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  ١  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

    البيانات الشخصية
  
  عطاهللا بخيت حماد المعايطة  االســـــــم  

  م٦/١٢/١٩٥٨  تاريخ ومكان الميالد  

  الشريعة  الكلية  

  أصول الدين  القسم  

  
        المؤهالت الدراسية

  
  التاريخ  الجهة المانحة لها  التخصص  الدرجة العلمية  
  ١٠/٦/١٩٨٤  جامعة ام القرى / السعودية  اإلسالميةالدعوة والثقافة   بكالوريوس  
  ١٩/١١/١٩٨٩  جامعة ام القرى / السعودية  عقيدة ومذاهب فكرية معاصرة  الماجستير  
  ٣٠/٦/١٩٩٦  جامعة ام القرى / السعودية  عقيدة ومذاهب فكرية معاصرة  الدكتوراه  
          
          
  

    التخصص ومجاالت االهتمام
  
  اإلسالميةوالثقافة  الدعوة  التخصص العام  

  عقيدة ومذاهب فكرية معاصرة  التخصص الدقيق  

  رة لمعاصوالمذاهب الفكرية ا األدياندراسات العقيدة والفرق والتصوف وحوارات   مـجاالت االهتمام  
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  ٢  

  
    عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

  
  كلمة) ١٥٠ملخص رسالة الدكتوراه (في حدود عنوان و  

  "ة وجهود علماء السلف في تقريرها والدفاع عنها حتى نهاية العصر األموي"العقيدة اإلسالمي  
عها ه وما تب عنهللامنذ الفتنة على عثمان رضي عالجت هذه الرسالة ابرز مسائل العقيدة التي نشا فيها الخالف   

بروز و ،مة ية في االمن قتال في عهد علي رضي هللا عنه ثم ما افرزته هذه الفتنة من بروز الفرقة العقد
ن ي تشكلت مالتو المقاالت العقدية المخالفة لما كان عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعين

ؤسسيها يات مخاللها فرق الخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية والمشبهة وتحليل شخص
  .وردود الصحابة والتابعين عليهم

      
    السجل الوظيفي 

  

  التاريخ  جهة العمل وعنوانها  الوظيفة  

  ٢٠٠٦-١٩٩٦  السعودية /والباحة كلية المعلمين بجدة   مساعد أستاذ  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٧  األردنيةالجامعة   محاضر متفرغ   

  ٢٠١٣-٢٠٠٩  األردنيةالجامعة   مساعد أستاذ  

  -٢٠١٣  األردنيةالجامعة   مشارك أستاذ  

  ٢٠١٦-٢٠٠١٥  رغ علميتف إجازة -جامعة مؤتة  مشارك  أستاذ  

  ٢٠٠١٨  الجامعة االردنية  أستاذ  

  
    األعمال اإلدارية واللجان 

  

  التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

  ٢٠٠١٥-٢٠٠١٣  األردنيةالجامعة  –كلية الشريعة  -الدين أصولرئيس قسم   

  ٢٠١٤  العقيدة لجنة إعداد خطة دكتوراه مقرر  

  ٢٠١٤   األديانتير مقارنة مقرر إعداد خطة ماجس  

  ٢٠١٤ -٢٠٠٣  ر امتحان الشامل والكفاءة لتخصصات العقيدة والحديث والتفسيرئيس لجان   

  ٢٠١٤  أصول الدين رئيس لجنة إعادة النظر في المقررات الدراسية لقسم   

  ٢٠١٤ -٢٠١٣  خطط الرسائل العلمية للدراسات العليا  إقرارعضو لجنة   

  ٢٠١١  ين في مجلس الكليةالد أصولممثل قسم   
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  ٣  

  
    آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

  
  عنوان البحث والناشر والتاريخ   اسم الباحث (الباحثين)  
  ٢٠١٦ األردنيةالبشارة في الجنة/مجلة دراسات   د. عطاهللا المعايطة  

  الرحمن طبنجة بدع  
  د. عطاهللا المعايطة

 لخالفةمن اوية لبيئة المسلم العقدية في زرعاية القرآن الكريم والسنة النب
  الراشدة أنموذجاً.

  
 من – للحرب في السيرة النبوية / كتاب محكم واألخالقيةالشرعية  األسس  د. عطاهللا المعايطة    ٢٠١٧مقبول للنشر 

  ٢٠١٣ / ةاألردنيعمادة البحث العلمي بالجامعة 

أ. عامر الشريف و د. عطاهللا   
  يطةالمعا

 في ةاألردنيالمجلة العقدية عند محمد عابد الجابري/ انماذج من القضاي
  ٢٠١٦/ منشور  اإلسالميةالدراسات 

غنانيم و د. عطاهللا  إيمانأ.   
  المعايطة

شر /مقبول للن األردنيةمجلة دراسات  /بشرية المسيح في العهد الجديد
٢٠١٥  

د. غازي قبالن و د. عطاهللا   
  المعايطة

في معارف المسلمين/ مجلة دراسات  األرسطيلمبكر للمنطق ا األثر
  ٢٠١٦االردنية / مقبول للنشر 

  فيصل مفضي  
  د. عطاهللا المعايطة

ة، مؤت حديث أبي لبابة في النهي عن قتل جنان البيوت دراسة نقدية/ مجلة
  م.٢٠١٧، جامعة مؤتة

  رائد المعايطة  
  د. عطاهللا المعايطة

جلة الصحيحين بدعوى طعنها في حياء النبّي، ماألحاديث المنتقدة على 
  م٢٠١٧دراسات، الجامعة األردنية/ 
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  ٤  

  
    المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

  
  المشاركة نوع  مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة   

  

اإلصالح بين الـتأصيل الشرعي 
  ومتطلبات العصر

-٢٥هـ الموافق ١٤٢٤ة من جمادي الثاني/١٥-١٤
  م.٢٦/٤/٢٠١٣

  الجمعية األردنية للثقافة المجتمعية

بحث بعنوان: أسس 
اإلصالح العقدي رؤيا 

  نقدية معاصرة.

  

النص الشرعي بين األصالة 
  والمعاصرة

  الجمعية األردنية للثقافة المجتمعية
هـ ١٤٣٣السادس والسابع من جمادى الثانية 

  م٣٠/٤/٢٠١٢-٢٨الموافق 
  المشاركة ببحث

  

  نهضة األمة (الواقع والمأمول
  الجمعية األردنية للثقافة المجتمعية

-١هـ الموافق ١٤٣٦من شهر رجب لعام  ١٣و١٢
  م٢٠١٥ /٢/٥

  رئيس جلسة

  

  مهارات خدمة السنة النبوية 
جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث 

  في المملكة
  حضور  م١١/٥/٢٠١٧-١٠جامعة الزرقاء من 
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  ٥  

  

  البحث العلمي في السنة النبويةآفاق 
  جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية/دبي
  م٩/٥/٢٠١٧

  رئيس جلسة

  

مؤتمر النص الشرعي بين األصالة 

والمعاصرة بعنوان: مظاهر التعدي 

على النص الشرعي من قبل أتباع 

  الفرق المبتدعة

  

  

  لمجتمعيةالجمعية األردنية للثقافة ا

-٢٨هـ الموافق ١٤٣٣جمادى اآلخر  ٧-٦من 

  م٢٩/٤/٢٠١٢

  المشاركة ببحث

  

االنتصار للصحيحين: نحو منهجية 

  علمية للتعامل مع الصحيحين 

شعبان  ٤-٣كلية الشريعة في الجامعة األردنية 

  م٢٠١٠ /١٥/٧-١٤هـ، الموافق ١٤٣١

المشاركة ببحث 
  بعنوان:

در الشبهات المثارة 
البخاري حول روايات 

ومسلم ألحاديث 
  الخوارج

  

  منهجية التعامل مع السنة النبوية

 جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث في المملكة

  األردنية

  م٢٤/٣/٢٠١٥

  حضور
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  ٦  

  

اللقاء العلمي بعنوان:يوم الوفاء 

  للراحلين من علماء الحديث في األردن
  رئيس جلسة  م٨/٨/٢٠١٧الجامعة األردنية 

  

للمالية والمصرفية  المؤتمر الدولي

  اإلسالمية 
  باحث  م٧/٨/٢٠١٤-٦الجامعة األردنية 

  

المؤتمر الدولي للمالية والمصرفية 

اإلسالمية بعنوان صكوك االستثمار 

اإلسالمية وأثرها في التنمية 

  االقتصادية

    م٤/٨/٢٠١٦-٣٣الجامعة األردنية 

  

المؤتمر الدولي للمالية والمصرفية 

رة السيولة في اإلسالمية بعنوان إدا

  المصارف اإلسالمية

  ٣٠/٧/٢٠١٥-٢٩الجامعة األردنية

  م
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  ٧  

  

المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع 

للمالية والمصرفية اإلسالمية بعنوان: 

األسواق المالية من منظور المالية 

  اإلسالمية والمعايير الدولية

  الجامعة األردنية/ كلية الشريعة، قسم المصارف

  م١٧/٨/٢٠١٧-١٦
  

 ندوة مناهج البحث في العقيدة واألديان  
 والفرق لطلبة الدراسات العليا الجامعة

  األردنية الفصل األول

    ٢٠١٤ - ٢٠١٣األردن 

ندوة الفلسفة والدين كلية الشريعة   
  ومركز اعلم وتعلم الفصل األول

    ٢٠١٤ - ٢٠١٣األردن 

ورشة عمل ((نتاجات التعلم )) لألستاذ   
  لشريعةمحمد البطش كلية ا

    ٢٠١٤ -٧-٦األردن 
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  ٨  

  
  

    الدورات التدريبية
  

  

  

  اسم الدورة والجهة المنظمة

  

  التاريخ

  Writing Research papers for international Public Publication م٣١/٣/٢٠١٢-١٢  

    ورشة عمل أنا أحّدث بياناتي بنفسي  

  م١٤/١٢/٢٠١٧  دورة محاربة التكفير وأثره على المجتمع  

   الجامعة األردنية  –رة تأهيل أعضاء هيئة التدريس كلية التربية دو  

   دورة التعليم األلكتروني  

   دورة قواعد كتابة البحوث في المجالت العلمية المحكمة  

   دورة كيفية كتابة البحوث المدعومة  

      

  
  

    األنشطة التدريسية
  
  التي  الدراسية والمواد المقررات  

  تدريسهاب قام
  الدراسات   كالوريوسالب

  العليا
      دراسات في عقيدة اهل السنة والجماعة  
      دراسات في الفرق  
      األدياندراسات في   
      والقدر اإللوهية  
      نظرية المعرفة  
      تالصفاو األسماء/ النبوات والسمعيات/  األديان /اإلسالميةالفرق   
    قضايا في علم الكالم  
    إليمانأصول ا  
    الثقافة اإلسالمية  
    سيرة الخلفاء الراشدين  

  
    العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

  
  اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها  

  
  التاريخ

  م٩/١٢/٢٠١٧  عضو في جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث  
    عضو مؤسس في رابطة علماء األردن  
      
      
  

    المنح والجوائز التي حصل عليها 
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  ٩  

  التاريخ  الجهة المانحة للجائزة ومكانها  اسم الجائزة  

        
        
        
        
  
 


