
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 
 

 
 

ــاالســ    فائز محمد جمعة عبد الجبار الكبيسي:      ـم ـــــــ

  8/9/1973 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 فلسفة في الشريعة/ اقتصاد إسالمي :    صــالتـخـص

 أستاذ جامعي :    ه ــــــالوظيف

 مدرس الدرجة العلمية :

    جامعة االنبار/ كلية العلوم اإلسالمية :   عنوان العمل

       العمل   : هاتف

       07801693663:   الهاتف النقال

 frnl96@yahoo كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 
 
 

 الصورة 
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  يميداالكا

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 يخالتار الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 30/6/2001 كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد

 26/4/2006 كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 8/12/2014 كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 18/5/2015 -10/8/2008 رئاسة الجامعة/ المكتبة المركزية تدريسي 1

 مستمر -19/5/2015 كلية العلوم اإلسالمية تدريسي 2

3    

4    

5    

6    
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  يميداالكا

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 مستمر -2015 االنبار كلية العلوم اإلسالمية 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2015-2014 مدخل مرافعات قسم الفقه وأصوله 1

  2015-2014 وحديث القران الكريمحفظ  قسم الفقه وأصوله 2

 2015-2014 مكتبة قسم الفقه وأصوله 3

 2015-2014 اقتصاد إسالمي قسم الفقه وأصوله 4

 2016-2015 اقتصاد إسالمي قسم الفقه وأصوله 5

 2016-2015 تفسير آيات األحكام قسم الفقه وأصوله 6

 2016-2015 القران الكريم حفظ قسم الفقه وأصوله 7

 2016-2015 علم فلك قسم الفقه وأصوله 8

 

 

 

 

 2016-2015 لكريمالقران احفظ  قسم الفقه وأصوله 9

 2017-2016 علم الفلك قسم الفقه وأصوله 10

 2017-2016 مرافعاتمدخل  قسم الفقه وأصوله 11

 2017-2016 السيرة النبوية قسم الفقه وأصوله 12

 2017-2016 حقوق إنسان وديمقراطية قسم الفقه وأصوله 13

 2017-2016 إسالمياقتصاد  قسم الفقه وأصوله 14
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  يميداالكا

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1     

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ثإجازة علمية في علم الفرائض والمواري استالل عضو لجنة

 إجازة سماع الشمائل المحمدية 

 إجازة سماع ثالثيات اإلمام البخاري 

 المشاركة بعدة دورات علمية  

 

أو تطوير نا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثام 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  او الجائزة أو الشهادة كتاب الشكر ت

 2009 مساعد رئيس جامعة االنبار  شكر وتقدير 1

 2010 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 2

 2011 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 3

 2016 رئيس ديوان الوقف السني شكر وتقدير  4

 2016 اإلسالميةعميد كلية العلوم  شهادة تقديرية 5

 2016 مصرف الدم الوطني العراقي شهادة تقديرية 6

 .البحوث المنشورة : حادي عشر 

 

 سنة النشر عنوان البحث ت

 2015 عالج عجز الموازنة العامة في النظام االقتصادي اإلسالمي 1

 2015 حكم البيع بالتقسيط في اإلسالم 2

 2014 التجارة وحمايتها في االقتصاد اإلسالمي 3

 2014 لملكية العامة في االقتصاد اإلسالميحماية ا 4

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ثاني عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 ات .ــ:اللغ الثالث عشر 

1- 

   CD يتم تسليم نسخة على   


