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 السيرة الذاتية

 ـــهى درادكـــح موســـلألستاذ الدكتور صال
 

 مــــــن الرحيــــم هللا الرحمــــبس
 

 المعلومات الشخصية:
 

 ه.االسم : صالح موسى درادك
 محافظة اربد / األردن لواء المزار الشمالي / –زوبيا  -12/1/1938 :مكان و تاريخ الميالد

 الحالة االجتماعية: متزوج.
 )أستاذ شرف(.أستاذ األكاديمية:الرتبة 

 الجامعة األردنية. /( أستاذ في قسم التاريخ1العمل الحالي: 
 ( رئيس مجلس أمناء جامعة جرش.2               

 
 لمؤهالت العلمية:ا

 

  م.1977الحضارة اإلسالمية / جامعة األزهر في التاريخ و شهادة الدكتوراه 

  م .1972/ جامعة األزهر  الحضارةشهادة الماجستير في التاريخ و 

  م.1967شهادة البكالوريوس في التاريخ / جامعة دمشق 

 العمة  ببة  الحلةول وعة شهادات في الخبرات العلمية والعمليةة فةي مجةال التةدري  و مجم
 :شهادة الدكتوراه مث على 
 العملية.شهادة في التربية النظرية و  (1

 االجتماعيات. تدري أساليب شهادة في  (2

 االجتماعي.مجموعة دورات في العم  الشبابي و  (3

 فةي المملةةةارة التربية والتعليم األردنيةة و اإلدارة في وز خبرات في مجال التدري  و  (4
 .المغربية تزيد على خم  عشرة سنة
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 .والتركية والسريانية مبادئ في الالتينيةو  اإلنجليزيةالعربية و  :اتاللغ
 :الخبرات الجامعية

 

-1/9/1990مة  فةي الجامعةة األردنيةة سةم التةاريخ ، رئيسةا ل لعملة  األاةاديميعم  باإلضافة  (1
1/9/1995. 

 

االجتماعيةةة للمرةلةةة جةةان تةة ليب كتةةب التربيةةة الو نيةةة و مشةةرفا عامةةا علةةى ل اختيةةر (2
وذلةةةت بتةليةةةب مةةة  ، 1992/1993لتعلةةةيم األردنيةةةة للعةةةام األساسةةةية لةةةوزارة التربيةةةة وا

 .الجامعة األردنية

 
، وممةثال عام لليونسةكو فةي دورتة  السةابعة والعشةري في الوفد األردني للمؤتمر الاختير عضوا  (3

 .1993 للعامللوفد في اللجنة الث افية 
 

 .(رع علمي)إجازة تف 2/6/1996-1/9/1995 خالل الفترةنائبا لرئي  جامعة جرش عم   (4
 

 1998 - 1995عم  رئيسا لتحرير مجلة جرش للبحوث والدراسات خالل الفترة  (5

 
 .6/2/2001إلى تاريخ 7/2/1998 تاريخ مان م لدى سلطنة ع  عم  مستشارا لمناهج التاريخ  (6
 

الدراسةةات العليةةا لعميةةد كليةةة العلةةوم االجتماعيةةة واإلنسةةانية لشةةؤون البحةة  العلمةةي و  نائبةةاعمةة   (7
 .  2001/2002للعام الجامعي 

 

 .15/9/2004إلى تاريخ  15/9/2003 تاريخ م  )مرة ثانية(رئيسا ل سم التاريخعم   (8
 

مةةةةة  تةةةةةاريخ  أسةةةةةتاذا زائةةةةةرا فةةةةةي بسةةةةةم التةةةةةاريخ /جامعةةةةةة اليرمةةةةةو  )إجةةةةةازة تفةةةةةرع علمةةةةةي (عمةةةةة   (9
 .15/9/2005إلى تاريخ  15/9/2004

 

 .ةتى اآلنو  15/9/2005 تاريخ م  الجامعة األردنية أستاذا في بسم التاريخ (10
 

 وةتى اآلن. 2010رئي  مجل  أمناء جامعة جرش م  تاريخ  (11

فريق األشراف على تأليف كتب التاريخ للصفوف السادس والتاسع واألول الثانوي رئيس 
2014-2015. 

 :اإلنتاج العلمي
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 :(منفردا ا  الكتب )مؤلف
 

 .1988عمان  -بحوث في تاريخ العرب بب  اإلسالم  (1

 .1988عمان  - اإلنسان في ال ران (2

 .1992عمان  - العالبات العربية اليهودية ةتى نهاية عهد الخلفاء الراشدي  (3

 .2007عمان  2ط 1996 1عمان ط - رق الحج الشامي في العلور اإلسالمية  (4

 .2007اربد  – للنشر دار ةماده -دراسةجمع وتح يق و  –فتوح الشام للوابدي  (5

 .2012األردنية  وزارة الث افة - لجغرافية التاريخية لبالد الشامدراسات في ا (6

تح يةق وترجمة  لةدفتر  ةابو  مةيالدي، السةادس عشةرلواء عجلون في ال ةرن العاشةر الهجةري / (7
م( دراسةة 1596-1538/ةهة1005ة_ ه945)م  مع دراسة الفترة م 1548ه/955لسنة  266ربم 

  2013عمان،  970،185، 266ذوات األربام  العثمانية م ارنة لدفاتر الطابو

 المفرق( ،جرش ،عجلون  ،ت شمال األردن وسب  تنميتها)اربدفي محافظا األمال  الوبفية (8

 
 :(لكتب )مؤلفا مشاركاا

 

بار الملةو  االسةدية، ألبةي الب ةاء هللابةة ل الحلةي، مجلةدان، باالشةترا  المنابب المزيدية في أخ (1
 .1998، أبو ظبي مركز زايد،2ط 1984، مؤسسة الرسالة عمان 1مع زمي  ط

 .1986دمشق  ،اإلنسانية في الحضارة العربية واإلسالمية اتاب السمات (2

 .1987الندوة العلمية الثانية ألعمال المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد الشام  أعمال  (3

 .1989داة إلى عبد الةريم محمود غرايبة، دمشق دراسات مهبحوث و  (4

 .1989عمان  –ي لتاريخ بالد الشام المجلد األول م  محاضر الندوة الثالثة للمؤتمر الدول (5

 .1992عمان –الخام  لبالد الشام  رالمؤتم –بالد الشام في العلر العباسي  (6

دمشةةق  ،ا ومةةةإلةةى األسةةتاذ الةةدكتور نةةور الةةدي   ، مهةةداة ت فةةي التةةاريخ العربةةيدراسةةابحةةوث و  (7
 م .1992

 1993، جامعة ال دس المفتوةة تاريخ صدر اإلسالم (8

 .1993الحضارة العربية اإلسالمية، لللف التاسع األساسي عمان  (9

 .1993لللف السابع األساسي  ،تاريخ الحضارات ال ديم (10

 .1995ى عبد العزيز الدوري، عمان دراسات تاريخية مهداة إل (11

 .2000، دمشق سات مهداة إلى األستاذ نبي  عاب درابحوث و  (12

 .2001، عمان بي مهداة إلى ذكري ملطفى الحياري دراسات في التاريخ العر أبحاث و  (13

 .2008عبد الحميد شومان مؤسسة  ،شيخ عبد الةريم الغرايبة معلما ومؤرخاال (14
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 .2008مؤسسة عبد الحميد شومان  ،ن وال زيادة في ميزان التاريخ (15

 ةتةىمانية م  اللةف الثةاني و التعليم الع  اتب التربية الو نية واالجتماعية لوزارة التربية و  (16
 مؤلفا(.)مشرفا و  2001-1998السادس، في الفترة  اللف

 م.2009دمشق  ،دمشق عبر التاريخ (17

 .م 2008 هة/1429عمان ، )األردن(األولالمجلد ي بالد الشام، األوباف ف (18

 م. 2010، جامعة تعز اتاب تعز عبر التاريخ (19

 .م2013،عمان التاسع )الزراعة في بالد الشام( أعمال المؤتمر الدولي لبالد الشام (20
اللةةةادرة فةةةةي عمةةةان عةةةةام  ،لسةةةطينية الميسةةةةرةالموسةةةةوعة الف مةةةةواد فةةةيمشةةةار  فةةةةي إعةةةداد  (21

 م.2012/ةه1433

شار  في اعداد األ لة  الجفةرا فةي التةاريخي لة ردن  والةفي أشةرف علةى اعةداده المركةز  (22
 2013 للشرق األدنى ، الث افي الفرنسي

 .2013محمد عدنان البخيت ،عمان  إلىبحوث ودراسات مهداة  (23

 
 :البحوث المنشورة

 
 .1980عمان -24،ماإلسالم يفي اإلسالم، مجلة هد يةالدستور الديم را ية و  (1

ببة  اإلسةالم )فةي  الردافة على ضوء بعض العالبات ال بلية في شمال شرق الجزيرة العربيةة (2
عشةر،  ، العةدد الحةاديال رن السادس ومطلع ال رن السابع الميالدي( مجلة دراسات تاريخية

 .1983، جامعة دمشق اانون الثاني

، العةددان الخةام  ريخيةة، دراسةات تافةي العلةر اإلسةالمي (العقبةةلمحات م  تاريخ أيلة  ) (3
 .1984 دمشق -السادس عشر كانون الثانيعشر و 

 .1986بغداد  29 عدد-، مجلة المؤرخ العربيعند القبائ  العربية بب  اإلسالمالحرب  (4

مجلةةة دراسةةات، الجامعةةة -هايةةة الدولةةة األمويةةةإلةةى ن–الحةةرس والشةةر ة فةةي صةةدر اإلسةةالم  (5
 .1987سنة  4عدد  14م,األردنية

 .1988، دمشق 30و 29، العددان دراسات تاريخيةالجزية في عهد الرسول )ص(الخراج و  (6

 .1989عمان  3عدد، 16م، الجامعة األردنية ،نظام الشر ة  في العلر العباسي، دراسات (7

 إلةى دراسةات مهةداة الت التاريخية واألبعةاد الفةريةة، كتةاب بحةوث و دراسة في الدال -المباهلة (8
 .1989دمشق ، غرايب الدكتور عبد الةريم 

، المجمةةةع الملةةةةي لبحةةةوث الحضةةةارة موسةةةوعة الحضةةةارة اإلسةةةالمية –حجةةةاز سةةةكة ةديةةةد ال (9
 .1989بية )مؤسسة آل البيت ( عمان الفللة التجري ،اإلسالمية
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المؤتمر الدولي الرابع لتةاريخ بةالد الشةام أعمال  –براءة في الملادر –ج الشامي  ريق الح (10
 . 1989عمان  1م

بحةوث ودراسةات  فةي التةاريخ ، بةي الةفي لةم يتح ةق فةي صةدر اإلسةالمر المشةروع العالخزر و  (11
تحريةر  ،ةةا وم بمناسةبة بلوغة  سة  السةبعي  األستاذ الدكتور نور الةدي  إلىمهداة  ،العربي

 .1992ناظم كالس، دمشق 

, العةددان العلر اإلسالمي ( دراسةات تاريخيةةوع في ربعة األردن الحالي ) في مياه والزر ال (12
 .1992األول دمشق كانون  –أيلول  44و 43

المنظمةةةة العربيةةةة ، الحةةةرف واللةةةناعات وتنظيماتهةةةا فةةةي اإلسةةةالم/ الفةةة  العربةةةي اإلسةةةالمي (13
 .1993الثال ، تون   مجلدللتربية والث افة والعلوم، ال

في بالد الشةام فةي العلةر العباسةي ، منشةورات لجنةة تةاريخ بةالد  رق المواصالت د و البري (14
 .1992الشام، عمان 

، الجامعةةة سةةات مهةةداة إلةةى عبةةد العزيةةز الةةدوري درابحةةوث و ، عبةةردروس و –صةةلا الحديبيةةة  (15
 .1995األردنية 

الدراسات، العدد ؟ مجلة جرش للبحوث و عربي أس  لمناهج التاريخ الحديثةه  في التراث ال (16
 .1996األول لعام 

الحضةةةةارة  لةةةةةي لبحةةةةوثمأعةةةةدت لموسةةةةوعة الحضةةةةارة اإلسةةةةالمية/ المجمةةةةع ال ،وردمةةةةادة ابيةةةة (17
 .سالمية ) مؤسسة آل البيت ( عماناإل

دمشةةةق  ،دراسةةةات مهةةةداة ل سةةةتاذ نبيةةة  عابةةة ، بحةةةوث و دور المعلةةةم الجةةةامعي تجةةةاه مجتمعةةة  (18
 .م2000

( نةةةدوة األولةةةى  ال ةةةدس بةةةي  الماضةةةي والحاضةةةرال –الفةةةتا العربةةةي اإلسةةةالمي لبيةةةت الم ةةةدس  (19
 .م2001جامعة البتراء 

دراسات فةي التةاريخ باضية( أبحاث و إباضية ) وجهة نظر عالبة الدولة األموية بالحركة اإل (20
، عمةةان منشةةورات الجامعةةة األردنيةةة ،العربةةي مهةةداه إلةةى ذكةةرى المرةةةوم ملةةطفى الحيةةاري 

 .م2001

 ، عمةةةانشةةةومان عبةةةد الحميةةةد ، منشةةةورات مؤسسةةةةخةةةامؤر معلمةةةا و   الشةةةيخ عبةةةد الةةةةريم غرايبةةة (21
2008. 

، كتةةاب ةلةةةب عبةةةر ق التجةةةارة العةةةالميوالفةةرات علةةةى  ريةةأهميةةة موبةةةع ةلةةب بةةةي  المتوسةةة   (22
 .م2006 ، ةلبالتاريخ

، مؤسسةة شةومان كتةاب ن ةوال زيةادة فةي ميةزان التةاريخ، الرةلة والرةالة في ةياة ن ةوال زيةادة، (23
 .م2008 عمان
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المجلةةةد الثةةةاني العةةةدد  ،اآلثةةةارالروايةةةات، المجلةةةة األردنيةةةة للتةةةاريخ و فةةةي دراسةةةة ، فةةةتا دمشةةةق (24
 .م2008 ، الجامعة األردنيةاألول

 م.2012المفرق  /جامعة آل البيت،مجلة البيان –األعمال اإلجرائية  –سكة ةديد الحجاز  (25

ي الم دسةةالرةالةةة كملةةدر لتةةاريخ بةةالد الشةةام فةةي ال ةةرني  الرابةةع والخةةام  الهجةةريي  )اتةةب  (26
 .دمشق –الثام  لتاريخ بالد الشام ضم  أعمال المؤتمر نشر (نموذجا

األردنيةة ، الجامعةة وسب  تنميتها، منشورات لجنة تةاريخ بةالد الشةاماألمال  الوبفية في اربد  (27
 .م2008

 /نشةةةر جامعةةةة تعةةةز –شةةةكالية الروايةةةات إ –الخالفةةةة الراشةةةدة فةةةي العهةةةد النبةةةوي و  نةةةدوالة الج   (28
 م.2010اليم 

 ،ة اتحةاد الجامعةات العربيةة لة داب، مجلنطااية والدروس المستفادةأإلفرنجية على الحملة ا (29
 م .2009/ةه1430اليرمو ،جامعة 

 .م2010 جامعة تون  ،مخبر التاريخ ،إشكالية الروايات–الزمان المكان و  –وابعة اليرمو   (30

دراسةةات مهةةداة إلةةى األسةةتاذ الةةدكتور ، كتةةاب بحةةوث و فةةتا العربةةي اإلسةةالمي لبيةةت الم ةةدسال (31
الجامعة  –, منشورات عمادة البح  العلمي ةتاملة بمناسبة بلوغ  س  السبعي محمد عبده 

 .م2010/ةه1431األردنية 

منبةةةر األمةةةة الحةةةر العةةةدد  بةةةالع صةةةامدة فةةةي وجةةة  الغةةةزو االسةةةتعماري، ،مةةةانإمبرا وريةةةة ع   (32
 .م2010، عمان،السنة الرابعة23

 م .2010، عمان 20العدد  ،لحراألمة امنبر  المبتدأ والخبر، ،أسرار الحج (33

مة  خةالل دفةاتر  ،ر المةيالديلي في ال رن السةادس عشةشجر الزيتون في ربعة األردن الحا (34
 2013عمان، ، ضم  منشورات لجنة تاريخ بالد الشام الطابو العثمانية

،ترجمةةة ودراسةةة 270م مةة  دفتةةر نفةةوس عثمةةاني ربةةم  1265/1848وبوعةةات بضةةاء عجلةةون  (35
 م.2013البخيت عمان  بحوث ودراسات مهداة الى محمد عدنان في كتاب ،وتح يق

 2014الملحقية الث افية السعودية في األردن، اضاءات،ةدي  في الحج و رب ، مجلة  (36
 
 
 
 

 :اإلشراف ومناقشات الرسائل الجامعية
 

 اإلشراف على خم  عشرة رسالة دكتوراه. (1
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 .لى اثنتي  وعشري  رسالة ماجستيراإلشراف ع (2

 .منابشة ما يزيد ع  أربعي  رسالة ماجستير ودكتوراه  (3

 إل اء محاضرات في أماا  ومناسبات متعددة. (4

 .ور في وسائ  اإلعالم الم روءة  والمسموعة والمشاهدةالحض (5

 تحكيم وت ييم العشرات م  المشاريع والبحوث لغايات النشر في المجالت العلمية المحكمة أو (6
 .المختلفةالرتب األااديمية  إلى العربيةلغايات الترقية في الجامعات 

 

 :المؤتمرات و الندوات
 

 .م1980بغداد  –العسكري اريخ العرب مؤتمر ت (1

م  المؤتمر الرابةع، الجامعةة األردنيةة عمةان  الثانيةلندوة ا –المؤتمر الدولي لتاريخ بالد الشام  (2
 .م1985

 .م1986اربد  –جامعة اليرمو   –الم الندوة العالمية لمالية الدولة في صدر اإلس (3

 .م1986دمشق –اإلسالمية الندوة العالمية الخامسة للسمات اإلنسانية في الحضارة  (4

 م.1987عمان  –، الندوة الثالثة الدولي الرابع لتاريخ بالد الشامالمؤتمر  (5

 .م1990عمان  –ال دس الندوة العالمية لشؤون  (6

 .م1990، عمان الجامعة األردنية–الخام  لتاريخ بالد الشام المؤتمر الدولي  (7

 .م1991، تون  تمر العالمي للدراسات المورسكيةالمؤ  (8

 .م1993، باري  المؤتمر العام لليونسكو في دورت  السابعة والعشري  (9

( الم ةةرر العةةام لهةةارئيسةةا للجنةةة التحضةةيرية و نةةدوة أبسةةام التةةاريخ فةةي الجامعةةات العربيةةة ) (10
 م.1994، الجامعة األردنية

 .م1994/ تون  ربت ، جامعة سوسةا رق م ندوة الموضوع التاريخي و  (11

 ع  جامعة جرش( )ممثالم1996ة المنع د في الجزائر مؤتمر اتحاد الجامعات العربي (12

 .م2001 ندوة ال دس بي  الماضي والحاضر، جامعة البتراء األردنية  (13

 .م2007الرباط  – والعلوم الث افةالمنظمة اإلسالمية للتربية و  –ج ندوة خبراء  رق الح (14

 م.2004، صنعاء ندوة في موضوع الوةدة العربية (15

عمةةةان  ،شةةومان مؤسسةةة عبدالحميةةد ،عبةةد الةةةريم غرايبةةة، معلمةةا ومؤرخةةا ،النةةدوة العلميةةة (16
 م.2005

 .م2006، ةلب ندوة ةلب عبر التاريخ (17
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، لةةدولي السةةابع لتةةاريخ بةةالد الشةةام )األوبةةاف فةةي بةةالد الشةةام( الجامعةةة األردنيةةةالمةةؤتمر ا (18
 م.2008عمان مجلد )األردن( 

، عمةةةةان ؤسسةةةةة عبةةةةد الحميةةةةد شةةةةومانيةةةةة ةةةةةول نتةةةةاج الةةةةدكتور ن ةةةةوال زيةةةةادة، مالنةةةةدوة العلم (19
 .م2006

 .م2006، دمشق ندوة دمشق عبر التاريخ (20

 .م2005، ةلب الن ةلب عاصمة للث افة اإلسالمية، بمناسبة إعندوة ةلب عبر التاريخ (21

، بسةةم التةةاريخ فةةي الجامعةةة األردنيةةة بالتعةةاون  نةةدوة الةةنت التةةاريخي وكيفيةةة التعامةة  معةة  (22
 .م2007اليرمو   مع بسم التاريخ في جامعة 

الجامعةةة  ،السةةكة إلةةى المدينةةة المنةةورةنةةدوة سةةكة ةديةةد الحجةةاز، الةةفكرى الم ويةةة لوصةةول  (23
 م.2008األردنية 

الحةةةةةادي عشةةةةةر المعةةةةةارف العلميةةةةةة فةةةةةي ال ةةةةةرني  الرابةةةةةع والخةةةةةام  الهجةةةةةريي ، العاشةةةةةر و  (24
 .م2009، دمشق الدولي الثام  لتاريخ بالد الشامالمؤتمر ، الميالديي 

 .م2009اليم   ،، تعزبر التاريخندوة تعز ع (25

 .م2010ابري   30-28م   ، تون ،مي الوسي الةتابة التاريخية في العالم العربي اإلسال (26

 المملةة العربية  ،الرياض ،لحج و رب  دارة الملت عبد العزيزا ،ورشة موسوعة  الحرمي  (27

التربيـة والتعلـيم األردنيـة (رئيس فريق األشراف على تـأليف كتـب التـاريخ المةـورة فـي و ارة 28
2015 

 :عضوية اللجان
 

 .م1983 ، دمشقخ العربعضو لجنة كتابة تاري (1

 م.1983عضو ممث  ل سم التاريخ في مجل  كلية اآلداب عام  (2

 .م1987عام ل األردنية عضو ممث  لةلية اآلداب في مجل  الجامعة (3

 .م1984 -م1983عوام ل  في الجامعة األردنية عضو لجنة ت ديب الطلبة (4

 / الجامعةةةةة األردنيةةةةة ل عةةةةوامعضةةةةو لجنةةةةة شةةةةؤون أعضةةةةاء هي ةةةةة التةةةةدري  فةةةةي كليةةةةة اآلداب (5
 م.1994ى للجنة ةت ا، ورئيس1991/1992-1992/1993

 .م1991/1992للعام الجامعي  /الجامعة األردنيةفي كلية اآلدابعضو لجنة الخطة الدراسية  (6

المشةكلة بمرسةوم مة  معةالي  –دنيةة عضو لجنة إعادة النظر في أوضاع كليةات المجتمةع األر  (7
 .م1992للعام وزير التعليم العالي 

بمرسوم  المشكلةو  ،في األردن الخاصةالخاص للجامعات االعتماد  عضو لجنة وضع معايير (8
 .م12/12/1992العالي في م  معالي وزير التعليم 
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 -م1994ل عةوام التعليم العالي  وزارة م  األجنبية  بتةليبعضو لجنة االعتراف بالجامعات  (9
 .م1995

عضةةوا بتةليةةب مةة  وزارة ، رئيسةةا و فةةي األردن الخاصةةة المشةةاركة فةةي لجةةان اعتمةةاد الجامعةةات (10
 .(ست جامعاتلالتعليم العالي )

االجتماعيةة جةان تة ليب كتةب التربيةة الو نيةة و على لعام م  الجامعة األردنية المشرف ال (11
 .م1992/1993 ل عوام نيةاألرد التعليممرةلة األساسية لوزارة التربية و لل

عضو اللجنة العلمية لمجلة المؤرخ العربي التي تلدرها األمانة العامة التحةاد المةؤرخي   (12
 .بغداد –العرب 

 .م1994-1993لندن  –عضو اللجنة العلمية لمجلة الجامعة اإلسالمية  (13

ويةةة، للمرةلةةة الثانتةةب التربيةةة الو نيةةة واالجتماعيةةة علةةى تةة ليب كرئةةي  لجنةةة اإلشةةراف  (14
 .م1995- م1993 ل عوام التربية والتعليم األردني بتةليب م  معالي وزير

 .عتماد العام لجامعة جرش األهليةرئي  لجنة اال (15

 .عتماد العام لجامعة اربد األهليةرئي  لجنة اال (16

 . ااديمية الموسيقية األردنيةلرئي  لجنة االعتماد العام  (17

درها جامعةةةة جةةةرش مةةة  سةةةنة التةةةي تلةةةرئةةةي  تحريةةةر مجلةةةة جةةةرش للبحةةةوث والدراسةةةات  (18
 .م1995-1998

 .م2005-2000م  سنة المشاركة بعدد م  لجان اعتماد  الجامعات الرسمية  (19

خةالل فةي الجامعةة األردنيةة  بتةدائي ألعضةاء الهي ةة التدريسةيةاال عضو المجل  الت ديبي (20
 (م.2004-2002الفترة)

الدراسةةات العليةةا ليةةة العلةةوم االجتماعيةةة واإلنسةةانية لشةةؤون البحةة  العلمةةي و نائبةةا لعميةةد ك (21
 (م.2003-2001)ل عوام 

 .م2004 ة األردنيةضب  التدخي  في الحرم الجامع عضو لجنة (22

- 2003للفتةةةةرة )تمر اإلسةةةةالمي العةةةةام لبيةةةةت الم ةةةةدس ممثةةةة  الجامعةةةةة األردنيةةةةة فةةةةي المةةةةؤ  (23
 م.(2005

 .م(2009 – 2006للفترة)ضو مجل  أمناء جامعة جرش ع (24

 .م وةتى اآلن2010م  تاريخ رئي  مجل  أمناء جامعة جرش  (25

مةةة  تةةةاريخ  الريةةةاض ،الملةةةت عبةةةد العزيةةةزالحةةةج و ربةةة ، دارة الحةةةرمي ، عضةةةو موسةةةوعة  (26
 وةتى اآلن. 2011

 
 :األوسمة والتكريم وكتب التقدير
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 .وسام  المؤرخ العربي (1

 .وسام التربية والتعليم األردني (2

 .ت دير م  وزارة التربية والتعليم األردنية كتبمجموعة  (3

 .التعليم العالي األردنيةكتب ت دير م  وزارة مجموعة  (4

 .مانيةالع  التعليم و اتاب ت دير م  وزارة التربية  (5

 .م  العديد م  الجامعات العربية مجموعة كتب ت دير (6

 .ر م  عدد م  مرااز البح  العربيةكتب ت ديمجموعة  (1

ور سةةةتاذ الةةةدكتاأل األردنيةةةة بعنةةةوان )بحةةةوث ودراسةةةات مهةةةداة إلةةةىالجامعةةةة   نشةةةرتاتةةةاب تةةةةريم  (2
 . م2009بمناسبة بلوغ  س  السبعي ، ،صالا درادك  

، ب رار م  مجل  عمةداء الجامعةة األردنيةة لسةنة دك درالدكتور صالا منا ل ب أستاذ شرف ل (3
 م.2010

 


