
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيرة الذاتية

 

 :المعلومات الشخصية

 سالمة صالح سليمان النعيمات:    االسم

 أردني:    الجنسية

 5511بسطة ـ معان :  مكان وتاريخ الوالدة

 اآلدابالجامعة األردنية ـ كلية :                   العنوان

 األردن/ قسم التاريخ ـ عمان  

 05505السكرتيرة  05212الفرعي ( 55560) -6-1511555 :  هاتف العمل

 1555625:   رقم الفاكس

 

 :السيرة العلمية

عنوان  5555المملكة المتحدة،  (Durham)دكتوراه في تاريخ العرب قبل اإلسالم، جامعة درم  -5

 " تجارة مكة في فترة ما قبل اإلسالم: " الرسالة

“Makkan Trade Prior to the Rise of Islam” 

الحياة العلمية والثقافية في القدس في "، عنوان الرسالة 5525 ،ماجستير في التاريخ، الجامعة األردنية -0

لحسن بن عبد اللطيف "تراجم أهل القدس " مع دراسة وتحقيق مخطوط"القرن الثاني عشر الهجري 

 ".الحسيني

 .م5592 ،بكالوريوس في التاريخ، الجامعة األردنية -5

 .م5592 ،رعي التربية وعلم النفس، الجامعة األردنيةدبلوم ف -5
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 :السيرة الوظيفية

 .5525-5592معلم في وزارة التربية والتعليم  -5

 .5526-5525الجامعة األردنية / مساعد بحث وتدريس ـ قسم التاريخ -0

 (Durham)جامعة درم  (School of Oriental Studies)مدرس لغة، مدرسة الدراسات الشرقية  -5

المملكة المتحدة وفي مركز دراسات الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية في نفس الجامعة 

(Center for Middle Eastern and Islamic Studies) 5522-5555. 

 .5/0/5550-50/2/5555الجامعة األردنية / محاضر متفرغ ـ قسم التاريخ -5

 .9/2/0555 -0/0/5550 أستاذ مساعد ـ قسم التاريخ ـ الجامعة األردنية -1

 .9/2/0555أستاذ مشارك ـ قسم التاريخ ـ الجامعة األردنية  -6

 .5556-5555مساعد عميد كلية اآلداب ـ الجامعة األردنية  -9

 .5552 -5551رئيس قسم التاريخ ـ الجامعة األردنية  -2

 .0555آب  5555عميد شؤون الطلبة ـ الجامعة األردنية  -5

 .0551ـ أب  0555 ة ُعمان ـ أيلولنسلطمعة السلطان قابوس ـ أستاذ زائر جا -55

، الجامعة نائب عميد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي -55

 .0552يلول إلى ا 0556 األردنية،

 .حتى اآلن 0552عميد كلية اآلداب أيلول  -50

 

 :المنح العلمية

إلجراء بحوث في جامعة جوتبرغ بمدينة ماينز  (DAAD)لمانية للتبادل الثقافي منحة المؤسسة اإل -5

(Mainz)  5551المانيا لمدة شهرين صيف. 

لنفس الهدف السابق وفي نفس الجامعة، صيف  (DAAD)منحة المؤسسة اإللمانية للتبادل الثقافي  -0

5552. 

عن الدين في أمريكا ـ في  (Seminar)لحضور ندوة  (USIS)منحة المركز األمريكي للمعلومات  -5

 .5552المعهد الدولي للدراسات األمريكية في جامعة نيويورك لمدة ستة أسابيع صيف 
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 :المؤلفات واألبحاث

الحياة الثقافية والعلمية في القدس في القرن الثاني عشر الهجري مع دراسة وتحقيق لمخطوط تراجم  -5

ري لحسن عبد اللطيف الحسيني نشر بدعم من الجامعة أهل القدس في القرن الثاني عشر الهج

 .5521األردنية 

كشاف إحصائي لسجالت المحكمة الشرعية واألوقاف في بالد الشام باالشتراك مع الدكتور عدنان  -0

 .5520البخيت وآخرين، مطبوعات الجامعة األردنية 

 .5552لقدس المفتوحة، تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية مع آخرين، منشورات جامعة ا -5

تاريخ الحضارة اإلسالمية مع آخرين، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الطبعة  -5

 .0555األولى، إربد، األردن 

تجارة اللبان والبخور عبر موانئ شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، مجلة المنارة، جامعة آل البيت  -1

 (.0555، 5 المجلد الخامس، العدد)

الوأد عند العرب قبل اإلسالم، مجلة دراسات، العلوم االجتماعية واإلنسانية، عمادة البحث العلمي،  -6

 (.5555محلق  06المجلد )الجامعة األردنية 

من خالل ( اليمن)العربية  على جنوب شبه الجزيرة (Aleius Gallus)حملة أليوس جالوس  -9

 (.0555، 5، العدد6المجلد )جامعة آل البيت،  جغرافية سترابو، مجلة المنارة،

م إلى .في الفترة ما بين القرن األول ق( اليمن)العربية  لسلع التجارية في جنوب غرب الجزيرةا -2

الجامعة القرن الثالث الميالدي، مجلة دراسات، العلوم االجتماعية واإلنسانية، عمادة البحث العلمي، 

 (.5555ملحق  06المجلد )األردنية 

 ووسط الجزيرةالمواد األولية التي كانت تصنع منها المالبس ومصادرها عند العرب في شمال  -5

مجلة ( م650 – 155( )فترة ما قبل اإلسالم وعصر الرسول صلى هللا عليه وسلم)العربية 

، 0عدد، ال09مجلد )دراسات، العلوم االجتماعية واإلنسانية، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية 

 (.م0555

منازل الحج الشامي في شرق األردن في العهد العثماني، بحث مقدم في ندوة األردن في صدر  -55

 .5555اإلسالم، منشورات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، عمان ـ األردن 

قدم في بحث خط سير الجيوش اإلسالمية ومعارك الفتح اإلسالمي في األردن في صدر اإلسالم،  -55

ندوة األردن في صدر اإلسالم، منشورات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عمان ـ 

 .5555األردن 

فكر الحسين بن طالل "في كتاب . التكوين االجتماعي والثقافي: شخصية الحسين بن طالل -50

 .0556منشورات جامعة الحسين بن طالل، " وشخصيته
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، بمناسبة حوار الثقافات: مؤتمر االستشراق" ةمكة حالة دراسي"قبل اإلسالم  االستشراق والعرب -55

 .م0550، منشورات الجامعة األردنية، عمان، 0550إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية 

والذي عقد في جامعة دمشق بالتعاون مع  – بالد الشامالمشاركة في المؤتمر الدولي لتاريخ   -14

 )                                ( في الفترة من الجامعة األردنية ، 

  Middle East and Islam( الشرق األوسط واإلسالم)المشاركة في مؤتمر  -51

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

ات العربية في الجامعات ، في الفترة الجلسة األولى ، ثم إلقاء ثالث محاضرات على طلبة الدراس

 ( . 55/1/0555-55)الواقعة من 

 :المهام التدريسية

 تدريس المواد التالية: مرحلة البكالوريوس

 .تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية -5

 .تاريخ الحضارة اإلنسانية -0

 .مدخل إلى دراسة التاريخ -5

 .تاريخ العرب قبل اإلسالم -5

 .تاريخ األردن وحضارته -1

 .التجارة واألسواق عند العرب قبل اإلسالم -6

 .التاريخ الساساني والبيزنطي -9

 .تاريخ عصر الرسول والراشدين -2

 .تاريخ الدولة األموية -5

 .تاريخ الشرق األدنى القديم -55

 .تاريخ اليونان والرومان -55

 

 :الدراسات العليا

 .، لطلبة الماجستير في قسم التاريخSeminar( ندوة)تدريس مادة  -5

 .من مستوى الدكتوراه( 0)طالب من مستوى الماجستير و ( 6)اإلشراف على  -0

 .المشاركة في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم التاريخ -5

 :المؤتمرات العلمية

جامعة مانشستر  Seminar for Arabian Studiesالمشاركة في ندوة الدراسات العربية  -5

Manchester University  02/9/5550-06بريطانيا في الفترة ما بين. 
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العين، / المشاركة في ندوة الخليج العربي في الفترة ما قبل اإلسالم، جامعة اإلمارات العربية المتحدة -0

 .05/50/5551-05في الفترة من 

اإلسالم، معهد اآلثار ـ جامعة لندن في الفترة ما بين  المشاركة في مؤتمر تاريخ الجزيرة العربية قبل -5

52-05/9/5556. 

بدعم من  5552لمدة سنة أسابيع  (NYU)حضور ندوة عن األديان في أمريكا في جامعة نيويورك  -5

 .في السفارة األمريكية بعمان (USIS)مكتب المركز األمريكي للمعلومات 

عبد العزيز الدوري إنساناً "ر عبد العزيز الدوري بعنوان المشاركة في ندوة حول األستاذ الدكتو -1

 .05/55/5555-05مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، األردن، "ومؤرخاً ومفكراً 

، جامعة آل البيت، 5559نيسان،  55، 05المشاركة في ندوة دراسة مصادر تاريخ العرب الحديث،  -6

 .األردن

جامعة  5555من الحقوق العربية، تموز وتشرين أول، عام  1555القدس "المشاركة في ندوة  -9

 .5555اليرموك، األردن، 

نيسان /55-2المشاركة في مؤتمر دراسات في فكر الحسين وتراثه، جامعة الحسين بن طالل، معان  -2

 .التكوين السياسي واالجتماعي والثقافي لشخصية الحسين بن طالل: ، عنوان البحث0550

، 0550حوار الثقافات بمناسبة إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية : االستشراق المشاركة في مؤتمر -5

 .0555الجامعة األردنية، نيسان، 

، كمباال، 0555ديسمبر  59-51المشاركة في المؤتمر العالمي للحضارة اإلسالمية في إفريقيا  -01

 . .أوغندا

 

 :اللجان

الثانوية، وزارة التربية والتعليم  جتماعيات، المرحلةعضو لجنة اإلشراف والتوجيه الوطني لمناهج اال -5

 .ـ األردن

 .عضو لجنة االجتماعيات، جامعة القدس المفتوحة، عمان -0

 .5551عضو لجنة اعتماد عام جامعة عمان األهلية  -5

 .5559خاص، جامعة الزرقاء األهلية  اعتمادعضو لجنة  -5

 .ملكة األردنية الهاشميةعضو المجلس الوطني لرعاية المعوقين، الم -1

 .مؤسس في جمعية المؤرخين األردنيين عضو -6

 (.معان ـ األردن)عضو الهيئة اإلدارية لجمعية أصدقاء جامعة الحسين بن طالل  -9

 .0555 -5555، األردنية عضو مجلس الجامعة -2
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 .0556-0551، األردنية عضو مجلس الجامعة -5

 حتى اآلن -0552األردنية، عضو مجلس الجامعة -55

 .0555-5555 عمداء الجامعة االردنيةعضو مجلس  -55

 حتى اآلن-0552األردنية  الجامعةعمداء عضو مجلس  -50

 .حتى اآلن -0556 الجامعة األردنية عضو مجلس كلية الدراسات العليا -55

 .5552-5555عضو مجلس كلية اآلداب، ثم مجلس كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  -55

 .5552-5551رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم التاريخ، الجامعة األردنية  -51

رئيس لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية،  -56

 .0552- 0556من أيلول 

ية واإلنسانية، الجامعة األردنية، للدراسات العليا، كلية العلوم االجتماع مقرر لجنة الخطط الدراسية -59

 .0552- 0556أيلول 

 .0552- 0556عضو مجلس كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجامعة األردنية أيلول  -52

 .0555-5555عضو لجنة شؤون الموظفين الجامعة األردنية  -55

 .ردن،األعضو لجنة تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، المجلس األعلى للسكان -05

 .5556-5555مقرر لجنة تأديب الطلبة، كلية اآلداب، الجامعة األردنية  -05

عضو اللجنة العليا النتخابات مجلس الطلبة، عمادة شؤون الطلبة، الجامعة األردنية، ثالث سنوات  -00

 .متتالية

 .0555-5555مقرر لجنة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي  -05

 .0555-0555ال الطلبة الجدد للعام الجامعي مقرر لجنة استقب -05

 .0555-5555رئيس مجلس تأديب الطلبة للعام الجامعي  -01

 .0555-5555مقرر لجنة حفل تخريج طلبة الجامعة األردنية للعام الجامعية  -06

 .0555-5555مقرر لجنة الكتاب السنوي للجامعة األردنية للعام الجامعي  -09

 .0555-5555الطالبية في الجامعة  القضايارئيس لجنة  -02

 .0555-5555عضو لجنة البت في القضايا الطالبية  -05

 .0555-5555مقرر لجنة التفوق الرياضي  -55

 .حتى اآلن 0559 في الجامعة األردنية المنسق العام لمادة التربية الوطنية -55

 

 :الجوائز
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رجة الماجستير، قسم التاريخ، الجامعة جائزة ملكية بمناسبة حصولي على المرتبة األولى في د -

 .5525األردنية، 

 

 :المعرفون

 .، قسم التاريخ، الجامعة األردنية، عمان ـ األردناآلداباألستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري، كلية  -5

 .، قسم الفلسفة، الجامعة األردنيةاآلداباألستاذ الدكتور سلمان البدور، كلية  -0

 .األردن/ ، قسم التاريخ، الجامعة األردنية، عماناآلدابعلي محافظة، كلية األستاذ الدكتور  -5

 االستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، -5

، الخوض، 50ب .الدكتور عصام بن علي الرواس، عميد كلية اآلداب، جامعة السلطان قابوس، ص -1

 .55562155050فاكس  5556255292222، مسقط ـ سلطنة عمان تلفون 505

6- Prof. Dr. Manfred Kropp 

Johannes Gutenberg – Universität, Mainz, 

Seminar fur Orientkunde 

Welderweg 20 D-55099 Mainz 

Germany 

E- Mail Kropp@Madmza. Zdv. uni. Mainz. de. 

9- Prof. G Rex Smith 

Department of Middle Eastern Studies, University of Manchester Oxford 

Road MII3. 9PL 

United Kingdom 

2- Prof. Dr. Martin Daly 

Department of Humanities and Social Sciences GML Engineering and 

Management Institute 

Flint, Michigan 48504-4898. 

U.S.A 


