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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        عصام عَكلة عبد القهار رحيم الكبيسي:     ـم ـــــــــاالســ

  23/6/1975 : تاريخ الميـالد 

 بأعز الحالة الزوجية :

  /   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 اللغة العربية:             صــالتـخـص

 دريسيت:       ه ــــــالوظيف

 مدرسة      الدرجة العلمية :

          جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية:       عنوان العمل

 /العمل   :         هاتف

 07813076880:         الهاتف النقال

 dr.esamuglah@yahoo.com  كتروني :البريد إالل
 

 

 

 
 

 

 الصورة 
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  يميداالكا

 

 . : المؤهالت العلمية أوالا  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1999 التربية االنبار

 2002 التربية االنبار الماجستير

 هالدكتورا
 

 2008 التربية االنبار

    أخرى

 

ا : التدرج الوظيفي   . ثانيا

 

ا : التدريس الجامعي .   ثالثا

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

الى االن  – 2006 االنبار كلية العلوم االسالمية / الرمادي 1

 2017-2016     االنبار كلية التربية للبنات 2 مستمر

3    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى االن 2006 يوزارة التعليم العالي والبحث العلم تدريسي 1
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

ا :   المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011 -2007 البالغة الفقه واصوله 1

 2008-2007 االدب االسالمي الفقه واصوله 2

 2011-2007 البالغة النبوية الحديث وعلومه 3

  2017الى   2008  البالغة القرآنية التفسير وعلوم القرآن 4

 2012-2011-2010 الفقه واصوله ، التفسير وعلوم القرآن والنح 5

 2012-2011-2010 الحديث وعلومه ، العقيدة والفكر والدعوة النحو 6

 2013-2012 التفسير  وعلوم القرآن النحو القرآني 7

 2014-2013-2012 الفقه واصوله ، التفسير وعلوم القرآن طرائق التدريس 8

 2014-2013-2012 وعلومه ، العقيدة والفكر والدعوة الحديث طرائق التدريس 9

 

ا:    :انجزهاالتي ( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

رشف الضرب من شرح المية  1

 العرب

 2002 اللغة العربية/ كلية التربية       

 2008 العربية/ كلية التربية اللغة        المعلقات في ضوء نظرية القراءة 2
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 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

ا:    التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 اسم المؤتمر ت

 عنوان ال

 نوع المشاركة  السنــة مكان أنعقادها

) بحث / بوستر 

 حضور(

لجنة  عضو 2009 جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية العلوم االسالمية اصالة وتجدد 1

 تحضيرية
 بحث مشترك 2011 جامعة االنبار / كلية التربية العلوم االنسانية رسالة حضارية 2

 بحث مشترك 2012 جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية نحو منهج علمي افضل لفهم العلوم االسالمية 3

 اسم الندوة ت

 العنوان 

 نوع المشاركة  السنــة مكان أنعقادها

) بحث / بوستر 

 حضور(

القيادة االدارية ومقوماتها في  1

 المنظور االسالمي

عضو اللجنة  10/4/2016 جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية

 التحضيرية
أثر القيادات االدارية في القضاء على  2

 الفساد

عضو اللجنة  10/11/2016 جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية

 التحضيرية
لمخدرات وأثرها السلبي على الفرد ا 3

 والمجتمع

عضو اللجنة  26/12/2016 جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية

 العلمية
أثر المخدرات السلبي في سلوكيات  4

 الفرد

عضو اللجنة  3/4/2017 جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية

 التحضيرية
5     

 

 

 . ى االخرسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 امام مسجد في الكلية مسؤول االرشاد التربوي

 عضو ادارة المسجد  عضو لجنة جرد مكتبة الكلية

 عضو رابطة التدريسين الجامعيين عضو لجنة الحسابات والمشتريات

  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . عليمالت

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2011 مؤتمر كلية التربية سورة المطففين دراسة ادبية 1
 2012 مؤتمر كلية العلوم االسالمية فتح المالك في قول الناس وهو كذلك  2
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ادارة جامع هارون الرشيد في الرمادي    -1

2-    

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2011 كلية التربية شكر وتقدير 1

 2012 منظمة المسرة الخيرية شكر وتقدير 2

 2012 مسجد الحضرة المحمدية شكر وتقدير 3

 2012 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 4

 2014 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 5

 2014 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 6

 2015 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 7

 2016 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 8

 2016 رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 9

سنوات  عمادة كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير 10

 متفرقة
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشرحادى  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 .الدورات التي شارك فيها: عشر ثاني 
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  يميداالكا

 سنة ال مكانها اسم الدورة ت

 2005 جامعة االنبار/ كلية الحاسبات الحاسبات االلكترونية 1
 2006 جامعة االنبار/ كلية التربية التأهيل التربوي  2
 2011 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية ة في االسالمالقيادة المتميز  3
دراسة وتحقيق المخطوطات العربية  4

 واالسالمية
 2011 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية

 2012 جامعة االنبار/ مركز طرائق التدريس السبورة االلكترونية 5
 2013 جامع هارون الرشيد دورة ابي عمرو بن العالء البصري  6
 2017 جامعة االنبار/ كلية التربية للبنات برمجة الحاسبات 7

 2017 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية فن االلقاء 
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية -1

 اللغة االنكليزية -2

3-             

             

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


