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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  الدكتور أمجد علي محمد سعادة  االســـــــم  

  ١٩٧٤\٨\٤عمان   تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  أصول الدين  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  ٢٠٠٩  الجامعة األردنية  يالقضاء الشرع  الدكتوراه  
  ٢٠٠١  الجامعة األردنية  القضاء الشرعي  ماجستير  
  ٢٠٠٢  الجامعة األردنية  التجويد والقراءات القرءانية  دبلوم مهني دراسات عليا  
  ١٩٩٨  الجامعة األردنية  اإلدارة المدرسية  دبلوم مهني دراسات عليا  
  ١٩٩٧  الجامعة األردنية  الفقه والتشريع  بكالوريوس  
  

    التخصص ومجاالت االهتمام
  
  الفقه اإلسالمي، التربية االسالمية، القراءات القرءانية والتجويد  التخصص العام  

  القضاء الشرعي والسياسة الشرعية  التخصص الدقيق  

لقيم ة، االقضاء الشرعي، الفقه اإلسالمي، السياسة الشرعية، التربية االسالمي  مـجاالت االهتمام  
  القراءات القرانية، تجويد القرءان، تقنيات التعليم. واالخالق،
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    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  "لشرعيةاسة انظرية المسؤولية القضائية في التشريعة االسالمي دراسة تأصيلية في الفقه اإلسالمي والسي"  
مثل ، والمت طبيقياتالمرتكزات األساسية للقضاء اإلسالمي ؛ فكرا ، ونظاما، و واقعا تناولت هذه النظرية أحد 

لتشريعي الفكر ابالنظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي، التي تعد أنموذجا لمدى تطور 
حليلية يلية التلتأصاراسة اإلسالمي، السيما في حفظ حقوق اإلنسان وكينونته على الوجه األمثل، وقد أتت هذه الد

فكان  ضائي،لعرض هذه النظرية في ظل احتدام الصراع الحضاري بين األمم في ميدان الفكر القانوني والق
تطبيق شريعة للية اللزاما أن تُقدم  نظرية المسؤولية القضائية في التشريع اإلسالمي، ليتجلى من خاللها صالح

  مان.في كل زمان ومكان ، وخاصة في هذا الز
بيد  ،الرحبة  لخاصةاوالمسؤولية باعتبارها فكرة عامه في التشريع اإلسالمي، تنتظم تطبيقات عده،ولها ابعادها 

قت ا ما تحقلك إذذأن المسؤولية القضائية تعد النظرية العامة التي لها أصولها، ولها آثارها، وآفاقها ،كل 
  مقوماتها؛  شروطا وأركانا .

في  وليةمسائل المسؤة " الدكتور أمجد علي سعادة"  من خالل دراسته لمباحث ووقد اجتهد واضع النظري
لها ثم تناو ، ومن؛ للعمل على إثبات هذه النظرية ببيان مصادرها، والشروط الواجب تحققها فيهااطروحة علمية

يان ن خالل بملك ذ بدراسة تحليلية لألركان الممثلة: بالمسؤول، والسائل، والمسؤول أمامه، والمسؤول عنه ،كل
لى علمترتبة اثار ماهيتها، وما يتصل بها من مسائل يتحدد من خاللها طبيعة الحق وأصوله، وصوال إلى بيان اآل
لحكم ن ذلك بااء كااكتمال المسؤولية القضائية، والتي تلحق طرفي المسؤولية القضائية: السائل، والمسؤول ،سو

د ن أثر عنكثر مأان، أم برد االعتبار والجزاء ،وقد يجمع القاضي باالختصاص و اإللزام، أو بالتعويض والضم
  التطبيق الفعلي للمسؤولية القضائية .

 ويترتب عليها،وتوصلت هذه األطروحة إلى إثبات أن المسؤولية في القضاء اإلسالمي لها أصولها ومقوماتها 
لتشريع اة في امة للمسؤولية القضائيآثارها .بشرح دقيق وبحث عميق ، طبع في كتاب بعنوان " النظرية الع

لعامة للمسؤولية ا، كما قدم الباحث صياغة متكاملة للنظرية ٢٠١٠االسالمي " صدر عن دار الثقافة في االردن 
    القضائية في التشريع اإلسالمي، مثلت خاتمة لهذه األطروحة ومختصرا لمحتوى هذه النظرية

  

      
    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  لعمل وعنوانهاجهة ا  الوظيفة  

  حتى تاريخه ٢٠٠٩  الجامعة األردنية –كلية الشريعة   استاذ مساعد  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦  الجامعة األردنية –كلية الشريعة   محاضر متفرغ  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  الجامعة األردنية –كلية الشريعة   محاضر غير متفرغ  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٢  وزارة التربية والتعليم  مدرس تربية اسالمية  

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  
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    آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

  
  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  
      

      

      

      

      

      

      

      

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

مؤتمر إدماج القيم في المؤسسات التربوية من   
المركز  – خالل االنشطة والبرامج المصاحبة

  وتطوير برامج التعليمالدولي للقيم 

  تركيا –اسطنبول 
٢٠١٧\٨\٥-٤  

  رئيس المؤتمر

إدماج القيم في المؤسسات التربوية من  مؤتمر  
المركز  – خالل االنشطة والبرامج المصاحبة

  وتطوير برامج التعليمالدولي للقيم 

-٤تركيا ، –اسطنبول 
٢٠١٧\٨\٥  

نظرية التكامل القيمي :مقدم بحث 
 ومنظومة القيم التطبيقية

 يةمؤتمر البيئة والمياه من منظور الشريعة اإلسالم    
 الردنية والوكالة االلمانية للتعاونالجامعة ا –

 جامعة مونسترالدولي و
  

الجامعة األردنية  –عمان 
٢٠١٧\٤\٢٤-٢٣  

تعزيز االتجاهات مقدم بحث:
االيجابية لالطفال نحو البيئة من 

 خالل برنامج فرسان القيم
فهم الحديث النبوي في ضوء الملتقى العلمي "    

ف جمعية الحديث الشري – "المقاصد الشرعية
  كلية الشريعة في جامعة آل البيت و

 االردن -المفرق
٢٢/٣/٢٠١٦  

ورقة عمل بعنوان مقاصد الشريعة 
  وعالقتها باالدلة الشرعية

 الملتقى العلمي الدولي حول تجديد الخطاب الديني  
 مؤسسة الظفيري –في الواقع المعاصر 

  

  -تركيا 
٢٦/١٠/٢٠١٦  

اثر التقنين في واقع  -ورقة عمل 
 حديثةالدول ال

  

جامعة  – مؤتمر المنهج النبوي في تعزيز القيم  
  العلوم التطبيقية وجمعية الحديث الشريف

  عمان
٢٧/١٠/٢٠١٥ 
  

عضو اللجنة التحضيرة والعلمية 
  والناطق االعالمي باسم المؤتمر

جامعة  – مؤتمر المنهج النبوي في تعزيز القيم  
  العلوم التطبيقية وجمعية الحديث الشريف

  عمان
٢٧/١٠/٢٠١٥ 
  

  بحث مقومات نظرية التكامل القيمي

الثاني لرابطة الدعوة األول والمؤتمر العالمي   
  االلكترونية 

  اسطنبول
٢٠١٥، ٢٠١٤  

المشاركة بالحوارات والدورات 
  التدريبية

 مؤتمر القيم الحضارية المجتمعية المشتركة   
  نقابة المهندسين االردنيين -

   -عمان 
٠٥/٠٨/٢٠١٥ 

حول بناء منظومة القيم ورقة عمل 
  المجتمعية

      وزارة االوقاف  
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 الواقع والمأمول -مؤتمر نهضة االمة   
  الجمعية االردنية للثقافة المجتمعية

  عمان
٠٢/٠٥/٢٠١٥ 

مقترب نهضوي نحو  -ورقة عمل
 لتعزيز القيم 

مشاركة في مؤتمر (علماء الشريعة ودورهم في   
  نهضة االردن وبناءه)

  عمان 
١٤/٠٤/٢٠١٥ 

  المشاركة في الجلسة النقاشية

مؤتمر األسرة المسلمة في ظل المتغيرات   
المعهد العالمي للفكر االسالمي  –المعاصرة 

  والجامعة االردنية ووزارة التنيمة االجتماعية

  عمان
٢٠/٠٤/٢٠١٣ 
  

رشيد د. تحكيم وتعقيب على بحث 
لمسؤوليات اكهوس بعنوان ( 

ومدونة االسرية في الرؤية االسالمية 
  االسرة )

" الشباب الجامعي طاقات ابداعية علمية ندوة  
 ةكلية الشريعة الجامعة االردني – لخدمة المجتمع"

  

  الجامعة االردنية 
٢٠١٢\١٢\٢٤  

  رئاسة الندوة وادارة الحوار

 مؤتمر نصرة المظلومين في بورما   
  مينالهيئة العالمية للمحا –رابطة العالم االسالمي 

  تركيا
٠٣/١٠/٢٠١٢ 

تقديم بحث حول معاناة اٌقلية 
  الروهنجيا في ميانمار

مؤتمر  السيرة النبوية ودورها في بناء السخصية   
   - االسالمية المعاصرة

المعهد العالمي للفكر االسالمي و جمعية الحديث 
 الشريف

  

  عمان
٠٣/٠٤/٢٠١١ 
  

بحث بعنوان لمدارسة التطبيقية 
 نبويةانموذجا عمليا لتدريس السيرة ال

  

 المؤتمر العالمي الثاني للغة العربية وادابها (  
 –اسالمية الدراسات اللغوية االدبية وتطبيقاتها) 

 الجامعة االسالمية العالمية
  

  كواللمبور
٢٠٠٩\١٢\٢٣-٢١  

جهود االمام مكي بن ابي  -بحث 
طالب القيسي في علم اصوات 

 العربية من خالل كتابة الرعاية  
    

    يبيةالدورات التدر
  
  اسم الدورة والجهة المنظمة  

  
  التاريخ

      
لجامعة ا -ودةمركز االعتماد وضمان الج - تقييم الطلبة بغير االختبارات (تقييم االداء)  

  االردنية
٠٩/٠٣/٢٠١٧ 
  

      
      
      
  
  

    األنشطة التدريسية
  
  التي  الدراسية والمواد المقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   البكالوريوس

  العليا
        
        
        
        
        
        

  
  

    العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
  
  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها  

  
  التاريخ
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    المنح والجوائز التي حصل عليها 
  
  خالتاري  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  

        
        
        
        
  
 


