
 
 

 

 

 

 

 

 

 Name: محمد عبدهللا سالمه الزعاريرد.    
Assistant\ Associate \ Professor, Humanities Department 

Contact information malzarir@qu.edu.qa 
Educational Background - (1998دكتوراه )  املؤرخون يف اجلزيرة ) :األطروحةاألردنية / عنوان  اجلامعة /يف التاريخ احلديث واملعاصر

العربية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني: دراسة حتليلية 
 (. ملناهج املؤرخني يف كتابة اتريخ اجلزيرة العربية احلديث

   (حائل يف رشيد لآ إمارة) األطروحة عنوان/  األردنية اجلامعة/  احلديث التاريخ يف املاجستري( 1992) -
 الريموك جامعة/  التاريخ يف بكالوريوس( 1988) -

Research Interests        ) اتريخ اخلليج واجلزيرة العربية احلديث واملعاصر )الكتابة التارخيية 

o  ه،12ه كمصدر لدراسة اتريخ منطقة تبوك يف القرن 1105النابلسي اىل احلج عام  عبد الغين" امهية رحلة 
   2018، 2، العدد 45العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، اجلامعة األردنية ، جملد  يف جملة دراسات منشور

o    العلوم  م( ، منشور يف جملة دراسات19و18ه / 13و12)احلياة االقتصادية يف منطقة تبوك خالل القرنني
 .2016،  2ملحق  43اإلنسانية واالجتماعية ، اجلامعة األردنية ، جملد 

o  وتنميتهم، جملة دراسات انسانية واجتماعية جامعة وهران )اجلزائر(، الشباب  دراسة قضااي تبوك يفجامعة دور
 م2015شهر جانفي،  5العدد 

o  اسهامات ابناء منطقة تبوك يف كتابة اتريخ املنطقة خالل اخلمسني سنة االخرية، منشور يف جملة العلوم االنسانية
 م2014ديسمرب  17زائر، العدد واالجتماعية، جامعة الوادي ابجل

o  158ببليوجرافيا الكتاابت التارخيية عن منطقة تبوك )مجع وتصنيف( منشور يف جملة الرتبية جامعة االزهر، العدد ،
 م، مصر2014، ابريل 3اجلزء 

o  م "منشور يف جملة كلية الرتبية 1922-1516ه/1340-ه922"اآلابر واملياه يف منطقة تبوك خالل الفرتة
 م2014، 14السنة  1كفر الشيخ، مجهورية مصر العربية، العدد   جامعة

 

 



 

 

 

 

Publications (Selected)   - عشر والتاسع عشر الثامن اهلجريني عشر والثالث عشر الثاين القرنني يف العربية اجلزيرة يف التارخيية والكتابة املؤرخون 
 ، الدوحة ، خليفة بن محد جامعة دار(. احلديث العربية اجلزيرة اتريخ كتابة  يف املؤرخني ملناهج حتليلية دراسة: امليالديني
  م2018

 . جملد12 الرايض ،2018 للنشر زاد دار ، مشارك مؤلف ، تبوك ملنطقة العلمية املوسوعة  -

 ملنطقة العلمية املوسوعة من اخلامس اجمللد من الثاين اجلزء( )االوربيني الرحالة كتب  يف تبوك منطقة) مادة أتليف -
 (.الرحالت كتب  يف تبوك منطقة وعنوانه تبوك

 املوسوعة من اخلامس اجمللد من األول اجلزء( )املسلمني الرحالة كتاابت  يف تبوك منطقة) مادة أتليف يف مشارك -
 (.الرحالت كتب  يف تبوك منطقة وعنوانه تبوك ملنطقة العلمية

 ملنطقة العلمية املوسوعة من األول اجمللد من األول اجلزء( )اإلسالم قبل تبوك منطقة اتريخ) مادة أتليف يف مشارك -
 العصور عرب تبوك منطقة اتريخ وعنوانه تبوك

 اجلامعة نفقة على طبع تبوك، جامعة م،2014-2006/ه1435-1427( والتطور النشأة) تبوك جامعة -
 .الكتاب حترير جلنة رئيس م2014

 بريوت يف 1997 عام ونشر( امليالدي عشر التاسع القرن خالل السعودية  اتريخ يف) حائل يف رشيد آل إمارة-

 قبل من ونشر جزئني يف والكتاب(. توجيهي) األديب الفرع الثانوي الثاين للصف املعاصر والعامل العرب اتريخ كتاب  -
 .املؤلفني من جمموعة مع 1996 عام األوىل بطبعته األردن يف ولتعليم الرتبية وزارة

 أقرها اليت اجلديدة املناهج وفق. األديب الفرع الثانوي الثاين للصف املعاصر والعامل العرب اتريخ لكتاب املعلم دليل- 
 يف ولتعليم الرتبية وزارة قبل من ونشر جزئني يف والكتاب. 19/2/1996 – 19/2/1994 والتعليم الرتبية جملس
 .املؤلفني من جمموعة مع 1996 عام األوىل بطبعته األردن

Research Awards   

نطقة ملشهادة شكر من مدير جامعة تبوك عن املشاركة الفاعلة يف أتليف املوسوعة العلمية و درع جامعة تبوك  -
 2018تبوك 

 


