
لسيرة الذاتيةا  

 مهند صبحي حويش الكبيسي 

الفلوجة  –االنبار  -العراق  

117689428706900هاتف:   

Mohannedsubhy8@gmail.com  :العنوان البريدي 

 الشهادات الدراسية 

 .2111-0777قسم القران الكريم  –جامعة االنبار  –تربية من كلية البكالوريوس  -0

 .2119 – 2112كلية العلوم االسالمية  –جامعة بغداد  –في اصول الدين  ماجستير  -2

 .2100 -2108جامعة بغداد  –دكتوراه في فلسفة اصول الدين تخصص عقيدة  -9

 االجازات العلمية

مصدقة من المجلس العلمي في وزارة االوقاف اجازة علمية بالعلوم الشرعية  -0

0777 

 .اجازتان بقراءة عاصم وابن كثير -2

 حاصل على لقب مدرس في الجامعة. -9

من المجلس العلمي في بغداد والفكر والدعوة هلية االمامة والخطابة حاصل على أ -8

 .0774 -9-20بتاريخ 

 

 الخبرات التعليمية 

 

 .2110- 2111عملت بوظيفة االمامة والخطابة في مدينة الفلوجة  -0

 .2118-2110في جامع محمد ابن سيرين في الكرمة عملت اماما وخطيبا  -2

 .2119 – 2118عملت اماما وخطيبا في جامع اويس القرني في الفلوجة  -9

حيث قمت بتدريس الفقه واالصول والنحو والصرف والعقيدة عملت مدرسا في الحلقات العلمية  -8

 في المساجد التي عملت فيها اعاله. 

 . 2116االنبار  جامعة –عينت مدرسا في كلية القانون  -0

mailto:Mohannedsubhy8@gmail.com


ومازلت  2117انتقلت كمدرس في كلية العلوم االسالمية جامعة الفلوجة منذ تاسيسها في سنة  -6

 مستمرا بالتدريس فيها.

 

 الدورات التعليمية 

 .2100جامعة االنبار  –دورة التأهيل التربوي   -0

 .2100دورة كفاءة الحاسبات من جامعة االنبار   -2

 .2100جامعة االنبار  –الدورة التأهيلية للحاسوب   -9

 .2100شهادة اجتياز امتحان التوفل معهد الباني   -8

 .2106كلية العلوم االسالمية  –جامعة الفلوجة  –دورة تخريج الحديث عبر الحاسب االلي  -0

 .2106كلية العلوم االسالمية  –جامعة الفلوجة  –دورة الخط العربي  -6

 .2106ملك في السليمانية دورة تقوية وتطوير اللغة االنكليزية من معهد  -9

 

 البحوث 

 . 2110الشبه التي اثيرت حول كالم هللا تعالى بحث ماجستير  -0

ختيار للشيخ ابراهيم الكوراني دراسة وتحقيق بحث جالء األنظار بتحرير الجبر في اال  -2

 .2119ماجستير 

 –باب االلهيات  –شرح معالم اصول الدين للشيخ عبدالرحمن الخونجي دراسة وتحقيق  -9

 .2100اطروحة الدكتوراه 

 2100دراسة وتحقيق -شرح معالم اصول الدين للخونجي  كتاب باب احكام المعلومات من -8

 .)بحث منشور(

)قيد  2100دراسة وتحقيق –باب احكام النظر من كتاب شرح معالم اصول الدين للخونجي  -0

 .النشر(

 2100 دراسة وتحقيق –باب النفوس الناطقة من كتاب شرح معالم اصول الدين للخونجي  -6

 .)قيد النشر(

 

وشهادات المشاركة كتب الشكر والتقدير  

 .2100جامعة االنبار  –شكر وتقدير من عميد كلية العلوم االسالمية   -0

شكر وتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمية من جهاز االشراف والتقويم  -2

 .2102العلمي 

اللجنة المشرفة على االمتحانات في السليمانية  –شكر وتقدير من رئاسة جامعة االنبار  -9

2108. 



 .2100جامعة الفلوجة  –شكر وتقدير من عميد كلية العلوم االسالمية  -8

 .2106جامعة الفلوجة  –شكر وتقدير من عميد كلية العلوم االسالمية  -0

 .2106شكر وتقدير من عميد كلية االداب جامعة كركوك  -6

 .2106جامعة االنبار  –االسالمية  شكر وتقدير من عميد كلية العلوم -9

 .2106شهادة مشاركة من االمانة العليا لالفتاء في ملتقى االمانة العليا لالفتاء  -4

جامعة االنبار بعنوان المنهج النبوي  –شهادة مشاركة في ندوة كلية العلوم االسالمية  -7

 .2106وتربية الجيل الواعي 

 

 العضوية باللجان 

جامعة  –عضو لجنة توزيع محاضرات االرشاد التربوي في كلية العلوم االسالمية  -0

 .2108-2109االنبار 

 .2106-2100جامعة الفلوجة  –عضو اللجنة االمتحانية في كلية العلوم االسالمية  -2

جامعة  -عضو اللجنة التحضيرية في الندوة المقامة في كلية العلوم االسالمية  -9

العراق المعاصرانموذجا  -جير القسري في المنظور االسالميالفلوجة بعنوان الته

2106. 


