
 السيرة الذاتية     
 

                                                                                                                                        
 02/03/2022                 المعلومات الشخصية:      #    

    فالح الرويضي محمود محمد •
 يخ االسالمي  التار :الدقيق  التخصص •
 (السالجقةالفاطميون، ،  األرمن العالقات اإلسالمية البيزنطية،  الصليبيون،  ،والمماليكاأليوبيون  البحثية ) االهتمامات •
 18/9/2010اعتبارا من أستاذ  : األكاديميةالرتبة  •
 عنوان العمل : االردن/ الكرك/ جامعة مؤتة/ كلية العلوم االجتماعية/ قسم التاريخ •
  (0775255040)         (0795255040) خلوي:  •
  :rwaidi64@yahoo.comالبريد اإللكتروني •

 الشهادات:   #      
 م1997الحروب الصليبية/الجامعة األردنية/األردن  / التاريخ االسالمي   دكتوراه/ •
 م  1991 ماجستير تاريخ إسالمي/ الجامعة األردنية/ األردن •
 م1987بكالوريوس تاريخ/ جامعة اليرموك/ األردن / •
 م 1983دبلوم في اللغة اإليطالية/ بيروجا/ ايطاليا/  •

 الخبرات العملية:    #     
 م حتى تاريخه17/9/2000اعتبارا من  326عضو هيئة تدريس/قسم التاريخ/ جامعة مؤتة/قرار رقم  •
  2014/2015للعام الجامعي / ية/ قضاء اجازة التفرغ العلميالجامعة االردنعضو هيئة تدريس/ قسم التاريخ/ •
 2008/2009عضو هيئة تدريس/ قسم التاريخ/ جامعة اليرموك/ قضاء اجازة التفرغ العلمي للعام الدراسي  •
 م.2000-1997محاضر غير متفرغ/الجامعة األردنية/قسم التاريخ  •
 م.2000-1992ة األردنية/ كلية العلوم التربوية/الجامعمعلم المدرسة النموذجية/  •
 م.2000-1996معلم متعاون/كلية العلوم التربوية/الجامعة األردنية/ •
 .1992-1991/عاليةمحاضر غير متفرغ/كلية األميرة   •
 األردنية.  عضو تأليف المناهج /وزارة التربية والتعليم •

 

 األعمال اإلدارية:    # 
 ولغاية تاريخه 2020/ 13/9جامعة مؤتة اعتبارا من عميد عمادة الشؤون االكاديمية / الجناح العسكري /  •
  12/9/2020_2017/ /27/9جامعة مؤتة    /الجناح العسكري /األكاديميرئيس دائرة التنسيق  •
 2017 / 2016رئيس قسم التاريخ  •
 2008عميد كلية الدراسات العليا بالوكالة  •
 7/9/2008-21/11/2006تاريخ 2006/ 1380نائب عميد الدراسات العليا بقرار رقم  •
 . 1/9/2006-19/9/2004تاريخ882/2004نائب عميد كلية العلوم االجتماعية بقرار رقم •

 

 الدورات:   #          
• ICDL     19/7/2003تاريخ  118/18/1063كتاب بتاريخ 
• MUCDL   2005م  
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•  MUINTEL 2005/2006م 

 

  ُعمان سلطنة  وجامعة صحار/  االردن رارها في جامعة مؤتةالماجستير والدكتوراة واق البكالوريوس و برامج  اعداد الخبرة في #
 .ودولة االمارات العربية المتحدة

والدبلوم في العلوم في مساراته  بكالوريوس العلوم االمنية والجنائية /رئيس فريق اعتماد برامج اكاديمية شرطة دبي •
 2019ية المتحدة / الشرطية / مفوضية اعتماد برامج التعليم العالي دولة االمارات العرب

علم والدبلوم في  بكالوريوس العلوم االمنية والجنائية ربدان/ أبو ظبي/فريق اعتماد برامج اكاديمية شرطة  عضو •
 2020مفوضية اعتماد برامج التعليم العالي دولة االمارات العربية المتحدة /  /الجريمة 

 2022لعسكري/ جامعة مؤتة/ قيد االعتماد/برنامج اللغة اإلنجليزية التطبيقي/ بكالوريوس /الجناح ا •
 2022/برنامج الربوتات واألنظمة الذكية/ بكالوريوس /الجناح العسكري/ جامعة مؤتة/ قيد االعتماد •
 2022بكالوريوس /الجناح العسكري/ جامعة مؤتة/ قيد االعتماد/ /برنامج الفيزياء التطبيقية •
 2022لعسكري/ جامعة مؤتة/ قيد االعتماد/برنامج إدارة المستشفيات/ بكالوريوس /الجناح ا •
 2022//الجناح العسكري/ جامعة مؤتة/ قيد االعتماد ماجستيربرنامج إدارة المستشفيات/  •
 2020/2021 /جامعة مؤتة  // الجناح العسكري الرقميةواألدلة  برنامج نظم المعلومات األمنية •
 2020/2021/  جامعة مؤتة  /ة / الجناح العسكرييبرنامج إدارة االزمات والكوارث والعلوم العسكرية والشرط •
 2008 /جامعة مؤتة /الجريمة/ دكتوراةبرنامج علم  •
 حياة االجتماعية واالقتصادية لدول شبه الجزيرة العربية ودول الخليج / ماجستير /قيد االعتمادبرنامج ال •
 2007 /ماجستيرجامعة مؤتة /برنامج علم الجريمة /  •
 2007بكالوريوس/ /حار مشترك جامعة ص جامعة مؤتة /للغة االنجليزيةبرنامج اساليب تدريس ا •
 2007بكالوريوس/ /جامعة مؤتة مشترك جامعة صحار  /غة العربيةلبرنامج اساليب تدريس ال •
 2007بكالوريوس/ /حار مشترك جامعة ص جامعة مؤتةبرنامج االدارة التربوية/  •
 2007/ماجستيرجامعة مؤتة / /يمية الشرطة الملكية اكادبرنامج االستراتيجيات االمنية واالدارية/  •
 2007/ماجستيراكاديمية الشرطة الملكية / جامعة مؤتة / برنامج العدالة الجنائية/ •
 2006/ماجستير  /جامعة مؤتة برنامج االرشاد والصحة النفسية/  •
 2004 /بكالوريوسجامعة مؤتة/  /برنامج علم النفس التطبيقي •
 2006/ماجستير  /جامعة مؤتة  /برنامج التربية الخاصة •
 2005 /ماجستير /جامعة مؤتة    /برنامج دراسات شرق أوسطية  •

 

 

 

 

 :والمقبولة للنشر البحوث المنشورة  #           
         . 2022الجامعة االردنية/  / مجلة دراسات العلوم االجتماعية  قيد التحكيم / /يل الصليبيينو دور الضرائب في تم •

 (( Scupus Journal مشترك . 
/   2022الجامعة االردنية/  / األردنية للتاريخ واآلثارمجلة  قيد التحكيم / /أبو شامة مؤرخا للحروب الصليبية •

(Scupus Journal (. مشترك 
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مقبول   م( 1250-1174هـ / 648 – 570أثر الصراعات العسكرية على حياة الفالح الشامي إبان الحكم األيوبي )  •
 مشترك (   Scupus Journal )/ 2022الجامعة االردنية/  / ية للتاريخ واآلثاراألردنفي مجلة  للنشر

الجامعة االردنية/   / في مجلة دراسات العلوم االجتماعية  مقبول للنشرالملك الصالح إسماعيل االيوبي أبو الخيش/  •
2021.  (( Scupus Journal .  مشترك 

مقبول للنشر في مجلة مؤتة ( م  1250 -1095/ه 648 -488) ل الفترة دور المؤسسة الكنسية في تمويل الحروب الصليبية خال •
 مشترك  /2020/للبحوث والدراسات جامعة مؤتة 

 2019جامعة مؤتة،  / 32العدد ، مجلة فرسان مؤتة، الجناح العسكري/  تاريخو  حضارة، الكرك •
جامعة   العزيز،دارة الملك عبد ، األول القسمموسوعة الحج والحرمين الشريفين،  االموي،التنظيمات في مكة في العصر  •

 .2018 ،السعودية القرى،ام 
زيميسكس إلى الملك األرمني آسشود الثالث تجسد بدايات فكرة الحرب الصليبية ترسالة اإلمبراطور البيزنطي يوحنا  •

نية المجلد م( منشور في مجلة الدراسات / العلوم االنسانية واالجتماعية، الجامعة االرد975-974هـ/363-364)
 م.2011،  2، العدد 37

م( الدكتور محمود محمد  1229هـ/ 626معاهدة تسليم بيت المقدس لإلمبراطور فردريك الثاني )معاهدة يافا( ) •
ابحاث اليرموك/ سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية،  مجلةواالستاذ الدكتور نعمان محمود جبران  /  الرويضي
 م2009

م(/ 1222-م1193هـ/ 619-هـ590طوب وأثر حركات عصيانه على سالطين بني أيوب )عماد الدين ابن المش •
 م. 2009، 2، العدد 3المجلة االردنية للتاريخ واآلثار، المجلد 

محمود الرويضي وعاليا القطامين / المجلة العربية سبط ابن الجوزي وأسلوبه ومنهجه في التأريخ للحروب الصليبية/ •
 م2009، خريف 27، السنة 108ة الكويت/ العدد للعلوم االنسانية، جامع

_ رمضان 972هـ/تشرين أول361حملة الدمستق مليح األرمني على الجزيرة الفراتية  )ذي الحجة  •
م()جانب من العالقات البيزنطية اإلسالمية( المجلة االردنية للتاريخ واالثار، الجامعة االردنية،  973هـ/تموز/362

 .م2008،كانون االول، 3،ع2م
معركة مالزكرد،)جانب من العالقات السلجوقية البيزنطية( محمود الرويضي، محمد العمايره/ مجلة المنار /جامعة آل   •

  م2007/ آذار 13العدد االول / مجلد البيت/ 
 م.2006بالد النوبة ومعاهدة البقط في اإلسالم ، حولية آداب عين شمس، مصر،  •
لحكم بعد مقتل الخليفة اآلمر/ محمود الرويضي، محمد المحاسنه  , حوليات موقف الوزير الفاطمي كتيفات من أزمة ا •

 م.2005آداب عين شمس , مصر،
نطاكية الصليبيتين /محمود الرويضي، محمد الطراونه/ حولية آداب عين شمس/   • دور األرمن في تأسيس إمارتي الّرها وا 

 م2002سبتمبر -يوليه (30مصر/ المجلد )
رها على بالد الشام ومصر زمن الحروب  الصليبية /محمود الرويضي/مجلة اآلداب والعلوم قرارات البابوية وتأثي •

 م.2001اإلنسانية/جامعة المنيا/كلية اآلداب/مصر/العدد الواحد واألربعون/يوليو 
هـ( /أبحاث ودراسات في التاريخ 518 -491بلك بن بهرام األرتقي   )جانب من العالقات االرتقية اإلفرنجية/ •

 م 2001ربي/مهداة إلي ذكرى الدكتور مصطفى الحيارى/ منشورات الجامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي/الع
مصطفى الحيارى وكتابة التاريخ /أبحاث ودراسات في التاريخ العربي/مهداة إلى ذكرى الدكتور مصطفى الحيارى/  •

 م.2001منشورات الجامعة األردنية/ عماد البحث العلمي/
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   المؤلفات  #         
/   2021، الزراعة في األراضي المقدسة في فلسطين من خالل كتب الرحالة األجانب/ قيد النشر/ مؤسسة حمادة •

2022 
قيد النشر/ الدكتور باسيل، بلدوين امير مدينتي كيسوم وبهسنى ترجمة وتحقيق محمود الرويضي واحمد النوافله،  •

 2022/  2021،جامعة مؤتة
 .2020الزبير في مكة واقع وحقيقة/ منشورات مؤسسة حمادة ودار زمزم/ اربد / خالفة عبد اهلل بن  •
تاريخ متى الّرهاوي،)الفرنجة، ) الصليبيون( المسلمون، االرمن( تأليف متى الرهاوي، ترجمه وتعليق محمود الرويضي   •

 2012، دار اليازوري، 2ط م.2009منشورات مؤسسة حمادة بدعم من وزارة الثقافة، االردن،  وعبد الرحيم مصطفى/
 م/طبع بدعم جزئي من وزارة الثقافة / األردن . 2002البهجة/ مطبعة محمود الرويضي// إمارة الّرها الصليبية •
 م.2002محمود الرويضي وآخرون/الناشر دار حنين للنشر والتوزيع/عمان/ تاريخ مدينة القدس/ •
 رويضي وآخرون/ وزارة التربية والتعليم /األردن. محمود الالعربية اإلسالمية/للصف التاسع/ تاريخ الحضارة  •
 محمود الرويضي وآخرون/وزارة التربية والتعليم/ األردن. الثانوي/ تاريخ األردن الحديث والمعاصر/ األول  •

 المواد التي قمت بتدريسها:  #
 حلقة بحث في فلسفة التاريخ/ دكتوراه •
 موضوع خاص في الفكر اإلسالمي/  دكتوراه  •
 هالتاريخ األوروبي الوسيط/ دكتورادراسات في  •
 دراسات في عصر النهضة االوروبية /دكتوراه  •
 موضوع خاص في الفكر اإلداري/ دكتوراه •
 الغزو الخارجي للعالم اإلسالمي/ دكتوراه •
 ماجستير /االسالمي دراسات في التاريخ االجتماعي واالقتصادي •
 العصور االسالمية المتاخرة/ ماجستيرموضوع خاص في  •
 ظم اإلسالمية/ ماجستيرالن •
 منهج البحث ومصادره/ ماجستير •
 موضوع خاص في تاريخ الحضارة اإلسالمية/ ماجستير •
 بكالوريوس /الحروب الصليبية )غزو الفرنجة( •
 بكالوريوس /اليونان والرومان •
 بكالوريوس /أوروبا في العصور الوسطى •
 بكالوريوس /عصر النهضة والكشوف الجغرافية •
 بكالوريوس /الدولة البيزنطية •
 بكالوريوس /تاريخ المغرب واألندلس •
 بكالوريوس /الحضارة اإلنسانية •
 بكالوريوس /الحضارة العربية اإلسالمية •
 بكالوريوس /السالجقة •
 بكالوريوس /القدس في التاريخ •
 بكالوريوس /التاريخي منهج البحث •
 بكالوريوس /األيوبيون والمماليك •
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 وسبكالوري  /هـ(7-5العالم اإلسالمي من)ق •
 بكالوريوس /الدولة العباسية •
 بكالوريوس /الدولة الفاطمية •
 بكالوريوس /تاريخ العلوم عند العرب •
 بكالوريوس /تاريخ الشرق األدنى القديم •
 اإلسالمي/ بكالوريوسوفلسطين في العصر  األردنتاريخ  •
 تاريخ األردن وحضارته/ بكالوريوس •

 

  تم اإلشراف عليهاالتي الدكتوراة والماجستير الرسائل الجامعية  #
 قيد االعداد/ مشرفادكتوراه/  فاديا هالالت/ منظومة السفن الصليبية/ •

 قيد االعداد/ مشرفا سميح القطاونه/ دكتوراه/ دور الحشاشون في الحروب الصليبية/  •

 قيد االعداد/ مشرفاوعد خطاب / ابن شداد مؤرخا للحروب الصليبية/  •

 قيد االعداد / مشرفار الصرايره / دكتوراه/ بكأبو شامة مؤرخا للحروب الصليبية/  •

 / مشرفا2021رسالة ماجستير ة الصليبيين، متق ودوره في مقاو ايلغازي بن ار  •
 ) تم نشر الرسالة( 2020/رسالة دكتوراه سعد العشيبات/  /مصادر تمويل الحمالت الصليبية •
 مشرفا /  2017 / ماجستيررسالة سعد العشيبات/  /التطرف الصليبي •
 امشرف  /2018 /ماجستير رسالة فاديا هالالت/في بالد الشام زمن الحروب الصليبية/ اليهود •
 مشرفا  /2017 /دكتوراه  محمود الربيحات/ الكوارث الطبيعية في الجزيرة الفراتية زمن الحروب الصليبية/ •
 مشرفا  /  2015 /رسالة دكتوراهالسنمين/  اديبدور تنكريد في الحروب الصليبية / •
 / مشرفا 2014  / هرسالة دكتورا حسين شقيرات / ى ودوره في الحروب الصليبية/المعظم عيس •
/ 2013ه / رسالة دكتورا يوسف الشيبي/ /األردن في فترة الحكم العباسي من خالل دراسة المصادر التاريخية واالثرية •

 مشرفا

 مشرفا / 2009ر/ السريان ودورهم في الحروب الصليبية/جامعة مؤتة/ رسالة ماجستي •

 مشرفا /م2008  / جامعة مؤتة عاليه القطامين/  /رسالة ماجستير /سبط ابن الجوزي مؤرخا للحروب الصليبية •

 

  المشاركة في مناقشتها تم الرسائل الجامعية الدكتوراة والماجستير التي #

 

 2022رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة/   الخالفة العباسية في عهد الخليفة المكتفي باهلل/ •

 2022رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة/  دراسة وتحقيق /المرادي/راجم رجال من القرن الثالث عشر/ ت •

 2021رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة/  االندلس في عهد الخالفة االموية/الطب في  •
 2021المقتفي باهلل/  رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة/  الخالفة العباسية في عهد الخليفة •
 2020/جامعة اليرموك رسالة ماجستير/  االيوبي والمملوكي/الشوبك في العهدين  •
 2017 جامعة مؤتة/ /العماره في عهد عبد الرحمن الداخل/ رسالة دكتوراه •
 .2011جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ بن منقذ دراسة تحليلية/ ألسامةكتاب االعتبار  •
 .2011تة/ رسالة ماجستير/المدينة الشامية في القرنين السادس والسابع الهجريين/ جامعة مؤ  •
تدوين المغازي النبوية عند المؤرخين المسلمين حتى نهاية القرن الثاني الهجري الثامن الميالدي/ رسالة دكتوراة/   •

 . 2011جامعة مؤتة/
 .2011خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام: دراسة في المنهج / جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ •
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 .2011اهلل/ رسالة دكتوراة/ جامعة مؤتة/ بأمرحاكم العمارة في عهد ال •
 .2011كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية " دراسة في التطور الداللي"/ جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ •
 .2011جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ /دراسة مقارنة  التسقيف في قلعتي الكرك وعجلون •
 2015دراسه وتحقيق/ رسالة دكتوراه/ الجامعة االردنية  /عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان/ العيني •
 .2010عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان / العيني/ دراسة وتحقيق/ رسالة ماجستير/ الجامعة األردنية/  •
رسالة دكتوراة/ جامعة  / األيوبيالحياة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في فلسطين في العهد  •

 .2010اليرموك/
 .2010الشرطة في العصر العباسي/رسالة دكتوراة/ جامعة اليرموك/ •
 2011يرموك الجواري في العصر العباسي/ رسالة دكتوراه جامعة ال  •
 .2010موقع قرَية " دراسة أثرية "/ جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ •
 .2010تبوك حتى نهاية العهد الراشدي/ جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ •
حدة بين حقائق المكتشفات األثرية وأساطير العهد القديم/ جامعة مؤتة/ رسالة  العبرانية المت آثار المملكة  •

 .2010ماجستير/
 .2010ويذي دراسة موضوعية فنية/ رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة / االمدح في شعر سبط ابن التع •
ة/جامعة مؤتة/ رسالة دكتوراة/ جامعة مؤتة/  على الحكم في االندلس خالل فترة االمارة والخالف  األمويالبيت   أفرادصراع  •

 م.2009
أنماط االستقرار في منطقة جنوبي االردن خالل الفترة البيزنطية المتأخرة _ االسالمية المبكرة _ القرن السابع الميالدي:  •

 م.2009دراسة تاريخية أثرية/ رسالة دكتوراة/ جامعة اليرموك/
 م.2009لخليفة الناصر/جامعة مؤتة/ رسالة دكتوراة/ جامعة مؤتة/ الحياة االقتصادية في االندلس في عهد ا •
  م.2009 /رسالة دكتوراة/الموارد والنفقات في الدولة االيوبية في مصر وبالد الشام/ جامعة اليرموك •
 م.2008/رسالة دكتوراة/ جامعة مؤتة  /المغول كما أرخ لهم عطا ملك الجويني في كتابه جهانكشاي •
 م.2008جامعة مؤتة / /رسالة دكتوراة للدولة االيلخانية/ السياسة الخارجية •
 م.2008التفكير االبداعي لدى طلبة قسم التاريخ في جامعة مؤتة/ رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة/ •
 م 2007اليونيني حياته ودوره في التاريخ لبالد الشام/ رسالة ماجستير /جامعة مؤتة/ •
 م. 2006رسالة دكتوراه/ الجامعة األردنية/ وب الصليبية /الحر دور علماء المسلمين في  •
 م 2005القضاء في الدولة الفاطمية في مصر / رسالة ماجستير/جامعة مؤتة / •
 م. 2005جامعة مؤتة/  /ت األثرية / رسالة ماجستير تل حسبان: دراسة لمكتشفات الفترة المملوكية في ضوء الحفريا •
 م.  2004جامعة مؤتة / /السياسية األيوبية تجاه الصليبيين/ رسالة ماجستير •
 م 2003تاريخ مدينة القدس خالل الحكم الفاطمي/ رسالة ماجستير/ جامعة مؤتة / •

 

 

 
 #   المـــؤتمـــرات والندوات والمحاضرات العلمية 

 تاريخ االنعقاد نعقاداالمكان اسم المؤتمر أو الفاعلية أو الندوة و  المشاركة اسم البحث المقدم للمؤتمر/
 2021 نهضة التعليم في األردن في مئة عام ة االستشاريةعضو اللجن

المؤتمر الدولي الثاني" مئوية الدولة األردنية : االردن والوطن  عضو اللجنة العلمية
 2021-1921العربي 

2021 
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المؤتمر الدولي األول في التاريخ والحضارةاالسالمية: الحياة  عضو اللجنة العلمية
 امعة اليرموكفية/ جالعلمية والفكرية والثقا

 2019تشرين اول

جامعة /المؤتمر الّدولّي األّول في التّاريخ والحضارة اإلسالمّية عضو اللجنة العلمية
 اليرموك

2019 

 2018 جامعة مؤتة مؤتة تستذكر شهداء القلعة
 2014نيسان     ةفعاليات اليوم العلمي لقسم التاريخ/ جامعة مؤت االمة وموروثها التاريخي والثقافي والعلمي

 20143 فعاليات اليوم العلمي لقسم التاريخ/ جامعة مؤتة االردن سليمان موسى مؤرخا لتاريخ
 2010/ 10/ 2-9/ 28 سوق عكاظ االقتصادي / الطائف / السعودية عهود وأحالف قريش وانعكاساتها على تجارة مكة 

 2010/ 9/ 27 إلسالميالبيئة في اإلسالم / مؤسسة آل البيت الملكية للفكر ا حضور

القدس دين وتاريخ/ المنتدى العالمي للوسطية/  بتكليف منرئيس  حضور
 م2009/ 11/ 9/ بتاريخ 6350/ 10/ 106الجامعة/ كتاب رقم 

 م 2009/ 11-12

مؤتمر حقوق اإلنسان في الوطن العربي / كلية العلوم االجتماعية/  منسق المؤتمر وفعالياته
 جامعة مؤتة

 م2005/ 5/ 9-11

همية المصادر االرمنية في دراسة تاريخ الحروب أ

 الصليبية " متى الرهاوي انموذجا"

 كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤتة •
 النادي الوطني االرمني/ االردن/عمان •

 

 م 2007

 م 2007

م 2004/ 12/ 22-21 مؤتمر تحقيق التراث العربي: الرؤى  والتطلعات/ جامعة آل البيت حضور  

مؤتمر التاريخ االجتماعي لمدينة البتراء وجوارها االستمرارية  بين الماضي والحاضرمدينة البتراء 
 والتغير

 م2001/ 8/ 29

 Islam in the Age of Globalization: Who Speaks حضور
for Islam Today? المعهد الملكي للدراسات الدينية/ المعهد

 الدبلوماسي االردني

5 /3 /2006 

 The Study of History of Religions: A Catalyst حضور
for Intercultural Understanding  -  

 المعهد الملكي للدراسات الدينية/ المعهد الدبلوماسي األردني

5 /12 /2006 

 Transgression as Enlightenment : Longing حضور
and Union in Ikkyu (Zen Master) and Rumi 

هد الدبلوماسي المعهد الملكي للدراسات الدينية/ المع
 االردني

12 /7 /2005 

 -Arab Prophets and the Tombs of Giants- حضور
 المعهد الملكي للدراسات الدينية/ المعهد الدبلوماسي االردني

9 /4 /2004 

القدس في التوراة والتاريخ/ مؤسسة المنارة للنشر والثقافة العربية  هـ626م/ 1229معاهدة يافا 
 بروتا/عمانرابطة الشرق والغرب  / 

 م 2001/ 10/ 13-14

 2004/ 6/ 23 النادي الوطني االرمني/ االردن تاريخ األرمن

 م2001/ 8 / -31 مؤتمر فكر الحسين بن طالل /جامعة الحسين بن طالل حضور

مؤتمر العالقات العربية اآلسيوية: نحو مستقبل مشرق/ الجامعة  حضور
 األردنية

 2001تموز  16-18
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 #     الـلجان :
 2021  /2020؛  2018/2019ئيس لجنة توزيع التخصصات  االكاديمية على تالميذ الجناح العسكري ر •
 وية تاسيس المملكة األردنية الهاشمية مئ /عضو اللجنة العلمية  •
 2021 /إعادة صياغة تعليمات منح درجة البكالوريوس الجناح العسكريعضو لجنة  •
 .2022-2017عضو اللجنة العليا/ الجناح العسكري/  •
 2021، 2018عضو لجنة صياغة اتفاقية الجناح العسكري / الجناح المدني  •
 2020-2019عضو لجنة تعديل تعليمات منح درجة البكالوريوس الجناح العسكري  •
 2022-2017رئيس لجنة المواد المحوسبة/ تالميذة الجناح العسكري/جامعة مؤتة  •
 2022-2017رئيس لجنة خطة برامج الجناح العسكري  •
 2022-2017رئيس لجنة قضايا تالميذ الجناح العسكري/جامعة مؤتة •
 2016/2017رئيس لجنة معادلة المواد /قسم التاريخ/ •
 2022-2017رئيس لجنة الخطة / الجناح العسكري/  •
 2021-2017رئيس لجنة شراء الكتب /تالميذ الجناح العسكري/ •
 2016/2017رئيس لجنة الدراسات العليا /قسم التاريخ / •
 2011/ 2010ل قسم التاريخ في مجلس الكلية ممث •
  2011/ 2010عضو لجنة الدراسات العليا قسم التاريخ  •
 .934/2004رئيس لجنة التحقيق مع طلبة كلية العلوم االجتماعية قرار رقم  •
 .998/2005رئيس لجنة التحقيق مع طلبة كلية العلوم االجتماعية قرار رقم  •
 2004/2005للعام الدراسي  117/45/4يخ كتاب رقم رئيس لجنة معادلة مواد قسم التار  •
   ( ك ع 300/2005رئيس لجنة مقابلة المتقدمين لوظيفة مشرف مختبرات كلية العلوم االجتماعية قرار) •

   2005 /117/45/199/1/3ج
 م2005/2006رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم االجتماعية/ •
( ك ع 301/2005ة مساعد بحث وتدريس قسم اآلثار قرار)رئيس لجنة مقابلة المتقدمين لوظيف •

 117/45/200/1/3/2005ج
 8/1/2003تاريخ 107/44/17رئيس لجنة تدقيق العالمات في قسم التاريخ/ •
 2003/2004للعام  117/45/149ممثل لجنة البحث العلمي في قسم التاريخ كتاب رقم  •
 918/2003عة مؤتة قرار رقم عضو فريق اإلشراف الفني في المدرسة النموذجية/ جام •
 24/3/2003عضو لجنة مناقشة توثيق الرسائل الجامعية تاريخ  •
 عضو لجنة اإلشراف على انتخابات أعضاء مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة الدورة الحادية عشر /قسم التاريخ •
 24/9/2002تاريخ 31/2002أمين سر مجلس قسم التاريخ ، توصية مجلس قسم  •
 ، 2001/2002م التاريخ للعوام الدراسية أمين سر مجلس قس •
 13/11/2002تاريخ  117/54/401كتاب رقم  2002/2003عضو لجنة معادلة مواد قسم التاريخ للعام الدراسي  •
 14/9/2003تاريخ 117/45/103كتاب رقم  2003/2004عضو لجنة معادلة مواد قسم التاريخ للعام الدراسي  •
 31/8/2003مكتمل قسم التاريخ بتاريخ عضو لجنة اإلشراف على امتحان غير  •
 . 2004حتى 2001مرشد أكاديمي لطلبة قسم التاريخ لألعوام الدراسية من  •
 103/26/72قرار رقم  20/3/2002عضو لجنة توثيق سيرة ومسيرة قسم التاريخ بتاريخ  •
 7/4/2002تاريخ 107/31/188عضو لجنة وصف المواد في قسم التاريخ كتاب رقم  •
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 22/7/2002 107/44/258راف على امتحان غير مكتمل قسم التاريخ كتاب رقم عضو لجنة إش •
 1/2003/ 7تاريخ  107/44/45رئس لجنة تدقيق العالمات في قسم التاريخ كتاب رقم  •
  2002/2003عضو لجنة انتخاب ممثل الكلية في مجلس الجامعة للعام الجامعي  •
 لمواد باللغتين العربية واإلنجليزية عضو لجنة إعادة النظر في خطة قسم التاريخ ووصف ا •
 18/3/2003تاريخ  2002/2003عضو لجنة اإلشراف على امتحان غير مكتمل للعام الجامعي •
  2003/2004عضو لجنة ضبط جودة التعليم في كلية العلوم االجتماعية  •
 م10/9/2006ممثل قسم التاريخ في اللجنة االجتماعية/ كلية العلوم االجتماعية      •
 ( 1126/2006لجنة التحقيق مع طلبة كلية العلوم االجتماعية قرار) عضو •
 2003/2004لجنة اإلشراف على تسجيل الطلبة للعام الجامعي  •
عاما على  25عضو لجنة وضع برنامج المؤتمرات والندوات والمحاضرات والفعاليات الثقافية بمناسبة االحتفال بمرور  •

 .(679/2005تأسيس جامعة مؤتة/قرار رقم)
 (.825/2006عضو لجنة وضع خطط إجرائية وتنفيذية تتعلق بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيا قرار) •
 (.913/2006عضو لجنة تحقيق بقرار من معالي رئيس الجامعة رقم) •
 (.1129/2005عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر األمن والديمقراطية وحقوق اإلنسان /قرار) •
ات لتوفير ممرات لخدمة الكليات)اآلداب والعلوم االجتماعية( وسيارات اإلسعاف  عضو لجنة تقديم اقتراح •

 (.283/2006قرار)
عضو لجنة دراسة توصيات األقسام بخصوص تعليمات الترقية الواردة من وزارة التعليم العالي  •

 . 18/1/2006(16/2006قرار)
 م.18/11/2005(442/2005عضو مجلس الدراسات العليا قرار) •
 م20/10/2005(12/2005جنة النظر في األعذار )غير مكتمل( قرار)رئيس ل •
  األردنية  عضو تأليف المناهج /وزارة التربية والتعليم •
 2008/2009ء هيئة التدريس في جامعة اليرموك عضو لجنة تعيين اعضا •
 .عضو لجنة أرشفة الوثائق المتعلقة بتاريخ االرمن/ النادي الوطني االرمني / االردن •
 م21/12/2009جنة النظر في الخطة االسترشادية لقسم التاريخ في الجناح العسكري / تاريخ عضو ل •

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 
 

 

 



 11 

 
 

 

 

 

 



 12 

 

 

 


