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 جاسم  عمر حسن علي االسم الرباعي: -

 1982 تاريخ الوالدة: -

  2020/ 22/1 تاريخ الحصول عليها:                                        الدكتوراه الشهادة:     -

 فقه  الدقيق: التخصص                                 فلسفة شريعة  التخصص العام: -

 2016/  4/ 16 : تاريخ الحصول عليه                                   مدرس   اللقب العلمي: -

 سنة  13ات الخدمة في التعليم العالي: عدد سنو -

 سنوات 9 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 dr.omarhasan@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني: -

 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد  الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس: -

 

 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 كلية العلوم االسالمية الجامعة العراقية  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

الى موقف االمام واالمأموم من ترجيحات اإلمام العمراني في كتاب الصالة عنوان رسالة الماجستير:  -

 خالل كتابه البيان دراسة فقهية مقارنة 

 

من كتاب الشرب الفتاوى الكبرى لإلمام يوسف بن أحمد الخاصي الخوارزمي  عنوان اطروحة الدكتوراه: -

 الى نهاية المخطوط دراسة وتحقيق 

 

 

 

 الصورة



 

 

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

  2015من  جامعة ديالى كلية العالم االسالمية  1

2    

3    

 

 بتدريسها المواضيع الدراسية التي قام -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2016 فقه  شريعة  العلوم االسالمية  ديالى  1

  2016 تالوة  العقيدة  العلوم االسالمية  ديالى  2

حقوق االنسان  العقيدة  العلوم االسالمية  ديالى  3
 _تالوة  

2017 

السيرة النبوية  العقيدة العلوم االسالمية  ديالى  4
 _تالوة 

2018 

 /2019 تالوة  العقيدة  العلوم االسالمية  ديالى  5

الدعوة  العقيدة  العلوم االسالمية  ديالى  6
والخطابة 

 _تالوة 

2021 

 2023/  2022 حقوق االنسان  العقيدة  العلوم االسالمية  ديالى  7

 

 تطويرهاالمواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

      



      

      

 

 

 

 مناقشة الرسائل واالطاريح -

السنة  العدد القسم الكلية الجامعة ت
 الدراسية

نوع 
 المناقشة

1       

2       

3       

4       

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور(-)بحث

 السنة 

مؤتمر _أثر الفكر االسالمي في حياة  1
 االنسان المعاصر 

قسم العقيدة كلية 
العلوم االسالمية 

 جامعة ديالى 

بحث وعضو 
في االجنة 
 التنسيقية 

2022 

قسم الشريعة  مؤتمر  2
كلية العلوم 

االسالمية جامعة 
 ديالى 

 2022 بحث وحضور 

قسم العقيدة كلية  م الشافعي امدخل الى مذهب االم  3
العلوم االسالمية 

 جامعة ديالى

 2018 حلقة نقاشية 

وقفات وتأمالت مع االمام الحسين عليه  4
 السالم 

قسم العقيدة كلية 
العلوم االسالمية 

 جامعة ديالى

 2021 حلقة نقاشية 

)عليه ذكرى استشهاد االمام الحسين  5
 السالم(

قسم العقيدة كلية 
العلوم االسالمية 

 جامعة ديالى

 2022 حلقة نقاشية 

قسم العقيدة كلية  مقومات الدعوة إلى هللا تعالى  6
العلوم االسالمية 

 جامعة ديالى

 2018 حلقة نقاشية 

قسم العقيدة كلية   7
العلوم االسالمية 

 جامعة ديالى

  



8     

9     

 

 شارك بها والتي أقامهاالدورات التي  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

1    

2    

3    

4    

 

 . المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

ترجيحات االمام العمراني في باب صالة  1
 التطوع من خالل كتابه البيان 

مجلة العلوم االسالمية جامعة 
 بغداد 

2015 

مجلة العلوم االسالمية جامعة  التحكيم بين الزوجين في الشقاق فقها وقانونا  2
 بغداد

2017 

المطلق والمقيد مقارنة بالعام والخاص  3
 وتطبيقاته الفقهية في كتاب العبادات 

مجلة العلوم االسالمية الجامعة 
 العراقية 

2017 

نزهة العين في اخراج زكاة المعدنين لألمام  4
دراسة وتحقيق من بداية حسن الجبرتي 

الكتاب الى الباب الثاني فيما تجب فيه 
 والمقدار الواجب 

مجلة العلوم االسالمية الجامعة 
 العراقية

2021 

لالمام  نزهة العين في اخراج زكاة المعدنين 5

ي فيما دراسة وتحقيق من الباب الثانحسن الجبرتي 
 تجب فيه والمقدار الواجب إلى نهاية المخطوط 

مجلة العلوم االسالمية الجامعة 
 العراقية

2021 

فيما المصباح المنير والمرشد للعابر في المسير  6
يتعلق بالحج والعمرة في المؤجر واالجير لألمام 

 محمد بن زياد الوضاحي الشرعبي دراسة وتحقيق 

مجلة التربية للعلوم االنسانية 
 جامعة ديالى 

2021 

وقائع مؤتمر قسم الشريعة كلية  القوامة بين الشريعة والحداثة  7
 العلوم االسالمية جامعة ديالى 

2022 

دور الشيخ محمد الخضر حسين في ابراز ومعالجة  8
 مظاهر التغريب 

منشور في فعاليات المؤتمر العلمي 
ج والذي أقامه الدولي االول المدم

قسم العقيدة والفكر االسالمي كلية 
العلوم االسالمية جامعة ديالى تحت 
عنوان اثر الفكر االسالمي في حياة 

 االنسان المعاصر 

2022 

مجلة العلوم االسالمية جامعة  اختيارات الخطيب التمرتاشي في المذهب الحنفي ا 9
 تكريت 

2022 

10    

11    

 



 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsمجالت ) المجالت العلمية و -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

1      

2      

3      

      

      

      

      

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

عضوا/ مازال  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

مشاركة بحثية  1
بمؤتمر اثر 

الفكر االسالمي 
في حياة 
االنسان 

 المعاصر  

كلية الكلوم  كتاب شكر 
االسالمية 

 جامعة ديالى 

بحث دور 
الشيخ محمد 

خضر حسين 
في ابراز 
ومعالجة 
مظاهر 

 التغريب 

2022 

عضو في الجنة  2
التنسيقية 

بمؤتمر اثر 
الفكر االسالمي 

في حياة 
االنسان 

 المعاصر  

كلية الكلوم  كتاب شكر 
االسالمية 

 جامعة ديالى 

عضو في الجنة 
التنسيقية 

بمؤتمر اثر 
الفكر االسالمي 

في حياة 
االنسان 

 المعاصر  

2022 

 2022 مشاركة بحثية جامعة ديالى  شهادة تقديرية  مشاركة بحثية  3



 /جامعة االنبار 

كلية الكلوم  كتاب شكر  مقال  4
االسالمية 

 جامعة ديالى

فضل ما جاء 
من االخبار في 
باب االكثار من 

 االذكار 

2022 

كلية الكلوم  كتاب شكر  مقال  5
االسالمية 

 جامعة ديالى

هل يقع الوعد 
 بالطالق 

2022 

ادارة حلقة  6
 نقاشية 

كلية الكلوم  كتاب شكر 
االسالمية 

 جامعة ديالى

وقفات وتأمالت 
مع االمام 

الحسين عليه 
 السالم 

2021 

كلية الكلوم  وسام ابداع  مشاركة بحثية  7
االسالمية 

 جامعة ديالى

دور الشيخ 
محمد خضر 

حسين في 
ابراز ومعالجة 

مظاهر 
 التغريب

2022 

اجتياز العام  8
الدراسي 

2021 /2022 

وزير التعليم  كتاب شكر 
العالي والبحث 

 العلمي 

اجتياز العام 
الدراسي 

2021 /2022 

2022 

      

 

 

 

 والترجمة التاليف -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      

      

 

 

 ـ عدد كتب الشكر التي حصل عليها من الكلية : 

 شكر التي حصل عليها من الجامعة :ـ عدد كتب ال



 عليها من الوزارة :  لشكر التي حصـ عدد كتب ال

 ـ عدد كتب الشكر التي حصل عليها من خارج وزارة التعليم : 

 اللغات التي يجيدها -

1-  

2- 

3-    

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 


