
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 السيرة الذاتية
 

 
 

 
ـــم   : أ.م.د. عبد الستار عايش عبد علي الكبيسي  االســـــــــ

  م15/12/1974:  تاريخ الميـالد 
 متزوجالحالة الزوجية : 

 :   فلسفة في الشريعة  العام   التـخـصــص

 :   فقه مقارن الدقيقالتـخـصــص 
 أستاذ مساعدالدرجة العلمية الحالية : 

 م18/5/2011ل عليها :      تاريخ الحصو
 الحالية : تدريسي الوظيفــــــه    

 :       جامعة األنبار/ كلية العلوم اإلسالمية/ قسم الفقه وأصوله   عنوان العمل
 07829310911:         الهاتف النقال

 yyaahhoooo..ccoomm993366aabbaaddaallssttaarr@@البريد إاللكتروني  :  

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الحصول عليها الكــليــــة  الجامعة  العلمية الشهادة 

 بكالوريوس
 

 30/8/1999 العلوم اإلسالمية بغداد

 3/1/2002 العلوم اإلسالمية  بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 7/3/2005 العلوم اإلسالمية  بغداد

    أخرى

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .       

 الى -الفترة من  جهة العمل العنوان الوظيفي ت

1    

2    

3    

4    
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  يميداالكا

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 لحد اآلن 2005من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية  1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

 

 السنـــــة ـــادةالمــ القســـم ت

o  2006-2005 فقه العبادات قسم الفقه وأصوله 

o  2007 -2006 فقه املعامالت قسم الفقه وأصوله 

o  2008-2007 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o  2009-2008 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o   2009-2008 فقه العبادات  قسم الفقه وأصوله 

o   2010-2009 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o    2010-2009 فقه العبادات  قسم الفقه وأصوله 

o   2011-2010 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o   2011-2010 فقه العبادات  قسم الفقه وأصوله 

o   2011-2010 السيرة النبوية قسم الفقه وأصوله 

o   2012-2011 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o    2012-2011 فقه العبادات  الفقه وأصولهقسم 

o   2013-2012 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o   2014-2013 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 
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o   2014-2013 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o   2016 -2015 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o    2016 - 2015 فقه العبادات  قسم الفقه وأصوله 

o   2016-2015 حقوق إنسان  قسم الفقه وأصوله 

o   2017-2016 فقه املعامالت  قسم الفقه وأصوله 

o   2017-2016 قواعد فقهية  قسم الفقه وأصوله 

o   2017-2016 أخالق إسالمية  قسم الفقه وأصوله 

o   2017-2016 مناهج فقهاء  قسم الفقه وأصوله 

 

 

 ئل ( التي أشرف عليها:خامساً: ) االطاريح ، الرسا 

 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 

أحكام أبو بكر الصيدالني  رسالة ماجستير بعنوان )
 (في الحج والصيام والزكاة 

 2013-2012 قسم الفقه وأصوله 
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 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 

 نوع المشاركة  أنعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 
 حضور(

العلؤوم الرؤ عية  ؤال ااربؤاا أصؤالة مؤتمر    1

 ومجددا(
4/4/2008 

جامعة اارباا / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ ال مادي

 عضوا اللجنة

 

الندوة بعنوان  أم املتمنين عائرة اض ي  2

 هللا عنها امز للعلم والعفاف(
22/2/2011 

كلية العلوم  جامعة اارباا /

 اإلسالمية/ ال مادي
 حضوا

ؤؤة  3 ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤادة ااداايؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤوان  القيؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤدوة بعنؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ النؤ

 10/4/2016 ومقوماتها  ال املنظوا ااسالمي(
جامعة اارباا / كلية العلوم 

 حضوا اإلسالمية/ ال مادي

ؤؤة  4 ؤ ؤ ؤؤؤوي وم  يؤ ؤ ؤؤنيج النبؤ ؤ ؤ ؤؤؤوان  املؤ ؤ ؤؤؤدوة بعنؤ النؤ

 الجيل الواعال(
23/4/2016 

جامعة اارباا / كلية العلوم 

 اإلسالمية/ ال مادي
 حضوا

ؤؤال املنظؤؤوا ااسؤؤؤالمي  5  –التيجيؤؤر القسؤؤ ي  ؤ

 13/5/2016 الع اق املعاص  ارروذجا
 جامعة الفلوجة 

 حضوا كلية العلوم ااسالمية 

 ))يمكن استخدام ورقة ملحقة في حالة كون المشاركة اكثر من المذكور في الجدول((
 

 نشطة العلمية االخرى . سابعا : األ 

 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو لجنة التحضيرية للرتمر  

  عضو لجنة اإلش اف ومنظيم أعرال املتمر  

  عضوا لجنة وحدة ضران الجودة 

  عضو لجنة إلعداد الدليل اإلاشادي 

  عضو لجنة إلعداد الدليل اإلاشادي 

  عضو لجنة مجلس قسم الفقه وأصوله 

  لجنة مجلس قسم الفقه وأصوله  عضو 

  عضو لجنة البحوث العلرية وااستالل

  عضو لجنة التعليم والتعلم  ال قسم الفقه

  عضو لجنة ااستالل           

  عضو لجنة األعالم            

  عضو اللجنة اامتحارية   

  عضو لجنة املتابعة والتنسيق الجامعية لفتح موقع اا يل 
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 جامعة االنبار
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  جنة ااستالل عضو ل

  عضو اللجنة التحضيرية ملسابقة حفظ الق آن الك يم موقع ك كوك

  ائيس اللجنة العلرية  ال قسم الفقه وعلومه موقع ك كوك

  عضو لجنة اااشاد التربوي 

  عضو اللجنة التحضيرية ملسابقة لندوة القيادة اادااية موقع ك كوك

  عضو اللجنة اامتحارية 

  استالل ل سائل املاجستير عضو لجنة 

  عضو لجنة متابعة شتون الطالب

  عضو لجنة ااستالل  ال القسم

  عضو لجنة اااشاد التربوي 

  ائيس لجنة متابعة نراطات القسم 

  ائيس لجنة اارضباط 

  عضو لجنة ااستالل االكتروني  

  

  

 

 

 

ة البيئة والمجتمع أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدم 

 التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    
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  يميداالكا

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 
✓      

✓    

  

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 10/6/2008 من ائيس جامعة اارباا تاب شك  ومقدي ك 1

 11/10/2009 من ائيس جامعة اارباا                   كتاب شك  ومقدي  2

 19/10/2010 من ائيس جامعة اارباا  كتاب شك  ومقدي  3

 29/10/2013 من ائيس جامعة اارباا  كتاب شك  ومقدي  4

 18/4/2017 ة اارباامن ائيس جامع  كتاب شك  ومقدي   5

6        

7        

8         

 

 

 حادي عشر :البحوث المنشورة . 
 

 سنة النشر عنوان البحث ت

o   2009 مداخل العدمين  ال الر يعة اإلسالمية 

o  2010 املسائل ااستحسارية عند الحنفية  ال الطهااة 

o    2011 اإلسالميةحكم بيع املال املوقوف واقتضاء املصلحة فيه  ال الر يعة 

o   2015 اآلااء الفقهية ألبي بك  الصيداني  ال الزكاة والحج والصيام 

 

 

 ثاني عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   
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 ثالث عاشر: االسهامات العلمية االخرى. 

 السنة نوع اإلسهام العلمي  االسهامات العلمية االخرى ت

1    

2    

 

 رابع عاشر: المناصب اإلدارية التي شغلها.  

 

 الفترة مكان العمل  المنصب ت

 جامعة اارباا /كلية العلوم اإلسالمية امين مجلس الكلية  .1
1/12/2006 

1/12/2013 

 

 خامس عشر :اللغــات التي تجيدها . 
✓              
✓              

✓  

 

   CD ليم نسخة على  يتم تس
  


