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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

  البيانات الشخصية
 

 الدكتورة آمنة ارشيد محمود العقيلي االســـــــم 
 1974 –اربد  تاريخ ومكان الميالد 
 الشريعة الكلية 
 الفقه وأصوله القسم 
 

    المؤهالت الدراسية
 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 
 2013 الجامعة األردنية ضاء الشرعيالق الدكتوراة  
 2007 الجامعة األردنية القضاء الشرعي الماجستير 
 2000 جامعة جرش الشريعة البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام
 

 الفقه وأصوله التخصص العام 
 القضاء الشرعي التخصص الدقيق 

 .ي القضاء الشرعيالقضاء الشرعي والمسائل المعاصرة ف مـجاالت االهتمام 
 واإلصالح األسري  المسائل التي تعنى باألسرة والمجتمع وقضايا اإلرشاد

 .المسائل المعاصرة في الفقه وأصوله
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و  
 آثار الحكم بدعوى الدفع والطعن فيه وتطبيقاتها القضائية 
 وعلى الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدهللا 

 آله وصحبه أجمعين وبعد:

هي تي تنيعد موضوع الحكم بدعوى الدفع من أهم المسائل الفقهية والقانونية المتصلة بالقضاء ال
عن نفسيهما بالدليل، الخصومة وتحسم النزاع. ولطرفي الخصومة الحق في دفع الخصومة 

وعلى القاضي أن يعطي مهلة كافية للمدعى عليه ليأتي بدفعه على الوجه الصحيح ما لم 
ي يظهر منه لدد، كما يعطى الحق بالدفاع إلى المدعي إذا تحول الجواب عليه، فلكل من طرف

افع الخصومة تقديم الحجج والبينات التي تبرهن على صدق أو كذب خصومهم، وإذا أثبت الد
 دفعه أصدر القاضي حكمه وترتبت عليه آثاره الشرعية والقانونية.

وقد تناولت هذه الدراسة موضوع آثار الحكم بدعوى الدفع والطعن فيه من حيث حقيقه دفع 
ثار آبين  المراد بآثار الحكم بدفع الدعوى، والعالقةالدعوى، وشروطها، ودرجاتها وأوجه دفعها، و 

فقه ر الحكم بالدعوى، وآثار الحكم بالدفع الموضوعي والشكلي في الالحكم بدفع الدعوى وآثا
 الطرق ومن ثم بينت  في القانون،   اإلسالمي والقانون، وآثار الحكم بالدفع بعدم القبول

المي في الفقه اإلس االعتيادية والطرق غير اإلعتيادية للطعن في الحكم الصادر بدعوى الدفع
آلثار دعوى الدفع في ة ما سبق خصصت فصاًل تطبيقيًا والقانون، ومن أجل توضيح كاف

 القضاء الشرعي األردني احتوى على عدد من القضايا من واقع المحاكم الشرعية األردنية.

وخلصت  الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات فيما يتعلق بآثار الحكم بدعوى الدفع 
عوى ريقة ثبوت الحكم، وشموله ألطراف الدوالطعن فيه، حيث تم تقسيم هذه اآلثار بناء على ط

 وتعديه إلى القاضي المصدر له وغيره من القضاة. 

فالحكم بدعوى الدفع يعد حكمًا فاصاًل في موضوع الدعوى وينهي النزاع حول الحق المدعى به 
ر ورد دعوى المدعي، وذلك إذا ثبت بإحدى طرق اإلثبات المعتبرة شرعًا وقانونًا والتي يعد اإلقرا
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اقواها حجة على االطالق، وكذلك قد يكون الحكم بدعوى الدفع مؤقتًا، بحيث ينهي الخصومة 
 في الوقت الحالي. 

ى كما ويترتب على الحكم الصادر بدعوى الدفع شمول هذا الحكم ألطراف الدعوى والحق المدع
 رى إال فيبه، بحيث ال يستطيع المحكوم عليه مطالبة المحكوم له بالحق المدعى به مرة أخ

 حاالت محددة.

ن وكذلك يترتب على الحكم الصادر بدعوى الدفع تعدي الحكم إلى القاضي المصدر له وغيره م
القضاة، بحيث ال يستطيع القاضي المصدر للحكم أوغيره من القضاة من النظر في الدعوى 

 مرة أخرى بنفس الموضوع وبذات الخصوم ألنه يعد حجة فيما صدر فيه.

حكم للعدالة التي شرع من اجلها القضاء، فإن المحكوم عليه يستطيع الطعن في ال وإستكماالً 
الصادر ضده بأي من طرق الطعن في األحكام، وذلك إذا ما قام الدليل على مخالفة الحكم 

 لألصول الشرعية أو القانونية.
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  السجل الوظيفي
 

 

 
 

 خالتاري جهة العمل وعنوانها الوظيفة
قسم الفقه  –الجامعة األردنية، كلية الشريعة  أستاذ مشارك 

 وأصوله
  30/7/2018من 

مساعد العميد لشؤون اإلعتماد  
 وضمان الجودة

قسم الفقه  –الجامعة األردنية، كلية الشريعة 
 وأصولة

 10/9/2017من 
 ولتاريخه

قسم الفقه  –الجامعة األردنية، كلية الشريعة  أستاذ مساعد 
 لهوأصو 

24/01/2016 

-4/6/2013 الجامعة األردنية، المركز الثقافي اإلسالمي باحث مساعد )برتبة أستاذ مساعد( 
1/2/2015 

رئيس شعبة النشاط الثقافي  
 واالجتماعي وشؤون األسرة

 2016-2010 الجامعة األردنية، المركز الثقافي اإلسالمي

 2015-2013 المركز الثقافي اإلسالميالجامعة األردنية،  باحث متفرغ بدرجة الكتوراة  

-5/9/2010 الجامعة األردنية، المركز الثقافي اإلسالمي باحث متفرغ بدرجة الماجستير 
3/6/2013 

قائم بأعمال امين مكتبة المركز  
 الثقافي االسالمي

 2016-2012 الجامعة األردنية، المركز الثقافي اإلسالمي

 2010-2008 الثقافي اإلسالمي الجامعة األردنية، المركز إداري  

 2008-2007 ميةالمملكة األردنية الهاش –وزارة التربية والتعليم  معلمة 
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 

 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
-المشاركة كرئيسة جلسة في المؤتمر الثالث عشر للتسويق اإلسالمي، المنعقد في تركيا 

 .2022اكتوبر 20-18طنبول، في الفترةاس
2022 

وات المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للتسويق اإلسالمي بورقة بحثية بعنوان" استخدام اد 
-18لفترةااسطنبول، في -االقتصاد السلوكي في اإلصالح األسري"، المنعقد في تركيا

 .2022اكتوبر 20

2022 

يق اإلسالمي بورقة بحثية بعنوان" سبل تحقيق المشاركة في المؤتمر الثاني عشر للتسو  
 .2021ديسمبر 15-12النيا، في الفترةا-التكافل اإلجتماعي"، المنعقد في تركيا

2021 

االنيا، في -رئيسة جلسة في المؤتمر الثاني عشر للتسويق اإلسالمي المنعقد في تركيا 
 ديسمبر. 15-12الفترة

2021 

 تى تاريخهح – 2017 عضو لجنة تطوير خطط الكلية 

 تى تاريخهح – 2018 عضو لجنة تقييم نتاجات التعلم الخاصة بكلية الشريعة 

 تى تاريخهح – 2018 مقرر لجنة مراجعة مخططات المواد وإعدادها وفقًا للنماذج الجديدة المعتمدة 

 تى تاريخهح – 2017 عضو لجنة الجودة والخطة 

 تى تاريخهح – 2018 شريعةلكلية ا -عضو لجنة التحقيق مع الطلبة  

 للعديد من الفصول منسقة مادة فقه الزكاة والحج 

 للعديد من الفصول منسقة مادة فقه الطهارة والصالة والصيام 

اختياري في الجامعة  مقرر لمتطلب -المشاركة في تأليف كتاب "اإلسالم وقضايا العصر"  
 )مادة اإلسالم وقضايا العصر(

 االن-2016

 االن-2016 لجنة االجتماعية في كلية الشريعةالعضو  

 االن-2018 عضو لجنة تحقيق "شعبة القضايا الطالبية"، كلية الشريعة 

 2018-2016 المشاركة في لجان اإلشراف على االنتخابات الطالبية 

 2018-206 اإلشراف على عمليتي االقتراع والفرز في إنتخابات إتحاد طلبة الجامعة األردنية 

واق مؤتمر األسعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للصيرفة اإلسالمية بعنوان " 
 المالية من منظور المالية اإلسالمية والمعايير الدولية"

2017/2018 

 2018-2017 لجامعة األردنية.ا –لية الشريعة ك –مساعد العميد لشؤون التطوير وضبط الجودة  
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  حمالت الخير
 

 

 التاريخ اللجان والمهاممسمى العمل اإلداري/  
 مول"،عضو اللجنة العلمية لمؤتمر "اإلسالموفوبيا وإستشراف المستقبل" من الواقع الى المأ 

 ، إسطنبول2018بتنظيم من الجامعة األردنية ومؤسسة النبأ، نيسان، 
2018 

واق سمؤتمر األعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للصيرفة اإلسالمية بعنوان " 
 نية، الجامعة األرد2017المالية من منظور المالية اإلسالمية والمعايير الدولية"، آب، 

2017 

وشؤون األسرة، المركز الثقافي اإلسالمي،   رئيس شعبة النشاط الثقافي واإلجتماعي 
 الجامعة األردنية

2010-2016 

 2016-2013 لمركز الثقافي اإلسالمي.ا –قائم بأعمال أمين المكتبة  
 2017 عضو تأليف كتاب اإلسالم وقضايا العصر، كلية الشريعة، الجامعة اإلردنية 
 2018-2017 عضو هيئة تحرير المجلة الثقافية للمركز الثقافي اإلسالمي 
عضو لجان اإلشراف على عمليتي اإلقتراع والفرز إلنتخابات مجالس الطلبة، الجامعة  

 األردنية
2017-2018 

 2018-2012 شمال جرش التعاونيةعضو جمعية  
 2016-2013 عضو هيئة تحرير المجلة اإللكترونية ، المركز الثقافي اإلسالمي 
 2016-2012 ، المركز الثقافي اإلسالميعضو لجنة الخطة اإلستراتيجية 
 2016-2012 ، المركز الثقافي اإلسالميعضو المسابقة الثقافية السنوية 
 2016-2012 ، المركز الثقافي اإلسالميااللكترونيعضو لجنة موقع المركز  
 2016-2012 ، المركز الثقافي اإلسالميعضو لجنة العنف الجامعي 
 2016-2012 ، المركز الثقافي اإلسالميعضو لجنة اإلشراف على معرض الكتاب والبازار الخيري  
 2016-2012 ، المركز الثقافي اإلسالميعضو لجنة المجلة االلكترونية للمركز 
 2016-2012 عضو لجنة مسابقة األطفال، المركز الثقافي اإلسالمي 

 التاريخ الجهة 
 2022 المشاركة بزيارة دار المسنين" األسرة البيضاء. 

 2022 المشاركة بفعالية حملة خير إلى مخيم حطين في محافظة الزرقاء. 

 2022 سوف في محافظة جرش.المشاركة بفعالية حملة خير إلى مخيم  

 2019 المشاركة بفعالية حملة خير إلى بلدة راجب في محافظة عجلون. 
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  التنسيق

 

 

 التاريخ الجهة 
 عدد من الفصول منسقة مادة فقه الطهارة والصالة والصيام. 

 عدد من الفصول منسقة مادة فقه الزكاة والحج. 

 عديد من الفصولال منسقة مادة اإلسالم وقضايا العصر. 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 

 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 
 عبدالرحمن سالم، 

 العقيليارشيد د. آمنه 
، ة فقهية مقارنة()دراس - ثبوت العقم وأثره في نفي النسب في الفقه اإلسالمي والقانون

، شرللن مقبول، غزة، فلسطين، ة للدراسات الشرعية والقانونيةمجلة الجامعة اإلسالمي
2023 

 ، العقيليارشيد د. آمنه   
 محمد محمود خليل

Zakat on Bonds in Islamic Jurisprudence (Fiqh): Theory and 
Practice, Information Sciences Letters, 2023 ,مقبول للنشر. 

 The Testimony as Evidence in the Light of Islamic Sharia العقيليارشيد د. آمنه  
Provisions (Applied Study of the Decisions of the Shari’a Court 
of Appeal and the Decisions of the Supreme Shari'a Court in 
Jordan), Information Sciences Letters, Volume 12, No. 4, 2023. 

 القحطانيحمد  حمود  
 العقيليارشيد د. آمنه 

، يةالشخص األحوال قضاء في المعجل التنفيذ خصائص استثمار في الشرعي المقنن دور
 2023، جامعة جرش، مقبول للنشر، مجلة جرش للبحوث والدراسات

 عايد الظفيري  
 العقيليارشيد د. آمنه 

 ديالسن دعاب محمد :المختار تأليف الدر شرح األنوار طوالع :كتاب من جزء تحقيق
امعة مجلة ج، "رفعه وطرق الدعوى سماع من المانع التناقض شروط"الحنفي،  األنصاري

، 4لعدد ا، 19المجلد ، جامعة الشارقة، الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية
2022. 

 جتماعياال الضمانمؤسسة  وقانون اإلسالمي الفقه في تحقيقه وُسبل االجتماعي التكافل العقيليارشيد د. آمنه  

المجلد ، نونيةمجلة الميزان للدراسات اإلسالمية والقا، " كورونا أنموذجا "جائحة  األردني

 .2022، العدد الثاني، التاسع

 الجبور د. فادي العقيلي إرشيد د. آمنة 
 معابدة د. زينب

م الشريعة ودراسات، عل، والتطبيق النظرية بين اإلسالمي التكافلي للتأمين كأساس الوقف 
 .2021، 2العدد، 48المجلد ، والقانون، الجامعة األردنية

 تالنزاعا من الحد في األردن في األسري والتوفيق والوساطة اإلصالح مكاتب دور العقيليارشيد د. آمنه  
، ة األردنيةدراسات، علوم الشريعة والقانون، الجامع، بها العاملين نظر وجهة من األسرية
 .2021،  2عددال، 48المجلد 

 HELPING "PEOPLE WITH DISABILITIES" IN RITUAL PURITY العقيليارشيد د. آمنه  

(TAHARA) AND THE PROVISIONS RELATED TO IT , Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 24, Special 

Issue 6, 2021. 
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، ئيةلقضاالمركز القانوني للنيابة العامة الشرعية في الدعاوى وتطبيقاته ا دة. آمنة ارشيد العقيلي 
ة والقانون، الجامعة األردنية، مقبول للنشر، علوم الشريع -مجلة دراسات 

2018. 
لة لمجا، لفقه اإلسالميتطبيق المعادالت الرياضية على زكاة األنعام في ا دة. آمنة ارشيد العقيلي 

 .2018األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، مقبول للنشر، 

 دة. آمنة ارشيد العقيلي، 
 د. سري الكيالني

، المجلة األردنية في آثار الخطأ في الفتوى في الشريعة اإلسالمية
، 134-109، ص3، عدد 13الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت، م

2017. 
 د. فادي سعود الجبور، 

 دة. آمنة ارشيد العقيلي
ين بروط دور الفقه االنتقائي في مواكبة المستجدات المعاصرة )الوفاء بالش

ة (، جامعمجلة جامعة القصيم العلمية )العلوم الشرعية ،الزوجين أنموذجا(
 .2017القصيم، مقبول للنشر، 

 د. فادي سعود الجبور، 
 دة. آمنة ارشيد العقيلي

جلة م ،رفع ثمن استهالك الكهرباء بين الحكم الشرعي واإلحتجاج الشعبي
، جامعة آل البيت، قتصاد وشريعة وقانون ا -المنارة للبحوث والدراسات 

 .2015، 1، عدد 21م
 د. زياد الغنميين، 

 دة. آمنة ارشيد العقيلي
مأمون الزبون، نجاح فالح، 

 مالك الزبون 
 

ة جامعفي تنمية الوعي السياسي لدى طلبة ال دور إذاعة الجامعة األردنية
 ،4، عدد 44بوية، الجامعة األردنية، مالعلوم التر  -، مجلة دراسات األردنية

 .2015، 300-287ص

 دة. آمنة ارشيد العقيلي، 
 د. فادي سعود الجبور

 

بحوث مجلة مؤتة لل ،التطور التقني وأثره على األسرة المسلمة المعاصرة
، 29جامعة مؤتة، مجلد  ،ة العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةسلسل، والدراسات

 .2014، 324-297، ص5عدد 
علوم  -مجلة دراسات ، آثار الحكم بالدفع في الفقه اإلسالمي والقانون  دة. آمنة ارشيد العقيلي 

، 647-635، ص2، عدد 40الشريعة والقانون، الجامعة األردنية، م
2013. 

 

 ناشر والتاريخ عنوان البحث وال اسم الباحث )الباحثين( 
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  والندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات 

 
 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
رقة و - المؤتمر الثالث عشر للتسويق اإلسالمي 

 بحثية بعنوان" استخدام ادوات االقتصاد السلوكي

 في اإلصالح األسري"

 -18سطنبول، ا-تركيا

20/10- 2022 

 ورقه بحثيه

 -18اسطنبول، -تركيا المؤتمر الثالث عشر للتسويق اإلسالمي 

20/10- 2022 

 رئيس جلسة

ورقة  -المؤتمر الثاني عشر للتسويق اإلسالمي  

 بحثية بعنوان" سبل تحقيق التكافل اإلجتماعي"

 -12سطنبول، ا-تركيا

15/12- 2022 

 ورقه بحثيه

 -12ل، واسطنب-تركيا عشر للتسويق اإلسالميني المؤتمر الثا 

15/12- 2022 

 ئيس جلسةر

ورقة بحثية  -المؤتمر العاشر للتسويق اإلسالمي  

 المبعنوان"االثار اإلقتصادية لاللتزام بمنهج اإلس

 في االنفاق اإلستهالكي"

-23االنيا،  –تركيا 

25/4-2019 

 ورقه بحثيه

ان لمؤتمر الدولي الرابع للصيرفة اإلسالمية بعنوا 

لية من منظور المالية مؤتمر األسواق الما"

 ية، الجامعة األردناإلسالمية والمعايير الدولية"

عضو اللجنة  2017آب 

 التحضيرية

المؤتمر الدولي الخامس:" االقتصاد السلوكي:  

ة ، كلية الشريعة، الجامعماهيته ومجاالت تطبيقه"

 األردنية

عضو اللجنة  2022

 التحضيرية

مول، الواقع والمأ-ستقبلمؤتمر اإلسالموفوبيا واستشراف الم 
 الجامعة األردنية بالتعاون مع جامعة سكاريا

نيسان،  23-21اسطنبول 
2018 

عضو اللجنة 
 العلمية

مول، الواقع والمأ-مؤتمر اإلسالموفوبيا واستشراف المستقبل 
 الجامعة األردنية بالتعاون مع جامعة سكاريا

نيسان،  23-21اسطنبول 
2018 

رئيسًا ألحدى 
 الجلسات

مؤتمر األسواق المالية من منظور المالية اإلسالمية  
 الدولية والمعايير

و 
16-17/8/2017 

 الجامعة األردنية
عضو اللجنة 

 التحضيرية
 –جامعة مااليا  1/2010 المؤتمر القرآني الدولي اإلسالمي األول )مقدس( 

 ماليزيا
مشارك بورقة 

 بحثية
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  المحاضرات

 المشاركة نوع اخ انعقادهتاري عنوان المحاضرة 
 محاضر 18/3/2019 كيف نحصن شبابنا من التطرف الفكري. 

 محاضر 29/10/2018 .أثر التطور التكنولوجي على األسرة المسلمة 

 محاضر 09/12/2019 كيف نربي ابنائنا. 

 محاضر 09/10/2018 الهجرة النبوية، دروس وعبر. 

 محاضر 27/11/2017 العيد وأحكامه. 

 محاضر 14/05/2018 .العنف األسري 

 
 محاضر 16/2/2015 .كيف نحصن شبابنا من التطرف الفكري

 
تدني التحصيل الدراسي، أسبابه وطرق عالجه، 

 ةمن كلية التربي بالمشاركة مع د. ميسون الدويري
 محاضر 16/11/2015

ابنا عاقا، التي عقدت من قبل  كيف تُنشىء 

ت لالستشارا RIGHT CHOICEمركز

 التربوية وتنمية الموارد البشرية

 حضور 20/1/2021

التي عقدت من قبل ، مراحل الحياة الزوجية 

لالستشارات  RIGHT CHOICEمركز

 التربوية وتنمية الموارد البشرية

 حضور 14/01/2021

خصائص السنن اإلالهية وأبعادها العلمية، التي  

 نظمها المعهد العالمي للفكر اإلسالمي والجمعية

 األردنية إلعجاز القرآن والسنة

 حضور 22/8/2020

 
 21/4/2014 كيف نفكر بايجابية، مع الدكتورة سعاد غيث

إدارة 

 المحاضرة

 
ثغرات لم اتوقعها في حياتي، مع الدكتورة فاتن 

 النشاش
22/4/2014 

إدارة 

 المحاضرة

 
ع الحميات الغذائية الشائعة ما لها وما عليها، م

 شاشالدكتورة فاتن الن
09/11/2015 

إدارة 

 المحاضرة
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 10/10/2013 كيف نحيا بايجابية، مع الدكتورة سعاد غيث

إدارة 

 المحاضرة

 
كيف أزوج ابني وابنتي، لإلعالمي يوسف 

 الصوالحة
1/6/2013 

إدارة 

 المحاضرة

 
المودة بين الزوجين طريق السعادة، مع السيدة 

 امل الطباع
21/04/2012 

إدارة 

 المحاضرة

 
 02/11/2015 ، مع د. فاتن النشاشكري والتغذيةالس

إدارة 

 المحاضرة

 
  اإلشراف على الرسائل الجامعية 

ة سالميالحقوق المالزمة للشخصية دراسة في الشريعة اال اإلشراف على اطروحة الدكتوراة، .1

 .2022، محمود زعل عبد خلف الحراسيس، والقانون المدني األردني دراسة مقارنة

صية ال الشخفي قضاء األحو األحكام والقرارات معجلة التنفيذاطروحة دكتوراة،  اإلشراف على .2

 .2021، حمود حمد القحطاني، ومحاكم األسرة دراسة مقارنة

راسة ددنية دعاوى األوقاف وتطبيقاتها بالمحاكم الشرعية األراإلشراف على رسالة ماجستير،  .3

 .2022، اسالم محمود صوالحة، فقهية مقارنة

قانون) ي والثبوت العقم وأثره في نفي النسب في الفقه اإلسالمف على رسالة ماجستير، اإلشرا .4

 .2022،عبد الرحمن أحمد ابراهيم خليل سالم، دراسة مقارنة(

 ندي )تطوالع األنور شرح الدر المختار، تأليف محمد عابد بن أحمد علي األنصاري األيوبي الخزرجي الس .5
اجية ، للطالبة نكتاب الشهادات إلى باب القبول وعدمه، دراسة وتحقيق ه(، الجزء الحادي عشر، من1257

 .2017الصالحين عاشور بو جلدين، الجامعة األردنية، عمان، 

ي )ت تحقيق جزء من كتاب: طوالع األنور شرح الدر المختار، تأليف محمد عابد السندي األنصاري الحنف .6
، للطالب عايد صالح إلى بداية كتاب الشهادات ه(، من مسألو ادعى شخص على آخر هبة مع قبض1257

 .2017ذيبان عايد الظفيري، الجامعة األردنية، عمان، 

ندي، طوالع األنور شرح الدر المختار، تأليف محمد عابد بن أحمد علي األنصاري األيوبي الخزرجي الس .7
مع قبول شهادة من يسه، الجزء الحادي عشر، من بداية باب القبول وعدمه إلى مسألة 1257ه، ت: 1190

 .2017، للطالبة أحالم مسعود عبيد المهدي، الجامعة األردنية، عمان، الغناء، دراسة وتحقيق
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  مناقشة الرسائل الجامعية
 

 لغوية فيأثر الداللة البعنوان ، ابراهيم رفيق عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالب  .1

 .2020، عام  اتهاتفسير أقوال المكلفين عند الحنابلة وتطبيق

اق أثر مدرسة العربعنوان، محمود اوزدمير عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالب  .2

 .2020،عام  الحنفية األصولية في أصول المتكلمين

د بن د عابعضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالب عبد المنعم خليفة بعنوان ، تأليف: محم .3

 .2019هـ( عام 1257احمد السندي األنصاري الحنفي )

اجية المقاصد الحفادي احمد الحياري بعنوان، عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالب  .4

ائل لى مسواثارها الفقهية في ظل التغيرات المعاصرة دراسة تأصيلية )تطبيقية انموذجية( ع

 .2019،عام  معاصرة

لنقيصة اأثر خيارات ان، بعنوحسن محمد االزايدة عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ،الطالب  .5

 .2019، عام على عقد االستصناع

لواقف امخالفة شرط ،  بعنوانمحمد دغيم العزمي عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير الطالب،  .6

 2019، عام  في الفقه االسالمي وتطبيقاتها في القضاء الكويتي )دراسة فقهية مقارنة(

ل آامعة الب وليد مرزوق مبارك الغضوري، ج، للطالقتل بالترك وصوره، دراسة فقهية مقارنة .7

 .9/5/2018البيت، المفرق،

ر عضو لجنة نقاش رسالة الطالب محمد صالح المري بعنوان طوالع األنوار في شرح الد .8

  . 2018 )فرع ال يحبس في دين مؤجل (المختار 

ر عضو لجنة نقاش رسالة الطالب محمد صالح المري بعنوان طوالع األنوار في شرح الد .9

 .  2018 ( فرع ال يحبس في دين مؤجلالمختار )

لى جل" إطوالع األنور شرح الدر المختار، مسألة في باب القضاء، فرع "ال يحبس في دين مؤ .10

، للطالب محمد صالح المري، الجامعة األردنية، مسألة "قضاء القاضي بغير مذهبيه

 .25/02/2018عمان،

 ن الطعامعاضراب االسير بعنوان، حليمة ابو طير  عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالبة .11

 2018، عام . والدواء

لتواصل احكام موقع ابعنوان، عبير خالد منصور عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالبة  .12

 .2018،  االجتماعي

رعية فة الشأثر الصعضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير ، الطالبة نهاية محمد المعازي بعنوان،   .13

 .2018،عام ق في إثبات المتعة للمطلقة للطال

ة الخاص عقود المدارسعضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير، الطالبة اسيل نعيم عبده بعنوان،  .14

 .2018،عام  دراسة فقهية قانونية مقارنة

مان، عنية، ، للطالب محمد منقاط عوض العنزي، الجامعة األردطوالع األنور شرح الدر المختار .15

8/8/2017. 

مان، ية، ع، للطالب فائز بن مطار الرويلي، الجامعة األردنلع األنور شرح الدر المختارطوا .16

7/8/2017. 
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 ة، عمان،ردني، للطالب سالم حمدان سعود العدواني، الجامعة األطوالع األنور شرح الدر المختار .17

14/3/2017. 

 مهديالد عبدال، للطالب خالمسؤلية التقصيرية للمسعف وموجباتها، دراسة فقهية قانونية .18

 .29/11/2017الخليفات، الجامعة األردنية، عمان،

ديث إجتهادات عمر بن الخطاب في إعمار اراضي الدولة وإمكانية تطبيقها في عصرنا الح .19

 ل البيت،معة آ، للطالبة هناء عبدهللا محمد الرفاعي، جاللمساهمة في حلول المشاكل اإلقتصادية

 .28/11/2017المفرق،

صيرية المسؤولية التقش رسالة،  الطالب خالد عبد المهدي أحمد الخليفات، عضو لجنة نقا .20

 .2017، عام  للمسعف ومواجهتها )دراسة مقارنة(

معة ، للطالبة حاجة سيتي خديزة بنت حاج عمران، الجاطوالع األنور شرح الدر المختار .21

 .8/12/2016األردنية، عمان،
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  الدورات التدريبية
 

 

 
 
 
 

 جهة المنظمةاسم الدورة وال
 

 التاريخ

 10/01/2023 يمحضور دورة التدبر من التلقي إلى التنفيذ، منصة المايكروسوفت ت

 حضور دورة حقوق الملكية الفكريفة وبراءات االختراع، قاعةة منصةة

 زين لالبداع
16/11/2022 

 7/7/2022 حضور ورشة التعلم االلكتوني والمدمج ، منصة المايكروسوت تمييز

 15/3/2022 عدورة كيفية زيادة نسبة االستشهادات للبحوث العلمية، عن بحضور د

، حضةةةور دورة الةةةتعلم االلكترونةةةي والةةةتعلم المةةةدمج مشةةةاكل وحلةةةول

 الجامعة األردنية

2022 

حضور دورة التوعية بأمن المعلومةات فةي الفضةاء السةيبراني، مةدرج 

 بدير، رئاسة الجامعة،

2022 

يةر فيز الطلبة وجذب انتباههم، كليةة األمحضور دورة استراتيجيات تح

 حسين بن عبدهللا للدراسات الدولية

24/11/2022 

بةدهللا عمهارات التفكير الناقد، قاعة المؤتمرات، كلية األمير حسين بةن 

 للدراسات الدولية

13/12/2022 

 23/3/2021 دحضور الخطة التنفيذية للجامعة االردنية وكيفية اعدادها، عن بع

ورشةةة العمةةل التةةي عقةةدتها كليةةة الشةةريعة عةةن بعةةد بعنةةوان" حضةةور 

 حقائق ونصائح حول كيفية النشر في سكوبس

2021 

حضةةور ورشةةة تدريبيةةة بعنةةوان" إجةةراءات ضةةمان الجةةودة للبةةرامج 

 األكاديميةةة فةةي الجامعةةة األردنيةةة، مركةةز االعتمةةاد وضةةمان الجةةودة،

 الجامعة األردنية

2018 

 " بنةةاء أساسةةيات االبتكةةار واإلبةةداع نةةوحضةةور ورشةةة تدريبيةةة بعنةةوان

 دنيةريادة لدى الطلبة"، مركز االعتماد وضمان الجودة، الجامعة األر

2018 
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  الدورات التدريبية

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

حضةةور ورشةةة تدريبيةةة بعنةةوان" المةةوارد التعليميةةة المفتوحةةة"، مركةةز  

 الجامعة األردنية االعتماد وضمان الجودة،

2017 

-حضةةور ورشةةة تدريبيةةة بعنةةوان التقيةةيم تعلةةم الطلبةةة بغيةةر االختبةةارات 

 اد وضمان الجودة، الجامعة األردنيةمركز اإلعتم ،-تقييم األداة
2017 

 حضور ورشة التدريبية بعنوان" التوعية بةأمن المعلومةات فةي الفضةاء 

 جامعة األردنيةالسيبراني"، مركز االعتماد وضمان الجودة، ال
2020 

 عقةةد دورة :" أحكةةام الحةةج"، فةةي المركةةز الثقةةافي اإلسةةالمي، الجامعةةة 

 األردنية
 10/01/2019تاريخ 

ولغاية 

27/02/2019. 
عةة عقد دورة :" أحكام الصةالة"، فةي المركةز الثقةافي اإلسةالمي، الجام 

 األردنية
 02/04/2018تاريخ 

 05/07/2018ولغاية 

عةةة الزكةةاة"، فةةي المركةةز الثقةةافي اإلسةةالمي، الجام عقةةد دورة :" أحكةةام 

 األردنية

 09/09/2018من 

 29/11/2018ولغاية 

معةة عقد دورة :" أحكام الطهارة"، في المركةز الثقةافي اإلسةالمي، الجا 

 األردنية

بتاريخ 

ولغاية  01/10/2017

28/12/2017. 
ة الجامعةعقد دورة :" أحكةام الصةيام"، فةي المركةز الثقةافي اإلسةالمي،  

 ةاألردني

 28/01/2018من 

ولغاية 

15/03/2018 . 

 
دورة تدريبيةةة فةةي أحكةةام الطهةةارة والصةةالة والصةةيام،  فةةي مركةةز عقةةد  

 التابع لجمعية المحافظة على القران الكريم  األنوار القرآني

2018 

 2016 اتندوة بعنوان "المخدرات بداية النهاية"، مع دائرة مكافحة المخدر 

، الجامع    ة  Camtasiaداد وتص    ميم الم    ادة التعليمي    ة بإس    تخدام برمجي    ة دورة إع     
 . 2017األردنية، عمان، 

2017 

ف     ي ال     تعلم الم     دمج، الجامع     ة األردني     ة، عم     ان،  Moodleدورة كيفي     ة إس     تخدام  
2017. 

2017 
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  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة
 

 التاريخ

 2017 .2017الجامعة األردنية، عمان، دورة التعلم المدمج،  

 2017 .2017دورة التعليم األلكتروني، الجامعة األردنية، عمان،  

(، الجامع   ة األردني   ة، مرك   ز Google Scholarدورة الباح   ث األك   اديمي ) 
 .29/3/2016اإلعتماد وضمان الجودة، 

29/3/2016 

 2016 .2015ن، دورة تأهيل المدرسين الجدد، الجامعة األردنية، عما 

 دورة اإلرش  اد والتوجي  ه األس  ري، مرك  ز ديبون  و لتعل  يم التفكي  ر، عم  ان، األردن، 
2013. 

2013 

الت  دريب ل  دى المح  اكم الش  رعية االردني  ة الس  تكمال متطلب  ات رخص  ة المحام  اة  
 .2010 – 2008الشرعية، 

2008-2010 

 2010 م.2010ردنية،  (، الجامعة األICDLدورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ) 

 2010 م.2010دورة التوفل، مركز اللغات، الجامعة األردنية،   
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  األنشطة التدريسية

 
 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام
 الدراسات  البكالوريوس

 العليا
 X  فقه الزكاة والحج 
 X  فقه الطهارة والصالة والصوم 
 X  صراإلسالم وقضايا الع 
 X  نظام اإلسالم 
 X  فقه المعاوضات والمشاركات 
 X  مدخل إلى الفقه اإلسالميال 
 X  الدالالتالحكم الشرعي و  
 X  المعاوضات المالية 
 X  مصادر األحكام في الفقه وأصوله 

 
 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
 

 ة المهنية ومكانهااسم الهيئة والجمعية العلمي 
 

 التاريخ

 2018-2017 ائرة قاضي القضاةد -عضو مكتب اإلصالح واإلرشاد األسري  
 2018-2016 لجامعة األردنيةا –عضو هيئة تحرير مجلة المركز الثقافي اإلسالمي  
 2018-2011 عضو رابطة علماء األردن 
 2018-2013 عضو جمعية شمال جرش التعاونية 
 

  ائز التي حصل عليها المنح والجو 
    

 التاريخ الجهة المانحة للجائزة ومكانها اسم الجائزة 
جائزة سماحة الشيخ محمد محيالن  

قاضي القضاة األسبق، للتفوق العلمي 
 )ماجستير( في الدراسات العليا

 2007-2006 دائرة قاضي القضاة

    
 


