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 اسم عضو هيئة التدريس
 مؤيد توفيق عقل حيدر.د

 

 

االيميل الخاص بعضو هيئة التدريس 

Moyad_tawfiq@yahoo.com 

التخصص الدقيق / التخصص العام
تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر / تاريخ العرب الحديث والمعاصر

 أستاذ مساعد: الرتبة االكاديمية

 
 :العضويات

1.  

2.  

: المؤىالت العممية
، 2011، سنة (84.40 )، بتتدير  يد  داً جامعة دمشق، الجمهورية العربية السوريةدكتوراه تاريخ،   .1

-1917دور النضال السممي السياسي الفمسطيني في الدفاع عن فمسطين )عنوان األطروحة 
1948.) 

 

 .2006، سنة بتتدير  يد  داً ، الجامعة األردنية، المممكة األردنية الهاشمية، ما ستير تاريخ  .2

(.1948عبد التادر الحسيني ودوره في الدفاع عن فمسطين حتى )عنوان الرسالة   

  (91)بتتدير امتياز ، كمية التربية، الجامعة المستنصرية، العراق، بكالوريوس تاريخ  .3
 .م2004سـنة 

.م1999، العام (69)، وزارة التربية والتعميم، جمهورية العراق، بمعدل الثانوية العامة  .4  
 :األىداف المينية

 .التدريس والتتويم .1
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 .اإلرشاد والتو يو .2

 .التأليف .3

 .خدمة الم تمع المحمي .4

 .البحث العممي .5

 .التطوير الميني .6

 .تحكيم األبحاث .7

 .المشاركة والتفاعل مع ل ان ال امعة والكمية والوحدة .8

 
 

 :الخبرات التدريسية
وزارة التربية والتعميم  5-2006 5-2004  .1
كمية اآلداب -جامعة الزرقاء 2-2007 9-2006  .2
وما زلت عمى رأس   20-9-2015  .3

عممي  
مساقات الوحدة تنسيق - كمية اآلداب-جامعة الزرقاء

خدمية ال
 الي  من    .4

 :االبحاث المنشورة والمتبولة لمنشر
 السنة واالصدار  ية النشر عنوان البحث ت
موقف قادة المتاومة الفمسطينية من   .1

سياسة حكومة االنتداب ورد الفعل 
 باإلشتراك (1943- 1931)البريطاني 

أستاذ )مع الدكتور احمد منيب الظاهر 
مساعد التاريخ الحديث كمية اآلداب والعموم 

 .(جامعة طيبة– اإلنسانية 
 

كمية - مجمة كمية اآلداب
مركز الدراسات - اآلداب

بجامعة بنها، –اإلنسانية 
جمهورية مصر العربية، 

 .(مجمة عممية محكمة)

يناير  (43)العدد 
 م2016

رؤيتا عبد الناصر وبورقيبة لحل الصراع   .2
الفمسطيني اإلسرائيمي وأثرىما عمى التضية 

أكتوبر  (38)العدد كمية - مجمة كمية اآلداب
 .م2014



 

 

           السيرة الذاتية األردن   - جامعة الزرقاء     

 

 

  

ZU/QP08F016              رقم النموذج:  21/9/2014        تاريخ اإلصدار 01:        اإلصدار    

 

3 

الفمسطينية في ضوء خطاباتيم وأحاديثيم 
 باإلشتراك (1970-1957)وتصريحاتيم 

أستاذ )مع الدكتور احمد منيب الظاهر 
مساعد التاريخ الحديث كمية اآلداب والعموم 

 .(جامعة طيبة– اإلنسانية 
 

مركز الدراسات - اآلداب
بجامعة بنها، –اإلنسانية 

جمهورية مصر العربية، 
 (مجمة عممية محكمة)

الوعود الدولية بإستتالل فمسطين في المدة   .3
(1914-1947) ، 

 

مجمة دراسات في التاريخ 
واآلثار، تصدر عن كمية 

د جامعة بغدا-اآلداب
(مجمة عممية محكمة) > 

، الصادر عام (19)العدد
 .م2010

المؤرخ والسياسي العسكري الفمسطيني   .4
إميل الغوري، ودوره في الدفاع عن 

 .1948فمسطين حتى عام 
 

مجمة دراسات تاريخية، 
تصدر عن لجنة كتابة 
تاريخ العرب، جامعة 

مجمة عممية )دمشق 
(محكمة  

، (112-111)العددان 
كانون األول -تموز

2010. 

دور حممــة نابميــون عمــى فمسـطـــين في   .5
       . دعم آمال الييود بالعودة إلى فمسطين

 

مجمة كمية التربية، تصدر 
الجامعة -عن كمية التربية

مجمة عممية )المستنصرية 
(محكمة  

، الصادر عام (4)العدد 
                   .، المجمد األول2010

 :الكتب المؤلفة
 السنة   ية النشر عنوان الكتاب ت
 م2017 دار األيام لمنشر والتوزيع، عماندور النضال السممي السياسي الفمسطيني   .1
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 .1948-1917في الدفاع عن فمسطين 
عبد التادر الحسيني ودوره في الدفاع عن   .2

 م2017 دار األيام لمنشر والتوزيع، عمان  .1948فمسطين حتى 

سياسة االغتيال الصييونية في فمسطين   .3
 م2017 دار األيام لمنشر والتوزيع، عمان .(2000-2007)

كيف تكتب رسالة أو أطروحة  امعية   .4
  بطريتة عممية وعممية في التاريخ؟

، 2016بدعم من وزارة الثقافة األردنية، 
والصادر عن دار األيام لمنشر والتوزيع، 

 عمان
 م2017

عبد التادر الحسيني من ميالده حتى   .5
 .(1948-1908)استشياده 

 
 م2013 بدعم من وزارة الثقافة األردنية

قاموس التضية الفمسطينية الحديث   .6
  .(2000-1900)والمعاصر 

 م2002 دار المنار، عمان

 م1994 المكتبة اإلسالمية، صويمح .(الجزء األول) الفوائد ألبي  ياد العائد  .7
8.     
9.     

10.     
 :الكتب المتر مة

 السنة   ية النشر المؤلفين عنوان الكتاب ت
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
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7.      
8.      
9.      

10.      
 :المتاالت

 السنة واالصدار  ية النشر عنوان المتال ت
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 :المؤتمرات العممية
 فترة المؤتمر عنوان البحث ال ية المنظمة اسم المؤتمر ت
المؤتمر الدولي لمئوية   .1

الثورة العربية الكبرى  
 .(م 2016– 1916)

 

كمية – جامعة آل البيت 
 اآلداب والعموم اإلنسانية

موقف  ريدة المستتبل 
الباريسية من الثورة 

العربية الكبرى بين عامي 
(1916-1919.) 

 شعبان 4 -3بين 
هـ الموافق 1437

 أيار 10-11
 م2016

2.      



 

 

           السيرة الذاتية األردن   - جامعة الزرقاء     

 

 

  

ZU/QP08F016              رقم النموذج:  21/9/2014        تاريخ اإلصدار 01:        اإلصدار    

 

6 

3.         

4.                              

5.      

 :االشراف عمى الرسائل ال امعية
 السنة ال امعة عنوان الرسالة اسم الطالب ت
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      

 :خدمة الم تمع
 الفترة النشاط ت
عبد التادر ...إبن التدس) :المشاركة في الفمم الوثائقي بعنوان  .1

من إنتاج مؤسسة الصوت الذهبي لإلنتاج الفني،  (الحسيني
 .وبثته قناة الجزيرة الوثائقية الفضائية

، بمناسبة 2013 نيسان 10-8في 
مرور خمسة وستين عامًا عمى 

 .إستشهاد عبد القادر الحسيني
2.    
3.    
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4.    
5.    

 :المعمومات الشخصية
مؤيد توفيق عقل حيدر  : االسم

م 1971-11-29الكويت  : مكان وتاريخ الميالد
أردني  : الجنسية

متزوج  : الحالة االجتماعية
قرب مسجد العز بن عبد السالم - حي الزواهرة- الزرقاء : عنوان السكن
 1018 فرعي 3821100/05 : هاتف العمل
 0796276463 : الهاتف النقال

 13111 الرمز البريدي 5860ب . ص : العنوان البريدي
 


