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أستاذالوظيفي: لمنصب/المسمى ا  

الدراسات التربوية واإلنسانيةالقسم:  

العلوم واآلدابالكلية:   

سلطنة عمان نزوى،جامعة   

 المعلومات الشخصية
 محمد حبيب صالحأ.د. : االسم

 متزوج الحالة االجتماعية:

 habib@unizwa.edu.om:يعنوان البريد اإللكترون
 94274640 أرقام التواصل:

 : المؤهالتاألكاديمية
 م.1983 – 1982التاريخ / من جامعة دمشق  /مإجازة في اآلداب قس -1

 م . 1991أكاديمية العلوم السوفيتية في موسكو  –السياسات الخارجية ,اريخ العالقات الدولية السياسية دكتوراه في ت -2
 
 

 

 :التعليمية ،الخبرة الحالية /السابقة األنشطة
 رسائل الماجستير و الدكتوراه التي أشرف عليها : -أوالا 

 ( م . 1820-1741القواسم و عالقاتهم اإلقليمية و الدولية )  -1

 ( م.  1918-1853السياسة البريطانية في الخليج العربي )  -2
 ( م . 1958-1918السياسة األمريكية في الخليج العربي )  -3
 ( م .1878-1798السياسة الروسية في بالد الشام )  -4
 ( م . 1985-1946السوفيتية )  –العالقات السورية  -5
 ( م. 1878-1798السياسة البريطانية في بالد الشام )  -6
 ( م  في ضوء الوثائق السرية . 1970-1868قراءة جديدة في الصراع بين نظامي اإلمامة و السلطنة في عمان )  -7
 م (.1856-1804العمانية في عهد السلطان سعيد بن سلطان ) اإلمبراطورية  -8
-1741التطورات السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في عمان في عهد اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي )  -9

 م ( .1778
 م (.1958-1920الصراع الدولي على سوريا )  -10
 م (.1982-1947السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية )  -11
 م (.1991-1947سياسة االتحاد السوفييتي تجاه القضية الفلسطينية )  -12
 م (.  1849-1805البريطاني على مصر في عهد محمد علي باشا )  –الصراع الفرنسي  -13
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ا   المقررات الدراسية التي درسها في جامعة دمشق :-ثانيا
 جامعة دمشق + جامعة تشرين . –كلية اآلداب  –يخ تاريخ العرب الحديث والمعاصر ) مصر والسودان( قسم التار -1
 جامعة دمشق + جامعة تشرين . –كلية اآلداب  –قسم التاريخ  -تاريخ  القضية الفلسطينية  -2
 جامعة دمشق. –قسم الجغرافيا  –قسم اللغة العربية  –قسم الصحافة  –تاريخ العرب الحديث والمعاصر  -3
جامعة دمشق ) مقرر لطلبة الماجستير و الدكتوراه األمريكيين  –لغات األجنبيةمعهد ال–تاريخ العرب الحديث والمعاصر  -4

 و األوروبيين (.
 جامعة دمشق + جامعة تشرين . –قضايا عالمية معاصرة ) دراسات في العالقات الدولية العاصرة ( قسم التاريخ  -5
 جامعة دمشق . –كلية اآلداب  –قسم التاريخ  –تاريخ أوروبا في العصر الحديث  -6
 السويداء. –كلية اآلداب الثانية  –قسم التاريخ  –تاريخ أمريكا الحديث و المعاصر  -7

ا   م:1/9/2006م و 1/9/2000سلطنة عُمان بين  –المقررات الدراسية التي درسها في كلية التربية بنزوى  -ثالثا

 تاريخ عمان الحديث و المعاصر ) قسم الدراسات االجتماعية ( . -1
 العرب الحديث والمعاصر ) قسم الدراسات االجتماعية(.تاريخ  -2
 تاريخ عمان والخليج العربي الحديث والمعاصر ) قسم الدراسات االجتماعية(. -3
 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر ) قسم الدراسات االجتماعية(. -4
 تاريخ األيوبيين والمماليك ) قسم الدراسات االجتماعية(. -5
 الغرب ) قسم الدراسات االجتماعية(.تاريخ العالقات بين الشرق و -6
 تاريخ الدولة اإلسالمية حتى نهاية العصر األموي ) قسم الدراسات االجتماعية(. -7
 تاريخ الدولة اإلسالمية في العصر العباسي ) قسم الدراسات االجتماعية(. -8
 وى(.تاريخ عمان والحضارة اإلسالمية ) متطلب ثقافي لجميع االختصاصات في كلية التربية بنز -9
 عمان عبر التاريخ ) متطلب ثقافي لجميع االختصاصات في كلية التربية بنزوى(. -10
ا   المقرراتالدراسيةالتيدرسهافيجامعة نزوى: -رابعا

 ) الكتاب مطبوع من تأليف أ.د. محمد حبيب صالح(الحضارة اإلسالمية  -1
 تأليف أ.د. محمد حبيب صالح(الثقافة اإلسالمية) الكتاب جاهز للطباعة من  -2
3-  
 تأليف أ.د. محمد حبيب صالح(تاريخ عمان ودورها الحضاري) الكتاب جاهز للطباعة من  -4

 
 

 

 :البحثية األنشطة
 البحوث العلمية المحكمة والمنشورة: -أوالا 

 –م مجلة دراسات تاريخية 1914 – 1840البعثات التبشيرية األرثوذكسية الروسية في بالد الشام ) سورية وفلسطين(  -1

 .1998كانون األول  –أيلول  66 – 65جامعة دمشق السنة الثامنة عشرة العددان 

جامعة  –الدبلوماسية الروسية في مصر وبالد الشام خالل النصف األول من القرن التاسع عشر. مجلة دراسات تاريخية  -2

 .م1999حزيران  –كانون الثاني  /68 – 67العددان/  –السنة الرابعة و العشرون  –دمشق 
السنة  –الصهيونية األمريكية وأزمة نظرية " دولة يهود العالم" مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية/ جامعة دمشق  -3

 م.2003ربيع عام  –الثالثة العدد الثامن 
مبادئ االستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين.  مجلة  -4

 م .2003كانون األول / -أيلول/84-83السنة الرابعة و العشرون العددان   -جامعة دمشق  –سات تاريخية درا
العوامل المحركة للسياسات األمريكية تجاه المنطقة العربية ومحاوالت التوسع فيها تحت ستار  نظرية " توازن القوى  -5

حزيران /  –آذار /90-89خامسة و العشرون  العددان السنة ال -م. مجلة دراسات تاريخية 1970 – 1950اإلقليمية" 

 م .2005
جامعة دمشق السنة  -ونظرية " إسرائيل" مركز الصهيونية العالمية . مجلة دراسات تاريخية  –الثالثي الصهيوني  -6

 م .2005كانون األول  –/ أيلول  92-91الخامسة و العشرون / العددان / 
المديرية العامة لآلثار و المتاحف ، وزارة  -م ( مجلة مهد الحضارات 2009-1947القدس من التدويل إلى التهويد )  -7

 سورية . -الثقافة 
سلطنة عمان.)عدد  –المنتدى األدبي  –عمان و عالقاتها اإلقليمية و الدولية في عهد اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي  -8
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 خاص(.
 الشيخ درويش بن جمعة المحروقي في تطوره وازدهاره النظام السياسي والقضائي في عصر اليعاربة ودور العالمة -9

 
ا   الكتب المؤلفة والمنشورة: -ثانيا

 –مقرر جامعي يُدرس في أقسام التاريخ في الجامعات السورية، منشورات جامعة دمشق  –تاريخ القضية الفلسطينية  -1

 م .1998-1997الطبعة األولى 

 –منشورات جامعة دمشق  –مقرر جامعي يُدرس في أقسام التاريخ في الجامعات السورية  –قضايا عالمية معاصرة  -2

 م.1999 – 1998الطبعة األولى 
 –تاريخ العرب الحديث والمعاصر ) مصر والسودان( مقرر جامعي يُدرس في أقسام التاريخ في الجامعات السورية  -3

 م.2000 – 1999الطبعة األولى  –منشورات جامعة دمشق 
 م. 2002دار لؤي للطباعة والنشر، دمشق الطبعة األولى  –مان في العصور القديمة ع -4
س في جامعة نزوى.2016الحضارة اإلسالمية  منشورات جامعة نزوى، الطبعة األولى -5  م مقرر متطلب جامعي يُدرَّ
س في جامعة نزوى. -6  الثقافة اإلسالمية .)جاهز للطباعة( مقرر اختياري يُدرَّ
 ورها الحضاري )جاهز للطباعة( مقرر اختياري يُدرَّس في جامعة نزوى.تاريخ عمان ود -7

ا   الكتب المترجمة عن اللغة الروسية والمنشورة: -ثالثا
 –اليابان في منطقة المحيط الهادي ) تشريح للعالقات السياسية واالقتصادية( مركز الدراسات اإلستراتيجية العسكرية  -1

 م.2000دمشق 

 م .2001الطبعة األولى  –دمشق  –ة السياسية روسيا إلى أين، اإلدار -2
 م 2005الطبعة األولى  –دمشق   -النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين. مركز الدراسات العسكرية  -3

 .م2008الصين بين الشيوعية و اإلصالحات االقتصادية ، مركز الدراسات اإلستراتيجية العسكرية ، الطبعة األولى 

ا   المخطوطات العمانية المحققة والمنشورة: –ثالثا
أ.د.محمد حبيب  –الصحيفة القحطانية ، تصنيف حميد بن رزيق النخلي العماني ، تحقيق د.محمود بن مبارك السليمي  -1

م () خمسة أجزاء (  2009سلطنة عمان ) الطبعة األولى  –وزارة التراث و الثقافة  -أ.د.عالل الصديق الغازي  –صالح 

. 
 في عشرة مجلدات قيد الطبع. تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح، وأعيد تحقيقها من جديد. 

كشف الغمة الجامع ألخبار األمة ، تصنيف سرحان بن سعيد اإلزكوي ، تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح  د.محمود بن  -2

ة أجزاء( .والطبعة الثانية سبع -م  2010سلطنة عمان ) الطبعة األولى  –وزارة التراث و الثقافة   –مبارك السليمي 

 م2013
حميد بن رزيق النخلي العماني : الفتح المبين بسيرة السادة البوسعيديين ، تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح  د.محمود بن  -3

 م في مجلدين.2016مبارك السليمي ،وزارة التراث والثقافة العمانية، مسقط، الطبعة السادسية
د.محمود بن مبارك السليمي  –رزيق النخلي العماني ، تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح الصحيفة العدنانية تصنيف حميد بن  -4

 م في عشرة مجلدات.2020وزارة التراث والثقافة العمانية، مسقط، الطبعة األولى 
، وزارة التراث تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح :الشعاع الشائع باللمعان في  .رزيق النخلي العمانيمحمد بن حميد بن  -5

 قافة العمانية، مسقط، )قيد الطباعة( في مجلدين.والث
، تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح كتاب الترتيب، مسند اإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي. يوسف بن إبراهيم الوارجالني -6

 وزارة التراث والثقافة العمانية، مسقط، )قيد الطباعة( في مجلدين.
 ، ) محقق قيد االنجاز( في أربعة مجلدات.حمد حبيب صالحتحقيق أ.د.م سلمة بن مسلم العوتبي، األنساب، -7
 تحقيق أ.د.محمد حبيب صالح تجارة العلماء والسير العمانية، مخطوطة قيد التحقيق. -8

 

 
 تحقيق المخطوطات العمانية . االهتمامات البحثية:
 عروض المؤتمرات:
 حضور المؤتمرات:

  المنشورات:

 لعضو هيئة التدريس اإلداريةالخبرة 
 

 :خدمات المجتمع
 

 األنشطةاالستشارية
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 جامعة دمشق. -: عضو لجنة إعادة كتابة تاريخ العربالعضوية في الهيئات المهنية

 

 الجوائز وشهادات التقدير
 

 


