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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 السيرة العلمية والعملية
 "محمد عدنان" سالمة البخيت االسم:

 م15/1/1941 –ماحص / محافظة البلقاء  مكان الوالدة وتاريخها:
 األردنية الجنسية:

 متزوج الحالة االجتماعية:
 

  :المؤهالت العلميةأواًل:  

 م.1963اريخ، الجامعة األمريكية ببيروت، درجة البكالوريوس في اآلداب / قسم الت .1
 م.1963دبلوم تربية، الجامعة األمريكية ببيروت،  .2
 م.1965درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي، الجامعة األمريكية ببيروت،  .3
درجة الدكتوراه في التاريخ اإلسالمي، مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية، جامعة لندن،  .4

 م.1972
  :اللغاتثانيًا:  

  العربية، اإلنجليزية، التركية. 

  :الخبرات األكاديميةثالثًا:  
 م.1966-م1963مساعد باحث بالجامعة األمريكية ببيروت،  .1
 م.1967-م1966معيد بقسم التاريخ / كلية اآلداب، الجامعة األردنية،  .2
 م.1978-م1972ة األدنية، مدرس بقسم التاريخ واآلثار/ كلية اآلداب/ الجامع .3
باحث زائر في جامعة برنستون، الواليات المتحدة األمريكية، الفصل الدراسي الثاني للعام  .4

 م.1977/1978الجامعي 
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 م.1983-م1978أستاذ مساعد، قسم التاريخ/ كلية اآلداب، الجامعة األردنية،  .5
 م.1983نية، أيلول أستاذ، قسم التاريخ/كلية اآلداب، الجامعة األرد .6

 
  :المسؤوليات األكاديمية واإلداريةرابعًا:  

م، والزال يرأس مجلس إدارته 1972أسس مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة األردنية عام  .1
 إلى اليوم.

إلى اليوم، وأصدر أكثر من خمسة وثالثين  –م 1972أسس مؤتمر بالد الشام وأداره منذ عام  .2
 مجلدًا.

رأس اللجنة الدولية التابعة لليونسكو، والتي أشرفت على إعداد كتاب تاريخ اإلنسانية، من القرن  .3
 المجلد الرابع. –السابع الميالدي حتى نهاية القرن الرابع عشر الميالدي، صدر عن اليونسكو 

 م.1989-م1981مدير مركز الوثائق والمخطوطات/ الجامعة األردنية،  .4
م.  ورئيس تحرير مجّلتها )الندوة( 2001 – 1976جمعية الشؤون الدولية من عضو مؤسس ل .5

 م.2001 – 1985من 
 م.14/8/1989-م7/2/1984عميد البحث العلمي في الجامعة األردنية من  .6
-م2/1984رئيس تحرير مجلة )دراسات( العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة األردنية، من  .7

 م.8/1989
 م.8/1989-م2/1984جنة الترجمة في الجامعة األردنية، من رئيس ل .8
-م26/6/1985مدير مركز الدراسات االستراتيجية بالوكالة، الجامعة األردنية، من  .9

 م.22/10/1989
 م.       22/8/1992 –م 21/9/1986عضو لجنة التعيين والترقية، الجامعة األردنية، عّمـان، من  .10
 م.1/9/1990-م15/8/1989معة األردنية للتخطيط وخدمة المجتمع، من نائب رئيس الجا .11
 م.15/12/1991-م1/9/1990نائب رئيس الجامعة األردنية للكليات اإلنسانية، من  .12



 3 

 

 م.31/3/1993-م16/12/1991رئيس جامعة مؤتة، من  .13

طالبات الجامعة وقاعة كبرى أسس خالل هذه الفترة ثماني كليات ومسجد الجامعة وأربعة منازل داخلية ل
 لالمتحانات ومباٍن لمطاعم الجامعة.

 م.1/8/2001-م1/4/1993أسس ورأس جامعة آل البيت، من  .14
 –م 11/11/1998رئيس اللجنة األكاديمية لمجلس التعليم العالي، وزارة التعليم العالي، عّمـان، من  .15

 م.12/8/2001
 م.8/5/1999عمـّـان،  –ني عضو مجمع اللغة العربية األرد .16
 دمشق. –عضو مراسل في مجمع اللغة العربية  .17
 عضو اللجنة التنفيذية، المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية )مؤسسة آل البيت(، عّمـان. .18
 م.1981 – 1978عضو لجنة تسمية شوارع العاصمة عّمـان، أمانة عّمـان الكبرى من  .19
 مانة العاصمة، عّمـان.عضو مكتبة أ .20
 عضو جمعية أصدقاء البحث العلمي، عّمـان. .21
 عضو المجلس الثقافي للعاصمة، عّمـان. .22
 عضو لجنة السياحة، محافظة البلقاء، األردن. .23
م.   7/2/1985م، واليزال رئيسًا فخريًا للنادي منذ 7/2/1985 –م 21/5/1980أّسس نادي ماحص ورأسه منذ  .24

 صدر مجلة )األمل( عن النادي، وتولى رئاسة تحريرها.وأ

ر الثاني له،  .25  م.1990عضو لجنة الميثاق الوطني والُمقرِّ

 م.22/3/2004عضو مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الخيرية، الرياض،  .26

 م. 29/11/2005، المركز العربي لتوثيق األوراق الشخصية"، بيروت –عضو مجلس أمناء "الذاكرة العربية  .27

 م.2006عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "مسيرة التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي"، تموز  .28

رئيس لجنة دراسة مخطوطات البحر الميت ومخطوطات قمران ومحتواها والطرق الدولية الستعادتها انسجامًا مع  .29
 م.2006رة التعليم العالي والبحث العلمي، تموز القوانين والدساتير الدولية، وزا
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(، جامعة WOCMESعضو المجلس االستشاري الدولي للمؤتمر العالمي لدراسات الشرق األوسط )مجلس  .30
 م.10/2/2006مينز، ألمانيا، 

 م22/2/2006عضو مجلس خبراء مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي بلندن،  .31

لة األردنية للتاريخ واآلثار، اللجنة األردنية العليا للبحث العلمي، وزارة التعليم العالي رئيس هيئة تحرير المج .32
 م، ولمدة أربع سنوات.5/9/2006والبحث العلمي، عّمـان، 

 م. 25/3/2007عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان، عّمـان،  .33

(، أنقرة، ICANAS 38)ت اآلسيوية وشمال إفريقيا عضو المجلس االستشاري الدولي لمؤتمر الدراسا .34
 م.20/6/2007

 م.9/9/2008عضو مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي األردني الهاشمي، عّمـان،  .35

 م.11/9/2008عضو مجلس مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنية، عّمـان،  .36

 : األبحاث العلمية المنشورةخامسًا:  
 المؤلفات :أ.  

 

 م.1976"مملكة الكرك في العهد المملوكي"، مطبعة الجمعية العلمية الملكية، عمان،  .1

م"، 1491هـ/896"دراسة رسالة من السلطان العثماني بايزيد الثاني إلى عبد المؤمن بن إبراهيم الحفصي سنة  .2
 .م1978، تونس، يناير 10مجلة الدراسات التاريخية المغربية، العدد 

م"، دراسة مستقاة من نص لمصطفى بن 1607م/1606-هـ1016هـ/1015"أحداث بالط طرابلس الشام سنة  .3
جمال الدين بن كرامة، ونص للشيخ الحسين بن محمد البوريني، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد األول، 

 م.1978كانون الثاني 
4. “Aleppo and the Ottoman Military in the 16

th
 Century (two case studies)”, Al-Abhath 

Journal, published by the American University of Beirut, Lebanon, Vol. XXVII, 

1978. 

دراسة في أحوال عمران الساحل الشامي"، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد  –"من تاريخ حيفا العثمانية  .5
 م.1979الثاني، 

6. "Ladjdjun ،م.1980"، مقالة نشرت في الموسوعة اإلسالمية، الطبعة الثانية 
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م"، مجلة األبحاث، الجامعة األمريكية 1766هـ/1088-م1440هـ/885"األسرة الحارثية في مرج بني عامر  .7
 .78-55م، ص 1980ببيروت، 

اب دراسات عربية وإسالمية مهداة إلى "جوانب من تاريخ بيروت في العهدين المملوكي والعثماني"، نشر في كت .8
 م.1981إحسان عباس، تحرير وداد القاضي، بيروت، 

"المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية، تأليف يحيى بن أبي الصفا المحاسني"، دراسة وتحقيق، دار اآلفاق،  .9
 م.1981بيروت، 

10. “The Ottoman Province of Damascus in the 16
th

 Century”, Beirut, 1982. 

11. “The Christian Population of the Province of Damascus in the Sixteenth Century”. 
 نشر في كتاب:

Christian and Jews in the Ottoman Empire, 2 Vols., Edited by Benjamin Braude and 

Bernard Lweis, Holms and Meir Publishers, N.Y., 1982. 

-9حياته وآثاره"، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان  –"األمير حسين بن األمير فخر الدين المعني  .12
 م.1982، تشرين األول 10

13. “Sidon in the Late Mamluk and Early Ottoman Times” 
 م.1983مجلة األبحاث، الجامعة األمريكية ببيروت، 

 م.1983، جامعة دمشق، أيار 12تاريخي"، مجلة دراسات تاريخية، العدد  استعراض –"معان وجوارها  .14

دراسة  –م 1568هـ/976-م1388هـ/790"دور أسرة آل الحنش والمهام التي أوكلت إليها في ريف دمشق  .15
م، 1983هـ/تشرين أول 1404، محرم 14و 13وثائقية"، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، دمشق، العددان 

 .137-88ص 
16. “The Role of the Hanash Family and the Tasks Assigned to it in the Countryside of 

Dimashq al-Sham 790/1388 – 976/1568: Documentary Study” 

، الجامعة األمريكية Land Tuner and Social Transformation in the Middle Eastنشر في كتاب: 
 م.1984الخالدي، ببيروت، تحرير طريف 

م )مع 1984الكشاف اإلحصائي الزمني لسجالت المحاكم الشرعية في بالد الشام"، مطبعة الجامعة األردنية،  .17
 آخرين(.

"فهرس المخطوطات العربية المصورة"، الجزء األول بالمشاركة مع الدكتور نوفان رجا السوارية، مطبعة الجامعة  .18
 م.1985األردنية، 

رس المخطوطات العربية المصورة"، الجزء الثاني، بالمشاركة مع الدكتور نوفان رجا السوارية وأ. فالح حسين "فه .19
 م.1985فالح، مطبعة الجامعة األردنية، 
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"مذكرات الدكتور جميل فائق التوتنجي"، مجلة دراسات، الجامعة األردنية، المجلد الثاني عشر، العدد العاشر،  .20
 م.1985

هرس المخطوطات العربية المصورة"، الجزء الثالث، بالمشاركة مع الدكتور نوفان رجا السوارية وأ. فالح حسين "ف .21
 م.1986فالح، مطبعة الجامعة األردنية، 

"دفتر مفصل، ناحية مرج بني عامر وتوابعها ولواحقها التي كانت في عهدة األمير طره باي سنة  .22
 م.1988لدكتور نوفان رجا السوارية، مطبعة الجامعة األردنية، عّمـان، م"، بالمشاركة مع ا1538هـ/945

"ناحية بني األعسر في القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميالدي"، مجلة دراسات، المجلد الخامس عشر،  .23
 م.1988العدد السابع، الجامعة األردنية، 

 م.1989شر الهجري / السادس عشر الميالدي"، عمان، "ناحية بني كنانة )شمالي األردن( في القرن العا .24

"ناحية بني جهمة في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميالدي"، نشر في كتاب بحوث ودراسات مهداة  .25
 م.1989إلى عبد الكريم غرايبة، دمشق، 

ة وترجمة وتحقيق، مطبعة م"، دراس1551هـ/958( سنة 275) –طابو دفتري  –"دفتر مفصل خاص لواء الشام  .26
 .1989بنك البتراء، عمان، 

م"، دراسة وترجمة وتحقيق، بالمشاركة 1596هـ/1995( سنة 181) –طابو دفتري  –"دفتر مفصل لواء اللجون  .27
 م.1989مع الدكتور نوفان رجا السوارية، منشورات الجامعة األردنية، عمان، 

28. “The Arab Lands During The Days of Sulaiman The Magnificent” 

 م.1989، عدد خريف Studies on Turkish – Arab Relationsنشر في مجلة: 
29. “Safad Et Sa Region D’Apres Des Documents De Waqf Des Tritres De Propriete 

780/946H. (1378/1556)”, R.E.M.M.M., 1990. 

 تصدر عن جامعة اكس أون بروفانس، فرنسا.
("، دراسة وترجمة وتحقيق، بالمشاركة مع الدكتور نوفان رجا 970طابو دفتري ) –"دفتر مفصل لواء عجلون  .30

 م.1990السوارية، منشورات الجامعة األردنية، 
 م.1990"التحديات التي تواجه الوطن العربي"، المجلة الثقافية، العدد الثالث والعشرين، الجامعة األردنية،  .31

م، دراسة وترجمة وتحقيق، بالمشاركة مع 1596هـ/1005( سنة 185طابو دفتري ) –مفصل لواء عجلون  "دفتر .32
 م.1991الدكتور نوفان رجا السوارية، منشورات الجامعة األردنية، 

السادس عشر الميالدي"، مجلة دراسات، العدد الثاني، الجامعة األردنية،  –"الرملة في القرن العاشر الهجري  .33
 م.1991

"القانون األساسي للجمعية العربية للفتاة"، مجلة الندوة، المجلد الثالث، العدد األول، جمعية الشؤون الدولية،  .34
 م.1991عمان، أيار 
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"جوانب من تاريخ لد العثمانية في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميالدي"، مجلة حوليات / فرع اآلداب  .35
 م1992معهد اآلداب الشرقية، جامعة القديس يوسف، بيروت، ، 6العربية، مجلد 

"نابلس ونواحيها في القرن السادس عشر على ضوء الوقفيات التي تحتفظ بها سجالت الدولة العثمانية"، مجلة  .36
 م.1996، جامعة آل البيت، المفرق، 6، العدد 1المنارة، جامعة آل البيت، المجلد 

والمالية )دن( مدوره العثمانية في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة األردنية"، مجلة "فهارس دفاتر الطابو  .37
 م.2000المنارة، المجلد السادس، العدد األول، جامعة آل البيت، األردن، أيلول 

كتاب التمييز"، تحقيق، بالمشاركة مع الدكتور نوفان رجا السوارية، دار  –"حسين بن فخر الدين المعني  .38
 م.2001الشروق، عمان، 

39. History of Humanity from the 7
th
 – 16

th
 Century, UNESCO, Routledge, London, 

2001. 

"بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور النصارى وجوارها"، صدرت في كتاب عن مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،  .40
 م.2002لندن، ضمن كتاب تكريمي لصالح الدين المنجد، 

تاريخ القدس والخليل عليه السالم، تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي، تحقيق،  .41
 م.2004هـ/1425بالمشاركة مع الدكتور نوفان رجا السوارية، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، 

م.  وقد أعادت 2005هـ/1426الكبرى، عّمان، األردن، منشورات أمانة عمان  –دراسات في تاريخ بالد الشام  .42
 م.2008وزارة الثقافة طباعته ضمن مشروع مكتبة األسرة، عمان، 

م(، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 2003 – 1925مسيرة دمشق الشام وسيرة يوسف بن حسين اإليبش ) .43
 م.2006لندن، 

، مؤسســة م1569هـــ / 977( سـنة T. D. 474فتـر طــابو )العوائـد الماليــة لمقاطعـات دمشــق الشـام علــى ضــوء د .44
 م.2006الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، مطبعة المدني، 

إجـازة السـيد محمـد المرتضـى بــن محمـد بـن محمـد الحســيني الـوارفي أبـو الفـيي الزبيــدي، للشـيخ محمـد بـن محمــد  .45
زيـز بــن الشــمس محمــد، الشـهير بـــ داألميــر محمــد ابـن األميــر أحمــد ابـن األميــر عبــد القــادر بـن عــز الــدين عبــد الع

م، في كتاب "حسين عبـد هللا 1790هـ/1204الصغير[، حديث الرحمة المسلسل باألولية ثم حديث المسلسل، سنة 
 م.2005هـ/1426بحوث ومقاالت مهداة إليه"، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق،  -العمري 

شام في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميالدي في ضوء دفاتر العشائر العربية في والية دمشق ال .46
 م.2006أيار  –هـ / نيسان 1427، الرياض، الربيعان 10، 9الطابو والمهمة العثمانية، مجلة العرب، ج 
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 .Tلواء القدس الشريف، لواء القدس من دفتر مفصل لـواء صـفد والغـزة دغـزة[ والقـدس الشـريف مـن دفتـر تحريـر ) .47

D. 427( ،)932/م(، دراسـة تحليليـة للـنص العثمـاني وترجمتـه إلـى 1528-1527هــ/934 –م 1526-م1525هـ
م، بالتعــاون مــع 2005هـــ/1426العربيــة مــع الشــروحات اإليضــاحية، مؤسســة الفرقــان للتــراث اإلســالمي،  لنــدن، 

 الدكتور نوفان الحمود السوارية.
 م.2007-هـ1428، منشورات أمانة عمان الكبرى، فلسطين –دراسات في تاريخ بالد الشام  .48

أريحا وجوارها، بحوث ودراسات شكر وعرفان إلى األستاذ الدكتور علي محافظة، عمادة البحث العلمي، الجامعة  .49
 م.2007األردنية، عّمـان، نيسان 

-1531هــ/938 –م 1525هــ/T. D. 131( ،)932لواء القدس الشريف، لواء القـدس الشـريف مـن دفتـر تحريـر ) .50
م(، دراسة تحليلية للنص العثماني وترجمته إلى العربية مع الشـروحات اإليضـاحية، مؤسسـة الفرقـان للتـراث 1532

 بالتعاون مع الدكتور نوفان الحمود السوارية.م، 2007هـ/1428اإلسالمي،  لندن، 

( T. D. 131ى ضوء دفتر تحرير )"دراسة في مصادر اإلنفاق على مدارس القدس الشريف ومصروفاتها عل .51
األوقاف في بالد م("، بالتعاون مع نوفان رجا السوارية، ضمن كتاب 1532-1531هـ/939 –م 1525هـ/932)

الشام منذ الفتح العربي اإلسالمي إلى نهاية القرن العشرين، المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد الشام، المجلد 
نان البخيت، منشورات لجنة تاريخ بالد الشام، الجامعة األردنية، عمان، الثالث "فلسطين"، تحرير محمد عد

 م.2008
 م.2008دراسات في تاريخ بالد الشام "سورية ولبنان"، المعهد الفرنسي للشرق األدنى، دمشق،  .52
دراسة تحليلية للنص  –م( 1539-1538هـ/T. D. 1015( )945لواء القدس الشريف، من دفتر تحرير ) .53

لعثماني وترجمته إلى العربية مع الشروحات اإليضاحية، بالتعاون مع نوفان رجا السوارية، مؤسسة الفرقان ا
 م. 2008هـ/1429للتراث اإلسالمي، لندن، 

54. "Studies in the History of Bilad al-Sham in the Sixteenth Century", Introduced and 

co-edited by Thaer T. Al-Kadi, Bilad al-Sham History Committee, The University of 

Jordan, Amman, 2009. 

 
 

 الطبعة الجديدة: –المقاالت التالية صدرت في الموسوعة اإلسالمية 
Al Shahin. 

 Bani Fadl. 

 Bani Sakhr. 

 Ladjun. 

 Mafrak. 

 Manzade Husayn. 

 Rafah. 
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 Salt. 

 Shawbak. 

 Tabuk 

 Tulkarm. 

 Zarka. 

  

 
 ب.  اإلعداد والتحرير:

 

"بالد الشام في العهد البيزنطي، الندوة األولى من أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد الشام"، القسم العربي  .1
 م.1986تحرير، بالمشاركة مع الدكتور محمد عصفور، عمان،  –المجلد األول  –

2. “Proceedings of the Symposium on Bilad al-Sham During the Byzantine Period”, 

Vol. II, (English Section), Edited by: Muhammad Adnan Al-Bakhit and Muhammad 

Asfour, 1
st
 Edition, 1986. 

3. “Proceedings of the Second Symposium on The History of Bilad al-Sham During the 

Early Islamic Period up to 40 A.H/640 A.D. (English and French), Vol. I, Edited by: 

Muhammad Adnan Al-Bakhit, 1
st
 Edition, 1987. 

"بالد الشام في صدر اإلسالم، الندوة الثانية من أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد الشام"، المجلد الثاني،  .4
 م.1987تحرير، بالمشاركة مع الدكتور إحسان عباس، الطبعة األولى، 

ندوة الثانية"، المجلد الثالث، من أوراق ال –"بالد الشام في صدر اإلسالم، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد الشام  .5
 م.1987تحرير، الطبعة األولى، 

"البحوث العلمية والمطبوعات المدعومة في الجامعة األردنية"، إعداد، بالمشاركة مع اآلنسة سعاد عبد الجليل  .6
 م.1987والسيد محمد يونس العبادي والدكتور نوفان رجا السوارية، مطبعة الجامعة األردنية، عمان، 

م"، إعداد، منشورات الجامعة 1987-م1972"البحوث العلمية والمطبوعات المدعومة في الجامعة األردنية  .7
 م.1987األردنية، عمان، 

"الجامعة األردنية: سيرة ومسيرة"، إعداد محمد عدنان البخيت، تحرير السيد حامد الزغول، المطبعة الوطنية،  .8
 م.1987عمان، 

رياضي األول، تحرير، بالمشاركة مع د. عبد هللا عويدات ود. عباس الرملي، الجامعة محاضر المؤتمر ال .9
 م.1987األردنية، عمان، 

م"، إعداد، بالمشاركة مع فريق من موظفي مكتبة 1987-1962"اإلنتاج العلمي للعاملين في الجامعة األردنية  .10
 .م1988الجامعة األردنية، مطبعة الجامعة األردنية، عمان، 
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"بالد الشام في العهد األموي، المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد الشام"، القسم العربي، المجلد األول، تحرير،  .11
 م.1989الطبعة األولى، 

12. “The Fourth International Conference on The History of Bilad al-Sham During The 

Umayyad Period”, Proceedings of the Third Symposium, (English Section), Vol. II, 

Edited by Muhammad Adnan al-Bakhit and Robert Shick, 1
st
 Edition, 1989. 

بالد الشام في العصر األموي"، تحرير، منشورات لجنة تاريخ بالد الشام، الجامعة  –"بحوث في تاريخ بالد الشام  .13
 م.1990األردنية، عمان، 

عرف العشائري بين الشريعة والقانون" تحرير، بالمشاركة مع الدكتور أمين القضاة والدكتور أحمد العوايشة، "ال .14
 م.1990منشورات المركز الثقافي اإلسالمي، الجامعة األردنية، عمان، 

بالمشاركة مع الجزء الرابع والعشرون، تأليف صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق،  –"الوافي بالوفيات"  .15
 م.1993مصطفى الحياري، الناشر: فرانز شتايز شتوتكارت، بإشراف المعهد األلماني لألبحاث الشرقية، بيروت، 

 م.1992محب الدين الحموي، جامعة مؤتة،  –"حادي األظعان النجدية إلى الديار المصرية"  .16

مغفور له الملك عبد هللا بن الحسين( ومازال العمل ( مجلدًا من سلسلة الوثائق الهاشمية )أوراق جاللة ال23) .17
 مستمرًا :

 م.1993م(، 1946هـ/1365المجلد األول، االستقالل ) .1
 م.1994م(، 1946-م1944هـ/1365-هـ1363المجلد الثاني، صندوق األمة ) .2

 م.1994المجلد الثالث، سوريا الكبرى واالتحاد العربي،  .3

 م.1994المجلد الرابع، الجامعة العربية،  .4

 م.1995م(، 1948هـ/1468المجلد الخامس / القسم األول، فلسطين ) .5

 م.1995المجلد السادس، اإلدارة األردنية في فلسطين،  .6

 م.1996م(، 1924هـ/1342المجلد السابع، الحسين بن علي والبيعة بالخالفة ) .7

 م.1996م(، 1982-م1923المجلد الثامن / القسم األول، الخط الحديدي الحجازي ) .8

 م.1996جلد الثامن / القسم الثاني، الخط الحديدي الحجازي، الم .9

 م.1997م(، 1951-م1921هـ / 1370-هـ1340العراقية ) –المجلد التاسع، العالقات األردنية  .10

 م.1997م(، 1951-م1925هـ/1371-هـ1344المجلد العاشر / القسم األول، العالقات األردنية السعودية ) .11

 م.1997م(، 1951-م1925هـ / 1371-هـ1344ني، العالقات األردنية السعودية )المجلد العاشر / القسم الثا .12

 م.1998م(، 1950المجلد الحادي عشر، وحدة الضفتين ) .13

 م.1999م(، 1950-م1925المصرية ) –المجلد الثاني عشر، العالقات األردنية  .14

 م.1999م(، 1950-م1931بغداد ) –( / خط حيفا I. P. Cالمجلد الثالث عشر / القسم األول، شركة نفط العراق ) .15

 م.1999م(، 1958-م1951بغداد ) –( / خط حيفا I. P. Cالمجلد الثالث عشر / القسم الثاني، شركة نفط العراق ) .16
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 م.2000م(، 1950-م1931المجلد الرابع عشر / القسم األول، خط أنابيب البترول عبر البالد العربية )التابالين( ) .17

 م.2000م(، 1959-م1951سم الثاني، خط أنابيب البترول عبر البالد العربية )التابالين( )المجلد الرابع عشر / الق .18

 م.2001م(، 1951-م1921السورية ) –المجلد الخامس عشر، العالقات األردنية  .19

-م1921هـ/1371-هـ1341المجلد السادس عشر / القسم األول، العشائر األردنية / التشريعات وبعي القضايا ) .20
 م.2001م(، 1951

-م1931هـ/1369-هـ1350المجلد السادس عشر / القسم الثاني، محاضر وجلسات لجنة اإلشراف على البدو ) .21
 م.2002(، 70( إلى الجلسة )1م(، من الجلسة )1949

م(، 1949-م1931هـ / 1369-هـ1350المجلد السادس عشر / القسم الثالث، قرارات لجنة اإلشراف على البدو ) .22
 م.2003(، 143إلى الجلسة رقم ) (71من الجلسة رقم )

 

قيود الوثائق والحجج الشرعية الصادرة من محكمة  –(: فهارس تحليلية 388"سجل محكمة القدس الشرعية رقم ) .18
القدس الشريف الشرعية"، إعداد عبلة سعيد المهتدي، إشراف وتقديم محمد عدنان البخيت، مركز الوثائق 

 م.2006عّمان، والمخطوطات، الجامعة األردنية، 
(: فهارس تحليلية"، إعداد عبلة سعيد المهتدي، إشراف وتقديم محمد 389"سجل محكمة القدس الشرعية رقم ) .19

 م.2006عدنان البخيت، مركز الوثائق والمخطوطات، الجامعة األردنية، عّمان، 
الحجج الشرعية الصادرة من محكمة قيود الوثائق و  –(: فهارس تحليلية 387"سجل محكمة القدس الشرعية رقم ) .20

القدس الشريف الشرعية"، إعداد عبلة سعيد المهتدي، إشراف وتقديم محمد عدنان البخيت، مركز الوثائق 
 م.2007والمخطوطات، الجامعة األردنية، عّمان، 

ادرة من محكمة قيود الوثائق والحجج الشرعية الص –(: فهارس تحليلية 387"سجل محكمة القدس الشرعية رقم ) .21
القدس الشريف الشرعية"، إعداد عبلة سعيد المهتدي، إشراف وتقديم محمد عدنان البخيت، مركز الوثائق 

 م.2007والمخطوطات، الجامعة األردنية، عّمان، 
 .م2008نقوال زيادة في ميزان التأريخ، مؤسسة عبد الحميد شومان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عّمـان،  .22

األوقاف في بالد الشام منذ الفتح العربي اإلسالمي إلى نهاية القرن العشرين، المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد  .23
م(، المجلد الثالث "فلسطين"، منشورات لجنة تاريخ بالد 2006أيلول  14-10هـ/1427شعبان  21-17الشام )

 م.2008هـ/1429الشام، الجامعة األردنية، عمان، 
األوقاف في بالد الشام منذ الفتح العربي اإلسالمي إلى نهاية القرن العشرين، المؤتمر الدولي السابع لتاريخ بالد  .24

م(، المجلد األول "األردن"، منشورات لجنة تاريخ بالد 2006أيلول  14-10هـ/1427شعبان  21-17الشام )
 م.2008هـ/1429الشام، الجامعة األردنية، عمان، 



 12 

 
 :اإلشراف على رسائل جامعية  سادسًا:

 داخل وخارج الجامعة األردنية.( رسائل ماجستير 10أشرف على ) . أ
 ( رسائل دكتوراه داخل وخارج الجامعة األردنية.6أشرف على ) . ب

 
 :عضوية المجالس واللجان والمراكز والهيئات سابعًا:

 

 ن وخارجه.عضو في ثمان وخمسين لجنة تابعة لمراكز وهيئات مختلفة داخل األرد 

  :األوسمةثامنًا:  

 م.1987الميدالية الذهبية في العيد الفضي للجامعة األردنية،  .1
 م.1987وسام المؤرخ العربي، اتحاد المؤرخين العرب، بغداد،  .2
وسام االستقالل من الدرجة األولى، من جاللة المرحوم الملك الُحسين بن طالل، تقديرًا للجهود المبذولة في  .3

 م.1990صياغة الميثاق الوطني، 
وسام القدس للثقافة واآلداب والفنون، من دولة فلسطين، تسّلمه من الرئيس الراحل ياسر عرفات، عّمـان،  .4

 م.1991
جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم االجتماعية، تسّلمها من جاللة المرحوم الملك الُحسين بن طالل،  .5

 م.1992رية والمساهمة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في المملكة األردنية الهاشمية، تقديرًا للجهود الفك
 م.15/9/1994درع الجمعية الفلكية األردنية،  .6
 م.1996ميدالية جامعة أنقرة، بمناسبة احتفاالت الجامعة بالعيد الخمسين لتأسيسها، أنقرة،  .7
ًا للجهود الخيرة التي ُبذلت في إنجاح ملتقى عّمان الثقافي العاشر، حول شهادة تقدير من وزير الثقافة، تثمين .8

 م.2002)المعالم الثقافية والحضارية في األردن عبر العصور(، عّمـان، 
شهادة تقدير "نحاسية" مقدمة من وزارة األوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين )مؤسسة إحياء التراث  .9

 م.2005ديرًا للجهود في الحفاظ على هوية القدس وذاكرة األمة، القدس، والبحوث اإلسالمية(، تق
 م.2006درع مدرسة البكالوريا في عّمـان، تقديرًا وعرفانًا بالمساهمة في تأسيس المدرسة،  .10
 م.2006درع اتحاد الناشرين األردنية الختياره شخصية المعرض الفكرية لعام  .11
لحركة الثقافية في أنطلياس، لبنان، الختياره علمًا من أعالم الثقافة في العالم شهادة تقدير ودرع من ا .12

 م.2006العربي، آذار 
 م.2007درع تكريم اتحاد المؤرخين العرب في احتفالية تكريم "شوامخ المؤرخين العرب"، القاهرة،  .13
نية، تقديرًا للجهد العلمي المبذول في م، من رئيس الجامعة األرد2006/2007شهادة "الباحث المتميز" لعام  .14
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 األعمال البحثية.
 م.4/4/2007درع جامعة عدن في اليمن، تقديرًا لجهوده العلمية في تحقيق معجم الشيخ مرتضى الزبيدي،  .15
وسام الُحسين للتميز والعطاء من الدرجة األولى، من جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم،  .16

 م.25/5/2008ود المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق الهاشمي، عّمـان، للجه
 م.2008البلقاء،  –درع مهرجان الثقافة والفنون لبلدية ماحص  .17
درع العيد الفضي لجامعة مؤتة، تقديرًا للجهود في تطور التعليم في األردن وإثراء المكتبات األردنية بشتى  .18

 م.2/8/2008لعلوم والمعارف التي تناولتها مؤلفاته، ا
درع مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول )ارسيكا(، التابع لمنظمة المؤتمر  .19

اإلسالمي، لمساهماته العلمية المتميزة في البحث والكتابة والنشر كواحٍد من أبرز ستة باحثين في العالم، 
 م.7/11/2008 استانبول،

 م.6/12/2008شهادة تقدير، صادرة عن بلدية إربد الكبرى،  .20
 م.3/3/2009عباءة عمان ودرع أمانة عمان الكبرى، عمان،  .21
وسام من رتبة فارس من وزارة الثقافة واالتصال الفرنسية، للدور المتميِّّز في ميادين األدب والفن،  .22

 م.31/3/2009
 م.10/7/2009لخيرية الشركسية، درع الجمعية ا .23
مناســـبة بالنـــدوة العلميـــة علـــى هـــامش انعقـــاد ، القـــدس، مؤسســـة إحيـــاء التـــراث والبحـــوث اإلســـالميةدرع  .24

"، فـي التهويـداعتماد مدينة القدس عاصمة الثقافة العربية، تحت عنوان: "هوية القدس الثقافيـة بـين األصـالة و 
 م.2009حزيران  28-27الفترة من 

 
 : المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت بهاسعًا:  تا

 

 أكثر من مائة وعشرين ندوة ومؤتمرًا داخل المملكة وخارجها، شاركُت في معظمها بأبحاث أكاديمية. 
 

َ  عن الجامعة األردنية )تقديم تقرير 17/11/1975-8"حلقة حماية المخطوطات"، عقد في بغداد  .1 م، ممثاًل
 ق والمخطوطات في الجامعة(.عن مركز الوثائ

م، بدعوة من 1976مؤتمر وزراء الثقافة العرب )ضمن الوفد األردني(، عقد في عمان في كانون أول  .2
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 م.12/5/1977-7ندوة وثائق تاريخ العرب الحديث، عقدت في جامعة عين شمس  .3
 م.6/10/1977-3بيي المتوسط والعالم العربي، عقدت في رودس ندوة دراسات البحر األ .4
م، 14/7/1977-11المؤتمر األول لتاريخ تركيا االجتماعي االقتصادي، بدعوة من جامعة حاجي تبه بتركيا  .5
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Aleppo and the Ottoman Military in the 16“قدمت بحثًا بعنوان: 
th
 Century”. 

( للدراسات اإلنسانية في الواليات المتحدة األمريكية، Aspenل، عقدها معهد )ندوة حول االسالم والمستقب .6
 م.6-23/7/1978

عقدها مركز ، ”The Theory of Man in Islam and Orthodox Christianity“ندوة حول:  .7
 دراسات البحر األبيي المتوسط والشرق األوسط في أثينا.

-27/11الشام )الجامعة األردنية وجامعة دمشق(، ما بين  المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بالد .8
م(، في جامعة دمشق، ساهمُت ببحث في هذا المؤتمر بعنوان: "حيفا في العهد العثماني األول 3/12/1978
 م.1979، سنة 2دراسة في أحوال الساحل الشامي"، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد  –

( Aspen، عقدت في عّمـان بالتعاون بين األردن ومعهد )”The Arab World in Transition“ندوة:  .9
 م.15/4/1979-11للدراسات اإلنسانية، 

-18مستقباًل"، عقد في جامعة حاجي تبه بأنقرة -حديثاً -مؤتمر "العالقات العربية التركية، قديماً  .10
 إعادة نظر". –م، أشتركُت ببحث عنوانه: "العالقات العربية التركية 22/6/1979

الندوة العالمية الولى بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج بعنوان: "اإلسالم والتحديات المعاصرة، عقدت في عّمان  .11
 م.22-25/6/1979

، عقدها مركز دراسات البحر األبيي المتوسط والشرق ”Arab Thinking in Perspective“ندوة حول:  .12
 .”Arab Thinking in Perspective“اشتركت ببحث عنوانه:  م،9/9/1979-2األوسط في رودس 

الندوة التي عقدت بمناسبة االحتفال باألسبوع الوطني للوثائق والمخطوطات، عقدتها مديرية المكتبات  .13
 م.12/12/1979-11والوثائق الوطنية التابعة لوزارة الثقافة والشباب في عّمان 

أقدم جامعة إسالمية( عقدتها كلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين في تونس مهرجان ذكرى جامع الزيتونة ) .14
 م.15-22/12/1979

م، شاركُت 8/3/1980"أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب" عقدته جامعة اإلمام محمد بن سعود في الرياض  .15
 ببحث بعنوان: "رؤية الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمشاكل العالم اإلسالمي".

م، بدعوة من دائرة 31/3/1980-25مؤتمر الدولي األول لتاريخ األردن وآثاره، عقد في جامعة أكسفورد ال .16
 Jordan in Perspective: The Mamluk-Ottoman“اآلثار العامة بعمان، شاركت ببحث بعنوان: 

Period”. 
-31/5ردني، عقد في عّمان، المؤتمر اإلقليمي العربي الرابع للمجلس الدولي للوثائق، ضمن الوفد األ .17

 م.3/6/1980
م بدعوة من اللجنة 5/7/1980-1ندوة حول تاريخ تركيا االقتصادي واالجتماعي، عقدت في ستراسبورغ  .18

 الدولية للدراسات العثمانية، قدمت بحثًا بعنوان: "صيدا في القرن السادس عشر".
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، ”Islam and the Superpowers“واإلسالمية حول:  ندوة عقدها مركز البحر المتوسط للدراسات العربية .19
 The Role of Islam in the Future of the“م، شاركت ببحث عنوانه: 20/9/1980-14في أثينا 

World Community”. 
م،  باالشتراك مع جمعية الشؤون الدولية 22/1/1981-19واشنطن،  –ندوة عقدت في جامعة جورج تاون  .20

 ا:بعّمـان، موضوعه
“American Policy and Middle East Trends and Possibilities” 

 م.7/4/1981 – 1المؤتمر الثاني للمكتبيين األردنيين، عّمـان، بدعوة من جمعية المكتبات األردنية، ما بين  .21
ردني"، حزيران الندوة الثانية لمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج، تحت عنوان: "الفكر اإلسالمي والمجتمع األ .22

 م.1981
م فيه بحٌث بعنوان: 4/7/1981 – 30/6مؤتمر الدراسات العثمانية، جامعة مدريد المستقلة،  .23 م، مدريد، ُقدِّّ

“Tripoli – A Case Study” 
 The Middle East in“ندوة عقدها مركز البحر المتوسط للدراسات العربية واإلسالمية، رودس، بعنوان:  .24

the 1980’s” م.1981أيلول  5 –آب  31، ما بين 
أيلول  12ندوة "األقليات في الشرق العربي"، المركز األردني للدراسات والمعلومات، الجمعية العلمية الملكية،  .25

 م.1981
م، بدعوة من مركز الوثائق واألبحاث، 29/4/1982-24"الندوة السادسة للمراكز والهيئات العلمية"، الدوحة،  .26

 قطر.
الندوة الثالثة للفكر اإلسالمي والمجتمع األردني، كلمة حول ذكرى اإلسراء والمعراج بعنوان: "هذه األمة  .27

 م.1982اإلسالمية إلى أين"، المركز الثقافي اإلسالمي، الجامعة األردنية، حزيران 
-4افية والتربوية للشباب"، ندوة "الشباب األردني"، السلط، األردن، المشاركة بورقة حول: "السوية الثق .28

 م.5/11/1982
في  ”Land Tenure and Social Transformation in the Near East“مؤتمر حول موضوع:  .29

م، المشاركة ببحث بعنوان: "دور أسرة الحنش في البقاع من 18/2/1983-14الجامعة األمريكية ببيروت، 
 س عشر الميالدي".أواخر القرن الرابع عشر إلى أواخر القرن الساد

 م.13/5/1983-9الندوة اإلقليمية الرابعة حول فلسطين، اندونيسيا،  .30
م، 28/8/1983-26المؤتمر الذهبي الخمسين )اليوبيل الذهبي( لمركز الشؤون الدولية، كانبيرا / استراليا،  .31

 نهوض بمهامها".شاركت بكلمة حول "اقتراحات إلنقاذ المؤسسات الدولية من التآكل الداخلي لل
-5الرئيس السابق للواليات المتحدة األمريكية،  –ندوة حول الشرق األوسط، دعا إليها السيد جيمي كارتر  .32

 م.10/11/1983
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م، ليماسول / قبرص، مركز دراسات 1/12/1983-26/11ندوة "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي"،  .33
 جربة الديمقراطية في األردن".الوحدة العربية، شاركت بكلمة حول: "ت

-20المؤتمر العالمي عن الحياة االقتصادية للواليات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني، تونس،  .34
 م.25/1/1984

-3ندوة "حماة في القرن السادس عشر"، اللجنة الدولية للدراسات العثمانية في جامعة كيمبردج، بريطانيا،  .35
 م.7/7/1984

م، شاركُت مرشحًا من مؤسسة عبد الحميد شومان 20/10/1984-7ندوة سالزبورغ التي عقدت في النمسا،  .36
 للبحوث والدراسات، ببحث: "موقف اإلسالم من كل من اليهودية والنصرانية".

 م.28/4/1985-25ندوة "العالقات العربية التركية"، مكتب ارتباط جامعة اليرموك، عّمـان،  .37
 م.5/5/1985-4ندوة "آفاق التعاون العلمي لتنمية اإلقليم العربي لشمال البحر األحمر"، العقبة، األردن،  .38
-6المؤتمر السنوي الرابع للمجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية )مؤسسة آل البيت(، عّمـان،  .39

 م.9/5/1985
 م.16/5/1985-13دراسات الوحدة العربية، عّمـان، ندوة "تهيئة اإلنسان العربي للعطاء العلمي"، مركز  .40
م، شاركت بكلمة بعنوان: "مالحظات 24/5/1985-23ندوة "يوم األردن"، جامعة "وفان الجديدة"، بلجيكا،  .41

 حول مستقبل األردن".
ضارة م، بدعوة من المجمع الملكي لبحوث الح30/9/1985-28اللقاء اإلسالمي المسيحي الثاني، عّمـان،  .42

 اإلسالمية )مؤسسة آل البيت(.
 م.15/10/1985-10الندوة الثانية لـ"كتابة تاريخ العرب"، جامعة دمشق،  .43
-22المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بغداد،  .44

 م.25/10/1985
-1جامعات العربية، محطة العلوم البحرية بمدينة العقبة، األردن، ندوة خبراء تطوير العلوم البحرية في ال .45

 م.5/12/1985
 م.8/1/1986-7ندوة الحوار العربي األوروبي، عّمـان، بدعوة من منتدى الفكر العربي،  .46
 م.14/1/1986-12ندوة "إسرائيل والعالقات اإلسرائيلية األمريطية"، مكتب ارتباط جامعة اليرموك، عّمـان،  .47
المؤتمر العالمي الثاني لـ"اللجنة العربية للدراسات العثمانية"، حول: الحياة االجتماعية للواليات العربية  .48

م، شاركت ببحث حول: "سجالت المحاكم 21/3/1986-15ومصادر وثائقها في العهد العثماني، تونس، 
 الشرعية في بالد الشام".

م(، مدينة ميونخ، 1920-1071ات االقتصادية التاريخية االجتماعية التركية" )"الندوة الدولية الرابعة للدراس .49
 م.8/8/1986-3ألمانيا الغربية، 
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-26ندوة عمداء ومديري البحث العلمي في الجامعات العربية، جامعة اليرموك، اربد، األردن،  .50
 م.28/10/1986

 ندوة: .51
 “A Colloquium on Conflict Resolution and Education for Peace” 

 م.19/12/1986-16جنيف، 
 م.14/4/1987-11ندوة "تطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع العربي"، بغداد،  .52
 م.21/5/1987-16ندوة "يوم العمل"، مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية، جامعة لندن، حول: "األردن"،  .53
السلطان سليمان القانوني، جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية، ندوة عن الواليات العربية في عهد  .54

 م.20-22/6/1987
، مدينة العقبة، األردن، بالتعاون ما ”The Middle East Today: Challenges and Trends“ندوة:  .55

راسات العربية لجامعة بين مركز الدراسات االستراتيجية / الجامعة األردنية وجمعية الشؤون الدولية ومركز الد
 م.5/6/1988-4جورجتاون، 

-21الدورة السابعة للجمعية العمومية للفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدولي لألرشيف، باريس،  .56
 م.26/8/1988

-26ندوة: "قضايا الدراسات واألبحاث العلمية في الحضارة اإلسالمية: نظرة على العقد القديم"، استانبول،  .57
 م، شاركت ببحث بعنوان: "الموارد الالزمة والحاجة إلى الطاقات البشرية".29/9/1988

 م.29/10/1988-27، روما، ”World Meeting For Peace In Rome“ندوة:  .58
-28ندوة: "ملكية األرض وأثرها في التبدالت االجتماعية واالقتصادية في الوطن العربي، جامعة دمشق،  .59

ت ببحث بعنوان: "غوطة دمشق في القرن السادس عشر الميالدي: األرض والسكان م، شارك30/11/1988
 والضرائب".

 م.2/12/1988-30/11مؤتمر "النصر العربي عبر التاريخ، اتحاد المؤرخين العرب، بغداد،  .60
راسات السياسية المؤتمر االستراتيجي العربي الثاني، حول "النظام العربي في بيئة دولية متغيرة"، مركز الد .61

 م.10/1/1989-8واالستراتيجية، مؤسسة األهرام، القاهرة، 
 م.28/3/1989-25ندوة "التعددية السياسية في الوطن العربي"، عّمـان،  .62
 م.4/4/1989-2مؤتمر: "الموارد المائية للدول العربية وأهميتها االستراتيجية"، الجامعة األردنية، عّمـان،  .63
 م.6/4/1989ث بعنوان "التاريخ بين العلم والسياسة"، منتدى الشباب العربي، عّمـان، حلقة بح .64
 م.16/4/1989-13ندوة: "منع استخدام األسلحة الكيميائية"، سويسرا،  .65
 م.5/6/1989-1المؤتمر الدولي للحضارة اإلسالمية بمنطقة الماليو، بروناي،  .66
ؤسسات البحوث والدراسات وتطبيقاتها في إطار الفكر اإلسالمي"، المجمع ندوة: "التنسيق والتعاون بين م .67
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 م.26/6/1989-22الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية )مؤسسة آل البيت(، عّمـان، 
 م.26/6/1989ندوة: "نظريات التكامل اإلقليمي والواقع العربي"، الجمعية العربية للعلوم السياسية، عّمـان،  .68
الدولي حول: "األرض في سوريا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين"، جامعة  المؤتمر .69

 م، شاركت ببحث بعنوان: "الغوطة وقراها في القرن السادس عشر".9/7/1989-5ايرلنجتن، ألمانيا الغربية، 
امعة األردنية، عّمـان، مؤتمر: "جرش تاريخًا وحضارة"، دراسة معمارية تراثية تاريخية لمدينة جرش، الج .70

 م، شاركت ببحث بعنوان: "جرش في التاريخ".7/1989
م، شاركت بورقة 28/9/1989-25مؤتمر: "من أجل صيانة أحسن للتراث المخطوط المتوسطي"، الرباط،  .71

 بعنوان: "واقع المخطوطات في الجامعة األردنية ودورها في تصوير السجالت الشرعية.
 م.1991األوقاف"، اليابان،  مؤتمر "مؤسسات .72
-12المؤتمر الدولي الخامس لدراسة تاريخ األردن وآثاره، جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،  .73

م، شاركت ببحث بعنوان: "المرافق العامة في منطقة شرقي األردن: الينابيع واآلبار والبرك 17/4/1992
 والطواحين والمعاصر".

 م.20/2/1993-8فد األردني للجمهوريات التركية المستقلة وجمهورية روسيا االتحادية، المشاركة ضمن الو  .74
 م.3/11/1993-25/10رئاسة اجتماعات اللجنة الرابعة لليونسكو، باريس،  .75
 م.20/10/1993-15مؤتمر "اإلسالم وأوروبا"، برشلونة، اسبانيا،  .76
 م.20/11/1993-15مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،  ندوة: "العرب واألتراك: حوار مستقبلي"،  .77
 م.21/3/1994-19ندوة "أقسام التاريخ في الجامعات العربية"، الجامعة األردنية، عّمـان،  .78
 م.23/3/1994-21مؤتمر "صالح الدين األيوبي"، استضافة المعهد العالمي للدراسات اإلسالمية، بيروت،  .79
ي المصاحب للدورة السابعة والعشرين لمجلس اتحاد الجامعات العربية، جامعة بيروت العربية، المؤتمر العلم .80

 م.14/4/1994-10بيروت، 
 م.18/5/1994-16ندوة "التعاون المتوسطي"، روما،  .81
 م.30/6/1994-26اجتماع الهيئة العامة لمنتدى الفكر العربي، الرباط، المغرب،  .82
 م.10/9/1994-8المسيحي عن: "التفاهم والتعاون من خالل التعليم"، أثينا، اليونان،  اللقاء اإلسالمي .83
 م.28/9/1994-27ندوة: "الحريات األكاديمية في الجامعات العربية"، عّمـان،  .84
 م.31/10/1994-30ندوة: "الحوار العربي اآلسيوي"، كوااللمبور، ماليزيا،  .85
 م.29/11/1994-25مومية الثانية التحاد المؤرخين العرب، القاهرة، المشاركة في الجمعية الع .86
 م.10/12/1994االجتماع الخامس لمجلس أمناء جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم،  .87
 م.29/1/1995ندوة: "مشروع الجامعة العربية األوروبية"، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة،  .88
 م.19/3/1995-18"مدينة الخليل عربية إسالمية عبر التاريخ"، جمعية خليل الرحمن الخيرية، عّمـان، ندوة:  .89
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