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 الرسائل العلمية :

 اليعقوبي وموقفه من خالفة بني العباس". لدكتوراة "رسالة ا •
المسعودي ) • الحسين  بن  أمية عند على  بني  الماجستير " خالفة  م( دراسة  749-661هـ/132-41رسالة 

 منهجية ".  تاريخية
 
 :ةالعلمي الخبرات 

 التعليم ربية و العمل في مجال التدريس بوزارة الت •
 . الجامعيال التدريس العمل في مج •
 . العمل كباحث في مجال التاريخ الشفوي  •
 . م2002-2001  لعام الحصول على المعلم المتميز على مستوى مديرية محافظة رفح •
 .(العلوم اإلنسانيةمبحث التاريخ للصف الثاني عشر )االشتراك في ورشات إعداد المنهاج الفلسطيني األول ل •
"  علمي الفلسطينيالبحث الس لجحة ممن"ضمن مع عدد من الباحثين شروع بحثي بالشراكة الحصول على م •

 ية" قثي ريخية تو : دراسة تات يافلسطين االسيرات ال" نوان ع كان بم والذي 2014
 م. 2019 لجامعية كلية العودة اب "ة واإلنسانيةقانونيجلة كلية العودة للدراسات ال"مث أبحاتحكيم  •
الذي عقد في  شعب وهوية وطن"اكرة ذ  –راث الفلسطيني لت "ااث في المؤتمر العلمي التاسع تحكيم أبح  •

 م.2018أبريل /نيسان17
و" الذي عقد  وسلنية بعد أية الفلسطي مر العلمي الثامن "التحوالت الموضوعية في القضتتحكيم أبحاث في المؤ  •

 .م 2016بر أكتو  5-4خ  بتاري 
 . م2018  سالميةدس للبحوث والدراسات اإللقعية اجم جلةفي م حاث تحكيم أب •
  (مية غزةالجامعة اإلسال -  لبحث العلمي والدراسات العليامادة ا)عالدراسات اإلنسانية  جلةاث في متحكيم أبح  •

 م. 2018لعام 
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 :الماجستيرسائل اإلشراف على ر  

للطالبة سلسبيل حسن يوسف خليل   م(2014-1947" )"حياته وجهاده لرنتيسيعبد العزيز ا الشهيد الدكتور  •
 م. 2017/ 29/8 في ,وتمت المناقشة

-1100=   ه560-493ة المشتاق لإلدريسي )المي في كتاب نزه اإلس هر الحضارية في المشرق المظا •
 م. 2018/ 11/ 26  في شةلمناق, وتمت ا حرائدة علي فرج شلللطالبة جية منهة خي( دراسة تاريم.1164

  أبوعة عبد العزيز محمد توح الشام دراسة تاريخية منهجية للطالب جممنهج الوافدي ومصادرة في كتابه ف •
 . م2014/ 8/12  في وتمت المناقشة , عنزه

  إبراهيم( دراسة تاريخية منهجية للطالب م 749  -661هـ / 132-  41خالفة بني امية عند اليعقوبي ) •
 . م العالينح الدبلو وم   1/2013/ 15, تم اعتمادها   محمد محمود ابو الكاس

فتحي  اسماء  ةم ( للطالب  750  – 661 -هـ   132  – 4)  ق حركات الخروج على الخالفة االموية في العرا •
 . م2014/  5/  15ابراهيم الصوفي , تم اعتمادها في 

ه  421-388)عهد السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي ة في ويزنين للدولة الغأسباب النصر والتمك •
 م. 21/11/2018تمت المناقشة في د محمد زعرب و للطالب محمد أحم م(998-1030/

م( للطالب إبراهيم زياد 750-636ه/ 132-15األموية )فتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة ال منن قنسري د نج •
 م. 4/2017/ 12إبراهيم مقداد وتمت المناقشة في 

ح  ان فريتوفيق سلمم( للطالب 847-750/ه 232-132ول )عهد العباسي األمية في الثغور الشاال •
 م.1/2017/ 14في وتمت المناقشة  الحشاش

لطالب م( ل1250-1516ه/648-923) في بالد الشاممؤسسات الفقراء يك في إدارة الممال دولةدور  •
 .طلاألس حمد حيدر مصطفىم

د مم( للطالب مح1517-1250/ ه923-648)كي ملو عصر المخالل الركة العمرانية في فلسطين الح •
 .علي محمد أبو رزق 

 . حللطالب رامي حسن أحمد اللو  م(750-662ه/132-41ية واألمنية في الدولة األموية )تطور المؤسسة العسكر  •
تاريخية  دراسة  موي الح  قوت ياالبلدان لجم األوضاع االجتماعية في المشرق اإلسالمي من خالل كتاب مع •

 . زايد بو  راهيم أ امي فيصل إبر م( للطالب 1229-1178ه/ 574-626) هجيةمن
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 :ريسائل الماجستر ناقشة على الم

وتمت   هد أبو جب رين خميس العبة شللطالب م(92-400م/711-1010)لس األند إلسالمية في األسرة ا •
 م.2/2018/ 4لمناقشة في ا
  (م847-750ه/ 232-132)باسي األول ن في العصر العنساإل والقضاء في تطبيق حقوق ا لحسبةدور ا •

 م. 29/1/2017في   ناقشةمت الموت اميمة يوسف أحمد وشاح للطالبة
وتمت طي ة أفراح أحمد نايف القطللطالب (م749-661ه/132-41) عهد األموي الفي  يةامالشغور الث  •

 م.2017/ 14/2شة في المناق
شرى سعيد عبدالرحمن  ( للطالبة بم1258-750ه/656-132اق )ي العر ة ففي الدولة العباسي حقوق المرأة  •

 م. 2015/ 29/7قشة في ت المنامهدي وتم
البن فضل هللا العمري    صار"مالك األمبصار في ممسالك األاب "صورها كت حضارة مصر والشام كما ي  •

 م.2018/ 1/4وتمت المناقشة في  اليعقوبيد احميل خله( للطالب احمد 648-749)
(  م1382-1279ه/783-678قالوون )ية في عهد اسرة المنصور لوكللدولة المممكين وامل النصر والتع •

 م. 1/8/2018مت المناقشة في تللطالب اياد احمد عبد العزيز مغاري و 
م(  1517-1250ه/923-648بالد الشام )في مصر و اليب المماليك في القضاء على الثورات ق وأسائطر  •

 م. 5/2018/ 5احمد محمد فوجو وتمت المناقشة في للطالب محمد 
د  طالب فريلل م(661-622ه/ 4-1اشدي )بوي والر ق األسرى في الدولة اإلسالمية خالل العهدين الن حقو  •

 م. 1/2016/ 6ة في قشمناحسين احمد وتمت ال إسماعيل
الى   ه11غير المسلمين )منين ربللمحاسان في الدولة اإلسالمية إلن ا حقوق  •

ة في وتمت المناقش حسنين  أبو م( للطالب مهدي جبر عبد السالم 661الى632ه(/)40
 م. 2/10/2018

  إسماعيل( للطالب مصعب م1517-1250/   ه648-922رى )المماليك في تحرير األس دولة جهود  •
 م. 11/10/2017مون وتمت المناقشة في محمد هشل

القسر   • عبدهللا  بن  اإلسالمية  خالد  المصادر  في  عبد    م(743-686ه/125-66)ي  لطفي  جالل  للطالب 
 م. 2016/ 10/ 19ة في قر وتمت المناقشالنبي ص 

الش • )الحج  المملوكي  العصر  في  للطالب  1517-1250ه/ 923-648امي  شاكر  م(  اللطيف  فريد  عبد 
 م.4/2016/ 27قشة في ت المناوتم الحشاش

حمد  ( للطالب عماد صالح مم1171-969ه/ 567-358مي )منفاطهد العفي مصر في ال  اإلنسانقوق  ح •
 م. 10/6/2014شيخ العيد وتمت المناقشة في 
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ستة وتمت   أبوم للطالب عبد الرحمن سالم احمد  1967-1948  واإلسرائيلية  األردنية   السياسةالقدس في   •
 .م2016-24/4اقشة في المن

الطر م • مرويات  في  محمد  بن  )وان  للطالب  749-ه 132م/ 691-ه 72بري  سالم  م(  صبحي    أبو احمد 
 م.6/2014/ 16قشة في  مصبح وتمت المنا

من • ومصر  الشام  بالد  في  الطولالحرائق  الدولة  بداية  المماة  ونيذ  دولة  نهاية  )حتى  -ه254-923ليك 
 م.8/2015/ 10  فيناقشة وتمت الم مد محمد عبيد لب اياد احلطا( لم1517-868

لب ثروت محمد احمد البيك وتمت م( للطا847-750ه/ 232-132فة العباسية )في الخال  اإلنسانقوق  ح •
 م.4/2015/ 8 مناقشة فيال

للمسالا • الحضاري  في  بداع  االندلس  في  االمار لمين  والخالعهدي    م( 1030-755=    ه422-138)  فةة 
 م.6/2015/ 16ويل وتمت المناقشة في  لبرد ا للطالب مجدي خليل محمد 

للطالب ماجد نمر عثمان الزبدة وتمت المناقشة   (م 1492-711ه/ 897-92) لس  محنة العلماء في االند  •
 م. 2014/ 12/ 20في 

( للطالب طارق محمد شريتح الكرد  م1517-1250ه =  922-648يك )دولة الممالقوق االنسان في  ح •
 م.2015/ 19/8لمناقشة في وتمت ا

-1194/ه648-589)   أيوب اخبار بني  في  تابه مفرج الكروب  عند ابن واصل في ك الح الدين  صخلفاء   •
تاريم1254 دراسة  عب(  حسين  سمير  للطالب  منهجية  الخية  المناحسن  م  أبوكريم  د  في  وتمت  قشة 

 م. 2013/ 6/1
الع لا • بن   األمين باسي  خليفة  ال  محمد  ) هارون  للطالب  814-787ه/ 198-171رشيد  محمود   إبراهيم م( 

 م. 25/5/2013 ة فيمناقشلفرج وتمت ا إبراهيم
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 المحكمة : حاث واألب الكتب 

 
 –دراسة شفوية ووثائقية "  –لفلسطينيين برفح سيناء المشاركة في إعداد كتاب بعنوان " مخيم كندا لالجئين ا •

 .در عن مركز التاريخ الشفوي الفلسطيني بجامعة القدس المفتوحةصا
 د. دراسـة تاريخيـة وثائقيـة() م21/11/2012-14 يلجسـحجـارة المعركـة    –ة  ز حرب األيام الثمانية علـى غـ •

 .المدني  عمررشاد  ى شاهين ، د.طفصأ.د رياض م، براهيم أحمد أبو شبيكةإ
" في حضرة الغياب دات شها –سو اني مصطفى بسية اإلسالمي : هداعيالمشاركة في إعداد كتاب بعنوان "ال •

 م.10/1/2019خ ريفي تا( لالستشارات وحل النزاعات كمة بيت الحهد شر مع)ن
  إلنسـانيةم اعلـو والآلداب اة كليـ –عـة نواكشـو  جامالتاريخيـة واالجتماعيـة فـي الدراسـات  جلة  نشر بحث في م •

معـالي  األسـتاذةبالشراكة مع " نموذجا   فلسطينم 1199-ه596ت  ائل القاضي الفاضل السياسيةوان "رسنبع
 .م6/1/2019في تاريخ  السالم الحلبيعبد 

  علـوم اإلنسـانيةوالآلداب اة كليـ –عـة نواكشـو  جامالتاريخيـة واالجتماعيـة فـي الدراسـات    جلةفي منشر بحث   •
بالشــــراكة مــــع " م الموصــــل والجزيـــرة نموذجــــا  1199-ه596ت  لفاضـــل السياســــيةقاضــــي اائل الوان "رســــنـــبع

 .م21/12/2019في تاريخ  السالم الحلبيمعالي عبد  األستاذة
والمبــاني اقــع هيــل المو تأمر الــدولي الرابــع للتــراث الثقــافي والمعمــاري ؤت"المــة فــي بورقــة عمــل محكمــالمشــاركة  •

ة دسـهنسـة المعماريـة )كليـة الهند راث الثقـافي وقسـم الإيوان للتمركز   –ة  طلبات المعاصر األثرية في ضوء المت
 م.2019أبريل 24-23بتاريخ ( ميةبالجامعة اإلسال

"  ة والنفسـية للعـدوان علـى غـزة" فـي ورقـة بعنـوانالتربويـاعيات ؤتمر التربـوي الخـامس "التـد المـر بحـث فـي  نش •
 م.13/5/2015-12" بتاريخ حروب والكوارث ظل الطين في لتحسين التعليم في فلسيك اكتب جهود الممال

ء ضــو ة فــي اقــع األثريــو ني والمتأهيــل المبــاي "والمعمــار اث الثقــافي للتــر  الــدولي الرابــع المــؤتمر ر بحــث فــينشــ •
فـي " المنعقـد كم المملـوكيترة الحفالكبير ري مع العمللجاوالثقافي " بعنوان "الدور التراثي ةعاصر طلبات المالمت
 .اإلسالميةة هندسة الجامعكلية ال- م2019يل أبر 24-23فترة 

ية من "صور الفرق اإلسالم( بعنوان عراقال – ة المؤرخينيجمع)ة التاريخ والتراث واآلثار ث في مجلحنشر ب •
 .31/10/2019ريخ بتا "ه626ياقوت الحموي ت ن للداالب جمخالل كتاب مع

ــي  • ــث فـ ــر بحـ ــة العلنشـ ــة لالمجلـ ــات التاريميـ ــاريةلدراسـ ــة والحضـ ــيد  خيـ ــة السـ ــد جامعـ ــي السمحمـ ــن علـ نوســـي بـ
 م2019ه" العدد الرابع 124فى عام لمتو بعنوان "محمد شهاب الزهري ا التاريخ والحضارةكلية  –سالمية اإل
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 :ك فيهاالمؤتمرات التاريخية المشار 

 لصهيونية اإلسرائيلية: مظاهرها، أسبابها، جذورها" لمؤتمر العلمي الخامس: "العنف والعدوانية اا •
 .(م2010البيرة )إبريل  –جمعية إنعاش األسرة  –الذي أقامه مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني         

 .االنتصار عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر فلسطين اسباب االحتالل وعوامل •

ولي االول لكلية الربا  الجامعية بغزة _ فلسطين " فلسطين اسباب  للمؤتمر العلمي الد عضو اللجنة العلمية  •
 م 2015براير ف24,25,26االحتالل وعوامل االنتصار "وذلك في 

 . م2014  -م 2013عضو لجنة تعديل المناهج بوزارة التربية والتعليم لعام  •
في فندق   2014وي لعام شفممثال لمركز التاريخ ال , واالثاروزارة السياحة  رئيس في ورشة العمل مع عضو •

 المتحف .
 . م2014عقد دورة تعليمية مع وزارة شؤون المرأة عن " انا القدس "  •
 م. 2004,2005,2006مدرس في كليه العلوم االنسانية في الفترة   •
ورقة عمل عن تطور مركز التاريخ الشفوي   ورشة عمل تفعيل المراكز والوحدات في الجامعة االسالمية وتقديم •

 . م2014/ 11/ 25

 :المناصب اإلدارية والخبرة العملية 

 . م2021-2019، م2017-2016 تينة في الدور ميسالإلعة ابالجام  واآلثار قسم التاريخ سرئي •
 . 6/2009/ 30وحتى   8/2008/ 31نائب رئيسا لقسم التاريخ بالجامعة اإلسالمية من تاريخ   •
  1/9/2013من   ، م2011/ 31/8-2009/ 23/9 منمية بغزة ز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلساللمرك مشرفا   •

 . م2019حتى 2018/ 1/1، من  2015/ 31/8 –
 م. 2017/ 4/8م حتى 8/2016/ 13عد بقسم التاريخ من تاريخ  أستاذ مسا •
 م 2019-2017 للدورة فتوحمة للتعليم المة جامعة األمجلس إدار  نائب رئيس •
 . افية في قسم التاريخ واآلثار بالجامعة اإلسالميةعضو اللجنة الثق  •
 .عضو لجنة االمتحانات لكلية اآلداب  •
 .م2013-  2012الجامعة االسالمية بغزة  اآلداب , كلية   رئيس مركز التاريخ الشفوي  •
 . م 2014  - 2013في الجامعة االسالمية لدورة   اآلداب كليه  مجلسعضو  •
 . م 2019  - 2018المية لدورة  في الجامعة االس اآلداب كليه  مجلسعضو  •
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 . م2021  - 2020في الجامعة االسالمية لدورة   اآلداب كليه  مجلسعضو  •
 . م 2014  – 2013في دورة   اللجنةوامين سر  اآلداب عضو لجنة الشؤون الخارجية في كليه  •
 .م  2014 –  2013لدورة  اآلداب عضو اللجنة االجتماعية في كلية  •
 .م  2015 –  2014  لوحدات في الجامعة االسالميةاو كز المر ا طويربت اللجنة التنسيقية الخاصةعضو  •
لمنعقد ا شعب وهوية وطن"اكرة ذ  –اث الفلسطيني " التر  ؤتمر العلمي التاسعضيرية في المالتح لجنة العضو  •

 م.2018ن/أبريل نيسا17في 
 . م2015  – 2014 اآلداب كليه  امتحانعضو لجنة  •
 . م2019  – 2018 اآلداب كليه  امتحانعضو لجنة  •
 م. 2018كلية اآلداب يجين الخر لجنة  عضو •
 م.2018ة اآلداب كليفية العلمية ة الثقااألنشط جنة عضو ل •
 م. 2019داب كلية اآلة اديميلجنة المتابعة األكعضو  •
 . 2015 –  2013الجامعة االسالمية تحت التأسيس متحف  عضو لجنة •
 .م 2018  االسالمية الجامعةلفلسطيني في لتراث اثار وااآلمتحف  تجهيز  عضو لجنة •
 . م2019داب كلية اآلاللجنة االجتماعية بعضو  •
  مجيةإلسالمية في الخطة البراعة ا صوت الجام-آن الكريم ة القر في إذاع جديد""صباح ج ركة في برنام المشا •

 م. 2015لسنة 
الخطة  إلسالمية في عة اصوت الجام-آن الكريم ة القر في إذاع "من التاريخ ات صفح"ج ركة في برنام المشا •

 . م2018-2016  مجيةالبرا
 . م2019-2018 مجيةفي الخطة البراالقدس صوت ة في إذاع "حبيبتيسطين يا  فل"ج ركة في برنام المشا •
 حف التاريخ والتراث من خالل الحديث عن متضائية " قناة األقصى الف مج "صباح فلسطيننااركة في بر المش •

 م.2018  الفلسطيني
 م.2018/ 12/ 10ة  جات الفلسطينيهفي فقرة الل ن"فلسطيالمشاركة في برنامج "صباح  •
فلسطين  في  "لتاريخيةتراثية وااللتصوير المواقع األثرية و  ةفلسطيني انوراما"ب إعداد مشروعة في ركمشاال •

 م. 2014  ورامامع مشروع بان  بالشراكة
 م. 2018ديسمبر حتى  م2018رما بين يناي" ويةيرة النبلسلسي "التحليل السياسي وإعداد البرنامج السياالمشاركة  •
ة  وحد-ة ف والشئون الديني" وزارة األوقاهم الصهيوني هيكل المزعوم والو " ال لدراسي يوم افي الد المشاركة واإلعدا •

 م.9/3/2021عقد في ، المن  سئون القد ش
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  :تدريسها لطلبة البكالوريوس تمالتي  ساقات الم

ب ، تاريخ الخالفة العباسية ، تاريخ األيوبيين والحرو تاريخ البعثة والخلفاء الراشدين ، الخالفة األموية  •
الصليبية ، تاريخ الدويالت اإلسالمية ، مدخل لمنهج البحث التاريخي ، الفرق في التاريخ اإلسالمي ، تاريخ 

 .  رة اإلسالمية الحضا
 

 :الدورات الحاصل عليها

 " تعليم مستمر مية "ساعة تدريبية الجامعة االسال 36اللغة االنجليزية بواقع  فيدورة  •
 ية خانيونس بلد   فيالتاريخ الشفوي  يدورة ف •
 . ساعة تدريبية من مديرية التربية والتعليم 12حقوق اإلنسان بواقع  يدورة ف •
لقانون الدولي اإلنساني ألساتذة الجامعة اإلسالمية بغزة بالتعاون األكاديمي بين اللجنة  دورة إعداد مدربين في ا •

 (. 2010فبراير مر والجامعة اإلسالمية )الدولية للصليب األح
منحة مجلس  ات التاريخ الشفوي وذلك من خالل توثيق حياة االسيرات الفلسطينيات وذلك من خالل دورة في تقني •

 . 2014ارة التعليم العالي رام هللا البحث العلمي لوز 
 

 :هارك في المشا خيةالتاري ةميوالندوات العلالدورات المؤتمرات 

رثها إباألبدية طين عاصمة فلسالقدس ) بعنواناني مي الثؤتمر العلمالسة في رئيس جليرية و حض عضو لجنة ت •
 . م2018 (ثقافي والتاريخي والحضاري ال
 م. 2013" سنة شمس ال تغيب "القدس ج ون المرأة ضمن برنامؤ ش مدرب في وزارة •
 م 2018تأهيل المجتمعي للجمعية الوداد ب  "التاريخ الشفوي "في  داد مدربينة إعدور في د  ع  وم  مدرب  •
 م.2018لتاريخ في اة اإلسالميامعة الج  - ه را دكتو  اد برنامجعضو لجنة إعد  •
ترة قصى( تاريخ وعمارة من فودورة معارف مقدسية )المسجد األ التاريخ الشفوي يات رات وتقن "مهامدرب في دورة  •

 م. 2018ديسمبر   19نوفمبر إلى  27
 م. 2017/ 12/ 12د في تاريخ  قعالمن ادة ودول".. ق ارب ناجحةجنة العلمية لليوم الدراسي "تلجرئيس ال •
 م. 2019/ 20/4يخ نعقد بتار الم "قدسهويد الة لتالمحاوالت اإلسرائيلي "لجنة التحضيرية لليوم الدراسي رئيس ال •
 . م2018/ 11/ 25عقد في تاريخ  نات العود الكبرى رؤية استشرافية" الممسير اليوم العلمي "جلسة  رئيس •
 م. 5/2018/ 9تاريخ عقد في " المنورفلسطينيون عبر العصؤرخون ال"الملدراسي يرية لليوم الجنة تحض  عضو •
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بي قوات نتس من م با  الصفوضلتي استهدفت الضبا  ح" اك في دورة "اعداد القائد الناجد ومشار ع  مدرب وم   •
 . م2017مضان ر شهر في  ن الوطنياألم

ن  بي قوات األمنتسمن م با  الصفوضفت الضبا  لتي استهد اتوعوية " ات "ندو في  كد ومشار ع  مدرب وم   •
 م. 2017/ 11/8 – م 11/7/2017فترة   الوطني

حتى م  2018ناير فترة ما بين ي الفي عية النسائية اإلسالمية للجمؤرخ" اعداد مفي برنامج "عداد ة واإلالمشارك •
 م. 2018ديسمبر

ما بين  ترة ففي العية النسائية اإلسالمية مللجعوامل النصر والهزيمة" "  في البرنامج التربوي  عداد ة واإلالمشارك •
 م.2018ى ديسمبرحتم 2017يناير

 
 


