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 (CVالسيرة الذاتية)
 صهيب عباس عودة جمعة الكبيسي  االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  ـ العمل : جامعة االنبار  
  :أصول فقهالتخصص 
  :العنوان البريدي  
  :70074577770  نقال 
 يالبريد االكترون  :  sahib abbas@uoanbar.ed.iq             
 

 .معلومات شخصية  :2
 عراقية الجنـسية :                  األنبار/الرطبة       مكان الــوالدة :   
 عراقيجواز سفر:                       22/11/1721تاريــخ الوالدة :    
                                (   3 ) عدد األطفال :                                    متزوج الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2111 العراق كلية االمام األعظم البكالوريوس 
 2112 العراق كلية االمام األعظم الماجستير 
 2111 العراق كلية االمام األعظم الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير           

  التخييرفي فقه المعامالت المالية
 هعنوان أطروحة الدكتورا :   

  أصوليي الحنفية في االستدالل بالسنة منهج
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 التدريس 2112 2112 جامعة االنبار تدريسي    
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 أصول فقه األول والثاني  أصول الفقه

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 أصول الفقه األول أصول الفقه 

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 . رسالة ماجستير واثره في فقه النوازل فهم النص في ضوء المقاصد الشرعية -1 
 عند فقهاء الشافعية .رسالة ماجستير في العبادات األدلة العقلية وأثرها  -2

     
 .تقييم البحوث: 4

 .الجامعة وخارجهافي داخل  ورسائل وأطاريحقوم عدة بحوث     
 
 . االهتمامات البحثية :2
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

دور التعليم في التنشئة وبناء 
ومناهضة اإلرهاب  المجتمع
 والتطرف

 العراق / بغداد
 مشارك 2112
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 المنشورة : سادسا : البحوث

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
مجلة كلية العلوم اإلسالمية/  مباحث األمارة عند األصوليين-1

 2117 منشور جامعة بغداد 

الفور والتراخي في األمر  -2
 والنهي 

 2111 منشور مجلة االستاذ /جامعة بغداد

تأخير البيان وأثره في الفكر  -3
 األصولي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2111 منشور اإلسالمية 

نجاب المعارضة لحفظ نوازل اإل -4
 األنساب

 مجلة كلية العلوم االسالمية/
 2114 منشور جامعة بغداد 

المرورية الضوئية اإلشارات -2
 بالمقاصد الشرعية وعالقتها 

مجلة الفنون واألدب وعلوم 
اإلنسانيات واالجتماع / 

 االمارات 
 2112 منشور

التأمل والنظر في تقعيد  -2
النصوص وتحديد المعاني 

 والمقاصد

مجلة كلية دار العلوم/جامعة 
 2112 قبول النشر القاهرة

مسالك الموازنة بين المصالح  -2
 والمفاسد

مجلة العلوم األسالمية /جامعة 
 2112 منشور تكريت 

 2112 قبول نشر مجلة االستاذ / جامعة بغداد دليل عدم الدليل . -1
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

التخيير بين الواجبات في فقه 
 العبادات

 2114 / بيروتدار المعرفة 

منهج األصولييين الحنفية في 
 االستدالل بالسنة النبوية 

 2112 / السعودية دار الرشد
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 عضو في اللجنة العلمية   
لجنة عضو في   

 االستدالل 
 لجنة أرشاد الطلبة   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
  المساجد           دورة في علم الفرائض

  المساجد           تدريس العلوم الشرعيةدورة في 
 

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2117 مركز الحاسبات / جامعة األنبار الدورة التأهلية في الحاسوب
 2111 مركز الحاسبات / جامعة األنبار الدورة األساسية في الحاسوب

مركز طرائق التدريس/جامعة  التربوي دورة التأهيل 
 2112 االنبار

   
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
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 العامةاالهتمامات . 2 

 
 
 المهارات العامة. 3

 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
أ.م.د صهيب عباس سم:اال

 عودة
 أ .د. جمال هاشم الذويب الخفاجيقيس جليل د.             

علوم القرآن والتربية ئيس قسم ر   14/11/2112
 االسالمية

 عميد الكلية

 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
في مجال النحو : األجوبة المرضية إلغناء طالب األجرومية ,تقريب المدى الى 

 مخطوطة قطر الندى ،

 قراءات عامة
 

 والحكم . السيرو وكتب التربية السلوكية . المقارن .كتب الفقه 

 أنشطة أخرى 
 

 تدريس العلوم الشرعية العقلية والنقلية

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 وتقنية االنترنيت. مايكروسوفت ورد،نظام الوندوز،  تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


