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 جامعـة اربـد االهليـة 

  
 منوذج السرية الذاتية 

  

 البيانات الشخصية                                                                                  

 االســــــــــــــــــــــم  عــــَايـــِش صـــَالــِحن ــَســة َحــاَمــُأَس

 مكان الـــــــــوالدة  ة األْرُدِنيَّة اهَلاِشِميَّةَكلَْمامل   -  َمِدْيَنة  اْرِبد

 تاريخ الـــــــوالدة  ِمْيالِدي 1969ِتْشِرْين اأَلوَّل  8

 اجلنسيـــــــــــــــــة  أْرُدِني

 العنوان احلالــــــي  .3َشاِرع املِغْيَرة ِبن َأِبي ُشْعَبة، َمنْتِزل َرَقم: ، املْنِطَقة الشَّْرِقيَّة / الرَّْوَضة، َمِدْيَنة  اْرِبد، ة األْرُدِنيَّة اهَلاِشِميَّةَكلَْمامل

 رقم اهلاتــــــــــــف   00962 - 791485042

saleh.osama@yahoo.com  الربيد االلكرتونـي 

  

 املؤهالت العلمية 

 التخصص  املعدل  التقدير  لغة الدراسة  اسم اجلامعة  تاريخ التخرج 

  

الدرجة 

 العلمية 

  

 الرقم 

ُمَشرِّف   الَعَرِبيَّة َجاِمَعُة ُتْوِنس 2010 

/  ِجدًَّا

 اْمِتَياز

 

 

- 

َفْلَسفُة التَّاِرْيخ 

 املَعاِصر

 2  ةدكتورا

 8  ماجستري  التَّاِرْيُخ احَلِدْيث - َجيِّد ِجًدا الَعَرِبيَّة اأُلْرُدِنيَّة اجَلاِمَعةُُ 1998 

1993-1994  3  بكالوريوس  التَّاِرْيُخ - َجيِّد ِجًدا الَعَرِبيَّة الَيْرُمْوك َجاِمَعُة 

 4  ثانوية  األدبي - َجيِّد الَعَرِبيَّة مَدْرَسَةُ النَّهْضَة العَرَبِيَّة  1990

: َفْلَسفُة التَّاِرْيخ املَعاِصر التخصص  

للدرجة  الدقيق  

  

                                                                                                            ." َوْصِفي التَّل: ِإَعاَدُة ِقَراءة "املاجستري:     أطروحةعنوان 

  

 ." 1971 – 1916ة الَعالَقة اأُلْرُدتِنيَّة الِفَلْسِطْيِنيَّ " عنوان أطروحة الدكتوراة: 
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  (االدارية واالكادميية)اخلربات العملية 

 مدة العمل 
  

 مكان العمل 
  

 الوظيفة 
  

 الرقم 

 -ُكْرِسي َعَرار للدَِّراَسات اأَلَدِبيَّة  والثََّقاِفيَّة  2014 - 2012

الَيْرُمْوك َجاِمَعُة  

 1 َباِحث

2014  -   2015   ،2016  -   

2017   ،2018 - 2020 
 2 َرِئْيُس ِقْسم ُمَتَطلََّبات اجَلاِمَعة َجاِمَعة اْربد اأَلْهِليَّة –ُكِليَُّة اآلَداب والُفُنْون 

 3 ُمَمثِّل ُكِليَّة اآلداب والُفُنْون ِفي َمْجِلس اجَلاِمَعة َجاِمَعة اْربد اأَلْهِليَّة 2016   - 2015

 4 ُمِدْير َداِئَرة املْكَتَبة َجاِمَعة اْربد اأَلْهِليَّة ... - 2019

      5 

   

  

  

 االهتمامات البحثية  

 .، َحَداًثة، َوُمَعاَصًرةالسَِّياِسيَّة الدَِّراَسات التَّاِرْيِخيَّة -  

 املاِهيَُّة الِفْكِريَّة، ِبْنَيِويًّة وَتْفِكْيًكا. -  

 الَوَثاِئِقيَّة املْصَدِريَّة، َنْقًدا َوَأْرَشًفة. -  

   

  

 اللجان الوطنية والدولية 

االتَِّحاد الدَّْوِلي ِللُمْبِدِعْين ِفي الِعَراق، وامُلنسِّق َبْين االتَِّحاد وَجاِمَعة اْرِبد   -ُعُضو ِفي الَلْجَنة الِعْلِميَّة للِمْؤَتمر الِعل{ِمي السَّاِدس للدَِّراَسات الِعْلِميَّة واإِلْنَساِنيَّة  -

 .2021(/ 10 ِتْشِرْين اأَلوَّل ) 13اأَلْهِليَّة، 

 

  

 املؤمترات  

 . 2/12/2016  -  11/ 29ُجْمُهْوِريَّة َأْلَماِنيا االتَِّحاِديَّة،  ، َمِدْيَنة فَراْيُبْورغ،ُمَؤَتَمر التَّْعِلْيم الدَّْوِلي، َجاِمَعة فَراْيُبْورغ  -

 .2017/  5/  18اجَلْمِعيَّة الَفْلَسِفيَّة اأُلْرُدِنيَّة، َمِدْيَنة َعمَّان ، املََْمَلَكة اأُلْرُدِنيَّة اهَلاِشِميَّة، ُمْؤَتَمر التَّْنِوْير ِفي الِفْكِر الَعَرِبي،  -

 .29/6/2017  - 25النَّْمَسا، ُجْمُهْوِريَّة    ِفَينَّا، َمِدْيَنة  َجاِمَعة الُعُلْوم البتَّْطِبْيِقيَّة، الدَّْوِلي للُعُلوم ا|إلِنَساِنيَّة واالْجِتَماِعيَّة، املْؤَتمر  -

 . 2019/ 6 - 4ُجْمُهْوِريَّة ِهْنَغاْرَيا، ُأْوُرْوَبا الُوْسَطى، َمِدْيَنة ُبْوَداِبْست،  املْؤَتمر الدَّْوِلي للتََّخصَُّصات اأَلَكاِدْيِميَّة، َجاِمَعة  -

َمِدْيَنة َعمَّان ،   -ي الِعْشِرْين ِلْلَمْكَتَبات واألْرِشْيف ِفي املََْمَلَكة اأُلْرُدِنيَّة اهَلاِشِميَّة، َداِئَرة املْكَتَبة الَوَطِنيَّة املْؤَتمر الدَّْوِلي الثَّاِني، َواملْؤَتَمر الَوَطِن  -

 . 2021/  10/  7 -  5املََْمَلَكة اأُلْرُدِنيَّة اهَلاِشِميَّة، 

 . 2021/ 11/ 24 -23َمِدْيَنة َعمَّان ، املََْمَلَكة اأُلْرُدِنيَّة اهَلاِشِميَّة،   -لَبْحث الِعْلِمي، َمْكَتَبة اجَلاِمَعة اأُلْرُدِنيَّة، ُمْؤَتَمر التََّحوُّل الرََّقِمي ِفي َثَقاِفة ا -

 

 

 املهنية  اخلربات واملشاركات 
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 البحوث املنشورة ( الناشر والتاريخ            ) 

 – 26داب، املؤمتر الِعْلِمي الدَّْوِلي امُلَحكَّم الثَّاِني ِحَوار احَلَضاَرات والثََّقاَفات، َأْنَسَنُة الِفْكر اإِلْسالِمي: الِقَراَءُة اأَلْرُكْوِنيَّة ُأْنُمْوَذًجا، َجاِمَعُة الطَِّفْيَلة التََّقِنيَّة، ُكِليَّة اآل -

 .285 – 256، الصفحة: dc.pdf (ttu.edu.jo)إلْكرُتْوِني، ِمْيالِدي، َنْشر  2016/ َنْيَسان/ 28

   اللغات 

 العربيـــــــة  وِدالَلًة.، وَتْدِوْيَنًا، َتْرِكْيَبًا ُنْطَقًا، و  ـَأْصًلا ُبْنَية الِلَسان الُلَغِويَّة  -

 اإلجنليزيــة  َمَهاَرات الُلَغة اأَلَساِسيَّة. َغْيِريًّة .اإلْلَمام َجيِّدة  -

 لغات أخرى         

  

                              .مسئوليتهـــــــــــا القانونيـــــــةأشهـــد بــــأن مجيــــع املعلومــــات الــــواردة فـــــي هذا الطلب صحيحة وأحتمــــــل  ،عــــَايـــِش صـــَالــِحن ــَســة َحــاَمــُأَس  : أنا املوقع أدناه 

 التوقيع : 

 ميالدي. 2021( /  11ِتْشِرْين الثَّاِني )   24 التاريخ : 

http://www.ttu.edu.jo/conf/docs/dc.pdf

