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 المؤىالت العممية:

في اآلداب/ تخصص تاريخ/ فرعي تربية بتقدير "جيد" مف كمية اآلداب بجامعة اليرمكؾ في نياية الفصؿ  درجة البكالكريكس .1

 ـ. 1990/1991الصيفي مف العاـ الدراسي

اآلداب بجامعة اليرمكؾ بتقدير "جيد جدا" في نياية درجة الماجستير في اآلداب/ تخصص تاريخ حديث كمعاصر/ مف كمية  .2

 ـ .1998/1999الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

 درجة دكتكراه الفمسفة/ تخصص تاريخ حديث كمعاصر/ مف كمية اآلداب بجامعة اليرمكؾ بتقدير: .3

  ـ.2004/2005" جيد جدا" في نياية الفصؿ الدراسي 

 عناكيف الرسائؿ :
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 لماجستير: أ . عنكاف رسالة ا

 ـ (1957_  1947) حزب البعث العربي االشتراكي في األردف مف    

   (The Arab Baath Social Party In Jordan 1947-1257. ) 

 ب . عنكاف رسالة الدكتكراه :

 "عائالت القدس المتنفذة في النصؼ األكؿ مف القرف الثامف عشر" 

 "دراسة مف خالؿ الكثائؽ الشرعية"               

    Half Of 18thCentury "  " Infiuentiai Families Of Jerusalem In The First 

" Astudy Through Legal Religious Documents"                      

 الخبرات العممية كالعممية:

 ـ .2007ـ،كلغاية عاـ 2001التدريس في كزارة التربية كالتعميـ مف عاـ  .1

 ـ .2002االشتراؾ في كرشة كزارة التربية كالتعميـ لتحميؿ كتصكيب األخطاء في منياج الثاني الثانكي لمادة الثقافة العامة  .2

 ـ .2002االشتراؾ في كرشة كزارة التربية كالتعميـ لتدريس مادة التربية الكطنية  .3

 ساعة(. 112ـ . )بكاقع 2005عاـ    icdl دكرة  .4  

 ـ.2005/2006.محاضر غير متفرغ في جامعة اربد األىمية لمادة القدس في الفصؿ الدراسي األكؿ 5  

 ـ.2006/2007.محاضر غير متفرغ في جامعة اليرمكؾ لمادة التربية الكطنية في الفصؿ الدراسي األكؿ 6

 ـ .2006/2007الفصؿ الدراسي . االشتراؾ في كرشة جامعة اليرمكؾ لمادة التربية الكطنية في نياية 7  

 ـ.2007/2008. محاضر غير متفرغ في جامعة اربد األىمية لمادة التربية الكطنية في الفصؿ الدراسي الثاني 8
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ـ ، كمػف 2008/2009ـ، كلغايػة الفصػؿ الصػيفي 2007/2008. أستاذ مسػاعد فػي جامعػة جػدارا مػف الفصػؿ الدراسػي الثػاني 9

ـ كلغاية اآلف. لمػكاد التربيػة الكطنيػة، كتػاريخ القػدس، كالسػياحة فػي األردف ،  كتػاريخ 2011/ 2010الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 

 الحضارة العربية اإلسالمية . كتاريخ الفكر العربي 

 ـ. 2013__-2012. عضك في مجمس كمية اآلداب الفترة لعاـ 10

 ـ 2019اآلف /  لغاية ـ ك 2014. رئيس كحدة تنسيؽ المساقات الخدمية في جامعة جدارا مف 11

 . المشاركة في مؤتمر كمية كالمغات الدكلي الثالث،"المرأة في الخطاب األدبي كاإلعالمي كالثقافي" ، إدارة 12

 . 2015جمسة "المرأة في الخطاب الديني كالسياسي كالتربكي" .جامعة جدارا آذار /     

 ـ. 2019. 2018ـ. 2017ـ. 2016. عضك لجنة إعداد كتطكير الخطط الدراسية في جامعة جدارا لعاـ 13

. عضك المجنة العممية في المؤتمر الدكلي الرابع لكمية اآلداب كالمغات " اتجاىات معالجة القضايا المعاصرة في كسائؿ اإلعالـ"  14
 كرئيس جمسة بعنكاف "األبعاد القانكنية في معالجة القضايا في كسائؿ اإلعالـ / ـ .2017نيساف /

 اختالؿ تدفؽ المعمكمات في نظاـ االتصاؿ الدكلي" .

 ـ 2017. عضك في لجنة إعداد كتنفيذ اتفاقية اإلصالح كاإلرشاد األسري بيف جامعة جدارا كدائرة قاضي القضاة نيساف 15

 ـ2018/2019   ،ـ2017/2018 ـ  ، 2017/   2016الطمبة . عضك لجنة التحقيؽ مع 16

 ـ. 2019/2020، ـ   2017/2018. نائب عميد كمية اآلداب كالمغات /جامعة جدارا  17

. رئػػػيس المجنػػػة اإلداريػػػة لممػػػؤتمر الػػػدكلي الخػػػامس لكميػػػة اآلداب كالمغػػػات "حضػػػكر التػػػراث فػػػي األدب الحػػػديث فػػػي األردف " 19

 ـ. 2019نيساف/

 ـ. 2018/  1/ 5( بتاريخ H-Index. حضكر كرشة آلية البحث كالنشر كمعامؿ التأثير ) 20

 . ـ2020/ 2019. عضك في المجنة اإلدارية لمركز االستشارات كالتدريب  / جامعة جدارا 21

 مز 2019خطة البكالكريكس لبرنامج تخصص التاريخ في جامعة جدارا  إعداد. 22
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 النشاطات داخؿ الجامعة

 ـ2009إقامة معرض صكر كتراث لمتاريخ مدينة القدس الشريؼ الختيار القدس عاصمة لمثقافة العربية عاـ  .1

.  إدارة نػػدكة االعتمػػار الياشػػمي للقصػػك المبػػارؾ ، تقػػديـ المينػػدس عبػػداهلل العبػػادي مػػدير شػػؤكف المسػػجد األقصػػك فػػي كزارة 2

 ـ. 2013األكقاؼ األردنية ، آذار 

 ـ .2014دس بيف ماضييا كحاضرىا . تقديـ األستاذ الدكتكر يكسؼ غكانمة مف جامعة اليرمكؾ . إدارة ندكة الق3

 ـ. 2015. إدارة ندكة األعمار الياشمي لالماكف المقدسة في القدس الشريؼ . تقديـ معالي الشيخ عبد الرحيـ العككر 4

 ـ. 2019جدارا  . تقديـ محاضرة حكؿ القدس الشريؼ بعنكاف  " فمنشعؿ قناديميا" جامعة5

 ـ. 24/4/2019في اليكـ العممي لجامعة جدارا إقامة معرض صكر لمتاريخ مدينة القدس الشريؼ . 6

 األبحاث المنشكرة.

ـ مجمػة دكرية،عمميػة . 2015، آذار  90. الحداثة عند عبد الرحمف الكػكاكبي: بحػث منشػكر فػي مجمػة الثقافػة كالتنميػة د  العػدد  1

 مصر. 

ـ بحث منشػكر 1724ق/1137لعاـ  219. الصرة السمطانية المرسمة إلك القدس الشريؼ/دراسة كثائقية مف خالؿ دفتر الصرة رقـ 2

 ـ.2016، كانكف أكؿ  3_2ع  10مج في المجمة  األردنية لمتاريخ كاآلثار . عماف د الجامعة األردنية ، 

3 . 

Religious occupations in the Holy city of Jerusalem in the 18th century A.D. and their role in 

the social life 1112__1214H/ 1700__1800 A.D. 

   .Asian social science vol.14,No. 9, September 2018بحث منشكر في مجمة 

4 . 

 The Historical Validity of Marx's theory of historical materialism 
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Historical Research Letter Vol.46.2018 , pp1-8. بحث منشكر في مجمة :    

بحػث مقبػكؿ لمنشػر فػي مجمػة المشػكاه _ الجامعػة اإلسػالمية  1848 -1805. بحث إصالحات محمػد عمػي االقتصػادية فػي مصػر 5

 ـ.2/1/2018بتاريخ 

مقبػكؿ اسػة كثائقيػة   . ـ " در 1750_1700ىػػ/ 1163_1111 سجالت المحكمػة الشػرعية. بحث  :  مدارس القدس الشريؼ في 6

 . ـ2018آذار/ في مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحكث اإلنسانية / غزة .  لمنشر

م مجلة 5102، تشرين أول  79الثقافة العربية والتحديات الراهنة . بحث منشور في مجلة الثقافة والتنمية ,  العدد . 7

 دورية،علمية . مصر.
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