مف مصدرا لتار/  ال /اة الزراع/  فف 

 .فمةط/ف

1-4/4/2912  

ندوة الثورات ال رب/  واالنتقاؿ الد/مقراطف: ن و خط  طر/ؽ، عقدة فف 
تنوس، بتنظ/ـ م ترؾ ب/ف مركز دراةات الو دة ال رب/  والم هد الةو/دي 

 فف اوةكدنر/ ، م اركا م قبا.

6-19/2/2912  

التغ//ر فف اودب وال كر ندوة أم/ف الر/ انف والتجد/د ال ربف، ت د/ات 
 ، مركز دراةات الو دة ال رب/ ، ب/روت، م ارك  م قبا.معوالمجت

17-18/12/2911  

ندوة أزم  الدول  فف الوطف ال ربف، ب/روت، مركز دراةات الو دة 
 . ضورال رب/ ، 

19/11/2911  
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ندوة عمم/  نظمها  هؿ هناؾ اتجاهات جد/دة فف كتاب  التار/  ال ربف؟
المصادر  :م ارك  بورق  ب نوافدنى، دم ؽ. الم هد ال رنةف لم رؽ او

 نموذجًا. فمةط/فالجد/دة لكتاب  تار/  ال هد ال ثمانف: مجام/ع ال توى فف 

  2919نيسان  16 - 15

النػػػدوة الدول/ػػػ  ب نػػػواف:" الجغراف/ػػػا التار/خ/ػػػ  فػػػف عصػػػر الػػػبالذري وانةػػػاب 
او راؼ، نظمهاالم هد اولمػانف بالقػاهرة وب/ػروت، م ػارك  بورقػ  ب نػواف: 

 أر/  الواق   عند البالذري، مقتؿ عثماف.ت

03/0-9/3/0292  

النػػػدوة التكر/م/ػػػ  لالةػػػتاذ الػػػدكتور عمػػػف م افظػػػ ، م ػػػارك  بورقػػػ  ب نػػػواف 
 الم رف  التار/خ/  عند عمف م افظ ، مؤةة  عبد ال م/د  وماف.

2009/10/10  

 نواف" المؤتمر الدولف لمقدس، وزارة الثقاف  اوردن/ ، عماف م ارك  بورق  ب
 ـ18القدس فف كتب الر الت إباف القرف 

1-4/92/0225  

مؤتمر مؤةة  ال كر ال ربف، ب/روت، المؤتمر الةادس، كتاب /صدر ام  
 تتقدـ.

04/5-0/92/0225  

  ػػػرقف المتوةػػػط بػػػ/ف ال صػػػر/فالت مػػػ/ـ فػػػف نظػػػاـ المػػػؤتمر الػػػدولف  ػػػوؿ 
 ػػػػػوؿ م ػػػػػارك  بورقػػػػػ  عمم/ػػػػػ   16/11/2998-13المممػػػػػوكف وال ثمػػػػػانف 

نضػػػػمه الم هػػػػد اولمػػػػانف لالب ػػػػاث  دبف اوط ػػػػاؿ فػػػػف كتػػػػب التػػػػراجـ.ؤ مػػػػ
 ال رق/ .

0224  

، بتنظػػػ/ـ مػػػف 39/19/2998-26ال ػػػرؼ والصػػػناعات التقم/د/ػػػ ، تػػػونس، 
م ػػػػارك  بورقػػػػه  مركػػػػز اوب ػػػػاث وال نػػػػوف التار/خ/ػػػػ ، أرةػػػػ/كا، اةػػػػطنبوؿ.

ردن/ػػػػػ  التقم/د/ػػػػػ  وتمثالتهػػػػػا فػػػػػف ال مػػػػػارة او تب نػػػػػواف: ال ػػػػػرؼ والصػػػػػناعا
 الم اصرة.

0224  

ردن/ػػػػ ، النػػػػدوة الوطن/ػػػػ   ػػػػوؿ تػػػػدر/س الترب/ػػػػ  الوطن/ػػػػ  فػػػػف الجام ػػػػات اال
-15ن/ػػػػػػػػػ  لم مػػػػػػػػػـو الة/اةػػػػػػػػػ/ ، عمػػػػػػػػػاف، در بالت ػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػع الجم /ػػػػػػػػػ  اال

16/6/2998. 

0224  

المػػػؤتمر الػػػدولف المن قػػػدة فػػػف اةػػػطنبوؿ ب نػػػواف: الػػػذكرى المئو/ػػػ  اوولػػػى 
لمتػػار/  وال نػػوف والثقافػػ  اإلةػػالم/  فػػف  لمم ػػروط/  الثان/ػػ " مركػػز اوب ػػاث

، م ػػػػارك  بورقػػػػ   ب نػػػػواف:" 2998أ/ػػػػار  11-6اةػػػػطنبوؿ، خػػػػالؿ ال تػػػػرة 
 الم روط/تاف الترك/  واإل/ران/ ، االفتراؽ واولتقاء.

0224  

النػػدوة الدول/ػػ  ال مم/ػػ  المن قػػػدة فػػف جام ػػ  بػػػال/رمو  ػػوؿ المد/نػػ  والر مػػػ  
 .39/19/2997-28والر الت فف دوؿ  وض المتوةط، 

0224  

النػػػدوة ال مم/ػػػ  التكر/م/ػػػ  لممػػػؤرخ الػػػدكتور نقػػػوال ز/ػػػادة، مؤةةػػػ  عبدال م/ػػػد  0223  
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 .22/4/2997-12 وماف، عماف، 
النػػدوة الدول/ػػ  " ال نػػوف والتػػار/ " نظمهػػا مركػػز الدراةػػات التار/خ/ػػ  جام ػػ  

لآلثػار القاهرة والمجمس اوعمى لمثقاف  فف مصر والم هػد ال ممػف ال رنةػف 
، م ػػػػػارك  بورقػػػػػ  28/1/2997-24ال ػػػػػرق/  فػػػػػف القػػػػػاهرة، خػػػػػالؿ ال تػػػػػرة 

 ب نواف: أهؿ الغناء فف دم ؽ خالؿ القرن//ف الثامف ع ر والتاةع ع ر.

0223  

خػالؿ ال تػػرة مػػف  واف: دم ػػؽ فػػف التػار/ ، جام ػػ  دم ػػؽالنػدوة الدول/ػػ  ب نػ
فػػف مد/نػػ  ، م ػػارك  بورقػػ  ب نػػواف: الةػػمط  الة/اةػػ/  24-27/19/2996

 دم ؽ فف النصؼ االوؿ مف القرف الصامف ع ر.

0222  

المػػػػػؤتمر الػػػػػدولف ب نػػػػػواف: تمث/ػػػػػؿ اآلخػػػػػر فػػػػػف دوؿ الب ػػػػػر المتوةػػػػػط فػػػػػف 
المصػػادر التار/خ/ػػ  وال ػػ ه/ ، نظمتػػه جام ػػ  بػػال/رمو فػػف ا/طال/ػػا، خػػالؿ 

م ػػارك  بورقػػ  ب نػػواف: صػػورة اآلخػػر فػػف كتػػب  31/19/2996-29ال تػػرة 
 .الة/رة والتراجـ

0222  

المؤتمر الدولف الةابع لتار/  بالد ال اـ ب نواف: مؤتمر اووقػاؼ فػف بػالد 
ال ػػاـ منػػذ ال ػػتم االةػػالمف  تػػى القػػرف ال  ػػر/ف، نظمتػػه لجنػػ  تػػار/  بػػالد 

 ـ م ارك  بورق .2996/ا/موؿ 16-14ال اـ. الجام   االردن/ ، 

0222  

اولبػػػاف/ كوةػػػوفو  النػػػدوة الدول/ػػػ  ب نػػػواف: ةػػػت  قػػػروف عمػػػى اإلةػػػالـ بػػػ/ف
 2996ا/موؿ  19-17نظمتها الم /خ  اإلةالم/  خالؿ ال ترة 

0222  

، نػػػوفمبر 14-12المػػػؤتمر الػػػدولف  ػػػوؿ عصػػػر م مػػػد عمػػػف با ػػػا، مػػػف 
، م ارك  بورق  ب نواف، المورخوف ال واـ وال كـ المصػري، التػار/  2995

 والوعف التار/خف لم دث.

0221  

ال ػػػاـ فػػػف ال هػػػد ال ثمػػػانف، نظمتػػػه منظمػػػ  المػػػؤتمر الػػػدولف لتػػػار/  بػػػالد 
أ/مػػوؿ، م ػػارك  بورقػػ   39-26المػػؤتمر اإلةػػالمف ووزارة الثقافػػ  الةػػور/ ، 

 ب نواف غ/ر المةمم/ف فف النصوص ال قه/  ىال ثمان/ .

0221  

مؤتمر اإلصالح ال ربف الثانف، نظم  منتػدى االصػالح ال ربػف فػف مكتبػ  
   بورق () م ارك 15/4/2995-13االةكندر/  

0221  

-9االةػػػػػػػػبوع ال ممػػػػػػػػف لكم/ػػػػػػػػ  اآلداب وال نػػػػػػػػوف/ جام ػػػػػػػػ  ف/الدل /ػػػػػػػػا مػػػػػػػػف 
 )م ارك  بورق ( 13/1/2995

0221  

الندوة الدول/  التف عقدت فف ب/روت ودم ؽ ب نواف: أب اث جد/دة لتػار/  
بالد ال اـ فف ال هد ال ثمانف/ نظمها الم هد اولمانف فػف ب/ػروت والم هػد 

 ) م ارك  بدراة (2994 2/6 -28/5ؽ خالؿ ال ترة ال رنةف فف دم 

0221  
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المجتمػػع الر/ ػػف فػػف بػػالد ال ػػاـ ومصػػر واوناضػػوؿ، نّظمػػه الم هػػد مػػؤتمر 
 ال رنةف لمدراةات ال رب/  القاهرة/ دم ؽ )م ارك (

0220  

 UNESCO: Commission National Turque Pour متقػػىم

L’UNESCO – . ) ترك/ا )م ارك 

9555  

عّمػاف  –مركػز دراةػات اوردف الجد/ػد  -ر تار/  اوردف االجتماعف مؤتم
 )م ارك ( .

9555  

جام ػػ   -الممتقػػى الثقػػافف الثػػانف  ػػوؿ أدب الةػػ/رة والمػػذكرات فػػف اوردف 
 ( بورق  ن رت فف الكتاب الذي تضمف أوراؽ المؤتمر آؿ الب/ت )م ارك 

9554  

 : العممية الكتب والبحوث 
 :الكتبأو   

( مؤلػؼ م ػارؾ، من ػورات 2912-1988ة/رة ومة/رة، الجام   اوردن/ػ )
 .2912الجام   اوردن/  فف ع/دها الخمة/ف، 

9.  

أنػػػس الطاعػػػ : الة/اةػػػ  والةػػػمط  والةػػػمطاف فػػػف اإلةػػػالـ، الػػػدار ال رب/ػػػ  
، ب/روت،   .2912لم مـو

0.  

الػدار  فػف االزمنػ  ال د/ث :دم ػؽ ال ثمان/ػ  /  ثقاف  الترف/  والمد/نػ  ال رب/ػ
/ ب/روت /  2999ال رب/  لم مـو

3.  

الهو/ػػ  الوطن/ػػ  والثقافػػ  الوطن/ػػ  ودورهمػػا فػػف عمم/ػػ  اإلصػػالح والت ػػد/ث، 
 ) مؤلؼ م ارؾ(2999مركز الثر/ا، عماف 

1.  

 2999مػػػػر القطػػػػار، ةػػػػك   د/ػػػػد ال جػػػػاز فػػػػف مائػػػػ  عػػػػاـ، رواؽ البمقػػػػاء، 
 (ومد/رتن /ذي لمم روع  مؤلؼ م ارؾ)

1.  

صػػػالح:التجربتاف ال ثمان/ػػػ  واال/ران/ػػػ ، الػػػدار ال رب/ػػػ  ال كػػػر االةػػػالمف واإل
. ب/روت،  2998لم مـو

2.  

فكرة التار/  عند ال رب فف ال صر ال ثمانف، من ورات دار ورد االردن/ػ ، 
 .2996عماف 

3.  

، الم هػد ال رنةػف لم ػرؽ 1758-1798أهؿ القمـ فف دم ػؽ خػالؿ ال تػرة 
 2995اووةط، دم ؽ،

4.  

مجم  ، مجم  الكوف ، كتاب  التار/خ/  ال رب/ الزماف والتار/  فف ال -
جام   الكوف ، ب ث مقبوؿ لممن ر، أ/ار/ عمم/  م كم ، 

 االبحاث العممية المحكمة
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2014. 

 - How the Mamluk Historians Welcomed the 

 Ottomans . World Applied Sciences Journal 

(WASJ). 30 (12): pp: 1925-1931,2014.IDOSI 

Publications .2014 

لمد/نػػ  فػػف ال صػػر ال ثمػػانف: دم ػػؽ فػػف القػػرف الثػػامف ع ػػر، النػػاس وا -
، المنظمػػػ  2912خر/ػػػؼ و ػػػتاء  22و 21مجمػػػ  إضػػػافات، ال ػػػدداف 

الجم /ػػ  ال رب/ػػ  ل ممػػاء االجتمػػاع، ومركػػز دراةػػات الو ػػدة ال رب/ػػ ، 
 ب/روت.

مال ظػػػػػػػات  ػػػػػػػوؿ ت مػػػػػػػ/ـ الصػػػػػػػب/اف فػػػػػػػف مد/نػػػػػػػ  دم ػػػػػػػؽ فػػػػػػػف ال هػػػػػػػد  -
المجمػػػ  اوردن/ػػػ  لمتػػػار/   ـ(1918-1516هػػػػ/1337-922ال ثمػػػانف)

 .2912،  ز/راف، 2، ال دد 6واآلثار، الجام   اوردن/ ، المجمد 
لمجم  اوردن/  ا كوى أهالف م م  الظاهر ب/برس مف ةوء اوخالؽ،  -

 .2912،  1، ال دد 6لمتار/  واآلثار، الجام   اوردن/ ، المجمد 
مقبػوؿ لمن ػر فػف  فتاوى المغ/م/ى مصدرا لتػار/  مممكػ  ةػنغاي، ب ػث  -

 .2912المجم  اوردن/  فف الدراةات اإلةالم/ ، جام   آؿ الب/ت، 

افتاوى ال /  م مد الخم/مف مصدرا لتػار/  ال /ػاة الزراع/ػ  فػف فمةػط/ف.ا-

،االمػػػػػػؤتمر الػػػػػػدولف التاةػػػػػػع لتػػػػػػارخ بػػػػػػالد ال ػػػػػػاـ، الجام ػػػػػػ  اوردن/ػػػػػػ 

انشدددورل اارتدددزاللوادددتوطاوللاخاوادددت اومرلسدددت ايددد ماللشدددت ،ا

ا.3102متاتلالألرمنةل.الل

 - Aspects of Economic History of Damascus  

during the First Half of the Eighteenth Century, 

in:Syria and Bilad al –Sham under Ottoman 

Rule,(edi)  PETER.S.WITH.STEFAN.W 

,BRILL, LEIDEN.BOSTON.2010    

الخط/ػػب دراةػػ  فػػف افتتا /ػػات تطػػور ال كػػر الو ػػدوي عنػػد م ػػب الػػد/ف  -
مجمـــة العمـــوم اةنســـانية جامعـــة جر/ػػػدة ال اصػػػم  ومجمػػػ  ال ػػػتم، 

 2998//ون/و 19، مقبوؿ لمن ر بتار/  البحرين

مظػػاهر مػػف ال /ػػاة االقتصػػاد/  فػػف دم ػػؽ خػػالؿ النصػػؼ اووؿ لمقػػرف  -
 .2998الثامف ع ر/ مجم  المنارة فف جام   آؿ الب/ت، 

البتتةشاوللبمتورافيااقتيلاللصمل لا-لقتءالآلخراوبصورهاا-

, Alifba, Studi Arabo Islamici e mediterranei, vol. xx 

– 2006, pp. 105-120. 
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ثقاف  الترف/  والتةمة  فف مد/ن  دم ؽ خالؿ القرف الثامف ع ر، ب ث  -
مقبػػػػوؿ لمن ػػػػر فػػػػف المجمػػػػ  االردن/ػػػػ  لمتػػػػار/  واآلثػػػػار.) مجمػػػػ  

وؿ، المجمػػػد اووؿ، ت ػػػر/ف عمم/ػػػ  عالم/ػػػ  م كمػػػ (، ال ػػػد او
 . 2997الثانف 

اإلماـ واوم/ر والدولػ  ال ادثػ  داراةػ  فػف التجربػ  اإلصػال /  ال رب/ػ ،  -
/ مجمػػ  كم/ػػ  اآلداب، جام ػػ  دبػػف عبػػدالوهاب وآؿ ةػػ و  م مػػد

 .2997القاهرة، )مجم  عمم/  م كم ( 
غ/ر المةػمم/ف ومصػادر وثػائقهـ فػف دم ػؽ خػالؿ النصػؼ اووؿ مػف  - 

، )مجمػػ  عمم/ػػ  مجمػػ  وقػػائع تار/خ/ػػ ثػػامف ع ػػر المػػ/الدي، لا
م كمػػػػ ( مركػػػػز الب ػػػػوث التار/خ/ػػػػ ، جام ػػػػ  القػػػػاهرة، /نػػػػا/ر، 

2995. 
أوقػػاؼ غ/ػػر المةػػمم/ف فػػف دم ػػؽ فػػف القػػرف الثػػامف ع ػػر، ب ػػث مقػػدـ  -

إلى : المؤتمر الدولف  وؿ اووقاؼ فف بالد ال اـ منػذ ال ػتم 
تػػػػه لجنػػػػ  تػػػػار/  بػػػػالد االةػػػػالمف  تػػػػى القػػػػرف ال  ػػػػر/ف، نظم

المجمػػػػػد ـ، 2996/ا/مػػػػوؿ 16-14ال ػػػػاـ. الجام ػػػػ  االردن/ػػػػػ ، 
 .من ورات لجن  تار/  بالد ال اـ 2999الثانف، 

)مجمػػ  عمم/ػػ  م كمػػ (  مجمػػ  المنػػارةكتػػاب وقػػؼ ةػػم/ماف با ػػا ال ظػػـ،  -
 .1ال دد 9ـ، المجمد2993جام   آؿ الب/ت، كانوف ثانف/

 
بنػػى التار/خ/ػػ  لمدولػػ  الوطن/ػػ  وال ػػودة مػػف الدولػػ  لمقب/مػػ ، فػػف: م مػػد ال -

خر/ةػػػػات، ب ػػػػػوث ودراةػػػػػات مهػػػػػداة إلػػػػػى م مػػػػػد عػػػػػدناف البخ/ػػػػػت 
 .2913بمناةب  ع/د م/الد  الةب /ف، من ورات الجام   اوردن/ ، 

أمػػػ/ف الر/ ػػػانف والكتابػػػ  التار/خ/ػػػ ، فػػػف نجمػػػ   جػػػار: أمػػػ/ف الر/ ػػػانف  -
 ػػػد/ات التغ//ػػػر فػػػف اودب وال كػػػر والمجتمػػػع، والتجد/ػػػد ال ربػػػف، ت

كتاب /ضـ أوراؽ الندوة التف نظها مركز دراةات الو دة ال رب/ / 
 . 496، ص 2912ب/روت، وجام   ة/دنف، 

الةػػػػػػمط  الة/اةػػػػػػ/  عنػػػػػػد ابػػػػػػف جماعػػػػػػ :تبر/ر الغمبػػػػػػ  والتمكػػػػػػ/ف اةاةػػػػػػا  -
لم ػػػرع/ . فػػػف كتػػػاب االمػػػ  والدولػػػ  والتػػػار/  والمصػػػائر، دراةػػػات 

ة إلػػى االةػػتاذ رضػػواف الةػػ/د بمناةػػب  بموغػػ  الةت/ف.ال ػػبك  مهػػدا
 .2991، 1ال رب/  لالب اث والن ر، ب/روت، ط

 بحوث في كتب مشتركة
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. فف: كتػاب القػدس 18القدس وجوارها: الثقاف  عبر الر الت فف القرف  -
فػػػف التػػػار/  واودب والمغػػػ  أب ػػػاث النػػػدوة التػػػف أقامهػػػا قةػػػـ المغػػػ  

، 29/19/2999تػػػػػػار/  ال رب/ػػػػػػ  وآدابهػػػػػػا فػػػػػػف جام ػػػػػػ  ف/الدل /ػػػػػػا ب
 .2911من ورات جام   ف/الدل /ا 

ورقػػ  مقدمػػ   الخطػػاب التػػار/خف والم رفػػ  التار/خ/ػػ  عنػػد عمػػف م افظػػ ، -
لمنػػػدوة  ال مم/ػػػ  التكر/م/ػػػ : عمػػػف م افظػػػ . مؤرخػػػا وم كػػػرا، مؤةةػػػ  
عبػػد ال م/ػػد  ػػوماف، من ػػورات المؤةةػػ  ال رب/ػػ  لمن ػػر، ومؤةةػػ  

 .2919 وماف، 
ف نصوص ال تاوى الدم ػق/  ابػاف القػرف الثػامف ع ػر، غ/ر المةمم/ف ف -

من ػػػػػورات مركػػػػػػز االب ػػػػػػاث لمتػػػػػار/  وال نػػػػػػوف والثقافػػػػػػ  اإلةػػػػػػالم/  
 .2999باةتانبوؿ، 

تار/  اوردف وال رك  ال رب/  عند نقوال ز/اد ، ب ث فف كتاب نقوال ز/ادة -
فػػػف م/ػػػزاف التػػػار/ ، عمػػػاف من ػػػورات مؤةةػػػ  عبال م/ػػػد  ػػػوماف، 

2998. 
التػػػػار/خف ال ربػػػػف الم اصػػػػر، تار/خ/ػػػػ  النكةػػػػ ، الػػػػوعف والػػػػوعف  الخطػػػػاب

 .2998، 71المةت اد، المجم  الثقاف/ ، الجام   اوردن/ ، ال دد
الرفض واال تجاج فف اوردف مف الدول  الةمطان/  إلى الدول  الوطن/ ،  -

 .2998المؤتمر الثقافف الوطنف الرابع، الجام   اوردن/ , 
ب ػث من ػور فػف كتػاب أدب   أوراقػه وةػ/رته،  نػ ،الطراو  ةػ/ف با ػا  -

الممتقػػى الثقػػافف الثػػانف لجام ػػ  آؿ  الةػػ/رة والمػػذكرات فػػف اوردف
  ـ .1999  الب/ت،

منطقػػ  وادي موةػػى وجوارهػػا فػػف كتػػب الػػر الت والجغراف/ػػا االةػػالم/ ،  -
ب ػػػػث من ػػػػور ضػػػػمف كتػػػػاب أوراؽ المػػػػؤتمر اال ممػػػػف الثػػػػانف 

ام ػػػػػػػ  ال ةػػػػػػػ/ف بػػػػػػػف طػػػػػػػالؿ، لدراةػػػػػػػات وتػػػػػػػار/  االنبػػػػػػػاط، ج
 ـ.2993م اف،

 
الجامعــة  المجمــة الكقافيــة القــدس فــي رحمــة ابــن عكمــان المكناســي   -

 .0225/ 32األردنية  العدد 
الخطــــاب التــــاريخي العربــــي المعااــــر المؤرخــــون العــــرب واالحــــداث  -

  ســمطنة عمــان  العــدد مجمــة التســام الكبــر : ســقوط ب،ــداد  

 
 بحوث في مجالت كقافية

 ومؤتمرات
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 0222ع عشر ربيع الراب
مستقبل التاريخ في اليويـة الكقافيـة العربيـة  مـؤتمر جامعـة فيالدلفيـا  -

   جامعة فيالدلفيا.0221التاسع  
ــد الفقيــو محمــد بــن إبراىيــ  -  :م بــن جماعــة  تـالســمطة السياســية عن

المجمـد   جمعية الشؤون الدوليـة    مجمة الندوةم( 9330ىـ/333
ىــــ/تموز 9100ربيـــع الكـــاني    العـــدد الكـــاني  الكـــاني عشـــر 

 م.0229
المجمـد    مجمـة النـدوة  مفيـوم الـوطن عنـد مفكـرر عاـر النيضـة  -

 م .9555ىـ / تشرين الكاني 9102شعبان    3العدد   العاشر 
باالشـتراك   قبسات من ناوص األدبيـات المعااـرة لمحممـة الفرنسـية  -

ـــدكتور ح ـــدكتور محمـــد عـــدنان البخيـــت وال ســـين مـــع األســـتاذ ال
شـعبان    3العـدد   المجمـد العاشـر    مجمـة النـدوة  القيـواتي 
 م . 9555ىـ / تشرين الكاني 9102

 مجمـة النـدوة  اةاالح السياسي عند مفكـرر عاـر النيضـة العربيـة  -
  1العدد   المجمد الكامن   عّمان  –جمعية الشؤون الدولية  -
 م.9553عام  
 

  رسالة 4299-4291عام البعكات العممية في األردن منذ ال -
 دكتوراه الطالب ربيع الفرجات..

موقف جريدة األهرام المصرية من التطورات السياسية  -

  رسالة دكتوراه لمطالبة ٨٥٩٩-٨٥٩١الداخلية في العراق
 ىمز عكمان ميرو  جامعة زاخو  العراق.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اةشراف العممي 
 اآلن -90/0293

 مشرف رئيس
 اآلن -1/0291

 مشرف مشارك
 
 
 

 عضويات لجان المناقشة                
دور المة/ //ف ال رب فف ال رك  الوطن/  ال مةط/ن/ ، رةال  ماجةت/ر لمطالب م مد م مود  مبا/ ،  -

 ، أ/ار، الجام   اوردن/ ، كم/  اآلداب، قةـ التار/ .2014
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، رةال  ماجةت/ر لمطالب ةامر م مد 1951ولغا/   1921منذ  –  المبنان/  تار/  ال القات اوردن/ -
 .2014ال بادي، الجام   اوردن/ ، كم/  اآلداب، قةـ التار/ ، أ/ار 

، الجام   1973-1967ال القات اوردن/  اومر/ك/   - ، رةال  ماجةت/ر لمطالب أ رؼ م مد ال تـو
 .2013وف أوؿ اوردن/ ، كم/  اآلداب، قةـ التار/ ، كان

، رةال  ماجةت/ر  لمطالب  رهاـ م مد 1975-1968الة/اة  الخارج/  اومر/ك/  تجا  دوؿ الخم/ج ال رب/   -
 .2012عمرو، الجام   اوردن/ ، كم/  اآلداب، قةـ التار/ ، تموز 

 ـ( ور الته، رةال 1731هػ/1143بالد ال اـ فف مؤل ات ال /  عبدالغنف بف إةماع/ؿ النابمةف )ت  -
 .2011ماجةت/ر لمطالب  ص /  م مد الةالم/ف، الجام   اوردن/ ، كم/  اآلداب، قةـ التار/ ، كانوف اووؿ 

، رةال  ماجةت/ر لمطالب ةم/ـ جم   1918-1864ال /اة االقتصاد/  فف اوردف وفمةط/ف خالؿ ال ترة  -
 .2011الةوار/ ، الجام   اوردن/ ، كم/  اآلداب، قةـ التار/ ، أذار، 

، رةال  دكتورا  لمطالب فؤاد ـ1918-1904هػ/ 1337-1322ال القات ب/ف اإلدارة ال ثمان/  واإلماـ / /ى  -
 2009 ال امف/ كم/  اآلداب، جام   صن اء، ال/مف،

 دراسات وكتب قيد النشر:
  /اء فف اوردف: )كتاب(الناس واو -

 المن  والجوائز
 2919جائزة عبد ال م/د  وماف لم مماء ال باب ال رب فف  قؿ التار/ / ال اـ  -
 فف  قؿ الدراةات االنةان/  واالجتماع/  2998من   الصندوؽ ال ربف لدعـ الثقاف :  - 

 الدورات:في الخبرات التدريبية 
  المخطوطات والوثائؽ والةجالت ال رع/  ال مةط/ن/  والدفاتر ال ثمان/ ، الدورة الةاب   فف فهرةالتدر/ب فف  -

 عماف 22/12/2999-6/12مؤةة  ال رقاف/ لندف، ومركز الوثائؽ والمخطوطات/ الجام   اوردن/  مف 

-3ردف الجد/د لمدراةات، عماف الدورة التدر/ب/   وؿ تقن/ات ومهارات التار/  ال  وي، مركز االالتدر/ب فف  -
7/2/2995 

 الخبرات التنظيمية:
أ رؼ عمى تنظ/ـ واةتضاف  ممتقى أج/اؿ عمماء االجتماع بالت اوف ب/ف الجم /  ال رب/  ل مماء  -

 .2997ال اـ  االجتماع وب/ت اونباط.

 2998اإل راؼ عمى الندوة التكر/م/  لممؤرخ جاف بوؿ باةكواؿ / جام   ف/الدل /ا/  -

 2999تكر/م/  لمؤرخ عمف م افظ ، مؤةة  عبد ال م/د  وماف، اإل راؼ ال ممف عمى الندوة ال -

 .2999المد/ر التن /ذي لم روع كتاب "مر القطار" ةك   د/د ال جاز فف مائ  عاـ، رواؽ البمقاء،  -

، 2919الم رؼ التن /ذي لندوة الدول  الوطن/  فف بالد ال اـ: التكو/ف والمص/ر والمصائر: ال اـ  -
    اودرن/ .ودصرت فف كتاب عف الجام

http://www.yemen-nic.info/db/studies/studies/detail.php?ID=25928
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، وال مؿ  2999الم رؼ التن /ذي والمؤةس لمدائرة الثقاف/  فف الجام   اوردن/  منذ ال اـ  - و تى ال/ـو
عمى إعداد الخط  الثقاف/  لمجام   اوردن/  واةتضاف  عدد مف النخب الثقاف/  أمثاؿ: طارؽ متري، 

ـ نة/  وخم/ؿ عثامن )القدس( و د ورضواف الة/د وزاهف وهبف د خالد ز/ادة ود عمف م افظ  ود  از 
 .وآخر/ف عماد ابو غازي وز/ر الثقاف  المصري

 الخبرات الوكائقية
  .2912الثمانوف لتأة/ةه الذكرى كتاب  وتوث/ؽ تار/  البنؾ ال ربف فف  -

 خب/ر تدر/ب فف وثائؽ اود/رة ومجام/ع ال توى فف دم ؽ وفمة/طف، )مؤةة  ال رقاف لندف( -

 hotspotمثؿ  الـ وثائق/  عف االردف مع  ركات عالم/ ال مؿ عمى اعداد اف -

 اجراء الدارة  المرج /  لمت ؼ اوردف، والخاص  بم روع قاع  االردف ال د/ث. -

 خب/ر التار/  ال ضري لم روع تطو/ر وةط عماف/ مؤةة  تراث -
 وم جرات النةب  ال مؿ والدراة  والب ث فف وثائؽ الم اكـ ال رع/  -

 )إعداد فهرس مخطوطات م موال(  االد/رة دراة  وتصن/ؼ وثائؽ -

 ال مؿ عمى وثائؽ مجام/ع ال قه والُخطب واوراؽ االةر وال ائالت -

 / بالت اواف مع جر/دة الغدالتوث/ؽ ال  وي لمة/ر اوردن/  -

 
 


