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 د. محمد عبد الرحمن ب سالمھ

ديث واملعاصر  أستاذ مشارك  التارخ ا

سانية  –لية اآلداب والعلوم  -جامعة قطر  قسم العلوم اإل  

_____________________________________ 

Email: m.banisalamah@qu.edu.qa 

Mobile: 0097470219710 

  العنوان البريدي: قسم العلوم اإلنسانية. كلية اآلداب والعلوم. جامعة قطر

 

 

موك. األردن  ديث واملعاصر. جامعة ال 2008دكتوراه  التارخ ا  

موك.  2000ماجست تارخ حديث ومعاصر. جامعة ال  

موك  الوروس تارخ. جامعة ال .1993ب  

____________________________________________________________________________________ 

 التخصص واالهتمامات البحثية

الحديث والمعاصر.  التاريخ األمريكي  

 عنوان أطروحة الدكتوراه

م1965-1945حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة األمريكية   

 العمل الحالي:

م2017عضو هيئة تدريس في قسم العلوم اإلنسانية / كلية اآلداب والعلوم/ جامعة قطر منذ عام    

 العمل السابق

م2017-2010عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ / كلية اآلداب/ جامعة اليرموك/ األردن  -  

م2000-1997األردن جامعة اليرموك/  /اآلدابمساعد بحث وتدريس في قسم التاريخ/ كلية  -          

  2009-2002 –األردن  –معلّم في وزارة التربية والتعليم  -        
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الجامعية التي قمت بتدريسهاالمقّررات   

 لطلبة البكالوريوس  لطلبة الماجستير
 المقّرر الجامعة المقّرر الجامعة

 INTAتاريخ الشرق األوسط في القرن 
415   العشرين

جامعة قطر Thesis MADF 699  جامعة قطر

HIST 380 بناء أمريكا الحديثة  جامعة قطر Military History of the 
Gulf -MADF 615 

 التاريخ العسكري للخليج العربي

قطرجامعة 

 HIST 131   1300تاريخ العالم منذ  جامعة قطر دراسات في تاريخ أوروبا الحديث 
680والمعاصر تخ   

جامعة اليرموك

HIST 121 تاريخ قطر  جامعة قطر دراسات في تاريخ   HIST 
 األمريكيتين 676

جامعة اليرموك

Capstone جامعة قطر
374تخ  تاريخ العالم الحديث   جامعة اليرموك

485تاريخ العالم المعاصر تخ    جامعة اليرموك
486حلقة بحث / مشروع تخرج تخ    جامعة اليرموك

483تخ  تاريخ العرب المعاصر   جامعة اليرموك
385القضية الفلسطينية تخ  جامعة اليرموك 

216مناهج البحث في التاريخ تخ  جامعة اليرموك 
106عام تخ  5000القدس  جامعة اليرموك 

102التربية الوطنية س. ه  جامعة اليرموك 
273الثورة العربية الكبرى تخ  جامعة اليرموك 

 

المنشورة العلمية األبحاث  

1- مرسوم تحرير العبيد في الواليات المتحدة األمريكية 1 كانون الثاني 1863، بين الدوافع اإلنسانية 
والضرورات العسكرية" أوراق الرئيس أبراهام لنكولن مصدرا. دورية كان التاريخية العدد 15. مارس 

2012 

" 1877-1865معيقات إعادة البناء السياسي في الواليات األمريكية الجنوبية في أعقاب الحرب األهلية  -2
  .2015. 2. عدد 12مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب. مجلد 

تجاه حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة الدور الذي لعبه تنظيم أمة االسالم (المسلمون السود)  -3
  .2012ب.  2. عدد 9مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب. مجلد   األمريكية.

. المجلة دراسة مقارنة 1928والمعاهدة األردنية البريطانية  1922المعاهدة العراقية البريطانية  -4
  .2016األردنية للتاريخ واآلثار. العدد الحالي 
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. مجلة اتحاد الجامعات التجربة الديمقراطية الكويتية: الجذور، الواقع، التحديات، وآفاق المستقبل -5
  2012أ.  1. عدد 9العربية لآلداب. مجلد 

6- الهجرة الصينية الى الواليات المتحدة األمريكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 
 الدوافع، التوزيع والتحديات. مجلة دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية. الجامعة األردنية 2016.

7- سياسة حكومة الواليات المتحدة األمريكية تجاه مواطنيها ذوو األصول اليابانية خالل الحرب 
 العالمية الثانية 1942-1954. مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب. 2016

. مجلة 1933-1920السعودية  –الموقف البريطاني من الخالفات وحاالت الغزو عبر الحدود األردنية  -8
  .2018. 4. عدد 24المنارة للبحوث والدراسات. مجلد 

صراع القيادات لدى التنظيمات اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية وتأثيره على انتشار اإلسالم  -9
  .1. عدد24. مجلة المنارة للبحوث والدراسات. مجلد لقرن العشرينخالل النصف األول من ا

 10 -The Camp David Accords: Lesson and Facts 

 2014أ.  2. عدد 9مجلد  لآلداب.مجلة اتحاد الجامعات العربية 

11- Partisans’ and civil elites’ role in supporting military coups: The case of the Egyptian 

Journal of Politics and Law (JPL). Canadian center of science and Education. Vol 13. N elites. 
.2020. 3 

دودي مع اململكة العرية  -12 اع ا . مجلة م1992-1913السعودية السياسة القطرة تجاه حل ال
امعة األردنية. . ا سانية واالجتماعية. عمادة البحث العل   2021. 2. عدد 48مجلد  دراسات العلوم اإل

 أبحاث قيد التحكيم

ارج  -1 ة في ال ة ال اع الع ة، ودور الق ی ا ال   ت

دة التجارة األمركية  -3 ش األمركية م 1830العثمانية لعام  -املعا عثات الت شاط  ا ع  اسا ع وا
  النصف األول من القرن التاسع عشر  أرا الدولة العثمانية خالل

  

  الدورات

  العنوان  المكان  السنة
October 23, 

2017  
The Office of Faculty 
and Instructional 
Development OFID 

  

BB7 Orientation Workshop for new 
faculty: Blackboard online Test 1 
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مكتب التنمية المهنية وتطوير   2017سبتمبر  20
  عمليات التعليم.

BB2   اء هيئة التدريس ة عمل ألعض ورش
ل وتنظيم  دد: المحتوى في بالك بورد: تحمي الج
ائط المتعددة واعداد  الملفات والمجلدات والوس

  الواجبات
مكتب التنمية المهنية وتطوير   2017سبتمبر  24

  عمليات التعليم. 
BB3  ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس

  الجدد: تسجيل الحضور والغياب
مكتب التنمية المهنية وتطوير 2017سبتمبر  20

  عمليات التعليم.
  نظام التقييم السنوي

17 January 
2018

مكتب التنمية المهنية وتطوير 
  عمليات التعليم.

What’s new in Blackboard Update? 

وتطوير مكتب التنمية المهنية 2019يناير  23
  عمليات التعليم. 

BB6  تقارير التشابه باستخدامTurnltln 

 .التدريسية الهيئة ألعضاء التأسيسية الدورة  جامعة اليرموك  2010
وتطوير مكتب التنمية المهنية   2019

  عمليات التعليم.
  التطوير بالتراكم)اعداد محفظة المقرر( 

وتطوير مكتب التنمية المهنية   2019
  عمليات التعليم.

  تدريس وإدارة مشاريع تخّرج الطلبة

وتطوير مكتب التنمية المهنية   2017
  عمليات التعليم.

Blackboard online Tests

قسم العلوم اإلنسانية/ جامعة  2017
  قطر

التعّرف على المستودع الرقمي للمنشورات 
 األكاديمية في جامعة قطر

  واستخداماته الحاسوب في متقدمة مهارات  األردن / المركز الدولي  1997
  االنجليزية اللغة في متقدمة مهارات  األردن / المركز الدولي  1997
  اجتماعيات/  العام التربوي المحور  وزارة التربية والتعليم/ االردن  2003
االردنوزارة التربية والتعليم/   2003 اجتماعيات/  التعليمية الحاجات 

  اللجان األكاديمية

  التاريخ  المكان  اللجنة  الرقم
  2021-2020  قسم العلوم االنسانية  رئيس لجنة التخطيط والمرافق والميزانية  1
الدراسات برنامج الماجستير في  انشاءلجنة   1

   الدفاعية
قسم العلوم اإلنسانية جامعة 

  قطر
2019  

قسم العلوم اإلنسانية جامعة   الميزانية والتخطيطلجنة   2
  قطر

2019  

قسم العلوم اإلنسانية جامعة   لجنة اعداد المسار السياسي في التاريخ  3
  قطر

2018  

قسم العلوم اإلنسانية جامعة   عضو لحنة إنجاح الطلبة  4
  قطر

2018  

 قسم العلوم اإلنسانية جامعة  عضو لجنة مناقشة مشاريع تخرج الطلبة  5
  قطر

2018  
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عضو لجنة اعتماد الخطة الدراسية وتطبيق   6
معايير االعتماد لدى هيئة االعتماد / وزارة 

   التعليم العالي األردنية.

كلية اآلداب/ جامعة 
  اليرموك/ األردن

2015-2016  

عضو اللجنة التأسيسية لكرسي الشريف   7
  علي.الحسين بن 

كلية اآلداب/ جامعة 
  اليرموك/ األردن

2014  

 عضو اللجنة الثقافية   8
  

كلية اآلداب/ جامعة 
  اليرموك/ األردن

2016  

كلية اآلداب/ جامعة   عضو لجنة قضايا الطلبة  9
  اليرموك/ األردن

2016  

  2015  وزارة الثقافة/ األردن عضو جمعية المؤرخين األردنيين .  10
  2017-2012  وزارة الثقافة/ األردن  عضو منتدى اربد الثقافي  11
  2016  وزارة الثقافة/ األردن  دى الكورة الثقافيتعضو من  12
  2017-2016  جامعة اليرموك/ األردن  عضو مجلس كلية اآلداب  13
  2021  جامعة قطر   لجنة الجدول والعبء التدريسي  14

  


