السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم :ىايل خميفة إبراىيم الدىيسات

الدرجة العممية :دكتوراه
التخصص :تاريخ

الوظيفة الحالية  :أستاذ مساعد بقسم العموم االجتماعية  /كمية اآلداب

والعموم اإلنسانية  /جامعة جازان
الحالة االجتماعية  :متزوج
الجنسية  :األردنية

العنوان الحالي :المممكة العربية السعودية  /جامعة جازان
البريد االلكتروني:
dr.hayel66@yahoo.com

رقم الياتف في األردن 77414242726220 :

رقم الياتف في السعودية 77411072342142 :

Education
* Maharaja Sayajirao University of Baroda, India, Degree of
doctor of philosophy in history, 2007
* University of Aden, Yemen, M.A. Degree in the Islamic
history, 2001
* University of Damascus, Syrian Arab Republic, Bachelor of
Arts, department of history, 1998
* The Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of education, the
general secondary education certificate examination, 1991

الخبرات العملية التعليمية:
* عضو ىيئة تدريس بقسم العموم االجتماعية  /كمية اآلداب والعموم اإلنسانية /
جامعة جازان منذ عام ( 4760م ـ ـ ـ ـ

)

* عضو وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي في كمية اآلداب  /جامعة جازان
* عضو وحدة التخطيط والتطوير في كمية اآلداب  /جامعة جازان
* عضو وحدة اإلحصاء والمعمومات في كمية اآلداب  /جامعة جازان
* خبرة بتدريس التعميم االلكتروني والتعميم عن بعد في كمية اآلداب  /جامعة جازان
* عضو اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين ( 4760م ـ ـ ـ ـ )
* شيادة تقديرية من اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين لإلسيام بالثقافة المميزة
والبصمات الواضحة في اإلرتقاء بالمشيد الثقافي األردني.
* عضو ىيئة تدريس ومنسق قسم التاريخ ومتطمبات الجامعة  /كمية اآلداب /
جامعة الزرقاء سابقاً  /المممكة األردنية الياشمية.

نشاطات إعالمية:
ندوات تمفزيونية

* القناة العامة /التمفزيون األردني:

 .6د.ىايل الدىيسات /ندوة تمفزيونية مباشرة عمى شاشة تمفزيون رؤيـا  /برنـام نـبض
البمــد يــوم الخمــيس تــاريخ  4760/7/41لمتحــاور حــو التح ـوالت السياســية فــي الــيمن

(عاصفة الحزم).

 .4نــدوة تمفزيونيــة مباش ـرة عمــى شاشــة التمفزيــون األردنــي بتــاريخ 4760/4/4م حــو
القدس في التاريخ اإلسالمي.

 .7نــدوة تمفزيونيــة مباش ـرة عمــى شاشــة التمفزيــون األردنــي بتــاريخ 4762/0/40م فــي
العيد الـوطني السـتقال المممكـة األردنيـة الياشـمية لمتحـاور حـو انجـازات األردن منـذ

عيد اإلمارة وحو دعائم االستقال (الذكرى .)13

 .2نــدوة إذاعيــة مباشـرة عمــى إذاعــة المممكــة األردنيــة الياشــمية بتــاريخ 4762/0/47م

لمتحـ ــاور حـ ــو ذكـ ــرى اسـ ــتقال المممكـ ــة األردنيـ ــة الياشـ ــمية م ـ ـ اإلعالمـ ــي سـ ــمطان

الحطـاب وبمشــاركة الــدكتور خالــد عبيــدات ســفير األردن فــي الج ازئــر ســابقاً وبمشــاركة
عمى الياتف من معالي نصوح المجالي ومعالي إبراىيم بدران.

 .0نـ ــدوة تمفزيونيـ ــة مباش ـ ـرة عمـ ــى شاشـ ــة التمفزيـ ــون األردنـ ــي بتـ ــاريخ 4767/64/76
لمتحاور حو اتفاقية الوصاية الياشمية عمى األماكن المقدسة في القـدس التـي أبرمـت
ف ــي 4767/7/76م ب ــين جالل ــة المم ــن عب ــدل الث ــاني اب ــن الحس ــين المعظ ــم وس ــيادة
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فمسطين.

 .1ندوة تمفزيونية مباشرة عمى شاشة التمفزيون األردنـي بتـاريخ  4767/2/61لمتحـاور
حو التاريخ المشترن بين األردن وفمسطين.

 .2نــدوة تمفزيونيـة مباشـرة عمــى شاشــة التمفزيــون األردنــي بتــاريخ  4767/4/4لمتحــاور
حو القدس في قموب الياشميين.

 .3عــدد مــن المقــاءات عمــى شاشــة التمفزيــون األردنــي لصــال األخبــار العامــة خــال
األع ـوام فيمــا بــين 4762 – 4767م .مثــل تعــديالت الدســتور لعــام 4766م ،إلقــاء
القــبض عمــى الخميــة اإلرىابي ـة التــي تيــدد األمــن واالســتقرار األردنــي ،مقــاالت جاللــة

الممــن عبــدل الثــاني فــي جريــدة ال ـ أر  ،لقــاء جاللــة الممــن م ـ تمفزيــون أمريكــي ،فــوز
األردن بمقعد مجمس األمن لمدة عامين (غير دائم) ،وغيرىا.

 .4نـ ــدوة تمفزيونيـ ــة مباش ـ ـرة عمـ ــى شاشـ ــة التمفزيـ ــون األردنـ ــي بتـ ــاريخ 4764/66/47م
لمتحــاور حــو انجــازات الدولــة األردنيــة ،والتحــديات التــي واجيتيــا منــذ ت ســيس اإلمــارة
وحتى اليوم.

 .67ن ــدوة تمفزيوني ــة مباشـ ـرة عم ــى شاش ــة التمفزي ــون األردن ــي لمتح ــاور ح ــو الحض ــارة
الكنعانية في فمسطين عام 4766م.

 .66ن ــدوة تمفزيوني ــة مباشـ ـرة عم ــى شاش ــة تمفزي ــون البابمي ــة بت ــاريخ  4766/7/2ح ــو
ممحمة جمجامش وعشتار( .تاريخ العراق القديم).

 .64نـ ــدوة تمفزيونيـ ــة مباش ـ ـرة عمـ ــى شاشـ ــة التمفزيـ ــون األردنـ ــي بتـ ــاريخ 4766/4/41
لمتحاور حو مكانة األردن في التاريخ اإلسالمي

 .67نــدوة تمفزيونيــة مباش ـرة عمــى شاشــة التمفزيــون األردنــي بتــاريخ  4766/64/41م
لمتحاور حو القدس تاريخ وحضارة.

 .62ن ــدوة تمفزيوني ــة مباشـ ـرة عم ــى شاش ــة تمفزي ــون البابمي ــة بت ــاريخ 4767 /67/62م
لمتحاور حو الحضارة السومرية نش تيا ومراحل تطورىا.

 .60ن ــدوة تمفزيوني ــة مباشـ ـرة عم ــى شاش ــة التمفزي ــون األردن ــي بت ــاريخ 4767/66/77
لمتحاور حو جذور الحضارة األردنية وتتابعيـا (عصـور مـا قبـل التـاريخ) ،موقـ عـين
غ از  ،وتميالت الغسو أنموذجا.
 .61عدد من الندوات التمفزيونية الحوارية السياسية المباشرة عمى فضائيات أردنية:

 .62لقــاءات حواريــة عمــى قنــاة ســفن ســتارز األردنيــة (برنــام الصــالون السياســي/
تق ــديم ال ــدكتور مين ــد مبيض ــين) ح ــو الح ــوثيين ( الم ــذىب الزي ــد ) والشـ ـ ن اإلي ارن ــي
ومواضي حوارية متعددة خال عام 4774م.
 .63لقاء حوار عمى فضائية جوسات (برنام كالم في الصميم) تقديم الـدكتورة روال
الحروب لمتحاور حو الحرب السادسة بين الحوثيين والحكومة اليمنية 4774م.

البحوث المنشورة
* األنباط والمغة اآلرامية – دراسة تاريخية وصفية  ( -بحث قيد النشر .)4762
* النفوذ الشـيعي فـي الـيمن خـال القـرنين الثالـث وال اربـ اليجـريين وامتـداده فـي الفكـر
المعاصر (بحث محكم منشور 4760م).
* القدس والحركات االستعمارية خال القرنين السادس والسـاب اليجـريين -نقـد الواقـ
السياسي المعاصر( بحث محكم منشور 4762م).
* ألقاب وصفات خمفاء العصر العباسي األو وأثرىا في الحياة العامة.
( بحث محكم منشور 4762م).

المؤلفات المنشورة

* ىايل الدىيسات ،التحوالت في الـيمن وعاصـفة الحـزم ،خـزائن القمـم لمنشـر والتوزيـ ،
عمان 4761م.

* د.ىايــل الدىيســات ،تــاريخ األردن الحــديث والمعاصــر ،دار خ ـزائن القمــم لمنشــر
والتوزي  ،عمان4760 ،م.

* د.ىايـل الدىيسـات تـاريخ القـدس فـي اإلسـالم ،دار خـزائن القمـم لمنشـر والتوزيـ ،

عمان4760 ،م.

* ىايــل الدىيســات و,خــرون  ،مبــاد عمــم االتصــا  :خ ـزائن القمــم لمنشــر والتوزي ـ ،

عمان 4767م.
* د.ىايل الدىيسات ،صفحات من تاريخ األردن وفمسطين عبر العصور ،دار خـزائن
القمم لمنشر ،والتوزي عمان4767م
* د.ىاي ــل الدىيس ــات ،د ارس ــة فكري ــة ف ــي الحرك ــة اإلس ــماعيمية ،خـ ـزائن القم ــم لمنش ــر
والتوزي  ،عمان 4764م.
*

 The Fatimids: their Society and cultureخزائن القمم 4764 ،م.

* ىايل الدىيسات و,خرون ،التربية الوطنية  ،دار المسيرة ،عمان 4764م.

* ىايــل الدىيســات و,خــرون ،الحضــارة العربيــة اإلســالمية  :أسســيا ومنجزاتيــا  ،كنــوز
المعرفة  ،عمان 4766م.

االهتمامات البحثية
تاريخ شبو الجزيرة العربية بشكل عام
تاريخ المممكة العربية السعودية
التاريخ العربي القديم
التاريخ اإلسالمي

Skills
-An ability of Using Microsoft office (excel, word, power point
outlook) and internet .
-An ability of communication and communicate with work
teams
-High-level research abilities
-Languages: Arabic, English
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.هايل خميفة إبراهيم الدهيسات
المممكة العربية السعودية

جامعة جازان
كمية اآلداب والعموم اإلنسانية
قسم العموم االجتماعية

