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 (CV)السيرة الذاتية
 

 الفهداوي  د.طه ابراهيم شبيب :  مــاالس              
 
 

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية..ـ  االنبارالعمل : جامعة 

 مساعدأستاذ الدرجة العلمية:        بية االسالميةوالتر  التخصص:علوم القران 

 :العنوان البريدي  
  :69769070170نقال 

  يكترونلالبريد اال  :drtaha_2000@yahoo.com   

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                     .االنبار/الرماديوالدة : ــمكان ال   
                     52/4/1792خ الوالدة :ــتاري   
                                    5عدد األطفال :                            متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2661-2666 العراق /كلية التربيةاالنبار البكالوريوس
/كلية العلوم بغداد ر الماجستي

 اإلسالمية
 العراق

2669 

/كلية العلوم بغداد هالدكتورا
 اإلسالمية

 العراق
2611 
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 الخبرات الوظيفية  
           

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

ـــــة الراشـــــدة  محاضر ـــــة الخالر ثانوي
 ميةاإلسال

 مدرس 2660 2662

 تدريسي 2612 2611 األعظمكلية االمام  محاضر
 تدريسي لحد االن 2669 جامعة االنبار تدريسي

ــوم القــران مقرر قسم ــة  قســم عل والتربي
 // كليــة التربيــة االســالمية

 جامعة االنبار

 مقرر قسم 2616 2660

مجلة جامعة االنبار 
 للعلوم االنسانية

 سكرتير تحرير 2612 2616 جامعة االنبار

ــة  رئيس قسم  ــوم القــران والتربي قســم عل
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية/كلية 

 التربية/جامعة االنبار

 رئيس قسم 19/0/2610 1/9/2612

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :والعليا )البكالوريوس(الدراسات االولية ري . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  المرحلة الثالثة اإلسالميةطرائق تدريس التربية 

  المرحلة الثانية  االدارة التربوية

  المرحلة الثانية التفسير 
  المرحلة الثانية الحفظ وأحكام التالوة 

  المرحلة االولى علوم القران

  المرحلة الرابعة مدخل القراءات القرانية
  الماجستير القراءات القرانية نشأتها وتطورها 

  الماجستير اإلسالميةطرائق تدريس التربية 
 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد قسم  –جامعة االنبار 

 

3 

 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم 
 اإلنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية 
 باحث 2611 للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية العلوم  العلوم االسالمية ري االنبار اصالة وتجدد
 باحث 2611 االسالمية

 باحث 2612 جامعة ماليا كوااللمبور (  4المؤتمر القراني الدولي السنوي )مقدس 
 حضور 2619 الوقف السني ري العراق مؤتمر الوقف السني 

 تسعة بحوث : سادسا : البحوث المنشورة
 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو اللجنة العليا للمسابقة 
 القرانية الكبرى 

رئيس المسابقة القرانية 
 الخاصة بالكلية

 رئيس اللجنة العلمية 

عضو لجنة التحكيم الخاصة 
 بالمسابقة القرانية 

 ة االرشادعضو لجن عضو لجنة الضمان والجودة

عضو لجنة االشراف على  
 الدراسات العليا

عضو لجنة مراجعة 
 المناهج

 عضو اللجنة االمتحانية اللجنةاالمتحانية 
 رئيس اللجنة االمتحانية  

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

لتربية جامعة االنبار/كلية ا  احكام التالوة
 للعلوم االنسانية

26-21/12/2611 

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

مركز طرائق التدريس/ جامعة  دورة طرائق التدريس
 االنبار

2669 
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 2611 مركز طرائق التدريس تنمية مهارات التدريسي الجامعي
ة االلكترونية/ مركز الحاسب دورة الحاسوب

 2616 جامعة االنبار

دورة تطوير مهارات المحكمين ري 
 المسابقات القرانية

كلية العلوم االسالمية / جامعة 
 2612 االنبار

   
   

 : ثاني عشر: النشاطات االخرى 
   اسم النشاط

  مجاز باإلسناد المتصل بقراءة االمام عاصم بن أبي النجود 
  مجودين العراقيةعضو جمعية القراء وال

الحصول على عدد من الشهادات التقديرية للمشاركة في انجاز وتحكيم 
  المسابقات القرانية 

  إقامة العديد من دورات احكام التجويد ري عدد من المساجد
  عضو مؤسس للملتقى القراني ري محارظة االنبار/ العراق

  مجاز باالسناد المتصل بالقراءات السبع 
 

 

  

 
 التوقيع التوقيع لتوقيعا

 أ .د. جمال هاشم الذويب د. قيس جليل كريم  طه ابراهيم شبيباالسم: 

 عميد الكلية رئيس قسم علوم القرآن 6112/   8/11
 


