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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  البيانات الشخصية
 
 محمد النعيمات عبد هللاأمل  االســـــــم 

 االردن -عمان  م،9/3/1963 تاريخ ومكان الميالد 

 كلية الشريعة الكلية 

 أصول الدين القسم 

 
    المؤهالت الدراسية

 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 م2014 جامعة العلوم االسالمية العالمية العقيدة واالخالق اهالدكتور 

 م2007 جامعة البلقاء التطبيقية العقيدة الماجستير 

)اإلجازة  البكالوريوس 
 العالية(

 م1986 الجامعة االردنية أصول الدين

 
  التخصص ومجاالت االهتمام

 
 أصول الدين التخصص العام 

 لسفةوالف العقيدة التخصص الدقيق 

 تعليم التالوة الدعوة، االخالق، التفسير، االسالمية،العقيدة  مـجاالت االهتمام 

 
 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 )دراسة تحليلية( واألخالق( وجهوده في العقيدة م.1938محمد فتح هللا كولن) 

ف بالمفكر محمد فتح هللا كولن وجهوده في العقيدة واألخالق، وانتمائه التعري اسة إلىتهدف الدر 

 تعالى،العَقَدي والمذهبي، ومدى تأثره بالفكر الكالمي والصوفي، إضافة إلى التعرف على أدلته على وجود هللا 

ه لهذه إثبات قات، وطروسائر مباحث العقيدة، من إالهيات، ونبوات، وسمعي وصفاته، وأسمائه، ووحدانيته،

 وبعث العالم اإلسالمي وإحيائه، وبناء مجتمع الفضائل واألخالق. اإليمان،المسائل، وجهوده في تجديد 
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وقد استخدمت الباحثة مناهج االستقراء والتحليل والنقد عند اختالف اآلراء بينه وبين العلماء، وخلصت  

ح, وداعية مجدد في مجال العقيدة, ومصل ,ير إسالمالدراسة إلى نتائج مهمة من أبرزها: أن كولن مفك

واألخالق، سنّي العقيدة، ماتريدي المذهب، يعتمد في منهجه في االستدالل على العقائد أدلة النقل, والعقل, 

والعلم, إضافة إلى العرفان، ويرى أنه ال تعارض مطلقاً بين النقل الصحيح ,والعقل السليم, وحقائق العلم 

ا العقدية عرضاً أكاديمياً على طريقة المتكلمين، وإنما يعرضها بأسلوب سهل القضاي ال يعرضالثابتة،وهو 

التناول، لينتفع بها الجميع، دون تعقيد، ويميل إلى االتجاه الصوفي السنّي المعتدل ، ويرى االستدالل بحديث 

ل القرآن الكريم األو ردعل المصاآلحاد  ما دام ال يتعارض مع القرآن والسنة الصحيحة، وفي باب األخالق يج

والسنة المطهرة، ويربط بين األخالق والدين برباط وثيق، ويتخذ من الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم المثل 

الكامل الذي يجب أن يُحتذى به في أخالقه وسلوكه، ويعمل دائماً على إقامة مجتمع فاضل يسوده الحق والعدل 

 الرذائل.رور وشلأى عن اوالخير والتكافل والتعاون وين

   
  السجل الوظيفي 

 
 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 
 

 أستاذ مساعد
 كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ قسم أصول الدين 

 األردن -عمان
2019  

 المركز الثقافي اإلسالمي / الجامعة األردنية داري ومدرسموظف إ 
 األردن -عمان

م الى 1988من 
 م1990

 

 كلية الشريعة / الجامعة األردنية  ظوة وحفتالمشرف  
 األردن -عمان

م الى 1991من 
 م2010

 

 كلية الشريعة / الجامعة األردنية /قسم أصول الدين محاضر متفّرغ 
 األردن -عمان

2011  

 مدرس تربية إسالمية 
 األردن -مدارس الجامعة األولى / عمان

م الى 1986من 
 م1988

 

 
  اللجان األعمال اإلدارية و 

 
 التاريخ إلداري/ اللجان والمهاملعمل امسمى ا 

 ريعة/ الجامعة األردنية/ قسم أصول الدينكلية الش -مساعد العميد لشؤون الطلبة 
 األردن -عمان

2018- 2019 

كلية الشريعة/ الجامعة األردنية/ قسم -مساعد العميد لشؤون الطلبة الوافدين 
 األردن -عمان /أصول الدين

2017- 2018 

االشراف على رحالت العمرة للطالبات / االشراف على تنظيم الرحلة والناحية  
 باعتبار الرحلة تطبيق لمادة السيرة النبوية. االكاديمية

 م2016م، 2012
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عداد البرامج للفصول الدراسية وتنظيم عملية رئاسة شعبة التالوة عدة مرات / إ 
بعة وتطوير الخطط الدراسة وأساليب ومتا ةمتحانات النظرية واللجان العملياال

 االمتحانات. جراءالتدريس وإ

 

  لعدة أعوام. تالمستويا لجمععضوية لجان مراجعة امتحان التالوة  
  عضوية لجان االنتخابات لعدة أعوام. 
  عضوية لجان المسابقات لعدة أعوام. 

ير الناطقين بالعربية عضوية لجنة الشعوب اإلسالمية / ولجنة متابعة الطلبة غ 
 لعدة أعوام.

 

  لمؤتمرات لعدة أعوامعضوية لجان ا 

 
  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 
 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 سلطصالحية في مدينة الودة اإلوجه فضيلة الشيخ "محمد أمين الكيالني" النعيمات عبد هللاأمل  

 م 2016رابطة علماء االردن /  /
 ارنة()دراسة مق سالمواإلل بين الهندوسية حقوق األرام أمل عبد هللا النعيمات  

 الكعبة وكونها حرما أمنا هدماديث توجيه التعارض بين أح أمل عبد هللا النعيمات 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
في فكر  والباحثين نلألكاديمييملتقى حراء  

 األستاذ فتح هللا كولن ونموذج الخدمة     
/كانون  26-24تركيا /  –اسطنبول 

 م2013األول / 
  تقديم بحث

مؤتمر علماء الشريعة ودورهم في نهضة  
 األردن وبنائه

/ نيسان  14-13األردن /  -عمان
 م2015/

  تقديم بحث

 الندوة االقليمية الثامنة "منهج االعتدال" 
  تعقيب م9/1/2016االردن /  –عمان 

اإلسالمية وأثرها  االستثمارمؤتمر صكوك  
  حضور م2016/آب / 8-3األردن /  -عمان   االقتصاديةفي التنمية 

مؤتمر البيئة والمياه في منظور الشريعة  
 اإلسالمية والعالم المعاصر

/نيسان /  24-23األردن /  -عمان
 م2017

  

قيم األمن  مؤتمر دور العلماء في تعزيز 
وكلية  ،رابطة علماء األردن /الشامل

 امعة األردنيةالج /الشريعة
   2018 /10 /4-3 دناألر –عمان 
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ت العلوم " مستجداالمؤتمر الدولي  
   7/2019 /31-30 الشرعية"/ كلية الشريعة/ الجامعة األردنية 

 

 
  الدورات التدريبية

 
 الجهة المنظمةاسم الدورة و  

 
 التاريخ

 م.2018 ارات التفكير الناقد/ مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة االردنيةتعليم مه 

 م2018 مركز االعتماد وضمان الجودة/ الجامعة االردنيةالتعليم المدمج/ 

 ان الجودة/ الجامعة االردنيةوضممركز االعتماد االمتحانات المحوسبة/ 
2018 

االستجابة الصفية )كلكرز( واألجهزة  مةأنظ: استخدام المتقدم اإللكترونيالتعليم  
 ان الجودة/ الجامعة االردنيةمركز االعتماد وضمالذكية في التدريس/

2018 

ورشة تدريبية لتطوير أعضاء هيئة التدريس / مركز تنمية القوى البشرية /  
 ة االردنيةامعالج

 م2013

 م2007 دورة في تخريج األحاديث / جمعية الحديث وإحياء التراث 

 م2006 دورة في تحقيق المخطوطات / جمعية الحديث وإحياء التراث   

 م2004 واإلستشارات / الجامعة األردنية ز الدراساتمرك/  ICDLدورة  

 م2002 تراث  ال دورة في مصطلح علم الحديث / جمعية الحديث وإحياء 

  عبدة(فضيلة الشيخ محمد  )المجيزإجازة في قراءة حفص عن عاصم  

  عبدة(فضيلة الشيخ محمد  )المجيزإجازة في قراءة شعبه عن عاصم 

 

 م2001

الشيخ ابراهيم رمانه  )فضيلة والتجويد المدرسة في أحكام التالوة دممتق دورة 
 هللا(رحمه 

 م1990

 م1989 فيديو / مركز التقنيات / الجامعة األردنيةال دورة في تصنيف أشرطة 

/ مركز الدراسات واإلستشارات / الجامعة  دورة في تصنيف ديوي العشري 

 األردنية
 م1988

 م1982 الدكتور محمد عصام القضاة( )فضيلة والتجويد المدرسة الودورة في أحكام الت 

 
 
 
 
 



 ز االعتماد وضمان الجودة الجامعة األردنية            نموذج السيرة الذاتية                 مرك

 

 5 

  األنشطة التدريسية
 
 التي  سيةراالد والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 ❑  (1التالوة والحفظ ) 
 ❑  (2التالوة والحفظ ) 
 ❑  (3التالوة والحفظ ) 
 ❑  (99)التالوة االستدراكية  
 ❑  أصول االيمان 
 ❑  ة والخطابةأصول الدعو  
 ❑  الحياة الجامعية وأخالقياتها  

 
 

  يئات والجمعيات العلمية المهنيةلهالعضوية في ا
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 السلط / جمعية المحافظة على القرآن الكريم–رئيس فرع قضاء العارضة  
 م حتى اآلن1998

 
  حتى اآلن 2010 عضو مشارك / رابطة علماء األردن

 رابطة علماء األردن /عضو هيئة إدارية ومقررة لجان المرأة  
 مقررة لجان المرأة / رابطة علماء األردن

  م حتى اآلن2011

 
  حتى اآلن 2019 عضو مؤسس/ جمعية تعزيز القيم

 

 
  يها المنح والجوائز التي حصل عل

 
التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة  
    
    
    
    
  


