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 01/6/0106                                            جامعة السهصل
  لتخبية األساسيةا كمية
 لتاريخقدم ا

           الديخة الحاتية والعمسية
 الجكتهر فتحي سالم حسيجي سايخ المييبي  :االسم 

 .م0641ـ حسيجات / ـــــنيشهى  : محل وتاريخ الهالدة
 عخاقي الجشدية :

 م2112/ 10/4 تعيين :تاريخ ال
 م0/5/2112 : تاريخ السباشخة

 2102-2111من  اإلسالمية/الحزارة  2111( حتى سشة التاريخ ) : القدم
  Fathe.salim@Gmail.com: العشهان االلكتخوني 

 إسالميتاريخ  : االختراص العام
/ تاريخ جهرجيـا / مسمـهكي /  األرمنتاريخ  ) اسية متأخخةعرهر عب  : االختراص الجقيق

 (تاريخ بالد القهقاز / صميبيةحخوب  مغهل /
 المقب العمسي وتاريخ مشحو :
 م10/4/2112حرل عمى لقب مجرس مداعج في 

 م21/00/2112حرل عمى لقب مجرس في 
 م21/00/2115في مداعج  أستاذحرل عمى لقب 

 الذيادات الجامعية :
 م0664سهصل في جامعة ال/آدابريهس / تاريخ / ـ بكاله 

mailto:Fathe.salim@Gmail.com
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م عن رسالتو السهسهمة 10/01/2111سهصل فيجامعة ال/ آداب/  إسالميـ ماجدتيخ / تاريخ 
ـــة  ــــ )مسمك ـــةب ـــخة  أرميشي ـــهى السجـــاورة لم ت ـــل الق ـــات الدياســـية م ـــي العالق الرـــغخى  دراســـة ف

 م "(0141ـ0140ىـ/443ـ131"
السهسـهمة بــ  أطخوحتـوم عـن 00/2112/ 01سهصـل فـي ال/ آداب/  إسالميتاريخ  ـ دكتهراه /

 م(0155ـ  552ىـ/461ـ 242)مسمكة جهرجيا دراسة في العالقات الدياسية )
 م01/01/2111ـ ناقر الساجدتيخ بتاريخ 
 م01/01/2112ـ ناقر الجكتهراه بتاريخ 

 
 ــ األقدام العمسية التي عسل فييا:

لم تـخة  / جامعـة السهصـل / ية اآلدابــــكم اريخ /ــــم التـــــي قدية فــــــة التجريدـــه الييئـــــعزــ 0
 م .2111ـــ2112 من
. عزه الييئة التجريدية فـي قدـم الذـخيعة /كميـة العمـهم اإلسـالمية/جامعة السهصـل / لمعـام 2

 م .2112ـــ 2111الجراسي 
ية/جامعة السهصل /كمية العمهم اإلسالم اإلسالمية. عزه الييئة التجريدية في قدم الحزارة 1

 م2102ـــ 2112/ لمعام الجراسي 
/كميـة العمـهم اإلسـالمية/جامعة لعقيـجة وال كـخ اإلسـالمي عزـه الييئـة التجريدـية فـي قدـم اــ 1

 . م2104ـــ 2102السهصل / لمعام الجراسي 
 )حاليا(/جامعة السهصل تخبية االساسية /كمية ال التاريخعزه الييئة التجريدية في قدم اــ 2
 

 الشذاطات العمسية :
 6: هرةالسشذ لكتب_ عجد ا

 . 2101تاريخ الجولة العباسية )العرخ العباسي الثاني( /دار ال كخ/االردن/عسان/ .0

فـي العرـخ العباسـي /دار الكتــب  اإلسـالميةوالكـخج بـالقهى  األرمـندراسـات فـي عالقـة  .2
 .العمسية / بيخوت  

غـهلي لمعـخاق / دار الشيزـة العخبيـة / رياح الذخق دراسة تاريخية شـاممة لالحـتالل الس .1
  بيخوت 

جهانب من الحياة الدياسية واالقترادية واالجتساعية في العرخ السسمهكي/ دار غيجاء  .1
 / عسان /األردن
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 الجديخة العخبية في العرهر  اإلسالمية/دار ال كخ / عسان /األردن   .2

 نمسمكة جهرجيا في العرهر الهسطى  / دار غيجاء / عسان /األرد .3

 مسمكة ارميشية الرغخى في العرهر الهسطى  / دار غيجاء / عسان /األردن .4

 دنالييهد في العرهر  اإلسالمية/ دار ال كخ / عسان /األر  .5

 الكشيدة االرمشية بين الساضي والحاضخ .6

 01:والجوليةالسؤتسخات العخاقية  أعسال_ عجد البحهث السشذهرة ضسن 
مؤتسخ السهاجية العخبية  إعسالحث مشذهر ضسن الرغخى "ب أرميشيةومسمكة  األيهبيهن " .0

عبـــــــخ التـــــــاريخ الـــــــحي عقـــــــجه اتحـــــــاد الســـــــؤرخين العـــــــخب بتـــــــاريخ  األجشبـــــــيلمغـــــــدو 
 . 2110/نيدان/24ـ23

مـؤتسخ القـجس  أعسـالال ـاطسي " بحـث مشذـهر ضـسن  األفزـل"القجس وسياسة الـهزيخ  .2
 1ــ2ين العـخب بتـاريخ الدشهي الثالث الحي عقجتو جامعة تكخيت بالتعاون مل اتحاد السـؤرخ

 م .2110 األولتذخين 
" بحـث مشذــهر  األولــى" الـجور الجيـادي لمعمســاء السدـمسين فــي زمـن الحسمــة الرـميبية  .1

 م .2112مؤتسخ القجس الدشهي الخابل الحي عقجتو جامعة تكخيت في سشة  أعسالضسن 

الشاصـخ صــالح البيدنطيـة فــي عيـج  واإلمبخاطهريـة"العالقـات الجبمهماسـية بـين األيــهبيين  .1
    2102الجين " السؤتسخ العمسي الثاني لكمية التخبية / جامعة كخكهك 

لكميـة العمـهم  األولالسـؤتسخ العمسـي حرن عثميث بشاءه ودوره في الحـخوب الرـميبية /  .2
  2113/ جامعة السهصل سشة  اإلسالمية

الي فـي جامعـة االستاذ الجكتهر عبج السشعم رشـاد وجيـهده لالرتقـاء بسدـتهى التعمـيم العـ .3
 . 2101لكمية العمهم  اإلسالمية / جامعة السهصل السهصل / السؤتسخ العمسي الثالث 

العالقات الجبمهماسية بـين إمـارة السهصـل ومسمكـة جهرجيـا فـي العيـج الدنكـي / السـؤتسخ  .4
 . 2105/ 22/1العمسي الدشهي لكمية االداب / قدم التاريخ / جامعة بغجاد في 

بـــن صـــالح الـــجين االيـــهبي / االتحـــاد الـــجولي لمسبـــجعين السقـــام  السمـــل الرـــاىخ غـــازي  .5
 . 11/6/2105باالشتخاك مل كمية االداب جامعة السهصل في  

الجهرجية / السؤتسخ الجولي االيهبي االول / جامعة إغجيخ / تخكيا /  –العالقات األيهبية  .6
 م .2101نيدان /  21

 السجيشة)دارسة في التدامح الشبهي (من العجاء الييهدي لإلسالم في  مهقف الخسهل  .10
 م2012حديخان /  30/ السؤتسخ العمسي الخابل لكمية العمهم  اإلسالمية /
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ــجو ا أعســالة ضــسن كر اذــلس_ عــجد البحــهث ا ــة وورش العســل ات لش العخاقي

 5 : الجولية
نـجوة عـن اإلسـالم بحث بعشـهان )) مدـمسه القهقـاز فـي مهاجيـة التحـجيات الرـميبية ((  .0

 .2114في سشة سين عقجتيا كمية العمهم اإلسالمية والسدم

الغدالي ورجال الدمطة(( نـجوة عـن جيـهد االمـام الغدالـي عقـجتيا  اإلمامبحث بعشهان ))  .2
 .2102كمية العمهم اإلسالمية في سشة 

بحث بعشـهان )) السحـجث ضـياء الـجين الـجولعي (( نـجوة عـن محـجلي السهصـل وجـهدىم  .1
 .2102العمهم اإلسالمية في سشة  في عمم الحجيث عقجتيا كمية

السهصــل ومسمكــة جهرجيــا فــي العيــج  إمــارةبحــث بعشــهان ))العالقــات الجبمهماســية بــين  .1
 .2100سشة   اإلسالمية مجيشة السهصل في عيج اإلدارةالدنكي (( نجوة عن 

دور الســخأة فــي بشــاء  بحــث بعشــهان ))الرــحابية أســساء بشــت يديــج بــن الدــكن (( نــجوة  .2
 .2105/نيدان / 2قدم التاريخ /كمية التخبية االساسية  سشة السجتسل / 

(( الدــشة الشبهيــة السطيــخة مهازنــة بــين السرــالح والس اســج السخحمــة السكيــة انسهذجــا))  .3
نـــجوة كميـــة العمـــهم  اإلســـالمية / قدـــم ال قـــو واصـــهلو تحـــت عشـــهان مقاصـــج الذـــخيعة  

 .  04/1/2105اإلسالمية والخىا في بشاء االندان والعسخان في 

" وبــاء الطــاعهن والــخه عمــى مجيشــة القــاىخة فــي العرــخ السسمــهكي " نــجوة قدــم التخبيــة   .4
 م. 2105اإلسالمية / كمية التخبية االساسية / جامعة السهصل 

ورشة عسل " فن الت اوض وبشاء الدمم السجتسعي " السعيـج الثقـافي العخبـي االلسـاني /  .5
 م .2106جسيهرية مرخ العخبية / شباط 

 1ـ عجد البحهث السشذهرة في السجالت العخبية :  ــ
 21" مشذــهر فــي مجمــة التــاريخ العخبــي السغخبيةعــجد الرــغخى  أرميشيــةهن ومسمكــة األيهبيــ." 0

 م .2110لدشة 
." صهر في مهاجية الغدو الرميبي " باالشـتخاك مـل الـجكتهر ناصـخ عبـج الـخزاق السـال جاسـم 2

 م .2112لدشة  263لم المبشانية العجد مشذهر في مجمة  تاريخ العخب والعا
 م .2111الرغخى " عخض في مجمة تاريخ العخب والعالم المبشانية  أرميشية."مسمكة 1
 03 السشذهرة في السجالت العخاقية : ـ عجد البحهثــ
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ن مسمكة ارميشية الرغخى والقهى اإلسالمية السجاورة " باالشـتخاك مـل ." العالقات الدياسية بي0
 .2114الجكتهر عالء محسهد قجاوي. مشذهر في مجمة آداب الخافجين / جامعة السهصل 

ر فــي مجمــة كميــة ه شذــمفــي مجــال العمــهم الذــخعية "  وإســياماتياالــجولعي السهصــمية  أســخة."2
 م .2114سشة  األولالعمهم اإلسالمية العجد 

ر في مجمة كمية العمهم اإلسـالمية ه ." حرن عثميث بشاءه ودوره في الحخوب الرميبية " مشذ1
 م.2114العجد الثاني سشة 

كميــة  ر فــي مجمــةه االرتقيــة ومسمكــة جهرجيــا فــي عرــخ الحــخوب الرــميبية" مشذــ اإلمــارات."1
 . م2115سشة  األساسيةالتخبية 

 ر فــي مجمــةه مشذــىـــ 202وحتــى ســشة  اإلســالمي ـــ مجيشــة ت مــيذ دراســة تاريخيــة مشــح ال ــتح2
 2115 األساسيةكمية التخبية  أبحاث

-0246ىــ/622-345الجاخميـة لمجولـة السسمهكيـة ) األوضـا ـ السساليل الجمبـان ودورىـم فـي 3
 م.2116 األولالعجد الخابل تذخين  األساسيةابحاث كمية التخبية  ر في مجمةه مشذم( 0203

ح الـجين بين األيهبيين واإلمبخاطهريـة البيدنطيـة فـي عيـج الشاصـخ صـال ـ العالقات الجبمهماسية4
 السؤتسخ العمسي الثاني لكمية التخبية . بأعسالضسن العجد الخاص  2102مجمة جامعة كخكهك 

في  شية في مجمة أبحاث التخبية األساسيةيـ أرمن القجس من خالل الكتابات اإلسالمية واالرم 5
 . 2102/  لأيمه 02، مجمج  0العجد 

ـ إمارة كييف الخوسية دراسة تاريخيـة فـي نذـأتيا وعالقاتيـا الخارجيـة فـي مجمـة كميـة العمـهم 6
 اإلسالمية 

ــ01 شيــة حيــاتيم ودورىــم فــي الحيــاة الدياســية مجمــة التخبيــة يوزراء فــاطسيهن مــن أصــهل ارم ـ
 والعمم.
جمـة أبحـاث كميـة التخبيـة وباء الطاعهن وألخه عمى مجيشة القـاىخة فـي العرـخ السسمـهكي/ م .00

 .األساسية
 ـ العالقات الدياسية بين مسمكة ارميشية الرغخى والكيانات اإلسالمية السجاورة02
 الخمي ة العباسي الراىخ بأمخ هللا شخريتو وعرخه /مجمة كمية العمهم  اإلسالمية .01
 لخافجيناالعالقات الجبمهماسية بين االمبخاطهرية البيدنطية ودولة السساليل / اداب ا .01

ــة  .02 ــة التخبي ــة ابحــاث كمي ــة العباســية مشيــا / مجم ــادة ومهقــف الخالف ــي قت ــام إمــارة بش قي
 م1/2106/ 02مج االساسية /

 

كميــــة العمــــهم اإلســــالمية / الرــــسهد األربمــــي فــــي مهاجيــــة الغــــدو السغــــهلي / مجمــــة  .03
 0/2106/ 00مج
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 1: القدم ولم تشذخ بعج في ومشجدة دجمةـ عجد البحهث الســ
 الدياسية األوضا بيت السقجس الرميبية في عيج السمل بمجوين الثالث دراسة في .مسمكة 0
 ـ حخكات التسخد والعريان في ارميشيا الكبخى في عيج الخمي ة الستهكل عمى هللا العباسي2
 .الخق واإلسالم دراسة في الخد عمى شبيات السدتذخقين1
 
 ـ السيام التجريدية ) السهضه  ( :ـــ

 اسات العمياالجر  أوالً :
/كميـة العمـهم  صـهل الـجينفي قدم اـ مادة " داراسات في ال مد ة  اإلسالمية" الجراسات العميا 0

 .  2101-2101اإلسالمية/جامعة السهصل / لمعام الجراسي
جامعـة  /االساسـية  يـةتخب/كميـة ال لتـاريخفـي قدـم اـ مادة " التاريخ االمهي " الجراسـات العميـا 2

 .  2106-2105 لجراسيالسهصل / لمعام ا
/كميـة  لتـاريخفـي قدـم اـ مادة " الـجويالت  اإلسـالمية فـي العرـخ العباسـي " الجراسـات العميـا 1
 .  2106-2105 جامعة السهصل / لمعام الجراسي /االساسية  يةتخبال
 جامعـة /االساسـية  يـةتخب/كميـة ال لتـاريخفي قدم اـ مادة " التاريخ العباسي " الجراسات العميا 1

 .  2106-2105 السهصل / لمعام الجراسي
/كمية  لتاريخفي قدم اـ مادة " التحجيات الخارجية لمجولة العخبية االسالمية  " الجراسات العميا 1
 . 2121-2106 جامعة السهصل / لمعام الجراسي /االساسية  يةتخبال
 
 
 الجراسات االوليةلانياً :  
فــــي قدــــم التــــاريخ /كميــــة اآلداب/جامعــــة .مــــادة " وطــــن عخبــــي فــــي العرــــهر الهســــطى " 0

 م .2111-2111السهصل/لمعام الجراسي 
.مادة " ال مد ة اإلسالمية " في قدم الذخيعة /كمية العمهم اإلسالمية/جامعة السهصل / لمعـام 2

 .2114-2113م ، 2113-2112الجراسي 
ـــــهم . مـــــادة " تـــــاريخ الحزـــــارات القجيســـــة  " فـــــي قدـــــم الحزـــــارة االســـــالمية /كميـــــة ا1 لعم

 .2101-2116-2115-2114،  2114-2113اإلسالمية/جامعة السهصل / لمعام الجراسي 
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ــــي قدــــم الحزــــارة 1 ــــهم وقدــــم أصــــهل الجين اإلســــالمية.مــــادة "مــــشيج بحــــث "ف ــــة العم /كمي
  2102-2100-2101-2116-2115-2114اإلسالمية/جامعة السهصل / لمعام الجراسي  

/كمية العمـهم اإلسـالمية/جامعة السهصـل  اإلسالميةارة " في قدم الحز اإلسالمية." ال تهحات 2
 .2102-2100-2101-0116 -2115 —2114/ لمعام الجراسي  

ــي قدــم ا3 ــهم اإلســالمية/جامعة  لحزــارة اإلســالمية.مــادة " ال مدــ ة اإلســالمية " ف ــة العم /كمي
 . 2102-2100 السهصل / لمعام الجراسي

كميـة العمـهم  /وقدـم الدـيخة الشبهيـة  ة وال كـخ االسـالميـ مادة "تاريخ االديان " في قدم العقيج4
 .2104-2103اإلسالمية/جامعة السهصل / لمعام الجراسي

/كميـة العمـهم اإلســالمية/جامعة  لعقيـجة وال قـو االسـالمي " فـي قدــم ا الدـيخة الشبهيـة مـادة "ــ 5
  2105-2104 السهصل / لمعام الجراسي

ـــ 6 ـــهم  لعقيـــجة وال قـــو االســـالمي " فـــي قدـــم ا الدـــيخة الشبهيـــةادروس فـــي مـــادة "ـ ـــة العم /كمي
 . 2105-2104 اإلسالمية/جامعة السهصل / لمعام الجراسي

/جامعــة السهصــل / التخبيــة االساســية /كميــة ا تــاريخ" فــي قدــم ا العرــهر الهســطىمــادة " ـــ 01
 . 2105-2104 لمعام الجراسي

ية/جامعة السهصل / لمعـام تخبية االساسال/كمية  لتاريخ " في قدم ا التاريخ العباسيمادة " ـ 00
 .2106- 2105 الجراسي

 
 : اإلداريةالشذاطات ـــ 
 م .2111 -2112 لمعام اآلدابفي كمية العسل في شعبة الجراسات العميا .0

 م .2113-2111مجيخ التخطيط والستابعة في كمية العمهم اإلسالمية لمعام 
ــــة التجريدــــية فــــي قدــــم التــــاريخ /2 كميــــة اآلداب/جامعــــة السهصــــل/لم تخة مــــن .عزــــه الييئ

 م .2111ـ2112
. عزه الييئة التجريدية فـي قدـم الذـخيعة /كميـة العمـهم اإلسـالمية/جامعة السهصـل / لمعـام 1

 م .2112-2111الجراسي 
/كمية العمهم اإلسالمية/جامعة السهصل  اإلسالمية. عزه الييئة التجريدية في قدم الحزارة 1

 م2113-2112/ لمعام الجراسي 
 . 2116-2115المجشة االمتحانية في قدم الحزارة  لمعامعزه  ــ2
 .2101 -2116لمعام متحانية في قدم الحزارة ــ رئيذ المجشة اال3
 . 2101-2114لمدشهات  اإلسالميةـــ عزه المجشة العمسية في قدم الحزارة 4
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 .2101-2102لمعام  المجشة االمتحانية في قدم اصهل الجينـ رئيذ 5
-2101ـــ رئــيذ المجشــة االمتحانيــة الخاصــة بالجراســات العميــا فــي قدــم اصــهل الــجين  لمعــام6

2101. 
 .2104-2-2101في قدم اصهل الجين من  لجشة الجراسات العميا عزهـ 01
 . 2105ـ عزه المجشة العمسية في قدم التاريخ / كمية التخبية االساسية 00
 . 2105لتاريخ / كمية التخبية االساسية في قدم ا الجراسات العميالجشة اعزه ـ 02
ـــ عزــه المجشــة االمتحانيــة السخكديــة الخاصــة بالجراســات العميــا فــي كميــة التخبيــة األساســية  01

 .2106-2105لمعام 
 
 21الذكخ :  كتب _
 

 : أخخى نذاطات ــــ 
 ـ عزه اتحاد السؤرخين العخب.ــ
 ـ عزه نقابة السعمسين فخ  نيشهى .ــ
 التجريديين الجامعيين العخاقية . عزه رابطة ـــ

 اإلسالميةــ عزه ىيئة تحخيخ مجمة كمية العمهم 
 
 
 
 


