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 هللا نجم الدين محيي الدين الكيالني عمر عبداالسم الرباعي: -

 9/4/5991 تاريخ الوالدة: -

 55/9/1155تاريخ الحصول عليها:                                                 دكتوراهالشهادة:         -

 تفسير التخصص الدقيق:                                    م القرانفلسفة علوالتخصص العام:    -

 55/9/1155 تاريخ الحصول عليه:                                            مدرس دكتوراللقب العلمي:       -

           سبع سنواتعدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:   -

 ال توجد التعليم العالي:عدد سنوات الخدمة خارج  -

 omaromar7676@yahoo.com البريد االلكتروني: -

 م1111الجامعة العراقية        تاريخ منح الشهادة:    :البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 1114الجامعة العراقية               تاريخ منح الشهادة:    الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 1155الجامعة العراقية            تاريخ منح الشهادة:        المانحة لشهادة الدكتوراه:الجهة  -

 سورة الزمرـــ  دراسة موضوعية  عنوان رسالة الماجستير: -

 صحيح شرح في الدراري الكواكب كتابه خالل من الكرماني عند القران علوم مباحث الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 البخاري

 : شغلها التي الوظائف -

 إلى – من الفترة العمل مكان الوظيفة ت
 6002 ديالى ـجامعة التربية كلية مدرس 1

    

 

 فيها درس التي المعاهد أو الجامعات -

 مالحظاتال إلى - من الفترة (المعهد(/ الكلية) الجامعة) الجهة ت
    

    

    
 

 

 



 بتدريسها قام التي الدراسية المواضيع -

 الدراسية السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت
 6002 اإلنسان حقوق العربية اللغة التربية ديالى 1
 6002 القران علوم العربية اللغة التربية ديالى 6
 6002 القران علوم العربية اللغة التربية ديالى 3
 6002 القران علوم العربية اللغة التربية ديالى 4
 6010 القران علوم العربية اللغة التربية ديالى 5
 6011 القران علوم العربية اللغة التربية ديالى 2
 6016 القران علوم القران وعلوم العربية اللغة التربية ديالى 2
 6013 والتفسير القران علوم القران وعلوم العربية اللغة التربية ديالى 2
 

 تطويرها في ساهم أو بتطويرها قام التي الدراسية المواضيع -

 الدراسية السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت
      

      
 واالطاريح ائلالرس على اإلشراف -

 أو الرسالة عنوان القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 الدراسية السنة

      

      
 .فيها شارك التي والورش العلمية والندوات المؤتمرات -

 المشاركة نوع االنعقاد مكان العنوان ت
 (حضور -بحث)

 السنة

 6011 حضور ـديالى  التربية كلية المخطوطات تحقيق في العلمي المنهج(ندوة) 1
 الحضارية بالبيئة مرهون الواعدة أجيالنا مستقبل(مؤتمر) 6

 نصنعها التي
 6016 بحث ـديالى  التربية كلية

 ـ الدين أصول كلية اإلسالم في المستقبلي واالستشراف التخطيط مؤتمر 3
 العراقية الجامعة

 6013 بحث

 فكرا(ص) األكرم الرسول شخصية عالمية مؤتمر 4
 وسلوكا

 الدراسات كلية
 بابل جامعة ـ القرآنية

 6013 بحث

 أقامها والتي بها شارك التي الدورات -

 السنة االنعقاد مكان الدورة عنوان ت
 6005 ديالى جامعة ـ الحاسبة مركز الحاسوب 1
 6002 ديالى ـ الطرائق وحدة التدريس طرائق 6
 . التعليم  تطوير أو المجتمع لخدمة خصصالت مجال يف البحثية المشروعات -

 السنة النشر محل البحث عنوان ت
 6011 بغداد ـ اآلداب مجلة الكريم القران في اإلصالح مفهوم .1
 عند العباد أفعال في واالختيار الجبر 6

 الصوفية
 6016 ديالى

 6013 بغداد ـ اآلداب مجلة النساء سورة ظالل في الزوجية الرعاية 3
    

 فيها بالنشر قام التي( impact factors) مجالت و لميةالع المجالت

 السنة فيه نشر الذي العدد البحث عنوان الدولة المجلة اسم ت
      

      



 . والدولية المحلية العلمية والجمعيات الهيئات عضوية -

/ عضوا مازال االنتساب تاريخ دولية/ محلية الهيئة اسم ت
 العضوية انتهاء

 مالحظاتال

      

      

      

      
 

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

 أو اإلبداع نوع ت
 النشاط

 عليه حصل ما
/ ةيتقدير شهادة/جائزة)

 (شكر كتاب

 النشاط عنوان المانحة الجهة
 اإلبداع أو

 السنة

 6016  ديالى جامعة تقديرية شهادة مؤتمر 1

 6013  العراقية الجامعة تقديرية شهادة مؤتمر 6

 6013  بابل جامعة تقديرية شهادة مؤتمر 3

 6002  ديالى جامعة شكر كتاب امتحانية لجنة 4

 6013  ديالى جامعة تقديرية شهادة علمي لقب تغيير 5

 

 والترجمة التأليف  -

 غير/  منهجية الطبعات عدد النشر سنة النشر دار اسم الكتاب عنوان ت
 منهجية

      

      
 يجيدها التي اللغات -

1--- 

6- 

 المجتمع خدمة في مساهمات  -

1... 

6. 

 أخرى نشاطات -

5. . 

1.  

  (CD) قرص على ونسخة ورقية نسخة تسليم يتم/ مالحظة 

 للعلم خدمة معنا تعاونكم حسن شاكرين                                     

 الغني عبد عماد وسام.م.م                                                         

 الجامعي واألداء الجودة ضمان قسم مدير



 

 

 

 

 

  


