بسم اهلل الرحمن الرحيم

الجامعة األردنية

مركز االعتماد وضمان الجودة

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية
االســـــــم

بسام علي سالمة العموش

تاريخ ومكان الميالد

الزرقاء 4991/9/72م

الكلية

الشريعة

القسم

أصول الدين

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

دكتوراه

العقيدة اإلسالمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود

4991

ماجستير

العقيدة اإلسالمية

اإلسالمية– الرياض /
السعودية

جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية– الرياض /

4991

السعودية

بكالوريوس

الشريعة

جامعة القرويين – فاس-

4921

بكالوريوس

قانون

جامعة الزرقاء

7147

المغرب

التخصص ومجاالت االهتمام
التخصص العام

أصول الدين

التخصص الدقيق

العقيدة والمذاهب المعاصرة

مـجاالت االهتمام

العقيدة ،األديان ،المذاهب ،السياسة ،الفكر

عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود  491كلمة)
تناولت الرسالة دراسة بعض العناوين الكبرى مثل الروح وعالقتها بالجسد  ،وانتفاع الميت بسعي الحي ،وسماع
الميت كالم االحياء ،ونسبة الكتاب الى المؤلف ،وتحقيق نسخ الكتاب المخطوطة .وقد تناول ابن القيم الروح
ودرجاتها وحاالتها واستقرارها بعد الموت وأين تكون هل هي عند قبرها أم في السماء أم تتنقل .ورد على
الفالسفة في مفهوم الروح وبين الفرق بين الروح والنفس واستدل باآليات واألحاديث وأقوال العلماء وكان يرجح
في األقوال .ويعتبر الكتاب عقيدياً وفلسفياً في آن واحد وان كان الطابع األثري يصبغ الكتاب.
السجل الوظيفي

ن
ا

ئ

ب

الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

البرلمان

4992-4991

نائب

أستاذ

الجامعة األردنية

7141/9/42

أستاذ

جامعة العلوم اإلسالمية

7141-7141

أستاذ مشارك

جامعة الزرقاء

7141-7111

أستاذ مساعد

جامعة الملك سعود

4991-4991

وزير

الحكومة

7111-4999

أستاذ مساعد

الجامعة األردنية

4991-4991

عين

مجلس األعيان

7141-7147

رئيس ديوان الخدمة

ديوان الخدمة

7114-7111

سفير في طهران

وزارة د
الخارجية

1

7117-7114

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
 -7142اآلن

 .4رئيس رابطة علماء األردن 7149 -7141 /
 .7عضو اللجنة الملكية لحقوق اإلنسان .

 .1رئيس لجنة الرقابة الشرعية  /مؤسسة األيتام  /األردن.
 .1نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية
 .9عضو مجلس أمناء جامعة آل البيت
 .1عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء .
 .2عضو مجلس جامعة الزرقاء.
 .9عضو مجلس الجامعة األردنية .
 .9عضو مجلس كلية الشريعة  /الجامعة األردنية .
 .41عضو مجلس كلية الشريعة/جامعة الزرقاء.
 .44عضو مجلس كلية العلوم االجتماعية /الجامعة األردنية.
 .47عضو المعهد العالمي للفكر اإلسالمي .
 .41عضو الهيئة اإلدارية لمركز الرفاه للدراسات االستراتيجية /األردن.
 .41رئيس المرصد السياسي األردني سابقاً /األردن.
 .49عضو لجنة الجامعة والمجتمع  /الجامعة األردنية .
 .41رئيس لجنة الجامعة والمجتمع  /جامعة الزرقاء.
 .42عضو لجنة التطوير وضمان الجودة  /جامعة الزرقاء.
 .49نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية

 .49رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية بالوكالة

2

التاريخ

األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

اسم

الباحث

 .4قراء عقائدية في العهد القديم (األسفار الخمسة – أسفار موسى) 4999م/
األردنية .
اسات/الجامعة
اجتماعية ترفضها العقيدة اإلسالمية7117/م /جامعة
اعتقادية و
 .7دخررافات

الزرقاء .
السيخ وموقف االسالم منها7111/م /دراسات /الجامعة األردنية .
 .1طائفة
 .1موقف االسالم من الديمقراطية 7111/م /جامعة مؤتة.
 .9التجديد الحركي في الدعوة االسالمية 7111 /م /دراسات  /الجامعة األردنية.
 .1الجمال وموقف اإلسالم منه7111 /م/دراسات /الجامعة األردنية.
 .2مزايا محاورات الرسول 7112 /م /دراسات  /الجامعة األردنية.
 .9الرد على الكتاب المزعوم 7112 /م /جامعة الزرقاء.
 .9تولي المرأة رئاسة الدولة من منظور إسالمي  /7119 /دراسات  /الجامعة
.41

األردنية.
المعارضة السياسية في النظام السياسي اإلسالمي  /المجلة األردنية

للدراسات اإلسالمية  /مجلة عالمية تابعة لوزارة التعليم العالي في األردن مقرها

جامعة آل البيت .

.44

الحرية في المقاصد القرآنية /المجلة األردنية اإلسالمية7142 ،م.

.47

The Compulsion in belief in Islam

مجلة دراسات /الجامعة األردنية7119 ،م.
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المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة
رئيس المؤتمر األول لعلماء األردن "

مكان وتاريخ انعقاده
المركز الثقافي الملكي 7149/م

مشارك في مؤتمر دور العلماء في مكافحة اإلرهاب الرياض  7149/جامعة نايف األمنية

نوع المشاركة
ورقة " الدور السياسي للعلماء في

األردن"

ندوة اليوم العلمي بكلية الشريعة/الجامعة األردنية

ورقة حول الدور اإليراني في المنطقة

مؤتمر الخطابة األول  /كلية الشريعة /الجامعة

الجامعة األردنية4997/م .

رئيس المؤتمر

مؤتمر " اإلسالم والديموقراطية"

الجزائر7111/م/مشارك

ورقة حول موقف اإلسالم من

مؤتمر "التجديد"

كلية الشريعة/جامعة اليرموك7114/م.

اطية(التجديد الحركي)
الديمقرعن
ورقة

المؤتمر الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة

األردن4999/م.

رئيس المؤتمر

مؤتمر "إدارة الجودة"

باريس7111/م/

ممثل األردن.

األردنية

مؤتمر البرلماني اإلسالمي

7149/م

السنغال

مؤتمر " قضايا مالية معاصرة من منظور إسالمي

عضو الوفداألردني.
مشارك

جامعة الزرقاء7111 /م

"مؤتمر " المعارضة السياسية في الوطن العربي"

المغرب .7112/م

مشارك بورقة

مؤتمر " اإلرهاب "

االردن  /أمانة عمان 7111 /م

مشارك بورقة" دورالتعليم في مكافحة

مؤتمر اإلسالم وقضايا العصر "

األردن 2002 /م/

المؤتمر السنوي للمعارضة اإليرانية

باريس 2002/2002م

المؤتمر الدولي للعالقات العربية البرتغالية

لشبونة 7142م

اإلرهاب".
مشارك بورقة.
إدارة جلسة
مشارك

الدورات التدريبية
اسم الدورة والجهة المنظمة

التاريخ

دورة في اللغة اإلنجليزية/المركز الثقافي البريطاني.

7114م

دورة في اللغة االنجليزية  /مركز االستشارات " الجامعة األردنية
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4999م

األنشطة التدريسية
البكالوريوس

الدراسات

المقررات والمواد الدراسية التي
سيرة الخلفاء الراشدين





نظرية المعرفة



ماجستير

التصوف



دكتوراه

االخالق



فقه الدعوة



ماجستير


العقيدة اإلسالمية





حركات اسالمية



دكتوراة

مذاهب وفرق



بكالوريوس

االخالق االسالمية



بكالوريوس

فقه القضاء



بكالوريوس

الثقافة االسالمية



بكالوريوس

خطابة وتدريس



بكالوريوس

قام بتدريسها

العليا

الوسطية

دكتوراه

الفلسفة اإلسالمية

دكتوراه

أعالم الفكر والدعوة

دكتوراه
بكالوريوس

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

التاريخ

عضو مؤسس  /جمعية الشفافية األردنية
7141م

عضو مؤسس رابطة علماء األردن /
عضو اللجنة الملكية لحقوق اإلنسان .
رئيس لجنة الرقابة الشرعية  /مؤسسة األيتام  /األردن.
رئيس الهيئة اإلدارية المؤقتة لجمعية المركز اإلسالمي .
رئيس جمعية الكتاب اإلسالمي سابقاً  /الزرقاء.

رئيس جمعية بني حسن اإلسالمية سابقاً  /الزرقاء.
عضو مؤسس لجمعية يافا العربية  /الزرقاء.

عضو مؤسس لجمعية المحافظة على القرآن الكريم /األردن.
عضو الهيئة اإلدارية لمركز الرفاه للدراسات االستراتيجية /األردن.
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المؤلفات والكتب:
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها

التاريخ

 -4اإليمان بالغيب (أصله رسالة ماجستير)

ط/4مكتبة المنار/الزقاء

 -7الروح البن القيم دراسة وتحقيق (أصله رسالة دكتوراه)

ط/4دار المأمون/عمان
ط/4مكتبة المنار ،الزرقاء

 -1تحقيق البرهان في عقائد أهل األديان للسكسكي
كيف ينفع المسلم ميته

مطبعة أروى /عمان

 -1يا تارك الصالة

أروى/عمان
مطبعة
ّ
أروى/عمان
مطبعة
ّ

 -9المسلمون وتحديات القرن الجديد

أروى/عمان
مطبعة
ّ

 -1أدعية النبي صلى اهلل عليه وسلم

األمن العام

 -2سلوة السجين

دار المأمون ،ط7141 ،7م

 -9فقه الدعوة
 -9األسئلة العقائدية لألطفال واإلجابة عليها

ط/7دار المأمون/عمان

 -41دراسة وتحقيق حادي األرواح البن القيم

األكاديميون /عمان

 -44محطات في تاريخ جماعة اإلخوان المسلمين في األردن

األكاديميون /عمان

 -47مذاهب وفرق

األكاديميون /عمان

 -41ذكريات سياسية

مطبعة أروى /عمان

 -41علماء وأمراء

دار المأمون /عمان

 -49عقيدتنا اإلسالمية

األكاديميون/عمان
مركز دراسات الشرق األوسط

 -41المدخل إلى القضية الفلسطينية (مشترك)
 -42قاموس العقيدة (مشترك)

األكاديميون/عمان

 -49المسلمون والمسيحيون في األردن

مطبعة اروى/عمان
مطبعة أروى ،ط4991 ،4م

 -49جبهة العمل اإلسالمي وقضية الخبر واألعالف
 -71من نور النبوة

دار حامد /ط7119/4م

 -74مراجعات في الفكر اإلسالمي

األكاديميون/ط7119/4م
عمار/ط7111/4م
دار ّ

 -77تحذير المسلمين من ألفاظ الكفر
 -71المسلمون وتحديات القرن الجديد

مطبعة أروى ،عمان ،ط7119 ،4م

 -71اإلرهاب

دار أكاديميون ،عمان،ط7111 ،4م
مقرر في الجامعة األردنية /ط7111 ،7م

 -79محاضرات في الثقافة اإلسالمية (مشترك)

مطبعة أروى ،ط7141 ،4م

 -71عبد الباقي جمو
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