بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيرة العلمية والعملية
االسم:

"محمد عدنان" سالمة البخيت

مكان الوالدة وتاريخها:

ماحص  /محافظة البلقاء – 5495/5/51م

الحالة االجتماعية:

متزوج

الجنسية:

األردنية

أولا :المؤهالت العلمية:
.5

درجة البكالوريوس في اآلداب  /قسم التاريخ ،الجامعة األمريكية ببيروت5491 ،م.

.2
.1

دبلوم تربية ،الجامعة األمريكية ببيروت5491 ،م.

درجة الماجستير في التاريخ اإلسالمي ،الجامعة األمريكية ببيروت5491 ،م.

.9

درجة الدكتوراة في التاريخ اإلسالمي ،مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية ،جامعة لندن،

5492م.
ثانيا :اللغات:

العربية ،اإلنجليزية ،التركية.
ثالثا :الخبرات األكاديمية:
.5

مساعد باحث بالجامعة األمريكية ببيروت5491 ،م5499-م.

.2
.1

معيد بقسم التاريخ  /كلية اآلداب ،الجامعة األردنية5499 ،م5499-م.

مدرس بقسم التاريخ واآلثار /كلية اآلداب /الجامعة األردنية5492 ،م5491-م.

.9

باحث زائر في جامعة برنستون ،الواليات المتحدة األمريكية ،الفصل الدراسي الثاني للعام

.1

أستاذ مساعد ،قسم التاريخ /كلية اآلداب ،الجامعة األردنية5491 ،م5411-م.

الجامعي 5491/5499م.
.9

أستاذ ،قسم التاريخ/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية ،أيلول 5411م.
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.9

أستاذ شرف قسم التاريخ/كلية اآلداب ،الجامعة األردنية2152/9/55 ،م.

رابع ا :المسؤوليات األكاديمية واإلدارية:
.5

أسس مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة األردنية عام 5492م ،والزال يرأس مجلس

.2

أسس لجنة تاريخ بالد الشام وأدارها منذ عام 5492م – إلى اليوم ،وأصدر أكثر من

.1

إدارته إلى اليوم.

خمسة وثالثين مجلدا.

رأس اللجنة الدولية التابعة لليونسكو ،والتي أشرفت على إعداد كتاب تاريخ اإلنسانية،
من القرن السابع الميالدي حتى نهاية القرن الرابع عشر الميالدي ،صدر عن اليونسكو –

المجلد الرابع.
.9

مدير مركز الوثائق والمخطوطات /الجامعة األردنية5415 ،م5414-م.

.9

عضو مؤسس لجمعية الشؤون الدولية من 2115 – 5499م .ورئيس تحرير مجلّتها

.9

عميد البحث العلمي في الجامعة األردنية من 5419/2/9م5414/1/59-م.

.1

رئيس تحرير مجلة (دراسات) العلمية المحكمة الصادرة عن الجامعة األردنية ،من

.4

رئيس لجنة الترجمة في الجامعة األردنية ،من 5419/2م5414/1-م.

.51

مدير مركز الدراسات اإلستراتيجية بالوكالة ،الجامعة األردنية ،من 5411/9/29م-

.55

عمـان ،من 5419/4/25م –
عضو لجنة التعيين والترقية ،الجامعة األردنيةّ ،
5442/1/22م.

.1

رئيس مجلس مركز الوثائق والمخطوطات من عام 2115م – اآلن .

(الندوة) من 2115 – 5411م.

5419/2م5414/1-م.

5414/51/22م.

.52
.51

نائب رئيس الجامعة األردنية للتخطيط وخدمة المجتمع ،من 5414/1/51م-

5441/4/5م.

نائب رئيس الجامعة األردنية للكليات اإلنسانية ،من 5441/4/5م5445/52/51-م.
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.59

رئيس جامعة مؤتة ،من 5445/52/59م5441/1/15-م.

أسس خالل هذه الفترة ثماني كليات ومسجد الجامعة وأربعة منازل داخلية لطالبات

ٍ
ومبان لمطاعم الجامعة.
الجامعة وقاعة كبرى لالمتحانات

.51

أسس ورأس جامعة آل البيت ،من 5441/9/5م2115/1/5-م.

.59

عمـان ،من
رئيس اللجنة األكاديمية لمجلس التعليم العالي ،و ازرة التعليم العاليّ ،
5441/55/55م – 2115/1/52م.

.71

عضو مجمع اللغة العربية األردني ( المجمع على مستوى العالم العربي – عمـّـان،
7111/5/8م – اآلن ) .

.78

عضو مراسل في مجمع اللغة العربية – دمشق.

.71

عضو اللجنة التنفيذية ،المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية  -مؤسسة آل البيت( ،

.02
.07

عمـان.
عضو جمعية أصدقاء البحث العلميّ ،

قرر الثاني له5441 ،م.
الم ِّ
عضو لجنة الميثاق الوطني و ُ

.00

عضو مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الخيرية ،الرياض2119/1/22 ،م.

.02

عضو مجلس أمناء "الذاكرة العربية – المركز العربي لتوثيق األوراق الشخصية" ،بيروت،

.02

المقدمة لنيل جائزة الملك فيصل
عضو اللجنة الدولية لتحكيم وتقييم األبحاث العلمية
ّ
العالمية منذ عام  - /2115اآلن.

.05

عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "مسيرة التعليم العام والتعليم العالي والبحث

عمـان.
المجمع عالمي على مستوى العالم اإلسالمي ) ّ

2111/55/24م ( .هيئة عالمية مقرها معهد العالم العربي – باريس ).

العلمي" ،تموز 2119م.
.02

رئيس لجنة دراسة مخطوطات البحر الميت ومخطوطات قمران ومحتواها والطرق الدولية
الستعادتها انسجاما مع القوانين والدساتير الدولية ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي،

تموز 2119م.
.01

عضو المجلس الستشاري الدولي للمؤتمر العالمي لدراسات الشرق األوسط (مجلس
 ،)WOCMESجامعة مينز ،ألمانيا2119/2/51 ،م.

3

.08

عضو مجلس خبراء مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي بلندن ( مجلس خبراء دولي ) ،
2119/2/22م.

.01

رئيس هيئة تحرير المجلة األردنية للتاريخ واآلثار ،اللجنة األردنية العليا للبحث العلمي،

عمـان2119/4/1 ،م – اآلن.
و ازرة التعليم العالي والبحث العلميّ ،
.22
.27

عمـان2119/1/21 ،م  -اآلن.
عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسانّ ،
(مجلس محلي بموجب معايير دولية ) .

عضو المجلس الستشاري الدولي لمؤتمر الدراسات اآلسيوية وشمال إفريقيا ( ICANAS

 ،)38أنقرة2119/9/21 ،م.
.20

عمـان2111/4/4 ،م.
عضو مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي األردني الهاشميّ ،

.22

عمـان2111/4/55 ،م
عضو مجلس مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة األردنيةّ ،
– اآلن .

.22

رئيس مجلس األمناء لجامعة البلقاء التطبيقية منذ  2151/51/55م – اآلن.

.25

مدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام2155/1/59 ،م – اآلن.

.22

عضو لجنة (محور الحاكمية والتكاملية في قطاع التعليم العالي) ضمن لجان محاور
تطوير إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2152/1/1 ،م – اآلن.

.21

عمـان2151/1/54 ،م  -اآلن
رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسانّ ،

خامسا :عضوية اللجان الوطنية :
.2

عمان الكبرى من 5415 – 5491م.
عمان ،أمانة ّ
عضو لجنة تسمية شوارع العاصمة ّ
عمـان.
عضو مكتبة أمانة العاصمةّ ،

.5

.1
.9

عمـان.
عضو المجلس الثقافي للعاصمةّ ،

عضو لجنة السياحة ،محافظة البلقاء ،األردن.

.1

أسس نادي ماحص ورأسه منذ 5411/1/25م – 5411/2/9م ،والزال رئيسا فخريا للنادي
ّ
منذ 5411/2/9م .وأصدر مجلة (األمل) عن النادي ،وتولى رئاسة تحريرها.
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سادسا :اإلشراف على عدد كبير من رسائل جامعية لمرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراة .
سابعا :

عضوية المجالس واللجان والمراكز والهيئات:

عضو في ثمان وخمسين لجنة تابعة لمراكز وهيئات مختلفة داخل األردن وخارجه.
ثامنا :األوسمة:
.7
.0
.2
.2

الميدالية الذهبية في العيد الفضي للجامعة األردنية5419 ،م.

وسام المؤرخ العربي ،اتحاد المؤرخين العرب ،بغداد5419 ،م.

الحسين بن طالل ،تقدي ار
وسام االستقالل من الدرجة األولى ،من جاللة المرحوم الملك ُ
للجهود المبذولة في صياغة الميثاق الوطني5441 ،م.
وسام القدس للثقافة واآلداب والفنون ،من دولة فلسطين ،تسلّمه من الرئيس الراحل ياسر

.5

عمـان5445 ،م.
عرفاتّ ،
جائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم االجتماعية ،تسلّمها من جاللة المرحوم الملك

.2

درع الجمعية الفلكية األردنية5449/4/51 ،م.

.1

ميدالية جامعة أنقرة ،بمناسبة احتفاالت الجامعة بالعيد الخمسين لتأسيسها ،أنقرة5449 ،م.

الحسين بن طالل ،تقدي ار للجهود الفكرية والمساهمة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في
ُ
المملكة األردنية الهاشمية5442 ،م.

.8

عمان
شهادة تقدير من وزير الثقافة ،تثمينا للجهود الخيرة التي ُبذلت في إنجاح ملتقى ّ
عمـان،
الثقافي العاشر ،حول (المعالم الثقافية والحضارية في األردن عبر العصور)ّ ،

.1

شهادة تقدير "نحاسية" مقدمة من و ازرة األوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين (مؤسسة

2112م.

إحياء التراث والبحوث اإلسالمية) ،تقدي ار للجهود في الحفاظ على هوية القدس وذاكرة

األمة ،القدس2111 ،م.

.72
.77
.70

عمـان ،تقدي ار وعرفانا بالمساهمة في تأسيس المدرسة2119 ،م.
درع مدرسة البكالوريا في ّ
درع اتحاد الناشرين األردنية الختياره شخصية المعرض الفكرية لعام 2119م.

جائزة دولية تمنحها الحكـومة الفرنسية للمتميـزين عالمـيا في اآلداب والفنـون (وسام

الفارس) لعام 2114م .
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.72

جائزة دولية (شهادة تقدير ودرع) من الحركة الثقافية في أنطلياس ،لبنان ،الختياري علما
من أعالم الثقافة في العالم العربي ،آذار 2119م.

.72

درع تكريم اتحاد المؤرخين العرب في احتفالية تكريم "شوامخ المؤرخين العرب" ،القاهرة،

2119م.

.75

شهادة "الباحث المتميز" لعام 2119/2119م ،من رئيس الجامعة األردنية ،تقدي ار للجهد
العلمي المبذول في األعمال البحثية.

.72

درع جامعة عدن في اليمن ،تقدي ار لجهوده العلمية في تحقيق معجم الشيخ مرتضى

.71

الحسين للتميز والعطاء من الدرجة األولى ،من جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن
وسام ُ
الحسين المعظم ،للجهود المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق

الزبيدي2119/9/9 ،م.

.78
.71

عمـان2111/1/21 ،م.
الهاشميّ ،
درع مهرجان الثقافة والفنون لبلدية ماحص – البلقاء2111 ،م.

درع العيد الفضي لجامعة مؤتة ،تقدي ار للجهود في تطور التعليم في األردن واثراء المكتبات
األردنية بشتى العلوم والمعارف التي تناولتها مؤلفاته2111/1/2 ،م.

.02

جائزة عالمية من مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول
(ارسيكا) ،التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،واختياري واحدا من ستة علماء

في العالم لمساهماتي العلمية المتميزة في البحث والكتابة والنشر في تاريخ
بالد الشام والدولة العثمانية ،استانبول2111/55/9 ،م.

.07
.00
.02

شهادة تقدير ،صادرة عن بلدية إربد الكبرى2111/52/9 ،م.

درع أمانة عمان الكبرى ،عمان2114/1/1 ،م.

جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات اإلسالمية  ،الرياض  ،عام 2155م.

.02

درع تكريمي من اتحاد الكتاب األردنيين ( فرع السلط ) 2155/1/59م.

.05

درع الجمعية الفلكية األردنية ،أيلول 2152م(.للمرة الثانية).

.02

وسام التربية 2159م .

تاسعا :المشارة في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية العالمية والعربية والدولية.

عاشرا :نشر عدد من األبحاث العلمية والمؤلفات والكتب تزيد عن  722منشور.
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