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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1997

الدكتوراة,جامعة الخرطوم  -كلية الدراسات العليا
) المنشأت التجارية في دمشق في العصر المملوكي(

1992

الماجستير,كلية الدراسات العليا الجامعة الردنية\الردن
)التجارة في بلد الشام حتى نهاية العصر العباسي الول(

1986

البكالوريوس,التاريخ\كلية التربية الجامعة السلمية
)(-----

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
2001 ,2004

استاذ مساعد غير متفرغ ,قسم التاريخ\الجامعة السلمية

1994 ,2005

استاذ مساعد غير متفرغ ,جامعة القدس لمفتوحة

حتى الن 1994 ,

استاذ مساعد في التاريخ السلمي ,قسم التاريخ
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
2019 ,2021

رئيس قسم التاريخ ,القسم

حتى الن 1994 ,

محاضر بقسم التاريخ ,القسم

2005 ,2007

عضو لجنة معادلت بقسم التاريخ ,القسم

2005 ,2005

رئيس قسم التاريخ ,القسم

2000 ,2002

عضو لجنة امتحانات فرع الجنوب ,الكلية

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

2006

قسم التاريخ .كلية الداب.جامعة الزهر,عضو في لجنة المعادلت ,جامعة

2005

قسم التاريخ .كلية الداب.جامعة الزهر,رئيس قسم التاريخ ,جامعة

 2003كلية الداب.جامعة الزهر,عضو مجلس كلية,وطني
 2001كلية الدراسات العليا  -برنامج ماجستير التاريخ الجامعة السلمية  -غزة ,أستاذ مساعد غير متفرغ,جامعة
2000

كلية الداب.جامعة الزهر,عضو لجنة المتحانات فرع الجنوب ,جامعة

 1994جامعة القدس المفتوحة  -غزة,مشرف اكاديمي ,جامعة
 1994جامعة القدس المفتوحة  -غزة,مشرف اكاديمي ,جامعة
الهتمامات البحثية
اهتمام

المشاركة في نشاطات تاريخ القدس  -وزارة التربية والتعليم  , 2021اعداد ابحاث في التاريخ السلمي  ,المشاركة في ندوات تاريخية ,
منشورات مختارة

بحوث منشورة في كتب مؤتمرات

) ( ,,.د.خالد أحمد زنيد ) . (2001جامعة القاهرة ,المؤتمر الدولي حول دور المرأة السياسي والحضاري ,القاهرة
خالد احمد سلمي زنيد ) . (1998المقدسي 335-ه946-م_390ه1000-م حياته ومنهجه,الندو الرابعة ليوم القدس\كلية الداب\جامعة النجاح,
) ( ,-------.نابلس1998_27-28,
( ,,.د.خالد أحمد زنيد ) . (1998النشاط الزراعي في بلد الشام في العصر المملوكي ,المؤتمر الدولي حول التاريخ القتصادي للمسلمين ,القاهرة
)
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المشاريع البحثية
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المصدر  ,المستوى

,

المقدسي حياته ومنهجه ,الندوة الرابعة ليوم القدس كلية الداب جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين ,ا28-27
, 1998جامعة

,

النشاط الزراعي في بلد الشام في العصر المملوكي ,الموتمر الدولي حول التاريخ القتصادي للمسلمين ,
مركز صالح كامل للقتصاد السلمي جامع الزهر مصر الجزء الثاني, 1998جامعة

,

الحمامات العامة في بلد الشام في العصر المملوكي ,مجلة الذخائر بيروت ,العددان  14-13السنة الرابعة
, 2003جامعة

,

دور المراة العربية في الحياة الحربية في صدر السلم ,مجلة سبا كلية الداب جامعة عدن ,العدد11-10
, 2002جامعة

,

البل واهميتها الحضاريةفي شبه الجزيرة العربية خلل القرن الول الهجري السابع الميلدي ,مجلة العلوم
النسانيةجامعة منتوري قسطنطينة الجزائر ,العدد, 2002 18جامعة

,

السياسة الخارجية للسلطان المملوكي الشرف برسباي , ,جامعة عدن اللمجلد الخامس العدد التاسغ , 2001
جامعة

,

السجون في صدر السلم حتى نهاية العصر الموي ,مجلة العلوم النسانيةو الجتماعية جامعة المارات ,
المجلد 16العدد التاسع , 2001جامعة

استشارات
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المؤسسة

,

,,

,

------ ,------ ,------

جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

1998

,الدكتور خالد احمد سلمي زنيد ,منظمة الشعبية الفتحاوية جامعة الزهر شهادة شكر وتقدير ,جامعة

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير ,حسام علي يحيى الدجني ,فوز حركة المقاومة السلمية حماس في النتخابات التشريعية الفلسطينية 2006م واثره
 ,على النظام السياسي الفلسطيني 2010,

مساهمات تقنية
النشاط  ,المؤسسة  ,الدور  ,من  ,حتى  ,المستوى

محاضرات مساقات تاريخية ,جامعة القدس الفتوحة , 2005, 1994, ------,وطني
ندوات تاريخية ,المركز الثقافي \القرارة  , 1997, ------,حتى الن ,وطني
التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

عضو مناقش خارجي برنامج ماجستير التاريخ الجامعة السلمية غزة 2004,

أخرى

مناقش خطط ماجستير تاريخ الجامعة السلمية غزة -سمنارات 2003,
ابحاث تاريخية في مجالت تاريخية محكمة 2000,

محكم بحث  /كتاب
التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* مقررات التاريخ بجامعة القدس المفتوحة.فرع غزة
* مقررات التاريخ السلمي \قسم التاريخ\جامعة الزهر

دراسات عليا

* التاريخ القتصادي\قسم التاريخ الجامعة السلمية
* مناهج بحث قسم دراسات الشرق الوسط جامعة الزهر
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مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

2004 - ------

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير قسم التاريخ في الجامعة السلمية ,وطني

حتى الن 1994 -

عضو في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ,جامعة

1994 - 31\12\1995

عضو رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدماء ,جامعة

1994 - 31\12\1995

عضو رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدماء ,جامعة

حتى الن 1994 -

عضو في حركة التحرير الوطني الفلسطيني ,وطني

1995 - 1999

عضو حركة انصار السلم والمساواة ,وطني

الن 1998\1\1 -

عضو لجنة اقليم ,وطني

المهارات
المهارة

جيدEnglish ,
لغة عربية ,جيد جدا
التعليم المستمر
السنة  ,الموضوع  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

خانيونس ,القدس ,شهرين, 1977 Dos windows ,دورة في نظام تشغيل الحاسوب

Page 4 of 4

