
 

 السيرة الذاتية والعلمية
 

 اسم التدريسي )الثالثي واللقب(
 

 الشهادة، اللقب العلمي 
 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 

 المعلومات الشخصية
 نبيل محمد غريب شبيب الزبيدي   االسم  ●

 13/1/1968 المواليد  ●

 بغداد ــــــ العراق  كان الوالدة م ●

 ذكر  الجنس ●

 عراقية  الجنسية ●

 متزوج  الحالة الزوجية  ●

 خمسة عدد األطفال  ●

 07735471911 رقم الهاتف الجّوال  ●

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد   اللقب العلمي  ●

 نسانية، جامعة الموصلقسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإل القسم العلمي  ●

 فلسفة شريعة اسالمية التخصص العام  ●



 اصول الفقه  التخصص الدقيق  ●

 Nabeelzubedy68@gmail.com البريد األلكتروني  ●

 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بوابة البحث العلمي  ●

 Google Schoolarمن ال profileة الرابط صفح الباحث العلمي  ●

● ORCID رقم الORCID  (-????-????-رقمًا: ???? 16)يتكون من???? 

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي 
 الجهة المانحة التخصص  السنة الشهادة

 عراق ، ال العراقية جامعةال،  ة شريعال كلية فلسفة شريعة اسالمية /اصول الفقه  م 2010 دكتوراه  ●

،   بغداد ، جامعة العلوم االسالمية كلية شريعة / اصول الفقه م 2006 ماجستير  ●
 عراق ال

 العراق ، بغداد، جامعة  العلوم االسالمية كلية شريعة م 1991 بكالوريوس ●

 

 األلقاب العلمية
 م 2007/ 11/1مدرس مساعد  اللقب العلمي  ●

 م 2010/ 29/6مدرس  اللقب العلمي  ●

 م 2013/ 9/ 10استاذ مساعد  اللقب العلمي  ●

 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي  ●

 
 الخبرات العلمية واإلدارية

 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب  ●

mailto:Nabeelzubedy68@gmail.com


 م 2018م ــــ 2017 الخبرة   ●
 م 2020ـــ 2019
 2010ــــــ 2009
ــــ  2012ـــــ 2011
 م2013
،   2014م ، 2013
2018  ،2019  ،
 م2020

 عضو لجنة علمية   
 

 عضو اللجنة االمتحانية 
 
 
 والممثل عنه في الكلية المكتبة االفتراضية في القسم سؤول م

 
 األنشطة التدريسية

)مرحلة   ــــــ مادة التخصصية2 ـــــ السيرة النبوية)المرحلة الثانية(2)المرحلة الثالثة ـــ المرحلة الرابعة( ـــــ اصول الفقه 1 ●
    رحلة دراسة الماجستير(اصول الفقه ) م /ــــ مقاصد الشريعة3  دراسة الماجستير (

 ماجستير  بة اللط تدريس ــ مرحلة4المرحلة الرابعة   ــ3ــ المرحلة الثالثة 2ــ المرحلة الثانية 1 ●
 قسم علوم القرآن والتربية   ●
 االسالمية  كلية التربية للعلوم االنسانية  ●

 
 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 ( 6)   الماجستير  ●

 لطالب عدد ا الدكتوراه  ●

 
 البحوث المنشورة

( 4البعيد والقريب وأثرهما في الحكم االصولي ، جامعة الموصل ، مجلة ابحاث كلية التربية االساسية ، العدد) التأويل ●
  م2011، المجلد العاشر ، 

( ، 11دد ). جامعة تكريت ، مجلة العلوم االسالمية ، الع   دراسة اصولية  ، التدخين بين القبول والرد  لقول بتحريم  ا ●
  م2012

 555م ، الرقم 3/4/2013الغلو وآثاره  . دراسة اصول فقهية / جامعة الموصل ـ كلية التربية / مجلة التربية والعلم   ●
( ، 18/1العدد)  -. جامعة الموصل / مجلة كلية العلوم االسالمية/ المجلد العاشر  وأثره في السياسة الشرعية  القياس ●



 .   هـ1440م ، محرم / 2018ايلول/
االجتماعية ) نماذج تطبيقية ( ، جامعة القاهرة / كلية دار العلوم ــ     مقاصد الشريعة في ضوء اخالق النبي محمد  ●

 م2019هـ الموافق فبراير 1440( جمادى االولى 88مجلة الدراسات االسالمية والبحوث االكاديمية ، العدد )
كتابه االحك ● في  واختياراته  العموم عند اآلمدي  للعلوم   ام في اصول االحكامصيغ  التربية  كلية   / الموصل  . جامعة 

 2019/ 27/5في      37/2/8االنسانية ـــــ مجلة التربية والعلم ، العدد 
الجامعة العراقية / مجلة الجامعة العراقية المحكمة   .  وأثره في السياسة الشرعية(  (الفكر المقاصدي عند عمر خطاب ●

 4/6/2019في           62/1العدد : م. ب. ش.ع/
مجلة كلية التربية الجامعة العراقية /،    مباحث الخاص عند اآلمدي واختياراته في كتابه االحكام في اصول االحكام ●

 هـ  1440 –م الموافق لسنة  2019/ 15/6العدد العاشر _ الجزء الثاني ، للبنات 
المحكمة  العدد : م.   مجلة الجامعة العراقية  /الجامعة العراقية    ،  مقاصدية التشريع  في حفظ نفس االنسان وحقوقه ●

 23/6/2019في          2/ 300ب. ش.ع/
 
 

  

 

 
 

 الكتب المؤلفة
 1كتاب  ●
 2كتاب  ●
●  

 تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة ●



 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة ●
  مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول تحت عنوان : العلوم االنسانية والصرفة رؤية نحو التربية والتعليم المعاصر  -1

 ، نقابة االكاديميين العراقيين/ مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي ،مكان االنعقاد : جامعة دهوك ،عمادة 

 م( 12/2/2019ــ11كلية التربية االساسية ، للمدة ) 

 م2019/ 30/6..."   عنوان  : "ظاهرة التطرف تحت  مشاركة في المؤتمر الدولي الفكري الثاني   -2

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة         
 الندوات العلمية :     
 "  الشريعة االسالمية ودورها في خدمة المجتمع":    ة في الحضورالمشارك   
 م 2019/ 10/3  ة جامعة الموصل ، كلية العلوم االسالميةبرعاي    

 رؤية اسالمية معاصرة "   –االولى :  " التحديات البيئية وآثارها في المنظور االسالمي  مشاركة في الندوة العلميةال   
 راسات في    برعاية جامعة الموصل ، كلية التربية االساسية /قسم التربية االسالمية مع مركز نون للبحوث والد   
 م 2018/ 28/11  
 
 
   النشاطات العلمية األخرى   
 ( 10)ل الماجستيررسائ عدد مناقشات الرسائل الجامعية :   
 (40االشراف على بحوث طلبة الدراسات االولية : عدد البحوث )  
 (  10تقييم البحوث للترقية العلمية وأخرى للنشر : )    

                                                                                             :            الدورات التطويرية ●
( 1/2019/ 15ــ 13)  شهادة مشاركة : المنهج االمثل لتحقيق النصوص واصوله  ، مركز وعي للبحوث والدراسات

جامعة الموصل ، المسابقة السادسة لتالوة   شهادة مشاركة : مسابقة القرآن الكريم ، اللجنة المركزية للقرآن الكريم ،
                                                                                (   27/12/2018ـــ24القرآن وحفظه للمدة) 

 ــ23أحكام تالوة القرآن الكريم مع مالحظات نظرية وتطبيقية ): ولى( االتدريبية الدورة ال)شهادة مشاركة 
 م( ، جامعة الموصل ، كلية التربية للعلوم االنسانيةــ قسم علوم القرآن  25/4/2019

تدريبية الثالثة( : أحكام تالوة القرآن الكريم مع مالحظات نظرية وتطبيقية الدورة الشهادة مشاركة ) ●
 م( ، جامعة الموصل ، كلية التربية للعلوم االنسانيةــ قسم علوم القرآن2019/ 10/ 31ــ 29)
شهادة مشاركة : دورة تعليم مستمر "توظيف مواقع االنترنت في التوثيق واالرشفة االلكترونية للمصنفات الموصلية"    ●



 م( ، مركز دراسات الموصل  2019/ 12/ 25ــ23للدكتور محمد نزار الدباغ  )
●  
 ماراتها" شهادة مشاركة : الدورة التدريبي الموسومة : " شرح تعليمات الترقيات العلمية وتنظيم است ●

 ، جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية   م2020/ 23/1ــ22     
                                                                                               
 : الدورات التأهيلية ●

    "           ادة من الكتبة االفتراضية العلمية العراقيةكيفية االستف"رشة عمل ألعضاء ارتباط المكتبة االفتراضية حول  ـــ  و  
 ( م4/12/2012ـــ3 ) في جامعة الموصل/ مركز التحسس النائي في  في ، والتي اقامها مركز دراسات الموصل

     حول " استخدام مكتبة جامعة اكسفورد  ورشة عمل ألعضاء ارتباط المكتبة االفتراضية العلمية العراقية ـــ         
 م 29/10/2018في   االلكترونية "ومنح الوصول المجاني لها ، والتي اقامتها االمانة العامة لمكتبات الجامعة   

 

 
 عضوية الجمعيات

 اسم الجمعية  ●
●  

 
 كتب الشكر 

 
    .                      م  10/3/2019جامعة الموصل /كلية العلوم االسالمية ــ قسم الشريعة . :   شكر وتقدير ●

ورقة العمل : الوسطية بين االفراط والتفريط ووسائل معالجة الغلو  . ندوة علمية تحت عنوان : الشريعة االسالمية  
 ودورها في خدمة المجتمع .

م                      2010/ 29/6شكر وتقدير : جامعة الموصل / االمانة العامة للمكتبة المركزية في  جامعة الموصل  ●
 توراه  الخاصة بالتدريسسي اهداء رسالة دك

م                                                                 28/5/2012شكر وتقدير : جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية في  ●
                                 . للجهود المبذولة رعاية سير االمتحانات في  اللجنة االمتحانية .



                                                                 م2/7/2019 وتقدير : جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية شكر ●
 خمس وعشرون الف عنوان   (25000بما يزيد عن )بمجموعة من الكتب  . للجهود المبذولة في رفد الكلية  

مدني في محافظة نينوى وفرع جامعة الموصل ، واستنادا الى كتاب مكتب  شكر وتقدير : االمانة العامة للحشد ال  ●
م                               2019/ 20/3( بتاريخ 2/13/6375االداري)  باألمرمساعد رئيس جامعة الموصل 

 للنشاطات العلمية المقدمة لجامعة الموصل بعد عودتها ألحضان الوطن .

م                                  2/1/2019لحشد المدني/ ممثلية محافظة نينوى  شكر وتقدير : االمانة العامة ل ●
 للمساهمة بحمالت تأهيل وتنظيف أقسام وكليات جامعة الموصل بعد تحريرها .

 م 2019/ 27/1شكر وتقدير : جامعة الموصل / كلية العلوم االسالمية  في   ●

 للمشاركة في دورة تحقيق المخطوطات         

م                                                2018/ 11/11في  ر وتقدير : جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانية شك ●
 حفظ معامالت الترقية قبل التحرير وأرشفتها .

                            م                         6/3/2019شكر وتقدير : جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانية  في  ●
.االسهام بشكل مباشر وفعال في تسهيل إعادة البنية التحتية لقسم علوم القرآن الكريم والتربية االسالمية خدمة للصالح 

 العام .  

                                                                                       .م 2020/ 2/2شكر وتقدير : مساعد رئيس جامعة الموصل    ●
 االسهام والمشاركة في حملة تشجير وزراعة نباتات الزينة الدائمية  في حدائق جامعة الموصل

   23/12/2019: جامعة الموصل / كلية التربية للبنات في شكر وتقدير :  ●

 اهداء مجموعة من الكتب

.             م2019/ 9/12جامعة الموصل    ية فياالمانة العامة للمكتبة المركز شكر وتقدير : جامعة الموصل /  ●
 اهداء مجموعة من المجالت    

 شكر وتقدير : جامعة الموصل / كلية اآلداب  ●

 مجالت العلميةاهداء مجموعة من ال



 م   8/1/2020شكر وتقدير : جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفة في  ●

 مجلة االستاذ اهداء مجموعة من 

   30/12/2019معة الموصل / كلية العلوم االسالمية فيشكر وتقدير : جا ●

 . اهداء مجموعة من الكتب

                                                       9/12/2019االساسية في شكر وتقدير : جامعة الموصل / كلية التربية  ●
 اهداء مجموعة من مجلة االستاذ 

 م 2018/ 25/11بية للعلوم االنسانية  في شكر وتقدير : جامعة الموصل / كلية التر  ●

 للخدمات والمهام المنوطة لصالح القسم في اللجنة العلمية   

 

 

  

     

 

  

 

 

  

 
 
 


