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 السيرة الذاتية للدكتور علي مفلح محافظة
 

 المؤهالت العلمية : 
   .1980باريس  ،جامعة السوربون  ،اإلنسانيةدكتوراه دولة في اآلداب والعلوم  -
 .  1971باريس  ،جامعة السوربون  ،خ/تاري اإلسالميةدكتوراه الحلقة الثالثة في الدراسات  -
   .1960 ،جامعة دمشق ،دبلوم عام في التربية -
   .1959 ،جامعة دمشق ،اآلدابفي  إجازة -
 

 التاريخ الوظيفي : 
 2010     الجامعة األردنية  ،أستاذ -

 2010 -2009      رئيس جامعة جدارا -

   1994     أستاذ، الجامعة األردنية -
   1993-1989      رئيس جامعة اليرموك -
   1989-1984       رئيس جامعة مؤتة -
   1984-1982      نائب رئيس جامعة مؤتة ورئيس بالوكالة  -
   1982    الجامعة األردنية  ،أستاذ في التاريخ -
   1982-1981  عميد الكلية الشرطية في جامعة مؤتة ومساعد الرئيس  -
   1981-1979    رئيس قسم التاريخ في الجامعة األردنية  -
   1978-1976   مساعد عميد كلية اآلداب في الجامعة األردنية -
   1982-1976   أستاذ مشارك في التاريخ في الجامعة األردنية  -
   1976-1971   أستاذ مساعد في التاريخ في الجامعة األردنية  -
 عين في وزارة الخارجية وعمل في السفارات األردنية  -

  1971-1962   ة خالل والقاهر  ،والجزائر ،، وتونسفي بون      
   1962-1960    معلم في مدرسة رغدان الثانوية بعمان  -
 

اللغة األلمانية  ،اللغة الفرنسية ،اللغة اإلنجليزية -اللغات األجنبية :   
 

 األوسمة : 
   .1964وسام االستقالل األردني من الدرجة الرابعة عام  -
   .1964ألمانيا االتحادية عام وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثالثة من حكومة  -
   .1971وسام جوقة الشرف من درجة فارس من الحكومة الفرنسية عام  -
   .1988وسام النخيل األكاديمي من الحكومة الفرنسية عام  -
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 .1992وسام التربية والتعليم األردني عام  -
   .1992جائزة الدولة التقديرية في العلوم اإلنسانية عام  -

   .1994األردني من الدرجة األولى عام وسام االستقالل  -

 .6/10/2008وسام الحسين للعطاء المميز في  -
 

عضو في كل من :  -عضوية منظمات ومجالس ولجان :   
 .1993 -1982اتحاد الجامعات العربية  .1

 .1993 -1985االتحاد الدولي للجامعات  .2

 .1993 -1988االتحاد الدولي لرؤساء الجامعات  .3

 .1994 -1988العالمية مجلس الشؤون  .4

   .1993-1981مجلس التعليم العالي األردني  .5

 .1987 -1985مقرر لجنة سياسة التعليم في األردن  .6
   .1993-1987مجلس التربية والتعليم األردني  .7

 .1994 -1989اللجنة الملكية لجامعة مؤتة/ األردن  .8
العربيةةةةة بتكليةةةةن مةةةةن المن مةةةةة  لجنةةةةة اإل ةةةةراف علةةةةى و ةةةةا كتةةةةاب مرجةةةةا فةةةةي تةةةةاريخ األمةةةةة .9

   .العربية للتربية والثقافة والعلوم
   .اتحاد المؤرخين العرب .10

 .1994 -1991مجلس اإلر اد الوطني/ األردن  .11

 .1993 -1990عضو فريق العمل لإل راف على سياسة التعليم العالي/ األردن  .12

 -1991عضةةةةةةةةةو الفريةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةوطني لإل ةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةى تةةةةةةةةة لين الكتةةةةةةةةةب المدرسةةةةةةةةةية/ األردن  .13
1993. 

 .1993 -1991وزارة التعليم العالي/ األردن  -عضو لجنة معادلة الشهادات .14
   .(1994-1992اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين )رئيس االتحاد  .15
 .  حتى اليوم( – 1974في األردن وسوريا ) بالد الشام تاريخ   لجنة .16
 .1998 – 1997عضو مجلس أمناء األكاديمية األردنية للموسيقى  .17

 .2000 – 1996مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا  عضو .18

 .2005 - 2003عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي  .19
 .2016 – 2004 لهيئة اإلدارية للمنتدى العربي ا عضو .20

 .حتى اليوم -1994عضو منتدى الفكر العربي  .21

 .  حتى اليوم – 2005عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية  باط  .22

( سةةةةةةنة علةةةةةةةى 125اللجنةةةةةةة العليةةةةةةةا الحتفةةةةةةال بلديةةةةةةة اربةةةةةةةد الك ةةةةةةرى بمناسةةةةةةبة مةةةةةةةرور )عضةةةةةةو  .23
 .2006ت سيس ال لدية 
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عضو في لجنة سياسات التعليم العام والعالي التي  كلها رئيس الوزراء األردني في تموز /  .24
2006. 

 .14/1/2007عضو في اللجنة الوطنية لمكتبة االسرة األردنية في  .25

بمراجعة األبحاث والنصوص في المتحف الوطني األردني في عضو في اللجنة الخاصة  .26
6/5/2007. 

الجامعة  -رئيس لجنة قراءة مخطوط كتاب "مدينة القدس"/ مركز الوثائق والمخطوطات .27
 .2016األردنية، 

 حتى اليوم. –عضو لجنة تحقيق التراث/ مجما اللغة العربية  .28

 حتى اليوم. –العربية  عضو لجنة الندوات والمحا رات واإلعالم/ مجما اللغة .29

 حتى اليوم. –عضو لجنة مصطلحات العلوم اإلنسانية/ مجما اللغة العربية  .30

رئيس لجنة إعداد اإلطار العام لمناهج التربية االجتماعية والوطنية في المركز الوطني  .31
 .- 25/3/2021لتطوير المناهج 

 - 27/7/2021الجامعة األردنية عضو الهيئة االستشارية للمجلة األردنية للتاريخ واآلثار/  .32

 

 
 اإلنتاج العلمي : 

 الكتب )مؤلف منفرد( : 
  .1973 ،دار النهار للنشر ،( بيروت1957-1921ال ريطانية ) -العالقات األردنية  .1
، الطبعة 1973عمان  ،( الطبعة األولى1946-1921عهد اإلمارة ) ،تاريخ األردن المعاصر .2

، والطبعة الثالثة، مكتبة األسرة األردنية، وزارة الثقافة، 1989عمان  ،مركز الكتب األردني ،الثانية
2020. 

األهلية للنشر  ،( بيروت1914-1798االتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ) .3
 . 1987، 1980،1983 ،1978 ،1975خمس طبعات  ،والتوزيا

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،( بيروت1945-1841الفلسطينية ) –العالقات األلمانية  .4
1980.  

 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،(1945-1918موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية ) .5
  .1985بيروت 

األهلية للنشر والتوزيا،  ،بيروت ،(1925-1775الحركة الفكرية في فلسطين و رقي األردن ) .6
1987.  

  .1989عمان  ،مركز الكتب األردني ،(1948-1918الفكر السياسي في فلسطين ) .7
  .1990عمان  ،مركز الكتب األردني ،( جزءان1946-1916الفكر السياسي في األردن ) .8
  .1998بيروت،  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،أبحاث وآراء في تاريخ األردن الحديث .9
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  .2000بيروت  ،والنشر المؤسسة العربية للدراسات ،أبحاث في تاريخ العرب المعاصر .10
 . 2001بيروت  ،سات الوحدة العربيةمركز درا ،1999-1989حالة األردن  ،الديمقراطية المقيدة .11
 . 2001 ،عمان ،دار الكرمل للنشر ،دراسات في التربية والتعليم العالي .12
 .2002 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1995-1945ألمانيا والوحدة العربية  .13

 .2008بيروت  ،"، مركز دراسات الوحدة العربية2000 – 1945والوحدة العربية "فرنسا  .14
 .2009 خصيات من التاريخ: سير وتراجم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  .15

 .2009العرب والعالم المعاصر، دار الشروق، عّمان  .16
 .2011، العربيةبيروت، مركز دراسات الوحدة  ،2005-1945بريطانيا والوحدة العربية  .17
  .2011،ذاكرة األيام: الجزء األول من مذكرات د. علي محاف ة، عمان: دار الشروق  .18
والتحديث في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه في مطلا القرن الحادي  اإلصالححركات  .19

 .2011، عمان، دار الفارس للنشر ،والعشرين
واألحزاب السياسية، عمان: مركز األردن الجديد دراسات في تاريخ األردن المعاصر: النخب  .20

 .2011، للدراسات
 .2012ذاكرة األيام: الجزء الثاني من مذكرات د. علي محاف ة، عمان: دار الشروق،  .21
حروب الخليج في مذكرات الساسة والعسكريين الغربيين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .22

 .2012بيروت، 
 .2013ن: منتدى المعارف، بيروت، الشرين  رف بن راجح آل عو  .23
 .2014إيران بين القومية الفارسية والثورة اإلسالمية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  .24
 .2015المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، األردوغانية، و الكمالية  بينتركيا  .25
واللي رالية والتاريخ المعاصر، المؤسسة العربية ة العربية، دراسات عن العلمانية ياالنتفا ة الثور  .26

 .2017للدراسات والنشر، بيروت، 
الحركات اإلسالمية المتطرفة في الوطن العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  .27

2018. 
 .2018قرأت لك، دار دجلة نا رون وموزعون، عمان،  .28
، المركز العربي لألبحاث ودراسة 1929 -1926يوميات عارف العارف في إمارة  رق األردن  .29

 .2020السياسات، 

ذاكرة األيام: عمر من التعلم والتعليم والعطاء الفكري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   .30
2020. 

 -1952القضية الفلسطينية في خطابات الحسين بن طالل ملك المملكة األردنية الها مية  .31
 .2020راتيجية/ الجامعة األردنية، ، مركز الدراسات االست1999

عن المؤسسة  5/8/2021صدر في ، 2021 -1921المعار ة السياسية األردنية في مئة عام  .32
 .العربية للدراسات والنشر، بيروت
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 مؤلف مشارك في الكتب التالية : 

ني (، نشر في كتاب: "المؤتمر الدولي الثا1918 -1841النشاط التبشيري األلماني في فلسطين ) .1
كلية اآلداب، كانون األول  -"، الجزء الثاني، جامعة دمشق1939 -1516لتاريخ بالد الشام 

1979. 

(، نشر في كتاب: "المؤتمر 1936 -1918الكوابح االجتماعية للحركة الوطنية الفلسطينية ) .2
رموك، الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام/ فلسطين"، المجلد الثالث، الجامعة األردنية وجامعة الي

 .1981عمان، 

النش ة التاريخية للجامعة العربية، نشر في كتاب: "جامعة الدول العربية: الواقا والطموح"، مركز  .3
 .1983دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

، نشر في كتاب: "دراسات في تاريخ 1918و 1841المستعمرات األلمانية في فلسطين بين سنتي  .4
المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة حلب ومركز اآلثار وآثار فلسطين"، المجلد األول، 

 .1984الفلسطيني، حلب، 

، نشر في 1985و 1948بين عامي  الغزو الصهيونياألردنية التي تناولت الدراسات واألبحاث  .5
 .1986كتاب: "المؤتمر الوطني الثقافي الثاني"، الجامعة األردنية، عمان، 

، نشر في كتاب: "المؤتمر الوطني الثقافي الثالث"، الجامعة األردنية، عمان، وميالقكتابنا والتوجه  .6
1987. 

وقيام إسرائيل: األحداث لغاية دخول الجيوش العربية، نشر في كتاب: "القضية  1948حرب  .7
اإلسرائيلي"، الجزء الثاني من القسم األول، األمانة العامة لجامعة  -الفلسطينية والصراع العربي

 .1990الدول العربية، 

مفهوم اإلنسان في الفكر القومي العربي المعاصر، نشر في كتاب: "بحوث ودراسات مهداة إلى  .8
 .1989ع د الكريم غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين"، دمشق، 

، نشر في "الموسوعة الفلسطينية"، القسم الثاني: 1948 -1918الفكر السياسي في فلسطين  .9
 .1984لخاصة، المجلد الثالث، الطبعة األولى، الدراسات ا

دراسة أولية في الفكر السياسي للثورة العربية الك رى، نشر في كتاب: "النهضة العربية الك رى:  .10
 .1989دراسات وأبحاث" الصادر عن مديرية التوجيه المعنوي، القوات المسلحة األردنية، عمان، 

وراق في التاريخ واألدب"، مهداة إلى نقوال زيادة، هزار، فرنسا والقضية الكردية، نشر في كتاب: "أ .11
 .1992لندن، 

الخلفية الفلسفية والتاريخية لحقوق اإلنسان، نشر في كتاب: "التربية على حقوق اإلنسان  .12
 .1994والديمقراطية في الوطن العربي"، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، تونس، 

اريخ في الجامعات األردنية، نشر في كتاب: "بحوث مشكالت عضو هيئة التدريس في أقسام الت .13
 .1995ودراسات مهداة إلى ع د العزيزي الدوري"، الجامعة األردنية، عمان، 
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مؤسسات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في البالد العربية: المعوقات التي  .14
سسات البحث العلمي في العلوم تواجهها، نشر في كتاب: "أعمال المؤتمر الدولي األول حول مؤ 

اإلنسانية واالجتماعية في البالد العربية وتركيا"، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
 .1995والمعلومات، زغوان، تونس، 

أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول مؤسسات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية في  .15
ورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، تونس، البالد العربية وتركيا، منش

1996. 

صورة العرب في كتب المباحث االجتماعية المدرسية في ألمانيا االتحادية، نشر في كتاب:  .16
"مؤتمر العرب والغرب: الصور المتقابلة"، تحرير سامي خصاونة ويورغن نيلسون، الجامعة 

 .1998األردنية، عمان، 

أين؟، نشر في "علي محاف ة وآخرون: العرب وجوارهم.. إلى أين؟"، مركز دراسات  األردن إلى .17
 .2000الوحدة العربية، بيروت، 

التعددية في اإلسالم وموقف الحركات اإلسالمية العربية، نشر في كتاب: "أحمد بدر وآخرون:  .18
، دمشق، بحوث ودراسات في تاريخ العرب مهداة إلى األستاذ محمد خير فارس"، دار طالس

2000. 

اإلمكانات األيديولوجية العربية في مواجهة إسرائيل، نشر في كتاب: "العرب ومواجهة إسرائيل:  .19
 .2000احتماالت المستق ل"، الجزء األول، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

دنية (، نشر في كتاب "العالقات بين المملكة األر 1991 -1956األلمانية ) -العالقات األردنية .20
الها مية وجمهورية ألمانيا االتحادية"، تحرير غازي ع د الرحيم  ّنيك، إصدارات  ّنيك، إربد، 

2000. 

 .2001علي محاف ة وآخرون: القدس ع ر العصور، جامعة اليرموك، إربد،  .21

 روط النهضة العربية، نشر في كتاب "المشروع الحضاري بين التراث والحداثة"، تحرير غسان  .22
الخالق، مؤسسة ع د الحميد  ومان والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان وبيروت، ع د 
2002. 

الديمقراطية في األردن بين المد والجزر، نشر في كتاب: "تجارب ديمقراطية في ال لدان العربية"،  .23
 .2003وقائا المؤتمر اإلقليمي الذي عقد في بيروت في كانون الثاني 

تب المدرسية األردنية في مرحلة التعليم العام، نشر في كتاب: "العالقات صورة األتراك في الك .24
التركية ودور النخب في التحديث"، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي  -العربية

 .2003والمعلومات، زغوان، تونس، آب 

ت في تاريخ النخبة األردنية بين الواقا والتطلا إلى تغييره: سيرة ذاتية، نشر في كتاب: "دراسا .25
 .2003األردن االجتماعي، مركز األردن الجديد للدراسات، عمان، 
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قراءة في مذكرات  خصيات في المعار ة: هاني الهندي والدكتور صبحي غو ة والدكتور جمال  .26
الشاعر والدكتور يعقوب زيادين والدكتور ع د الرحمن  قير، نشر في كتاب: "دراسات في تاريخ 

 .2003ركز األردن الجديد للدراسات، عمان، األردن االجتماعي"، م

التربية الوطنية، باال تراك ما د. إسماعيل ع د الرحمن والدكتور وليد ع د الحي، دار جرير للنشر  .27
 .2006والتوزيا، عمان، 

العروبة والقومية والدين في كتابات نقوال زيادة، نشر في كتاب: "نقوال زيادة في ميزان التاريخ"،  .28
 .2008عمان،  -ربية للدراسات والنشر ومؤسسة ع د الحميد  ومان، بيروتالمؤسسة الع

الفكر القومي ومس لة الهوية، نشر في كتاب: "تجديد الفكر القومي العربي"، أعمال المؤتمر الذي  .29
 .2008نيسان  21و 15عقد في دمشق بين 

الرقابة والرقباء عند العرب: الدوافا والنتائج، نشر في كتاب: "المؤتمر العشرين لمنتدى الفكر  .30
المعاصر حول "الرقابة والرقباء، بين السياسي والديني في المجتمعات العربية" الذي عقد في تونس 

ؤسسة "، بالتعاون ما مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وم2006حزيران  24و 22بين 
 كونراد أديناور في تونس والجزائر.

تدني مستوى التعليم العالي العربي وأثره على مستق ل األمة، نشر في كتاب: "بحوث ودراسات  .31
مهداة إلى األستاذ الدكتور صالح موسى درادكة بمناسبة بلوغه سن السبعين"، عمادة البحث 

 .2009العلمي، الجامعة األردنية، عمان، 

لعربي بين الطموح والواقا القطري، نشر في كتاب: "بحوث ودراسات مهداة إلى األمن القومي ا .32
األستاذ الدكتور محمد ع ده حتاملة بمناسبة بلوغه سن السبعين"، تحرير بشار عواد معروف، 

 .2010منشورات عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، عمان، 

كتاب: "أمين الريحاني والتجدد العربي: تحديات  إعادة كتابة التاريخ عند أمين الريحاني، نشر في .33
التغيير في األدب والفكر والمجتما"، تحرير الدكتورة نجمة حّجار، مركز دراسات الوحدة العربية 

 .2012في بيروت وجامعة سدني في أستراليا، بيروت، 

 .2012تنمية التعليم والمسؤولية المجتمعية، مؤسسة ع د الحميد  ومان، عمان،  .34

كسة في الثقافة العربية: الوعي والتجاوز، نشرت كمحا رة في كتاب: "محا رات الموسم الن .35
 .2013الثقافي في الجامعة األردنية"، عمان، 

كتابة التاريخ في األردن: دراسة أولية، نشر في كتاب: "بحوث ودراسات مهداة إلى محمد عدنان  .36
 .2013البخيت"، الجامعة األردنية، عمان، 

 -1914لشام في مواجهة سياسة التجزئة األوروبية أثناء الحرب العالمية األولى وحدة بالد ا .37
 18و 14الل نانية"، الذي عقد في دمشق بين  -، نشر في كتاب: "مؤتمر العالقات السورية1918
 .2009نيسان 
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ردن، اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للحرب العالمية األولى على فلسطين واأل .38
بيكو: الحرب العالمية األولى بعيون عربية"، تحرير ر يد  -نشر في كتاب: "الطريق إلى سايكس

 .2016خشانة، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، 

الجذور الفكرية لحركات الجهاد اإلسالمي السلفية الراهنة، نشر في كتاب: "بحوث ودراسات مهداة  .39
وغه عمره السبعين"، تحرير د. مهند الم يضين، الجامعة إلى محمد ع د القادر خريسات بمناسبة بل

 .2016األردنية، عمان، 

التضامن العربي أول الطريق إلى الوحدة العربية، نشر في كتاب "العرب: معضالت ما بعد الربيا  .40
 .2017العربي"، منشورات مؤسسة ع د الحميد  ومان، 

"القدس في العصور القديمة والمتوسطة النكبة وأثرها على القدس وفلسطين، نشر في كتاب  .41
 .2018والحديثة"، دار المسيرة للنشر والتوزيا والطباعة، 

التاريخ العربي ومناهج الفكر الحديث، نشر في كتاب: "التاريخ العربي ومناهج الفكر الحديث"،  .42
عة ، جام2018نيسان/ أبريل  26 -24القسم األول: أوراق مؤتمر فيالدلفيا الثاني والعشرين 

 .2019فيالدلفيا: كلية اآلداب والفنون وفضاءات للنشر والتوزيا، عمان، 

الحكومة العربية في دمشق: لماذا لم تدم سوى عامين؟، نشر في كتاب: "الحكومة العربية في  .43
"، لمجموعة مؤلفين، الصادر عن 1920 -1918دمشق: التجربة المبكرة للدولة العربية الحديثة 

 .2020اث ودراسة السياسات، ال عاين/ قطر وبيروت، المركز العربي لألبح

العالقات الخارجية للحكومة العربية بدمشق، نشر في كتاب: "دولة النهضة العربية: المئوية األولى  .44
"، الصادر عن منتدى الفكر العربي، 1920 -1918للحكومة العربية الفيصلية والمملكة السورية 

 .2020عمان، 

الكتابة التاريخية العربية، نشر في كتاب: "القضية الفلسطينية إلى أين؟"، القضية الفلسطينية في  .45
 .2020دار يافا العلمية للنشر والتوزيا، عمان، 

المعار ة السياسية في مئة عام، نشر في كتاب أعمال مؤتمر "المجتما األردني في مئة عام"،  .46
 .21/10/2021 -18الجامعة األردنية، 

 
 :  المحكمة والمحاضرات والندوات العلميةاألبحاث في المجالت 

الجامعة األردنية  ،مجلة كلية اآلداب ،ن رة جديدة في موقف بريطانيا من مشروع سوريا الك رى  .1
  .عمان/األردن ،1972آب  ،العدد الثاني ،المجلد الثالث

المجلد الرابا، العدد األول  ،الجامعة األردنية ،مجلة كلية اآلداب ،التعليم في عهد اإلمارة األردنية .2
  .عمان/األردن ،1973أيار  ،والثاني

جامعة  ،، مجلة دراسات تاريخية1918و 1841النشاط التبشيري األلماني في فلسطين بين عامي  .3
  .دمشق/سوريا ،1980حزيران  ،العدد الثاني ،دمشق
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اللغة العربية مجلة مجما  ،1918و 1841المستعمرات األلمانية في فلسطين ما بين عامي  .4
  .1980كانون األول -آب 10-9العدد المزدوج  ،السنة الثالثة ،األردني

مجلة المستق ل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة  ،وثائق المؤتمر العربي األولنقد كتاب " .5
  .بيروت /ل نان ،1980، كانون األول/ديسم ر 22العدد  ،العربية

مجلة المستق ل العربي )مركز  ،1936-1918طنية الفلسطينية الكوابح االجتماعية للحركة الو  .6
  .بيروت /ل نان ،1981كانون األول/ديسم ر  ،24عدد  ،دراسات الوحدة العربية(

 ،41عدد ،مجلة المستق ل العربي )مركز دراسات الوحدة العربية( ،النش ة التاريخية للجامعة العربية .7
  .بيروت/ل نان ،1982تموز/يوليو 

سنة  ،23العدد  ،األمانة العامة التحاد المؤرخين العرب ،مجلة المؤرخ العربي ،االسكندرونةلواء  .8
  .بغداد/العراق ،1983

 1985أيلول/س تم ر  ،43عدد  ،مجلة  ؤون عربية ،الفكر القومي ق ل نشوء جامعة الدول العربية .9
  .تونس ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،)عدد خاص عن الوحدة العربية(

بحث القي في ندوة " الج هة  ،1938-1936الج هة الشع ية في فرنسا والحركة القومية العربية  .10
  .1987" جامعة باريس السابعة  1936الشع ية وصداها في العالم سنة 

مجلة المستق ل العربي )مركز دراسات الوحدة  ،1945-1919السياسة الفرنسية في سوريا ول نان  .11
  .1983كانون األول/ديسم ر  ،58د العد ،العربية(

12. La France et le Mouvement Nationaliste Arabe de 1914 à 1950 dans 

Relations Internationales, No.1979, Paris, France.   
مجلة  ؤون عربية )عدد خاص حول العمل العربي  ،العمل العربي المشترك : الكوابح والمعوقات .13

آذار  ،45العدد  ،تونس ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،مجاالته(في مختلف المشترك 
  .1986)مارس( 

بحث قدم إلى " مؤتمر  ،صورة األتراك في الكتب الدراسية األردنية في مرحلة التعليم العام .14
ونشر في  ،1985العالقات العربية التركية الثالث الذي عقد في رحاب جامعة اليرموك سنة 

  .1993أكتوبر  ،8و7تاريخية العربية للدراسات العثمانية زغوان عدد المجلة ال
معوقات في طريق تطوير التربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية في العالم العربي وال دائل  .15

المتاحة"، في التربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية في العالم العربي، المعهد العربي لحقوق 
 .1994اإلنسان، تونس، 

دور مؤسسات البحث في تنمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في البالد العربية وتركيا، نشر في  .16
كتاب "وقائا المؤتمر الدولي األول حول دور مؤسسات البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ة كونراد في بالد الشام وتركيا"، منشورات مؤسسة التميمي للبحوث العلمية والمعلومات، مؤسس
 . 1995أديناور، تونس، نوفم ر 
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مركز دراسات الوحدة  –مجلة المستق ل العربي  ،" الحرية األكاديمية في الجامعات األردنية " .17
  .1994كانون األول/ديسم ر  ،190بيروت العدد  ،العربية

محا رة ألقيت في المنتدى  ،دراسة تحليلية نقدية لكتاب "  يمون بيرس " الشرق األوسط الجديد .18
  .2/5/1995العربي في 

حزيران  ،84العدد  ،لندن ،"حروب البقاء : قسطنطين زريق في أعماله الفكرية "، مجلة الناقد .19
1995.  

 Responses to Plural Society, Islam and the "التعددية في اإلسالم والتقاليد العربية .20

Arab Tradition  اإلسالم والغرب الذي عقد في بيرمنجهام بين "، بحث قدم إلى مؤتمر
  .1995أيلول/س تم ر  15و13

الجهود العلمية للباحثين الغربيين والعرب واألتراك الجدد لشرح التغيرات االجتماعية واالقتصادية  .21
في المجتمعات العربية والتركية وثيقة مقدمة في ندوة "المنهجية الغربية للبحث العلمي في العلوم 

مايو  5و  2نية واالجتماعية في الدول العربية وتركيا" المنعقد في تونس العاصمة يومي اإلنسا
1996. 

" الخلفية الفلسفية والتاريخية لحقوق اإلنسان " بحث قدم في دورة سليمان الحديدي للتدريب على  .22
  .22/11/1996-15عمان  بين  ،نشر وتعزيز حقوق اإلنسان

 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ن رات في المستق ل العربي –العربي " صراع األدوار في المشرق  .23
  .1996أيلول/س تم ر  ،211العدد  ،بيروت

بحث قدم إلى ندوة " أنطونان  ،أنطونان جوسان : عادات العرب في بالد مؤاب : قراءة أردنية .24
 -لفرنسيبالتعاون ما المركز ا 23/3/1997جوسان " التي عقدت في الجامعة األردنية في 

 . CERMOC مؤسسة الدراسات الفلسطينية
Antonin Jussen dans : “ Coutumes des arabes aux pays de Moab” “ Une 

Lecture Jordanienne. 

" العقبات التي تواجه التعاون بين الباحثين في العلوم االجتماعية واإلنسانية في البالد النامية  .25
التي عقدت في باد  ،ندوة : التبادل العلمي والتعاون التنموي بحث قدم إلى  ،وزمالئهم األلمان "

 Obstacles Facing Cooperation .)باإلنكليزية( 1997( نيسان 17-14هونف ب لمانيا )

Between Human and Social Sciences’ Researchers in the Developing 

Countries and their German Colleagues.  
ورقة قدمت لندوة " الحال الفلسطيني بعد ثالثين عامًا من  ،العربي المعاصر " " فلسطين في الفكر .26

 5و3التي عقدت في منتدى ع د الحميد  ومان الثقافي بعمان بين  ،" 1967الخامس من حزيران 
  .1997حزيران 

ورقة قدمت إلى ندوة " التجديد في الفكر السياسي " التي  ،التجديد في الفكر السياسي األردني .27
  .1/6/1997عقدت في المركز األردني للدراسات والمعلومات بعمان في 
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 ،إصدار مركز جنين للدراسات االستراتيجية ،" مائة عام على الصهيونية " :  هادات على القرن  .28
  .1997الطبعة األولى  ،عمان

بحث مقدم إلى المعهد  ،تعزيز قيم حقوق اإلنسان في الوطن العربي " " دور التربية والتعليم  في .29
  .6/9/1997العربي لحقوق اإلنسان بتونس في 

محا رة ألقيت في مؤسسة ع د الحميد  ومان في  ،" أسس النهضة العربية الحديثة " .30
6/10/1997.  

الندوة المنعقدة في  " تدريس حقوق اإلنسان في المرحلتين الثانوية والجامعية " بحث ألقي في .31
  .27/11/1997-25بيروت في 

"  فيق ار يدات والقضية الفلسطينية " محا رة ألقيت في ندوة الرواد األوائل الثانية/جامعة  .32
  .14/12/1997اليرموك في 

" ن رة مستق لية نحو مطلا القرن الحادي والعشرين " ألقيت في الجامعة األردنية في  .33
20/12/1997.  

" محا رة ألقيت في معهد غوته بعمان في  1945األلمانية بعد عام  -العربية  " العالقات .34
10/2/1998.  

محا رة ألقيت في المنتدى العربي بعمان في  ،قراءة تحليلية نقدية" :"خارج السيطرة .35
24/2/1998.  

" صورة العرب في كتب المباحث االجتماعية المدرسية في ألمانيا " بحث مقدم إلى مؤتمر "  .36
  .1998نيسان/أبريل  5و3عرب والغرب " الذي عقد في الجامعة األردنية بين ال

37. Political and Economic Relations between Jordan and Spain in the Last 

Ten Years ,   اإلسبانية الذي عقد في مدريد بين  –بحث قدم إلى مؤتمر العالقات األردنية
  .15/9/1998و12

38. German Scholars and the Arab – Israeli Conflict, Paper presented to the “ 

German Orientalists Conference “   بحث قدم إلى المؤتمر السابا والعشرين للمستشرقين
  .3/10/1998-28/9األلمان الذي عقد في بون بين 

" بحث قدم إلى  1918-1914ولى ال ريطانية أثناء الحرب العالمية األ –" العالقات السعودية  .39
 . 30/1/1999و21مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام الذي عقد في الرياض بين 

دور المسلمين في التطورات السياسية ل ناء عالم المستق ل " بحث قدم إلى مؤتمر الحوار  .40
  .3/10/1999-28/9المسيحي الذي عقد في برلين بين  –اإلسالمي 

اإليراني  –السياسي في العالقات العربية اإليرانية " بحث قدم إلى مؤتمر الحوار العربي  " البعد .41
  .18/11/1999-11الذي عقد في طهران بين 

" التعددية السياسية والحركات العربية اإلسالمية الحديثة " بحث قدم إلى مؤتمر اإلسالم  .42
  .22/3/2000-20والديمقراطية الذي عقد في الجزائر بين 
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إلى أين " محا رة ألقيت في مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في  ...." األردن .43
 .2000، ونشرت في مجلة المستق ل العربي، بيروت، أيار/ 27/4/2000

"الجامعات األردنية والبحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية" محا رة ألقيت في المؤتمر  .44
 في عمان. 10/2003/ 26 – 25األول للبحث العلمي في 

"التنمية السياسية وحقوق اإلنسان" ورقة قدمت في ندوة محدودة في المركز الوطني لحقوق اإلنسان  .45
 .17/1/12/2003في عمان 

 12/1/2004"البعد القومي للقضية الفلسطينية" محا رة ألقيت في منتدى ع د الحميد  ةةومان  .46

في ندوة العلمانية في الوطن العربي في الجامعة "العلمنة في الوطن العربي" محا رة ألقيت  .47
 .11/5/2004األردنية بالتعاون ما معهد غوته 

"الوطن العربي والتحديات الدولية" محا رة ألقيت في منتدى ع د الحميد  ومان بمناسبة احتفال  .48
 . 12/6/2004مؤسسة ع د الحميد  ومان باليوبيل الفضي 

" محا رة ألقيت في أعمال المؤتمر السنوي الذي عقد في  "هل حققت النهضة العربية أهدافها؟ .49
 ل نان. ،الكسليك –في جامعة الروح القدس  2004تشرين األول / أكتوبر  29و  28بيروت بين 

العربية : الروابط والمصالح والمحاذير"، نشرت في مجلة  ؤون عربية /  –"العالقات األوروبية  .50
 .2005جامعة الدول العربية القاهرة نيسان 

"الديمقراطية في األردن بين المد والجزر" قدمت في ندوة أو اع الحركة النسائية األردنية  التي  .51
 . 6/5/2005عقدت في عمان 

52. The Jordanian State Between Local, National and Islamic Loyalties  مقالة
 .30/6/2005ألقيت في ندوة الوطنية األردنية الذي عقد في بون / ألمانيا في 

"القومية العربية وفكر الثورة العربية في أيدلوجية الدول األردنية وفي الخطاب السياسي للملكين  .53
ع د هللا األول والحسين بن طالل" محا رة ألقيت في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية 

31/8/2005. 

نقدية" محا رة ألقيت في المنتدى اإلفريقية : ن رة  –"لماذا خسرنا إفريقيا؟ العالقات العربية  .54
 .2006العربي بعمان في آذار 

"االستقالل الوطني وكيفية الحفاظ عليه"، خطاب ألقي في الحفل الذي أقامته النقابات المهنية في  .55
 .25/5/2006عمان في عيد االستقالل الستين لألردن في 

، في القاعة 7/6/2006محا رة ألقيت بتاريخ  ،وآثارها على العرب" 1967"حرب حزيران  .56
( سنة 125الها مية في بلدية اربد في افتتاح الموسم الثقافي بمناسبة احتفال بلدية اربد بمرور )

 على إنشائها.

" الرقابة والرقباء عند العرب الدوافا والنتائج" قدم في المؤتمر العشرين لمنتدى الفكر المعاصر  .57
 2006/حزيران  24-22في المجتمعات العربية حول : الرقباء والرقابة بين السياسي والديني 
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أديناور بتونس والجزائر  بالتعاون ما مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد
 وعقد في تونس.

 . 13/6/2006" ونسخة منه مترجمة باللغة الفرنسية عمان تاريخ ال نية الوطنية األردنية" .58

" قدم في المؤتمر التنمية السياسية والثقافية واالجتماعيةدور الجامعات الخاصة األردنية في " .59
األول حول التجربة األردنية في التعليم الجامعي الخاص: الواقا والطموح  في جامعة عمان 

 . 23/12/2006للدراسات العليا 

 زيادة، "العروبة والقومية والدين في كتابات نقوال زيادة"، ألقي في ندوة اإلنتاج العلمي للدكتور نقوال .60
 .21/4/2007منتدى  ومان، 

مؤسسة ع د الحميد  ومان  ،"في ميزان التاريخ نقوال زيادةكتابات العروبة والقومية والدين في " .61
 .2008بيروت  –والمؤسسة العربية للدراسات والنشر 

عمان،  227الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة ودوره السياسي في األردن، في مجلة أفكار، العدد  .62
 .2007ايلول 

"تجسير الفجوة بين األجيال العربية: المن ور السياسي"، قدم  من فعاليات  يوم القدس الندوة  .63
كلية الهندسة  -الثامنة عشر بعنوان "القدس والشباب العربي" الذي أقيم في الجامعة األردنية 

 لجنة يوم القدس. –بدعوة من منتدى بيت المقدس 27/10/2007والتكنولوجيا  في 

"مشكالت في أقسام التاريخ في الجامعات األردنية ال بد من حلها"، قدم في مؤتمر هل أقسام  .64
 .24/10/2007التاريخ ترف أم  رورة، الذي أقيم بجامعة اليرموك بتاريخ 

"التضامن العربي والمستق ل"، محا رة ألقيت في منتدى الفكر العربي في عمان تشرين  .65
 .2007الثاني/

لعربي بين الطموح القومي والواقا القطري"، قدم في منتدى ع د الحميد  ومان في "األمن القومي ا .66
7/1/2008. 

األردن للشؤون مجلة لن ام اإلقليمي العربي"، نشر في " الشراكة األوروبية المتوسطية تفكيك ل .67
 .2008،  تاء 1مجلد  2الدولية، العدد 

يد الفكر القومي العربي الذي عقد في الفكر القومي ومس لة الهوية، بحث قدم الى مؤتمر تجد .68
 .21/4/2008الى  15دمشق من 

تدني مستوى التعليم العالي العربي وأثره على مستق ل األمة، محا رة ألقيت في مجما اللغة  .69
 .16/4/2008العربية في دمشق في 

مراجعة كتاب "السلط تاريخ و خصيات" لمؤلفه الدكتور محمد عطيات، ألقي في ديوان عشيرة  .70
العطيات، بتن يم من جمعية تنمية الديمقراطية وجمعية أصدقاء ال رلمان واتحاد المرأة األردنية في 
السلط وجمعية السلط لمكافحة إطالق العيارات النارية وتجما أبناء السلط مدينة الثقافة وموقا 

 .31/10/2009ال لقاء الثقافي، في 
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الى  25ين الريحاني في سيدني/استراليا من أمين الريحاني والقومية العربية قدم لمؤتمر أم .71
26/11/2010. 

الفكر السياسي لوصفي التل قدم في ندوة وصفي التل التي أقيمت في عمان يوم الس ت  .72
28/11/2010. 

ع د العزيز الدوري وفكره القومي قدمت إلى ندوة ع د العزيز الدوري التي أقيمت في مؤسسة ع د  .73
 .20/12/2010الحميد  ومان بعمان في 

إربد كما عرفتها، قدمت في ندوة حول مدينة إربد في مؤسسة إعمار إربد/ غرفة تجارة إربد، في  .74
9/1/2020. 

 
 مقاالت ثقافية:

 .27/11/2010مراجعة كتاب يهو وع بوراث: السعي إلى الوحدة العربية،  .1
 .16/1/2011مراجعة كتاب حلمي النمنم: طه حسين والصهيونية،  .2

مذكرات سليمان النابلسي، ألقيت في مركز الحسين الثقافي  من فعاليات قراءة في مخطوطة  .3
المؤتمر الخامس حول تاريخ األردن االجتماعي والذي ن مه مركز األردن الجديد للدراسات بالتعاون 

 .28/2/2011ما أمانة عمان الك رى، في 

طرة األمريكية، مراجعة كتاب إيمانويل تود: ما بعد اإلم راطورية دراسة حول تفكك السي .4
22/6/2011. 

قراءة سريعة في كتاب: ظاهرة الصراع في الفكر العربي للدكتور أحمد يوسف التل، ألقيت في حفل  .5
 .20/9/2011توزيا الكتاب الذي أقيم في مركز الحسين الثقافي، في 

 .10/12/2012مراجعة كتاب محمد حسنين هيكل: مصر إلى أين؟ ما بعد مبارك وزمانه،  .6

 .27/7/2013ة والتمرد على واقا المهمشين، ألقيت في دائرة المكتبة الوطنية، في العصامي .7

الفضائيات اإلخبارية العربية بين عولمتين للدكتورة حياة الحويك، ألقيت في ندوة عن الكتاب في  .8
 .4/12/2013منتدى ع د الحميد  ومان، في 

الكتاب الذي أقيم في منتدى ع د  محمد أبو عريضة في كتابه أسرار عمان، ألقيت في حفل توقيا .9
 .29/10/2014الحميد  ومان، في 

المهندس محمد ها م غو ة ومؤلفه الفريد: المسجد األقصى المبارك، ألقيت في حفل إ هار الكتاب  .10
 .5/11/2014الذي ن م من ق ل منتدى الفكر العربي في فندق الند مارك، في 

ين دينيس سميث وترجمة علي أمين علي، في مراجعة لكتاب: األجندة الخفية للعولمة، ت ل .11
9/4/2015. 

قراءة لكتاب: أبو خلدون ساطا الحصري: المهندس التاريخي للفكر القومي، عصره وفكره ودوره،  .12
لألستاذ الدكتور حازم طالب مشتاق، ألقيت في حفل إ هار الكتاب الذي ن مه منتدى الفكر 

 .4/5/2015القومي، في 
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ر ع د هللا المالكي: الع ور الك ير، ألقيت في دائرة المكتبة الوطنية، في قراءة في رواية الدكتو  .13
8/6/2015. 

قراءة في كتاب "مسيحيو الفحيص من خالل سجالت محكمة السلط الشرعية" للدكتور محمد  .14
خريسات وماجدة ديات، ألقيت في حفل إ هار الكتاب الذي أقيم في النادي األرثوذكسي بالفحيص، 

 .29/8/2015في 

، 1924 -1908قراءة في كتاب: الحركة العربية: سيرة المرحلة األولى للنهضة العربية الحديثة  .15
 .24/9/2015ألقيت في منتدى الفكر العربي، في 

قراءة في كتاب الدكتور حمزة حداد: مغلق حتى إ عار آخر )مرتا التراث الديني(، ألقيت في حفل  .16
 .16/11/2015ؤون الدولية بعمان، في إ هار الكتاب الذي أقيم في مقر جمعية الش

مراجعة كتاب: ال لقان من الشرق إلى االستشراق" لألستاذ الدكتور محمد األرناؤوط، نشرت في  .17
 .29/12/2015جريدة الرأي، في 

قراءة لكتاب "فلسطين على الساحات الوطنية واإلقليمية والدولية" قراءات معمقة في الش ن الفلسطيني  .18
 .3/4/2016ازم نسيبة، ألقيت في المكتبة الوطنية بعمان، في لمعالي الدكتور ح

قراءة في كتاب المحامي سويلم نصير: السير والع ر في دروب العمر، ألقيت في نادي خريجي  .19
 .7/5/2016الجامعة األردنية بعمان، في 

ته، جهود سليمان الموسى في الكشف عن حقائق الثورة العربية الك رى من خالل قراءة في مؤلفا .20
ألقيت في ندوة "أثر سليمان الموسى في الت ريخ للثورة العربية الك رى" التي عقدت في مكتبة سليمان 

 .21/5/2016الموسى/ المركز الثقافي الملكي، عمان، في 

قراءة في كتاب "العرب والديمقراطية... أين الخلل" للدكتور ع د هللا الطوالبة، ألقيت في رابطة  .21
 .31/5/2016في الكتاب األردنيين، 

مراجعة لكتاب الدكتور إبراهيم بدران: قراءات في المس لة اإلسرائيلية، ألقيت في منتدى الفكر العربي  .22
 .20/7/2016بعمان، في 

("، ألقيت 2004 -1948قراءة في كتاب "سامي السماعين: مذكرات  ابط أردني خفايا وأسرار ) .23
 .16/8/2016ثوذكسي بعمان، في في حفل إ هار الكتاب الذي أقيم في النادي األر 

قراءة في كتاب المرحوم األستاذ حازم مشتاق: اإلسالم السياسي والفكر العلماني الجديد، ألقيت في  .24
 .30/8/2016المنتدى العربي بعمان، في 

قراءة في كتاب: تاريخ جامعة اليرموك وأحداثها، للدكتور كامل العجلوني، ألقيت في حفل إ هار  .25
 .17/10/2016أقيم في منتدى ع د الحميد  ومان بعمان، في الكتاب الذي 

 .25/10/2016: إسرائيل وفلسطين: إعادة تقييم وتنقيح وتفنيد، في  اليمقراءة في كتاب آفي  .26

قراءة في رواية الدكتور ع د هللا المالكي: غربة الحرية، ألقيت في حفل إ هار الكتاب الذي أقيم في  .27
 .30/10/2016مقر المكتبة الوطنية، في 
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(: السنوات 1957 -1953قراءة في كتاب ماهر عثمان: األردن في الوثائق السرية ال ريطانية ) .28
الخمس األولى من عهد الملك حسين، ألقيت في الندوة التي ن متها أمانة عمان الك رى، في 

14/11/2016. 

فل إ هار الكتاب قراءة في كتاب ملك يوسف التل: وصفي التل... مشروع لم يكتمل، ألقيت في ح .29
 .25/11/2016الذي أقيم في ديوان آل التل بإربد، في 

 .12/2/2017عدنان أبو عودة: مثقف ومفكر خارج اإلطار )قراءة في مؤلفيه(، في  .30

(، ألقيت في حفل إ هار الكتاب الذي أقامته جمعية 2016 -2015قراءة لكتاب انتفا ة القدس ) .31
 .19/2/2017بعمان، في يوم القدس في دائرة المكتبة الوطنية 

"، أل رف محمد العتوم، 1973و 1967األمريكية بين سنتي  -قراءة في كتاب "العالقات األردنية .32
 .8/3/2017ألقيت في حفل إ هار الكتاب الذي أقيم في منتدى الفكر العربي، في 

الجامعة قراءة في كتاب "ذكريات مقدسية: سيرة ذاتية"، للدكتور حازم نسيبة، ألقيت في مكتبة  .33
 .22/3/2017اإلسالمية، في 

 .25/4/2017زكي األرسوزي: رائد الفكر القومي العربي، ألقيت في المنتدى العربي بعمان، في  .34

ث، قراءة في بيكو ووعد بلفور إلى الثورة العربية الك رى: قراءة جديدة لألحدا -من اتفاقية سايكس .35
 .2/5/2017الصحراء لهيًبا"، في  كتاب جيمس بار "إ عال

قراءة في كتاب "الحريات األسيرة بين است داد الحكم واستغالل الدين: األصول وطريق الخالص"  .36
 .30/7/2017لمؤلفه الدكتور محمد الحموري، ألقيت في منتدى الفكر العربي، في 

قراءة في مذكرات المرحوم األستاذ مر ي القطامين: بعض ما علق بالذاكرة، ألقيت في المنتدى  .37
 .22/8/2017ي العربي، ف

محا رة ألقيت في حفل إ هار الكتاب، ونشرت في موقا يوميات عدنان أبو عودة: قراءة تاريخية،  .38
 .2018، كما نشرت في كتاب قرأت لك، 2017عمون نيوز، 

" للدكتور علي الدين هالل، مجلة 2015 -1915مراجعة كتاب "الدول الك رى والوحدة العربية  .39
 .2017، بيروت، تشرين األول (465، العدد )سات الوحدة العربية، مركز دراالمستق ل العربي

"قضية فلسطين في الكتابة التاريخية العربية"، قدم لمؤتمر القضية الفلسطينية إلى أين، الجامعة  .40
 .2020األردنية، 

 (،80هيكل األبارتهايد: أعمدة سرابية... سقوف نووية، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، العدد ) .41
2011. 

محمد حسنين هيكل، مصر إلى أين؟ ما بعد مبارك وزمانه، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، العدد  .42
(82 ،)2012. 

(: سليمان الموسى، 1924 -1908الحركة العربية: سيرة المرحلة األولى للنهضة العربية الحديثة ) .43
 .2013(، 84المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، العدد )
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، 86) انندة الخفية للعولمة، للكاتب دينيس سميث، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية، العدداألج .44
87) ،2014، 2015. 

 انالعددالمجلة الثقافية، الجامعة األردنية،  دراسة تمهيدية في الفكر السياسي للثورة العربية الك رى، .45
(88 ،89) ،2016. 

(، 90العدد ) المجلة الثقافية، الجامعة األردنية،: إسرائيل وفلسطين، قراءة في كتاب آفي  اليم .46
2016. 

 المجلة الثقافية، الجامعة األردنية،بيكو ووعد بلفور إلى الثورة العربية الك رى،  -من اتفاقية سايكس .47
 .2017(، 91العدد )

ة والمعرفة، المجلة قراءة في كتاب المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابيه: فكرة إسرائيل، تاريخ السلط .48
 .2017(، س تم ر 91الثقافية، الجامعة األردنية، العدد )

العدد  المجلة الثقافية، الجامعة األردنية،الن بابيه: عشرة أساطير عن إسرائيل، يقراءة في كتاب إ .49
(92 ،)2017. 

(، 92العدد ) ،المجلة الثقافية، الجامعة األردنيةقراءة في كتاب يعقوب  اريت: دولة إسرائيل زائلة،  .50
2017. 

 .2018(، 93العدد )التاريخ العربي ومناهج الفكر الحديث، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية،  .51

 .2019(، 94العدد )الهوية الوطنية واالنتماء القومي العربي، المجلة الثقافية، الجامعة األردنية،  .52

(، 95العدد ) الثقافية، الجامعة األردنية،المجلة جاذبية االستشراق الفرنسي، لمؤلفه  اكر نوري،  .53
2020. 

لمؤلفه  المجلة الثقافية، الجامعة األردنية،الواليات المتحدة بعيون عربية: مقتطفات أدبية مختارة،  .54
 .2020(، 95ن يل مطر، العدد )

ة في "اتجاهات الكتابة التاريخية عن األردن خالل المئوية األولى لدى الباحثين العرب: دراسة تحليل .55
 .2021المنهج والمحتوى"، مق ول للنشر في المجلة األردنية للتاريخ واآلثار، 

 

 الندوات والمؤتمرات العلمية : 
 شارك في العديد من المؤتمرات ومنها : 

  .1974المؤتمر الدولي األول لتاريخ بالد الشام المنعقد بعمان في نيسان  .1
 . 1978كانون األول -المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بالد الشام المنعقد بدمشق في تشرين الثاني .2
مؤتمر الشرق األوسط في النصف األول من القرن العشرين المنعقد في رين/فرنسا في نيسان  .3

1979.  
  .1980المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بالد الشام المنعقد بعمان في نيسان .4
الت سيسي لتخطيط التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية اإلسالمية المنعقد في تونس في االجتماع  .5

  .1981تشرين الثاني 
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المؤتمر اإلقليمي للباحثين العرب الذي ن مته مؤسسة الكسندر فون هم ولدت األلمانية في القاهرة  .6
  .1982في تشرين الثاني 

-26/11لذي عقد في ليماسول بق رص في مؤتمر أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ا .7
1/12/1983.  

  .1985اجتماع مجلس اتحاد الجامعات العربية المنعقد في صنعاء / اليمن في  باط  .8
  .1985المؤتمر الدولي الرابا لتاريخ بالد الشام المنعقد في عمان في آذار  .9
  .1987عمان  ،المؤتمر االستراتيجي العربي .10
  .1987جامعة باريس السابعة  ،1936ها في العالم سنة ندوة الج هة الشع ية وصدا  .11
  .1988تشرين الثاني  ،عمان ،الجامعة األردنية ،ندوة " الق ول في التعليم العالي " .12
  .1985جامعة اليرموك والجامعة األردنية عمان  ،التركية الثالث –مؤتمر العالقات العربية  .13
  .1990في بنغازي/لي يا في  باط  اجتماع مجلس اتحاد الجامعات العربية المنعقد .14
  .1990المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بالد الشام المنعقد في عمان في آذار  .15
الندوة الخامسة عن تدريس حماية حقوق اإلنسان التي ن مها المعهد الدولي للدراسات العالية في  .16

  .1990تموز  -العلوم الجنائية في سيراكوزا/إيطاليا في حزيران 
 . 1990اجتماع االتحاد الدولي لرؤساء الجامعات المنعقد في بلد الوليد/إسبانيا في تموز  .17
  .1990اجتماع االتحاد الدولي للجامعات المنعقد في هلنسكي/فنلندا في آب  .18
مؤسسة العالم "، Devenir des steppes d’Arabie et du bilad ach-cham مؤتمر " .19

 .1991نيسان  13 -9اإلسالمي، باريس، 

 .1994آذار  23 -2ندوة "أقسام التاريخ في الجامعات العربية وتدريس التاريخ"، الجامعة األردنية،  .20

أيلول  4 -2مؤتمر "التربية المدنية في العالم العربي: التحديات والتعاون المستق لي"، بيروت،  .21
1994. 

 .1994أيلول  21 -19ندوة "الثقافة كنشاط إنساني"، وزارة الثقافة األردنية، عمان،  .22

 .1994أيلول  28 -27ندوة "الحرية األكاديمية في الجامعات العربية"، المنتدى العربي، عمان،  .23

 . 1994/أيلول/21-19ندوة " اإلسالم والغرب "، جامعة اليرموك / اربد،  .24

/ 28-26فرنسا/باريس  ،ندوة اليونسكو : " بناء القدرات في التعليم العالي للقرن الحادي والعشرون " .25
  .1994أيلول 

  .1994/نيسان /28-24بيروت  ،مؤتمر " اإلسالم والمسلمون في عالم متغير " .26
 ،مؤتمر عن دور مؤسسات البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية في البالد العربية وتركيا .27

  .1995/أيار/31-26المنعقد في زغوان بتونس بين 
  .1995/أيار/29-22طوكيو  ،األس وع األردني في اليابان .28
  .1995/أيلول/15-12مؤتمر " اإلسالم والغرب " المنعقد في بيرمنجهام في  .29
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المؤتمر العالمي الثاني حول " منهجية البحث العلمي الغربي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية عن  .30
  .1996/أيار 5و2المنعقد في تونس بين  ،البالد العربية وتركيا "

  .22/12/1996و15المرحوم سليمان الحديدي للتدريب على حقوق اإلنسان بين دورة  .31
تونس في -التي ن مها المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،الندوة العربية للتربية على حقوق اإلنسان .32

 . 27/11/1997-25بيروت 
  .1998نيسان /أبريل  5و3العرب والغرب " الذي عقد في الجامعة األردنية بين "مؤتمر  .33
  .15/9/1998و12اإلسبانية " الذي عقد في مدريد بين  –مؤتمر " العالقات األردنية  .34
 . 3/10/1998-28/9الذي عقد في جامعة بون في ألمانيا بين  ،مؤتمر " المستشرقين األلمان  " .35
  .30/1/1999-21الذي عقد في الرياض بين  ،مؤتمر " المملكة العربية السعودية في مائة عام " .36
 . 3/10/1999-28/9الذي عقد في برلين بين  ،المسيحي " –الحوار اإلسالمي  مؤتمر " .37
  .17/11/1999-15اإليراني " الذي عقد في طهران بين  –مؤتمر " الحوار العربي  .38
  .22/3/2000-20مؤتمر " اإلسالم والديمقراطية " الذي عقد في الجزائر بين  .39
 .2001نيسان  26-23قد في فاس بين مؤتمر " نحو مشروع حضاري نهضوي عربي  " الذي ع .40
 10-9الذي عقد في المنامة في  ،مؤتمر " ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين والتعليم الجامعي " .41

  .2002 باط 

 . 2002أيار  5و3مؤتمر " التاريخ االجتماعي األردني " الذي عقد في فندق هوليدي إن بعمان بين  .42

التركي ومو وعه " دور النخب العربية والتركية في تحديث بالدهم في  -المؤتمر الثالث العربي  .43
  . 2002أيار  26و22الحا ر والمستق ل " في الفترة بين 

 24/10/2002و23المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة العرب الذي عقد في عمان يومي  .44
  .ية في الوطن العربيومو وعه: " السياسات الثقافية من أجل التنم

الديمقراطية في العالم العربي التي عقدها معهد العلوم االجتماعية في الجامعة الل نانية في  مؤتمر .45
  .2003كانون الثاني  11-9بيروت بين 

  .1/10/2003سوريا في  –محا رة في مكتبة األسد بدمشق  .46

العلمي في الفترة ما بين  المؤتمر األول للبحث العلمي في األردن لجمعية أصدقاء البحث .47
  .26/10/2003و25

آذار  11و 8عربيًا وإقليميا ودوليًا " عقد في بيروت بين  ،مؤتمر عن " احتالل العراق وتداعياته .48
2004. 

 .11/5/2004ندوة "العلمانية في الوطن العربي" في الجامعة األردنية بالتعاون ما معهد غوته  .49

ل نان  –قافات " التي عقدت في جامعة الروح القدس / الكسليك ندوة " النهضة العربية وحوارات الث .50
  .2004تشرين األول/أكتوبر  29و28بين 

األلمانية " التي عقدت في برلين بين  –ندوة " اإلصالح والتحديث في األردن والعالقات األردنية  .51
  .14/10/2004و13
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 ،ل نان –طرابلس  ،عقدت في جامعة ال لمند ،ندوة " دور الجامعات في حوار الثقافات واألديان " .52
 2004تشرين األول  8-4بين 

كانون  11-8عقدت في بيروت بين  ،ندوة " حصيلة العقالنية والتنوير في الفكر العربي المعاصر " .53
  .2004األول/ديسم ر 

 .28/2/2005-27البحرين في   -مؤتمر" الوسطية بين التن ير والتط يق "، عقد في المنامة .54

 .2005نيسان/أبريل  9-6المؤتمر القومي العربي الذي عقد في الجزائر بين  .55

ندوة " أو اع الحركة النسائية والحركة الوطنية األردنية" في عمان من ق ل اتحاد المرأة األردنية يوم  .56
 .6/5/2005الجمعة الموافق 

 .30/6/2005مؤتمر الهوية الوطنية األردنية عقد في بون /ألمانيا في  .57

 .24/6/2006-22ؤتمر العشرين لمنتدى الفكر المعاصر عقد في تونس من الم .58

المؤتمر األول حول التجربة األردنية في التعليم الجامعي الخاص: الواقا والطموح  في جامعة  .59
 .23/12/2006عمان للدراسات العليا 

 .3/4/2007ندوة حول نقوال زيادة وانتاجه الفكري عقدت في مؤسسة ع د الحميد  ومان في  .60
 .21/4/2008الى  15مؤتمر تجديد الفكر القومي الذي عقد في دمشق من  .61
تشرين الثاني  22الى  21التركي"، التي عقدت في مدينة اسطن ول من -ندوة حول "الحوار العربي .62

2009. 

تموز  8و 5المؤتمر الدولي حول التعليم العالي، الذي عقد في من مة اليونسكو بباريس بين  .63
2009. 

 7السوربون بباريس من -ر الدولي الحادي عشر لتاريخ وآثار األردن عقد في جامعة باريسالمؤتم .64
 .14/6/2010الى 

 .6/4/2010ندوة أقسام التاريخ في الجامعات األردنية، التي عقدت في جامعة اليرموك في  .65

 .2010نيسان  16و 15ندوة: هل هناك اتجاهات جديدة في كتابة التاريخ العربي بدمشق، يومي  .66

 .2010تموز/ يوليو  15المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي األردني، الذي عقد في  .67

 .9/12/2010ندوة مكافحة الفساد، التي عقدت في فندق حياة عمان في  .68

احتفاالت حزب البعث العربي اال تراكي في دمشق، التي عقدت في القيادة القومية للحزب في  .69
 .6/4/2011م البعث" في ، وجرى تكريمي بتقليدي "وسا5/4/2011

رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثقافي الوطني السابا في الجامعة األردنية، الذي عقد في  .70
1/11/2011. 

ندوة "أمين الريحاني والتجدد العربي: تحديات التغيير في األدب والفكر والمجتما"، التي عقدت في  .71
 .16/12/2011جامعة سدني األسترالية في بيروت بالتعاون ما مركز دراسات الوحدة العربية و 

البعث..التجربة وأفاق المستق ل حول ال دايات األولى للنضال في ت سيس الحزب والفكر ندوة " .72
 .5/4/2011في  "، القيادة القومية لحزب البعث اال تراكي،القومي
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 .29/9/2012ندوة منتدى الرواد بعمان بالدكتور ع د الكريم غرايبة في  .73

ة الجامعة األردنية، التي عقدت في مدرج أحمد اللوزي في كلية الملك ع د هللا الثاني يوم ندوة ذاكر  .74
 ،  من احتفاالت الجامعة بعيدها الخمسين.6/11/2012

 .2014 ،اإلسرائيلي بعد الحرب على غزة"، عمان –ندوة " تحوالت الصراع العربي  .75

الملكية األردنية، عمان،  -الدفاع الوطني مؤتمر "أيديولوجية الدولة األردنية" والذي ن مته كلية .76
2014. 

فريدريش ناومان ندوة " اإلصالحات التعليمية في األردن: ماذا نحتاج بعد ؟" والتي ن متها مؤسسة  .77
 .2014لزمالء الهم ولدت، 

 .2014ندوة " الشورى والديمقراطية" الجامعة األردنية، عمان،  .78

ية والثقافية للحرب العالمية األولى على فلسطين واألردن" "اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماع .79
 .2015 من مؤتمر "مئة عام على الحرب العالمية األولى"، ل نان، 

باالنجليزية عن الحرب العالمية األولى وأثرها على  BBCفيلم أعدته هيئة اإلذاعة ال ريطانية  .80
 ، في مركز هيا الثقافي.9/6/2015المشرق العربي في 

، بتن يم 5/9/2015و 4الدين والشرعية والعنف، الذي عقد في فندق الندمارك يومي مؤتمر  .81
 مؤسسة مؤمنون بال حدود ومركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية.

المؤتمر الثالث لمؤسسة مؤمنون بال حدود "الجذور الفكرية لحركات الجهاد السلفية"، المغرب،  .82
2015. 

 .21/1/2016قدس، عقدت في مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، في ا ة الفندوة حول انت .83

بيكو على الخريطة الجيوسياسية في المشرق العربي، التي عقدها  -ندوة انعكاسات اتفاقية سايكس .84
 .26/5/2016مركز الزيتونة للبحوث والدراسات في بيروت في 

 .9/8/2016اع الوطني، في ندوة بعنوان "أيديولوجية الدولة األردنية"، كلية الدف .85

 .25/11/2016ندوة وصفي التل: مشروع لم يكتمل، عقدت في ديوان آل التل بإربد، في  .86

 .2016ندوة بعنوان "ممدوح الروسان مؤرخًا، قسم التاريخ، جامعة اليرموك، إربد،  .87

حدود،  سسة مؤمنون بالمؤ عقدت في ندوة بعنوان "سؤال النهضة العربية وتجليات الخطاب الديني"،  .88
 .12/12/2016عمان، في 

 .25/2/2017ندوة ذاكرة األستاذ عدنان أبو عودة، التي عقدت في منتدى الرواد الكبار بعمان، في  .89

مؤتمر الذكرى المئوية للثورة العربية الك رى "مشروع النهضة في الثورة العربية الك رى"، عمان،  .90
2017. 

لفيا "التاريخ العربي ومناهج الفكر الحديث" الذي عقد المؤتمر الدولي الثاني والعشرين لجامعة فيالد .91
 .24/4/2018في جامعة فيالدلفيا بعمان في 

 .9/10/2018و 8مؤتمر القضية الفلسطينية إلى أين؟، عقد في رحاب الجامعة األردنية أيام  .92
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في  مؤتمر أعمدة األمة األربعة )العرب والترك والفرس والكرد(، الذي عقده منتدى الفكر العربي .93
 .22/7/2018فندق لو رويال بعمان، في 

 -1918ندوة دولة النهضة العربية: المئوية األولى للحكومة العربية الفيصلية والمملكة السورية  .94
 .2/9/2018، التي عقدت في قاعة اجتماعات مجلس أمانة عمان الك رى بعمان، في 1920

االحتفال بمرور مئة عام على في  "إلى مدرسة سما الروسان في عيدها المئوي األول"، ألقيت .95
 .20/9/2018ت سيس مدرسة سما الروسان في قرية سما، ليلة 

 11و 10مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي عقد في رحاب جامعة الطفيلة التقنية أيام  .96
 .12/10/2018و

العربية، التي  –الصينية"، ألقيت في ندوة العالقات الصينية  -"آمال وتطلعات في العالقة العربية .97
 .20/10/2018عقدت في مركز دراسات الشرق األوسط بعمان، 

" القدس واألمة"، محا رة ألقيت في مجما اللغة العربية األردني في موسمه الثاني، في  .98
21/11/2018. 

ندوة الوثائق المتعلقة بالملك حسين بن طالل، التي ن مها مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة  .99
 .20/12/2018األردنية، في 

الندوة االستذكارية حول المؤرخ سليمان الموسى، التي ن مها قسم التاريخ في الجامعة األردنية،  .100
 .12/3/2019في 

المؤتمر السنوي السادس "الحكومة العربية بدمشق: لماذا لم تدم سوى سنتين"، قدمت في  .101
فرع ل نان في بيروت،  -ث ودراسة السياساتللدراسات التاريخية الذي ن مه المركز العربي لألبحا

 .27/4/2019و 26يومي 

مؤتمر الدولة األردنية على مشارف "الفكر السياسي للدولة األردنية ومرتكزات  رعيتها"، ألقيت  .102
المئوية األولى، الذي ن مته كلية األمير حسين بن ع د هللا الدولية في الجامعة األردنية ومركز 

 .11/4/2019و 10ي الرأي للدراسات، يوم

، التي عقدت في مركز 2019 -1989ندوة: ثالثون عاًما على التحول الديمقراطي في األردن  .103
 .30/9/2019الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام في الجامعة األردنية، في 

"منهجية قراءة التاريخ واإل كاالت التي تواجه من يقرأه"، محا رة ألقيت في مركز دراسات  .104
 .5/10/2019شرق األوسط في ال

"أزمة المحاور العربية وآفاق المصالحة بينها"، قدمت في ندوة "العالم العربي من االنقسام إلى  .105
 .25/11/2019المصالحات"، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان في 

تجارة عقدت في مؤسسة إعمار إربد/ غرفة ندوة حول مدينة إربد، "إربد كما عرفتها"، ألقيت في  .106
 .9/1/2020إربد، في 

"، قدم في مؤتمر "المجتما األردني في 2021 -1921"المعار ة السياسية األردنية في مئة عام  .107
 .21/10/2021 -19مئة عام"، الجامعة األردنية، 
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