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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2005

الدكتوراة,جامعة النيلين السودان
)الدور السياسى و الحضارى للرومان فى الشرق دراسة حالة فلسطين63ق.م_395م(

2000

الماجستير,جامعة النيلين  -السودان
))الحق التاريخي للعرب في فلسطين من عهد الكنعانيين حتى عهد الرومان)3500ق.م135-م(

1997

)البكالوريوس,جامعة ام درمان السلمية )السودان
)بكالوريوس تربية تاريخ(

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى

رئيس قسم التاريخ ,القسم

2008 ,2011

الهتمامات البحثية
اهتمام

التاريخ القديم ,
منشورات مختارة
كتاب  /فصل في كتاب

د اسامة ابو نحل د عصام مخيمر )(  .الفلسطينيون اصولهم و حضارتهم ,مجلة علوم انسانية هولندا ,هولندا
د اسامة ابو نحل

دعصام مخيمر ) . (2008تاريخ فلسطين القديم بين روايات العهد القديم و الدراسات الحديثة ,مكتبة القدس غزة ,غزة
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بحوث في مجلت علمية

) ( .د.عصام مخيمر ) . (2018الهكسوس و دورهم الحضاري في مصر القديمة,مجلة جامعة فلسطين للبحاث و الدراسات,الثامن )( 20-1,
د.عصام مخيمر ) . (2018السياسة اليونانية تجاه اليهود في فلسطين و أثرها في اندلع الثورة المكابية,مجلة دراسات حوض النيل ,جامعة
) ( .النيلين345-332, ()21,
د.عصام مخيمر ) . (2017مملكة يهوذا بين التدمير و السبى فى ضوء الرواية التوراتية و الرواية البابلية,مجلة جامعة الشارقة للعلوم النسانية و
) ( .الجتماعية,المجلد 151-131, ()14
بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

د.عصام مخيمر ) . (2015مكانة غزة و دورها منذ العهد الكنعاني حتى نهاية الحكم الروماني,مؤتمر غزة المكان و الحضارة ,جامعة القدس
) ( .المفتوحة),(2015غزة313-292,,
الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

تحت الشراف
منجزة

 ,ماجستير ,حنين علء ذكى العمصى ,عوني عبد الهادي ودوره في النضال العربي الفلسطيني 2020, 1970-1939
 ,ماجستير ,جملت عبد الحميد حسن الشاعر ,السياسة السرائيلية تجاه دول حوض بحر قزوين )2020, (2019-1991
 ,ماجستير ,سهيل اسعد ابراهيم نتيل ,المصالح السرائيلية فى منطقة اسيا الوسطى 2020, 2019-2001
ماجستير ,عيد عبال عبد الهادى مصلح ,تطور الستراتيجية العسكرية السرائيلية تجاه حزب ا و حركة حماس
2020, 2017-2006 ,
ماجستير ,عوض نبهان أبودقة ,الموقف المصري تجاه الحروب العدوانية السرائيلية الثلثة على قطاع غزة 2014-2008
2020, ,
ماجستير ,رائد ماضى ,اثر العولمة الثقافية و السياسية على طلبة الجامعات الفلسطينية فى قطاع غزة دراسة ميدانية
2013, 2012-2088 ,
ماجستير ,علء مرزوق ,النقسام الفلسطينى و اثره على البنية الجتماعية و السياسية فى محافظات قطاع غزة -دراسة
 ,ميدانية تحليلية2013, 2012-2007
 ,ماجستير ,اكرم كساب ,البعادالدوليةو القليمية للعلقات الروسية -السورية 2013, 2011-2000
 ,ماجستير ,محمد دحلن ,تطور نظرية المن السرائيلى و اثرها على المن القومى المصرى 2013, 2011-2001
 ,ماجستير ,احمد محارب ,العلقات الردنيةالسرائيليةو اثرها على القضية الفلسطينية2012, 1999-1994
ماجستير ,محمود القدرة ,تطور العلقات السياسية التركية -السورية فى ضوء المتغيرات القليميةو الدولية2012-2007
2013, ,
ماجستير ,عبد اللطيف ابو هاشم ,مفهوم الصهيونية عند عبد الوهاب المسيى دراسة نقدية موسوعة اليهودية و الصهيونية
 ,نموذجا 2013,
 ,ماجستير ,حسام ابو دلل ,النقابات العماليةو دورها فى التنمية السياسية فى فلسطين 2010,
 ,ماجستير ,رائد حسنين ,البرنامج النووى اليرانى و انعكاساته على المن القومى السرائيلى 2011, 2010-1979
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* تاريخ فلسطين القديم
* تاريخ الدولة البيزنطية
* تاريخ الشرق القديم
* تاريخ اليونان و الرومان

دراسات عليا

* تاريخ البعثه و الخلفاء الراشدين
* دراسات فلسطينية
* تاريخ الحضارات
* الحضارة السلمية
* مناهج بحث فى العلوم الجتماعية
* الدويلت السلمية
* تاريخ اوربا فى العصور الوسطى
* قضايا شرق اوسط
* تاريخ الشرق الوسط
* تاريخ افريقيا
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