
  بسم 
 الرحمن الرحيم

  

  السيرة الذاتية

  

  :المعلومات الشخصية

  س�مة صالح سليمان النعيمات:    ا�سم

  أردني:    الجنسية

  1955بسطة ـ معان :  مكان وتاريخ الو�دة

  ا"دابالجامعة ا ردنية ـ كلية :                   العنوان

  ا ردن/ قسم التاريخ ـ عمان   

  24867أو   24858الفرعي ) 00962( - 6-5355000 :    ھاتف العمل

  0775426600/     0777201440: رقم الموبايل            

   5300816/       5300232:     رقم الفاكس

 s.alnaimat@yahoo.comأو  snaimat@ju.edu.jo: البريد ا�لكتروني

  

  :السيرة العلمية

عنوان  1991المملكة المتحدة،  (Durham)توراه في تاريخ العرب قبل ا+س�م، جامعة درم دك - 1

   ."تجارة مكة في فترة ما قبل ا+س�م: " الرسالة

“Makkan Trade Prior to the Rise of Islam” 

في القدس في  الحياة العلمية والثقافية"، عنوان الرسالة 1983 ،ماجستير في التاريخ، الجامعة ا ردنية - 2

لحسن بن عبد ا"تراجم أھل القدس " مع دراسة وتحقيق مخطوط"القرن الثاني عشر الھجري 

  ".اللطيف الحسيني

  .م1978 ،بكالوريوس في التاريخ، الجامعة ا ردنية - 3

  .م1978 ،دبلوم فرعي التربية وعلم النفس، الجامعة ا ردنية - 4
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  :السيرة الوظيفية

  . 1984 -1978بية والتعليم في وزارة التر معلم - 1

  .1986-1984الجامعة ا ردنية / مساعد بحث وتدريس ـ قسم التاريخ - 2

 (Durham)جامعة درم  (School of Oriental Studies)مدرس لغة، مدرسة الدراسات الشرقية  - 3

المملكة المتحدة وفي مركز دراسات الشرق ا وسط والدراسات ا+س�مية في نفس الجامعة 

(Center for Middle Eastern and Islamic Studies) 1988 -1991.  

  .1/2/1992-12/8/1991الجامعة ا ردنية  /محاضر متفرغ ـ قسم التاريخ - 4

  .7/8/2000 - 2/2/1992أستاذ مساعد ـ قسم التاريخ ـ الجامعة ا ردنية  - 5

  .7/8/2000أستاذ مشارك ـ قسم التاريخ ـ الجامعة ا ردنية  - 6

  . 1996- 1994نية د عميد كلية ا"داب ـ الجامعة ا ردمساع - 7

  .1998-1995رئيس قسم التاريخ ـ الجامعة ا ردنية  - 8

  .2001آب  1999عميد شؤون الطلبة ـ الجامعة ا ردنية  - 9

  .2005ـ أب  2001 ة ُعمان ـ أيلولنسلطأستاذ زائر جامعة السلطان قابوس ـ  - 10

، الجامعة تماعية وا+نسانية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمينائب عميد كلية العلوم ا�ج - 11

  .2008يلول إلى ا 2006 ا ردنية،

  . 22/11/2009حتى  2008أيلول  ا ردنية،الجامعة / عميد كلية ا"داب  - 12

  .حتى ا"ن 2010عميد شؤون الطلبة الجامعة ا ردنية، من تشرين أول  - 13

  

  :المنح العلمية

+جراء بحوث في جامعة جوتبرغ بمدينة ماينز  (DAAD)مؤسسة ا+لمانية للتبادل الثقافي منحة ال - 1

(Mainz) 1995 لمدة شھرين صيف ألمانيا .  

لنفس الھدف السابق وفي نفس الجامعة، صيف  (DAAD)منحة المؤسسة ا+لمانية للتبادل الثقافي  -2

1998.  

عن الدين في أمريكا ـ في  (Seminar)ور ندوة لحض (USIS)منحة المركز ا مريكي للمعلومات  -3

  .1998المعھد الدولي للدراسات ا مريكية في جامعة نيويورك لمدة ستة أسابيع صيف 

  (St. Norbert College)   كلية  و (Wisconsin-Green Bay)حاصل على منحة من جامعة  -4

(International Visiting Scholar Program) 

: حيث تم تقديم عدد من المحاضرات تناولت  . 2011شباط  13 –كانون الثاني  22ة ما بين في الفتر        

  . وتاريخ ا ردن، وكذلك تاريخ القدستاريخ الحضارة العربية ا+س�مية، 
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  :المؤلفات وا�بحاث

راجم الحياة الثقافية والعلمية في القدس في القرن الثاني عشر الھجري مع دراسة وتحقيق لمخطوط ت - 1

ن الجامعة أھل القدس في القرن الثاني عشر الھجري لحسن عبد اللطيف الحسيني نشر بدعم م

  . 1985ا ردنية 

كشاف إحصائي لسج�ت المحكمة الشرعية وا وقاف في ب�د الشام با�شتراك مع الدكتور عدنان  - 2

  . 1982البخيت وآخرين، مطبوعات الجامعة ا ردنية 

  . 1998عربية ا+س�مية مع آخرين، منشورات جامعة القدس المفتوحة، تاريخ الحضارة ال - 3

تاريخ الحضارة ا+س�مية مع آخرين، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الطبعة  - 4

  .2000ا ولى، إربد، ا ردن 

نارة، جامعة آل البيت تجارة اللبان والبخور عبر موانئ شبه الجزيرة العربية قبل ا+س�م، مجلة الم - 5

  ).2000، 1المجلد الخامس، العدد (

الوأد عند العرب قبل ا+س�م، مجلة دراسات، العلوم ا�جتماعية وا+نسانية، عمادة البحث العلمي،  - 6

  ).1999محلق  26المجلد (الجامعة ا ردنية 

من خ�ل ) يمنال(العربية  على جنوب شبه الجزيرة (Aleius Gallus)حملة أليوس جالوس  - 7

  ).2000، 1، العدد6المجلد (جغرافية سترابو، مجلة المنارة، جامعة آل البيت، 

م إلى .في الفترة ما بين القرن ا ول ق) اليمن(العربية  لسلع التجارية في جنوب غرب الجزيرةا - 8

الجامعة علمي، القرن الثالث المي�دي، مجلة دراسات، العلوم ا�جتماعية وا+نسانية، عمادة البحث ال

  ).1999ملحق  26المجلد (ا ردنية 

 ووسط الجزيرةالمواد ا ولية التي كانت تصنع منھا الم�بس ومصادرھا عند العرب في شمال  - 9

مجلة ) م632 – 500) (فترة ما قبل ا+س�م وعصر الرسول صلى H عليه وسلم(العربية 

، 2، العدد27مجلد (لبحث العلمي، الجامعة ا ردنية دراسات، العلوم ا�جتماعية وا+نسانية، عمادة ا

  ).م2000

منازل الحج الشامي في شرق ا ردن في العھد العثماني، بحث مقدم في ندوة ا ردن في صدر  - 10

  . 1999لمقدسات ا+س�مية، عمان ـ ا ردن  ا+س�م، منشورات وزارة ا وقاف والشؤون وا

قدم في رك الفتح ا+س�مي في ا ردن في صدر ا+س�م، بحث خط سير الجيوش ا+س�مية ومعا - 11

ندوة ا ردن في صدر ا+س�م، منشورات وزارة ا وقاف والشؤون والمقدسات ا+س�مية عمان ـ 

  .1999ا ردن 

فكر الحسين بن ط�ل "في كتاب . التكوين ا�جتماعي والثقافي: شخصية الحسين بن ط�ل - 12

  . 2006ة الحسين بن ط�ل، منشورات جامع" هوشخصيت
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، بمناسبة حوار الثقافات: مؤتمر ا�ستشراق" ةمكة حالة دراسي"ا�ستشراق والعرب قبل ا+س�م  - 13

 .م2002، منشورات الجامعة ا ردنية، عمان، 2002إع�ن عمان عاصمة للثقافة العربية 

ي جامعة دمشق بالتعاون مع الجامعة والذي عقد ف –لشام شاركة في المؤتمر الدولي لتاريخ ب�د االم - 14

  .جامعة دمشق)  28/2/2009- 22( ا ردنية ، في الفترة من 

  Middle East and Islam) الشرق ا وسط وا+س�م(المشاركة في مؤتمر  - 15

وترأس ) Key nots Speaker(تايوان ، حيث ألقيت كلمة ا�فتتتاح / في جامعة جين جي الوطنية 

، في الفترة  عربية في الجامعةثم إلقاء ث�ث محاضرات على طلبة الدراسات الالجلسة ا ولى ، 

  ) . 19/5/2009-11(الواقعة من 

المصادر التاريخية لدراسة تاريخ جنوب ا ردن خ�ل الفترة البيزنطية ، بحث نشر في المجلة  - 16

  . 2009،  2، العدد 3ا ردنية للتاريخ وا"ثار ، المجلد 

17-   New Arabic Christian Inscriptions from Udhruh, Southern Jordan . 

    Arabian Archaeology and Epigraphyقيد النشر في مجلة  مع باحثين آخرين

University of  Sydney, New 2006 ,Australia,  Edited By D.T.Ptts. 

  . العربية الكبرى موقع أھيدة في جنوب ا ردن منذ أقدم العصور وحتى قيام الثورة  -18

الوح!!دة والتن!!وع ف!!ي ألقMMي فMMي مMMؤتمر " خصMMائص الحضMMارة العربيMMة ا+س�MMمية " بحMMث بعنMMوان  -19

سMMلطنة ُعمMMان فMMي الفتMMرة /جامعMMة الشMMارقة –الMMذي أقامتMMه كليMMة ا"دابالحض!!ارة العربي!!ة ا&س!!%مية 

  . )م2010/إبريل/29-28(الواقعة من 

  

  :المھام التدريسية

  تدريس المواد التالية: سمرحلة البكالوريو

  .تاريخ الحضارة العربية ا+س�مية - 1

  .تاريخ الحضارة ا+نسانية - 2

  .مدخل إلى دراسة التاريخ - 3

  .تاريخ العرب قبل ا+س�م - 4

  .تاريخ ا ردن وحضارته - 5

 .التجارة وا سواق عند العرب قبل ا+س�م - 6

  .التاريخ الساساني والبيزنطي - 7

  .لرسول والراشدينتاريخ عصر ا - 8

  .تاريخ الدولة ا موية - 9
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  .تاريخ الشرق ا دنى القديم - 10

  .تاريخ اليونان والرومان - 11

  

  :الدراسات العليا

  .، لطلبة الماجستير في قسم التاريخSeminar) ندوة(تدريس مادة  - 1

  .من مستوى الدكتوراه) 2(ط�ب من مستوى الماجستير و ) 7(ا+شراف على  - 2

  .، داخل ا ردن وخارجه شاركة في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم التاريخالم - 3

  

  :المؤتمرات العلمية

جامعة مانشستر  Seminar for Arabian Studiesالمشاركة في ندوة الدراسات العربية  - 1

Manchester University  28/7/1992- 26بريطانيا في الفترة ما بين.  

العين، / المشاركة في ندوة الخليج العربي في الفترة ما قبل ا+س�م، جامعة ا+مارات العربية المتحدة - 2

  .21/12/1995- 20في الفترة من 

المشاركة في مؤتمر تاريخ الجزيرة العربية قبل ا+س�م، معھد ا"ثار ـ جامعة لندن في الفترة ما بين  - 3

18 -20/7/1996.  

بدعم من  1998لمدة سنة أسابيع  (NYU) ديان في أمريكا في جامعة نيويورك حضور ندوة عن ا - 4

  .في السفارة ا مريكية بعمان (USIS)مكتب المركز ا مريكي للمعلومات 

عبد العزيز الدوري إنساناً "المشاركة في ندوة حول ا ستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري بعنوان  - 5

  .21/10/1999-20حميد شومان، عمان، ا ردن، مؤسسة عبد ال"ومؤرخاً ومفكراً 

، جامعة آل البيت، 1997نيسان،  30، 29المشاركة في ندوة دراسة مصادر تاريخ العرب الحديث،  - 6

  .ا ردن

جامعة  1999عام من الحقوق العربية، تموز وتشرين أول،  5000القدس "المشاركة في ندوة  - 7

  .1999اليرموك، ا ردن، 

-8           ، معان ي مؤتمر دراسات في فكر الحسين وتراثه، جامعة الحسين بن ط�لالمشاركة ف - 8

التكوين السياسي وا�جتماعي والثقافي لشخصية الحسين بن : ، عنوان البحث2002نيسان /10

  .ط�ل

 ،2002حوار الثقافات بمناسبة إع�ن عمان عاصمة للثقافة العربية : المشاركة في مؤتمر ا�ستشراق - 9

  .2003الجامعة ا ردنية، نيسان، 
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، كمبا�، 2003ديسمبر  17-15المشاركة في المؤتمر العالمي للحضارة ا+س�مية في إفريقيا  -10

  .أوغندا

- 26رة ــــوالذي عقد في مدينة حمص في الفت" القدس تاريخ وعمران " المشاركة في مؤتمر  .11

تراجم " :ـوكتابه الموسوم ب )لطيف الحسينيحسن بن عبد ال(وتقديم بحث بعنوان  29/10/2009

  . "أھل القدس في القرن الثاني عشر الھجري

، بمناسبة  8/10/2009 - 4الدولي عن القدس ، في الفترة الواقعة ما بين  المشاركة في مؤتمر .12

، وزارة الثقافة ، المملكة ا ردنية  2009إع�ن القدس إع�ن القدس  عاصمة الثقافة العربية 

  " .الحياة العملية في القدس في القرن الثامن عشر " لھاشمية  ، ببحث عنوانه ا

" بين النظرية والتطبيق –الحفاظ على التراث الحضاري في الوطن العربي " المشاركة في ندوة  .13

من ا+دارية بالتعاون مع الجامعة ا لمانية ، في الفترة الواقعة للتنمية  العربية الذي نظمته المنظمة

  .، ا ردن مدينة البتراء، 2009/آب/13- 11

، جامعة الملك سعود، "ةالمؤتمر السابع لجمعية كليات ا"داب في الجامعات العربي"المشاركة في  .14

  .م 2009/كانون الثاني /13-9، خ�ل الفترة من )المملكة العربية السعودية(الرياض 

  

  :اللجان

الثانوية، وزارة التربية والتعليم  لمناھج ا�جتماعيات، المرحلةعضو لجنة ا+شراف والتوجيه الوطني  - 1

  .ـ ا ردن

  .عضو لجنة ا�جتماعيات، جامعة القدس المفتوحة، عمان - 2

  .1995عضو لجنة اعتماد عام جامعة عمان ا ھلية  - 3

  .1997خاص، جامعة الزرقاء ا ھلية  اعتمادعضو لجنة  - 4

  . 2011البيت، عضو لجنة اعتماد خاص، جامعة آل - 5

  .عضو المجلس الوطني لرعاية المعوقين، المملكة ا ردنية الھاشمية - 6

  .مؤسس في جمعية المؤرخين ا ردنيين عضو - 7

  ).معان ـ ا ردن(عضو الھيئة ا+دارية لجمعية أصدقاء جامعة الحسين بن ط�ل  - 8

  .2001-1999، ا ردنية عضو مجلس الجامعة - 9

  .2006-2005، ا ردنية عضو مجلس الجامعة - 10

  .2001-1999 عمداء الجامعة ا�ردنيةعضو مجلس  - 11

  .22/11/2009 -2008ا ردنية  الجامعةعمداء عضو مجلس  - 12



 7

  .إلى ا"ن -2010عضو مجلس عمداء الجامعة ا ردنية  تشرين أول  - 13

  .إلى ا"ن -2010عضو مجلس الجامعة ا ردنية تشرين أول  - 14

  . 2008-2006 الجامعة ا ردنية لية الدراسات العلياعضو مجلس ك - 15

  .1998- 1993عضو مجلس كلية ا"داب، ثم مجلس كلية العلوم ا�جتماعية وا+نسانية  - 16

  .1998- 1995رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم التاريخ، الجامعة ا ردنية  - 17

ا�جتماعية وا+نسانية، الجامعة ا ردنية،  رئيس لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي، كلية العلوم - 18

  .2008- 2006من أيلول 

للدراسات العليا، كلية العلوم ا�جتماعية وا+نسانية، الجامعة ا ردنية،  مقرر لجنة الخطط الدراسية - 19

  .2008-  2006أيلول 

  .2008- 2006عضو مجلس كلية العلوم ا�جتماعية وا+نسانية، الجامعة ا ردنية أيلول  - 20

  .2001- 1999عضو لجنة شؤون الموظفين الجامعة ا ردنية  - 21

  .ا ردن ،عضو لجنة تنظيم ا سرة والصحة ا+نجابية، المجلس ا على للسكان - 22

  .1996- 1994مقرر لجنة تأديب الطلبة، كلية ا"داب، الجامعة ا ردنية  - 23

شؤون الطلبة، الجامعة ا ردنية، ث�ث سنوات  اللجنة العليا �نتخابات مجلس الطلبة، عمادة رئيس - 24

  .متتالية

  .2000- 1999مقرر لجنة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي  - 25

  .2001- 2000مقرر لجنة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي  - 26

  . 2010/2011مقرر لجنة حفل تخريج طلبة الجامعة ا ردنية للعام الجامعي  - 27

  .2001-1999س تأديب الطلبة للعام الجامعي رئيس مجل - 28

  . 2010/2011رئيس مجلس تأديب الطلبة للعام الجامعي  - 29

  .2000-1999مقرر لجنة حفل تخريج طلبة الجامعة ا ردنية للعام الجامعية  - 30

  .2000- 1999مقرر لجنة الكتاب السنوي للجامعة ا ردنية للعام الجامعي  - 31

  .2010/2011السنوي للجامعة ا ردنية للعام الجامعي مقرر لجنة الكتاب  - 32

  .2001- 1999القضايا الط�بية في الجامعة رئيس لجنة  - 33

  .2001- 1999عضو لجنة البت في القضايا الط�بية  - 34

  .2001-1999مقرر لجنة التفوق الرياضي  - 35

  .تى ا"نح 2007 في الجامعة ا ردنية المنسق العام لمادة التربية الوطنية - 36

  .النظر في منھاج التربية الوطنية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة +عادةفريق رئيس - 37

  .ا ردنية،الجامعة 2009/2010عضو لجنة المجلس التأديبي ا�ستئنافي للموظفين  - 38
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لمجلس ا –واللغات  وا+نسانيةالبحث العلمي في مجال العلوم ا�جتماعية  أولوياتعضو لجنة  - 39

  .حتى ا"ن 2009للعلوم والتكنولوجيا  ا على

الھاشمية  ا ردنيةعضو لجنة التوثيق الوطني لمراجعة كافة المطبوعات التي تناولت تاريخ المملكة  - 40

 أيلول  ،ا ردنمن جميع النواحي السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والعسكرية تمھيداً لكتابة تاريخ 

  .ة الثقافة، وزارا"نحتى 2009

  .2010عضو مجلس أمناء الجامعة الھاشمية منذ  - 41

تشرين ثاني - 2008أيلول (رئيس لجنة شؤون أعضاء ھيئة التدريس في كلية ا"داب للفترة من  - 42

2009. (  

لتضمينھا في مساق التربية الوطنية للجامعات ) بمكافحة الفساد(رئيس لجنة إعداد مادة علمية تتعلق  - 43
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