السيرة الذاتية
أوﻻً :المعلومات الشخصية
اﻻســــم

د .آمنة ارشيد محمود العقيلي

مكان الوﻻدة وتاريخها

اربد ١٩٧٤ /م

الجنسية

اردنية

الحالة اﻹجتماعية

متزوجة

مكان العمل

الجامعة اﻷردنية.

هاتف العمل

) .(٠٠٩٦٢/٦/٥٣٥٥٠٠٠ﻓﺮﻋي.(٢٣٦٨٥ ) :
٠٠٩٦٢٧٧٧٢٤٢٤٨٢
٠٠٩٦٢٧٧٧٠٤١٢١٨
a.aloqaili@hotmail.com

هاتـف الجـوال
البريـد اﻹلكتروني

الوظيفة الحالية:
مساﻋد العميد لشؤون اﻹﻋتماد وضمان الجودة
استاذ مساﻋد  ،كلية الشﺮيعةٌ ،ﻗسم الفقه وأصوله ،الجامعة اﻷردنية ،مﻦ  ٢٠١٣ﺣتﻰ ﺗاريخه.

المؤهﻼت العلمية:
 -١درجة الدكتوراه ﻓي القضاء الشﺮﻋي ،الجامعة اﻷردنية ،بتقديﺮ ممتاز ،ﻋام ٢٠١٣م.
 -٢درجة الماجستيﺮ ﻓي القضاء الشﺮﻋي ،الجامعة اﻷردنية ،بتقديﺮ ممتاز ،ﻋام ٢٠٠٧م.
 -٣درجة البكالوريوس ﻓي الش ﺮيعة والدراس ات اﻹس ﻼمية ،جامع ة ج ﺮش ،بتق ديﺮ ممت از ،ﻋ ام
٢٠٠٠م.

عنوان رسالة الدكتوراة:
أثار الحكم بدعوى الدفع والطعن فيه وتطبياتقاتها القضائية.
١

الجوائز العلمية:
جائزة سماﺣة القاضي الشيخ محي الديﻦ محيﻼن للتف وق العلم ي ،اﻻول ﻋل ﻰ الماجس تيﺮ ﻓ ي الجامع ة
اﻻردنية.٢٠٠٧ ،

اﻷبحاث العلمية المحكمة المنشورة:
 -١آثار الحكم بدﻋوى الدﻓع ﻓي الفقه والقانون ،مجلة دراسات ،الجامعة اﻻردنية٢٠١٣ ،م.
 -٢التط ور التقن ي وأث ﺮه ﻋل ﻰ اﻻس ﺮة المس لمة المعاص ﺮة ،مجل ة مؤﺗ ة للبح وث والدراس ات،
جامعة مؤﺗة.٢٠١٣ ،
 -٣دور اذاﻋة الجامعة اﻷردني ة ﻓ ي ﺗنمي ة ال وﻋي السياس ي ل دى طلب ة الجامع ة اﻷردني ة ،مجل ة
دراسات ،الجامعة اﻻردنية٢٠١٥ ،م.
 -٤رفع ثمن استهﻼك الكهرباء بين الحكم الشرعي واﻻحتجاج الشعبي ،مجلة المن ارة للبح وث
والدراسات ،آل البيت.٢٠١٥ ،
 -٥آثار الخطأ في الفت وى ف ي الش ريعة اﻹس ﻼمية ،المجل ة اﻷردني ة ف ي الدراس ات اﻹس ﻼمية،
جامعة آل البيت.٢٠١٧ ،

الدورات التدريبية:
-١

الحص ول ﻋل ﻰ ش هادة ﻓ ي اﻹرش اد والتوجي ه اﻷس ﺮي،
مﺮكز ديبونو لتعليم التفكيﺮ

 -٢الت دريب ل دى المح اكم الش ﺮﻋية اﻻردني ة ﻻس تكمال متطلب ات رخص ة المحام اة
الشﺮﻋية.٢٠١٠ – ٢٠٠٨ ،
 -٣دورة الﺮخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) ،(ICDLالجامعة اﻷردنية٢٠١٠ ،م.
 -٤دورة التوﻓل ،مﺮكز اللغات ،الجامعة اﻷردنية٢٠١٠ ،م.

المؤتمرات والندوات:
 -١ورﻗة بحثية بعنوان "دور المﺮكز الثقاﻓي اﻻس ﻼمي ﻓ ي الجامع ة اﻻردني ة ﻓ ي ﺗعل يم
وﺗحفيظ القﺮآن الكﺮيم" ،المؤﺗمﺮ القﺮآني الدولي الس نوي )مق دس( ،جامع ة ماﻻي ا،
ماليزيا٢٠١١ ،م.

اﻷعمال اﻹدارية:
 -١استاذ مساﻋد  ،المﺮكز الثقاﻓي اﻹسﻼمي ،الجامعة اﻷردنية مﻦ .٢٠١٥-٢٠١٣
٢

 -٢رئيس شعبة النشاط الثقاﻓي واﻻجتماﻋي وشؤون اﻷسﺮة ،المﺮكز الثقاﻓي اﻻسﻼمي ،الجامعة
اﻻردنية.
 -٣باﺣث مساﻋد ،الجامعة اﻻردنية ،ﻓي الفتﺮة مﻦ  ٢٠١٣/٦/٤لغاية ﺗاريخه.
 -٤باﺣ ث متف ﺮغ بدرج ة الماجس تيﺮ ،الجامع ة اﻻردني ة ،ﻓ ي الفت ﺮة م ﻦ  ٢٠١٠/٩/٥لغاي ة
.٢٠١٣/٦/٣
 -٥اداري ،المﺮك ز الثق اﻓي اﻻس ﻼمي ،الجامع ة اﻻردني ة ،ﻓ ي الفت ﺮة م ﻦ  ٢٠٠٨/١١/٥لغاي ة
.٢٠١٠/٩/٤

خدمة المجتمع المحلي:
 -١اﻻرشاد والتوجيه اﻻسﺮي بالتعاون مع المحاكم الشﺮﻋية اﻻردنية.
 -٢إلقاء الدروس والمحاضﺮات والندوات مﻦ خﻼل المﺮكز الثقاﻓي اﻻسﻼمي.
 -٣المشاركة ﻓي ﺗنظيم وادارة ﺣمﻼت الخيﺮ التي يقدمها المﺮكز الثقاﻓي اﻻسﻼمي.
 -٤المش اركة ﻓ ي ﺗنظ يم وادارة النش اطات والن دوات والمحاض ﺮات الداخلي ة والخارجي ة الت ي
ينظمها المﺮكز الثقاﻓي اﻻسﻼمي.

عضوية اللجان:
 ﻋض و هيئ ة ﺗحﺮي ﺮ المجل ة اﻹلكتﺮوني ة  ،المﺮك ز الثق اﻓي اﻹس ﻼمي ،الجامع ة ،الجامع ةاﻻردنية.
 مسؤولة ﻋﻦ زاوية شؤون اﻷسﺮة ﻓي الموﻗع اﻹلكتﺮوني للمﺮكز. ﻋضو رابطة ﻋلماء اﻻردن. ﻋضو جمعية شمال جﺮش التعاونية. -ﻋضو ﻓي اللجان الداخلية التالية للمﺮكز الثقاﻓي اﻻسﻼمي ﻓي الجامعة اﻻرنية:

o
o
o
o

ﻋضو لجنة الخطة اﻹستﺮاﺗيجية.
ﻋضو المسابقة الثقاﻓية السنوية.
ﻋضو لجنة موﻗع المﺮكز اﻻلكتﺮوني.
ﻋضو لجنة العنف الجامعي.
٣

 oﻋضو لجنة اﻹشﺮاف ﻋلﻰ معﺮض الكتاب والبازار
الخيﺮي.
 oﻋضو لجنة المجلة اﻻلكتﺮونية للمﺮكز.
 oﻋضو لجنة مسابقة اﻷطفال.

٤

