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 الشهادات والتعليم:
___________________________________________________________________ 

  الدكتوراه : الشهادة  

 3122: تارٌخ الحصول علٌها 

 التفسٌرالتخصص الدلٌك:         علوم المرآن  : التخصص العام 

 3131: تارٌخ الحصول علٌه                     استاذاللمب العلمً:  

 لعرالٌةالجامعة ا : الجهة المانحة لشهادة البكلورٌوس 

 لعرالٌة: الجامعة االجهة المانحة لشهادة الماجستٌر  

 الٌة الجامعة العر :الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه 

 سورة الزمر دراسة موضوعٌةعنوان رسالة الماجستٌر:  

  الدراري فً شرح  المرآن عند الكرمانً فً كتابه الكواكبمباحث علوم عنوان اطروحة الدكتوراه:  

 .صحٌح البخاري                                 

___________________________________________________________________ 

 الىظائف التي شغلها:
___________________________________________________________________ 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 3122 – 3125 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة رئٌس لسم علوم المرآن  .2

 الى االن – 3132 جامعة دٌالى –كلٌة العلوم االسالمٌة  عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة  .3

 

 

أ.د عمر عبدهللا نجم الدٌن محً الدٌن الكٌالنً الكامل: االسم  

 dr.omarabdullah@uodiyala.edu.iq:  البريد اإللكتروني
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 النتاجات واملشاركات البحثية
___________________________________________________________________ 

 المشاركة البحثيةعنوان  ت

 (مركز الدراسات التخصصٌة بٌن الحوزة والجامعة )ـالخامس ل)مشاركة بحثٌة(  المؤتمر العلمً   .2

 (مركز الدراسات التخصصٌة بٌن الحوزة والجامعة)ـالمؤتمر العلمً السادس ل)مشاركة بحثٌة(    .3

شرالات تربوٌة من السٌرة ا -كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة)مشاركة بحثٌة(  مؤتمر   .4
 الدمحمٌة

 ثر تغٌٌر وجوه المراءات على المعنى فً آٌات مخاطبة هللا عز وجل للمؤمنٌنأ  .5

 ذهب من جبل عن المرآن انحسار حدٌث خالل من المستمبل استشراف  .6

 إشكالٌة المفاهٌم فً العاللات المعاصرة بٌن األدٌان  .7

 الدكتور وهبة الزحٌلً فً تفسٌره الوسٌطمنظور االجتماعً من  األصالح  .2

 االفتراق وآثاره على األمة اإلسالمٌة  .8

 التخطٌط واالستشراف المستمبلً فً اإلسالم  .9

محاسن  ) فً تفسٌره هـ( 2443 )الترجٌحات التفسٌرٌة عند الشٌخ دمحم جمال الدٌن الماسمً  .21
 (التأوٌل

للدكتور سلٌمان بن إبراهٌم ( عون الرحمن فً تفسٌر المرآن )الترجٌحات التفسٌرٌة فً كتاب   .22
 جمعا ودراسة( من سورة الفاتحة إلى سورة النساء )الالحم 

( للشٌخ دمحم الٌعموبً )ترلٌة الذات اإلنسانٌة على وفك المعانً المرآنٌة فً تفسٌر من نور المرآن   .23
 دراسة أكادٌمٌة محاصرة

 تفسٌر المرآن بالمرآن فً أضواء البٌان والمٌزان  .24

 فعال العباد عند الصوفٌةالجبر واالختٌار فً أ  .25

 ٌة التفاعل الحضاري بٌن النظرٌة والتطبٌكلجدو اإللهً الخطاب  .26

 دور األسرة التربوي والمعولات المعاصرة فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة  .27

 البالغة ونهج الكرٌم المرآن ضوء فً المعاصرة والمعولات التربوي األسرة دور  .22
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 التجدٌدي الدٌنً للخطاب التربٌة دور  .28

 دراسة موضوعٌة  -الزوجٌة فً ظالل سورة النساء  الرعاٌة  .29

 "التسهٌل لعلوم التنزٌل "غرناطً من خالل تفسٌرهالصٌاغة الترجٌح عند   .31

 ( عون الرحمن فً تفسٌر المرآن)الترجٌح المستعملة عند الدكتور سلٌمان الالحم فً كتاب  غصٌ  .32

 باألمة النهوض فً ودوره اإلسالم فً التطوعً العمل  .33

 العمل التطوعً ودور الشباب بتعزٌزه فً المجتمع  .34

 المراءات المرآنٌة الشاذة التً استعرضها المرطبً فً الجامعة ألحكام المرآن دراسة وتحلٌل  .35

 لمالن األشترا (علٌه السالم)ن رسالة أمٌر المؤمنٌن م ةالمٌم االجتماعٌة المستوحا  .36

رمانً فً ضوء كتابة الكواكب الدراري فً شرح صحٌح كتاب مباحث علوم المرآن عند الك  .37
 البخاري

للدكتور سلٌمان بن إبراهٌم  ( سٌر المرآنفعون الرحمن فً ت) مباحث علوم المرآن فً كتاب   .32
 ودراسة ا  الالحم جمع

 إنموذجا الطوسً للشٌخ التفسٌر فً الكوفة مدرسة  .38

 اإلسالمً المرأة بٌن العولمة الزائفة وحمٌمة إسالمٌتها لراءة معاصرة فً األمن الفكري  .39

عون الرحمن فً تفسٌر )ل مختارة من ترجٌحات الدكتور سلٌمان الالحم التفسٌرٌة فً كتابه ئمسا  .41
 (المرآن

 والتطرف الغلو ظاهرة مواجهة فً ودوره اإلعالم مسؤولٌة  .42

 اإلسالمٌة العلوم لكلٌة األول الوطنً المؤتمر فً بحثٌة مشاركة   .43

 الثالث السنوي السالم علٌه الحسٌن لإلمام الفكري التراث مؤتمر فً بحثٌة مشاركة  .44

 والمعرفة الثمافة فً معاصرة رؤى األساسٌة التربٌة مؤتمر فً بحثٌة مشاركة  .45

 ىشاركة بحثٌة فً مؤتمر العلمً السابع كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعة دٌالم  .46

النبً دمحم وآله  ) مشاركة بحثٌة فً مؤتمر العلمً النبوي السادس لمسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  .47
 ( وصحبه رموز األمم فً الوحدة والتعاٌش

 الفكر اإلسالمً بٌن األصالة والمعاصرة مشاركة بحثٌة فً مؤتمر  .42

 الحسٌنٌة الثورات من المستوحى األخاللً لألرث الجلٌة المظاهر  .48

 لراءة فً التفسٌر الموضوعً-ممارعة االستكبار فً المرآن الكرٌم   .49
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 التأليف والرتمجة
___________________________________________________________________ 

 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب ت

التطرف واسبابه فً المجتمع ودور المرجعٌة الدٌنٌة   .2
 العرالٌة

مطبعة 
 دٌالى

3127 

مباحث علوم المرآن عند الكرمانً فً كتابه الكواكب   .3
 الدراري فً شرح صحٌح البخاري

 3122 االردن

 

 اللجان التي شارك فيها
____________________________________________________________________ 

المنصب فً  اسم اللجنة ت
 اللجنة

 مكان عمل اللجنة

لجنة عمداء كلٌات العلوم االسالمٌة فً   .2
 الجامعات العرالٌة

نائب رئٌس 
 اللجنة

وزارة التعلٌم العالً 
 العلمًوالبحث 

 فً العالً التعلٌم الصندوق إدارة جنةل  .3
  الكلٌة

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 وزارة التعلٌم العالً عضوا لجنة الخبراء للجان الدراسٌة  .4

 لمتابعة الخاصة المركزٌة  اللجنة  .5
 التطبٌك على اإلشراف

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا   ادارة االزمات فً الكلٌةلجنة   .6
 جامعة دٌالى –

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا   3132 اإللكترونً تعلٌم إدارة لجنة   .7
 جامعة دٌالى

 العالً التعلٌم صندوق إدارة لجنة  .2
3128 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

 العالً التعلٌم صندوق إدارة لجنة  .8
3129 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى
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 الصباحٌة الدراسات صندوق إدارة لجنة  .9
3128 – 3129 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

 كلٌة بناٌة تأهٌل على اإلشراف لجنة   .21
 االسالمٌة العلوم

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 المركزي باالحتفال الخاصة اللجنة  .22
3131  

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 فً النهائٌة باالمتحانات الخاصة اللجنة  .23
 الكلٌة

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 الثالث العلمً بالمؤتمر الخاصة اللجنة  .24
 الكلٌة فً

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا   النبوي بالمولد لالحتفال الخاصة اللجنة  .25
 جامعة دٌالى

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا   لجنة الدفاع المدنً  .26
 جامعة دٌالى

 العلٌا الدراسات لطلبة السمنار لجنة  .27
 3129 3128 ماجستٌر

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا    3129  التطوعً العمل لجنة  .22
 جامعة دٌالى

 محاور بتنفٌذ الخاصة المركزٌة اللجنة  .28
 3129 الوطنً التصنٌف استمارة

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 بنظام الخاصة المركزٌة اللجنة  .29
 األولٌة الدراسات الممررات

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

 إدارة على المشرفة المركزٌة اللجنة  .31
 3129 التموٌمٌة االمتحانات

 جامعة دٌالى عضوا  

 االمتحانات على المركزٌة اللجنة  .32
 3122 3128 النهائٌة

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا    شٌت الماستر لختم المركزٌة اللجنة  .33
 جامعة دٌالى

 النهائٌة لالمتحانات المركزٌة اللجنة   .34
3128 - 3129 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا
 جامعة دٌالى

 المسائٌة الدراسات على المشرفة اللجنة  .35
 الكلٌة فً
 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى
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 الخاصة اللجان على المشرفة اللجنة  .36
 3123 الطلبة بتطبٌك

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عضوا  

 على للمتمدمٌن المركزٌة الممابلة لجنة  .37
 3131 -3129 العلٌا الدراسات

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا   لجنة المكافحة والولاٌة  .32
 جامعة دٌالى –

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا   التعاونلجنة الٌة   .38
 جامعة دٌالى –

 للسنوات الختامٌة الحسابات تدلٌك لجنة  .39
3122 3128 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

 فً التدرٌسً خاصة األداء تمٌٌم لجنة  .41
 3128 3122 اإلسالمٌة العلوم كلٌة

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى

لجنة جمع التبرعات البناء الحشد   .42
 الشعبً والنازحٌن

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى –

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا   لجنة دراسة نوع النظام الدراسً  .43
 جامعة دٌالى –

لجنة رفع اسماء الطلبة المستحمٌن   .44
 3126 – 3125للمنحة للعام 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى –

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا   الكلٌة وأهداف رؤٌة صٌاغة لجنة  .45
 جامعة دٌالى

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا   لجنة غرفة العملٌات االلكترونٌة  .46
 جامعة دٌالى

لجنة متابعة ادخال معلومات استمارة   .47
 3126 – 3125تموٌم االداء للعام 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  عضوا  
 جامعة دٌالى –

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا   المسائٌة الدراسات كلٌة مجلس لجنة  .42
 جامعة دٌالى

 على المتمدمٌن الطلبة ممابلة لجنة  .48
 3131 الكلٌة فً العلٌا الدراسات
3132 

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا  
 جامعة دٌالى

ادارة حساب كلٌة العلوم االسالمٌة /   .49
 الدراسة المسائٌة

 –كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌسا
 جامعة دٌالى

 


