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 عبد الرزاق محمود عوض هللا المعاني االسم

 32/11/1691 الوالدة:تاريخ 

 الرتبة : استاذ مشارك

 األردنية  الجنسية:

 مسلم  الديانة:

 متزوج  االجتماعية:الحالة 

 31ص.ب –معان  –العنوان الدائم : األردن 

 

 almaani_1@yahoo.comالبريد االلكتروني:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العلميةالمؤهالت 

 
  1692عام  – 4961معدل  –الفرع العلمي  –لعامة الثانوية ا*

 1694 -جداً  تقدير جيد -جامعة اليرموك  -بكالوريوس آداب تخصص تاريخ   *

في منطقة الخليج العربي  " عالقة القواسم بالقوى المحلية تاريخ الحديثالماجستير في  *

 1662عام  –تقدير جيد جداً  –الجامعة األردنية  –" 1972 -1471

" التجارة والمالحة في الخليج العربي خالل القرن السابع عشر حديث التاريخ في ال دكتوراه *

 1666عام  –تقدير جيد جداً  –الجامعة األردنية  –
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  :االعالمية واالكاديمية الخبرات

  3117-6 -19من  -القيادة العامة لشرطة أبوظبي )محرر رئيسي( -وزارة الداخلية 

 3131-9-31وحتى 

 مكتب أبو -دولة األمارات العربية المتحدة   -جريدة الخليج االماراتية -حرر صحفيم

 (1666-1669)-ظبي

  (.3114 –3111)  –األمارات العربية المتحدة   –جريدة البيان  -محرر صحفي 

  )مدير التحرير ورئيس التحرير التنفيذي )صحيفة "الحق يعلو"/ عمادة شؤون الطلبة

 امعة الحسين بن طالل . وحتى تاريخه(/ج 3111

  جامعة الحسين بن طالل –مكتب الرئاسة -إعالمي / العالقات  العامة واإلعالم

3114- 3116  . 

 ( . 3117 - 3111مساعد عميد شؤون الطلبة لشؤون الثقافة واإلعالم) جامعة/

 الحسين بن طالل .

  م3112-3113عمادة شؤون الطلبة  -واالعالممدير دائرة النشاط الثقافي. 

   جامعة 3111-3112 مدير دائرة الدراسات/ عمادة البحث العلمي والدراسات العليا /

 الحسين بن طالل .

 / 3111 -3116مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع   عضو هيئة الباحثين 

 .جامعة الحسين بن طالل /

  عام  الدراسي عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ والجغرافيا منذ إنشاء القسم في ال

3113/3112. 

  كلية  قسم متطلبات الجامعة/  3111 -3119 :لمساقات التالية خالل الفترةا تدريس /

 ، وبعد تأسيس قسم التاريخ والجغرافيا. العلوم التربوية

 والمعاصر تاريخ العرب الحديث -2جغرافيا االردن  -3تاريخ االردن الحديث والمعاصر . -1

النظم االسالمية .  -4الدولة العثمانية   -9.  الحضارة العربية االسالمية -7التربية الوطنية  -1

 آلـ البيت ودورهم في التاريخ -9تاريخ القدس . 

 

 :األبحاث والدراسات المنشورة أوال : 

1- “The Relationships between Saudi Arabia and the Idrisids Princes 

through Protectorate” (Mecca) Agreement, 1926A.D: An Analytical 

Study/ Asian Culture and History .Published by the Canadian Center 

of Science and Education, Asian Culture and History (ACH) .   
 Hussein Mohafzah &-2Saleh Alsharari&  1Maani-Abed Al Razzak Al                

                                                                                     

3-Century          thPearl Trade in the Persian Gulf during the 19 -

Asian Culture and History .Published by the Canadian Center of Science 

and Education, Asian Culture and History (ACH) .   

                                         -2Saleh Alsharari&  1Maani-Abed Al Razzak Al 
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، مجلة دراسات /عمادة اتجاهات الشباب نحو المخدرات "دراسة ميدانية في محافظة معان -3

، 3، العلوم االنسانية واالجتماعية ، العدد 11البحث العلمي/ الجامعة االردنية/المجلد 

) مشترك : باسم الطويسي/ محمد النصرات/ عبدالرزاق المعاني/ بشير  3112حزيران

 كريشان (

دراسة بعنوان " التجارة والمالحة في الخليج العربي خالل القرن السابع عشر"إصدار  -4

 ، رسائل جامعية )كتاب(. 3111دائرة اإلعالم والثقافة، حكومة الشارقة، 

جلة دراسات/ دولة االمارات العربية المتحدة/ مبحث" السلع التجارية في الخليج العربي"  -5

المعاني ، محمد  ق) مشترك: عبد الرزا 3111الشارقة / اتحاد كتاب وأدباء االمارات / 

 النصرات.

م" مجلة دراسات/ دولة االمارات  119بحث" ضم مملكة االنباط من قبل الرومان عام  -6

) مشترك: محمد  3111رات / العربية المتحدة/ الشارقة / اتحاد كتاب وأدباء االما

 المعاني(. قالنصرات ، عبد الرزا

 

 : المقبولة للنشر األبحاث والدراساتثانيا :
 

حكومة ، لنشر " عالقة القواسم في الخليج العربي " دائرة اإلعالم والثقافة ل مقبولدراسة  -1

 " قيد الطباعة". الشارقة.

 

 2-   Coins, Weights and Measures in the Arabian Gulf during      

the European Commercial Activity Period 1600 – 1800. 

 Published by the Canadian Center of Science and Education, Asian 

Culture and History (ACH) .  Abed Al Razzak Al-Maani                      

    -  3 PETRA DURING THE CRUSADER PERIOD FROM THE EVIDENCE 

OF AL- WUAYRA CASTLE : A REVIEW IN  The Mediterranean 

Archaeology & Archaeometry (MAA) VOL.14.1. Mohammed Nasarat 

&. Abd alrzaq Maani  
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 األخرى:المهارات والدورات والنشاطات 
 

  ( رخصة قيادة الحاسوب الدوليةICDL   )–  3119 –كلية الخوارزمي الدولية 

  دولة  –السفارة األمريكية  –المركز الثقافي األمريكي  –دورة في اللغة االنجليزية

 3119 –بالتعاون مع جامعة زايد  –العربية المتحدة  تمارااإل

  خدمة المجتمع المحلي (1663 –في منتدى ثقافي  اإلداريةعضو الهيئة ( 

  حلي () خدمة المجتمع الم 1669/ 1667 –رئيساً لمنتدى ثقافي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اللغات:
 

  ممتاز –العربية 

  جداجيد  –االنجليزية 

 

 

  

 

 
 


