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 اسم التدريسي )الثالثي واللقب(
 أ.م.د.عمر خليل حمدون الهاشمي

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

  جامعة الموصل، الموصل، العراق 
 

 المعلومات الشخصية
 : أ.م.د.عمر خليل حمدون الهاشمي  الثالثي واللقب االسم  •
 1977/ 10/10:اليوم/الشهر/السنة المواليد •
 العراق   –: الموصل  المدينة، البلد مكان الوالدة  •
 ذكر  الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07721166182 الهاتف الجّوال رقم  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اللغة العربية   التخصص العام  •
 البالغة  التخصص الدقيق •
 Dr.omar.alhashimy@gmail.com البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 المانحة الجهة   التخصص السنة الشهادة

 العراق  -، البلد الموصل، جامعة االدابكلية  البالغة  2011 دكتوراه  •
 العراق -كلية االداب، جامعةالموصل ، البلد البالغة  2005 ماجستير •
 العراق -كلية االداب، جامعةالموصل ، البلد اللغة العربية 2001 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
مدرس    اللقب العلمي •

 مساعد
 2005:  تاريخ الحصول عليه

 2011:  تاريخ الحصول عليه  مدرس   اللقب العلمي •
استاذ    اللقب العلمي •

 مساعد
 2015:تاريخ الحصول عليه

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •
 الخبرة   •

عضو لجنة  -
 البحوث  

عضو اللجنة  -
 االمتحانية 

عضو اللجنة  -
 العلمية 

عضو اللجنة   -
 االمتحانية 

عضو لجنة   -
 البحوث 

 
2010 – 2014 

 
2011-2014 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2018-2020 

 : مكان العمل
 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 

 

 األنشطة التدريسية 
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية  •



 البالغة / المرحلة االولى / قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية
 اإلنسانية للعلوم التربية كلية  ، اإلسالمية والتربية القرآن  علوم قسم البالغة / المرحلة الثانية / •
 اإلنسانية  للعلوم  التربية كلية  ، اإلسالمية  والتربية القرآن علوم  قسم التالوة والتجويد / المرحلة الثانية /احكام  •
 اإلنسانية للعلوم التربية كلية  ، اإلسالمية والتربية القرآن علوم قسم البالغة / المرحلة الثالثة / •
 اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية ، اإلسالمية والتربية القرآن  علوم قسم االدب االسالمي/ المرحلة الثالثة / •
 اإلنسانية  للعلوم التربية كلية  ، اإلسالمية والتربية القرآن علوم قسم النحو /المرحلة الثالثة / •
 اإلنسانية  للعلوم التربية كلية ،  اإلسالمية والتربية القرآن علوم  قسمتحليل النص /المرحلة الرابعة /  •
 اإلنسانية  للعلوم التربية كلية ،  اإلسالمية والتربية القرآن علوم  قسم القران /المرحلة الرابعة /اعجاز  •
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية  •
 للبنات  التربية كلية ،  اإلسالمية والتربية القرآن علوم  قسمتحليل النص /المرحلة الرابعة /  •
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية  •
 اإلنسانية   للعلوم التربية  كلية ، اإلسالمية  والتربية القرآن  علوم قسم ماجستير/ –المتشابه اللفظي/الدراسات العليا  •

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 2:  عدد الطالب الماجستير •
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 1بحث  •
 2بحث  •
 3بحث •
 4بحث •

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 ( / كلية االداب / جامعة الموصل.2013-ه1434( تاريخ النشر )67مجلة اداب الرافدين العدد)  –منشور –ة القسم بـ )التاء( في القران الكريم بالغ -1
 (. 2014( شهر ايار)1435(رجب)2(العدد)13مجلة ابحاث كلية التربية االساسية المجلد )-سورة الفيل دراسة بالغية في ضوء علمي المعاني والبيان -2
( كلية العلوم تالسالمية  2019 -ه 1440( تاريخ النشر )42)العددمجلة العلوم االسالمية -رة القارعة أنموذجاسو –البالغية في اداء المعنى أثر االساليب  -3

   جامعة تكريت./
/   االداب كلية / 10/2019/ 20 تاريخ قبول البحث – الرافدين اداب مجلة (-أنموذجا-بالغة الصوت والكلمة والجملة في النص القراني )سورة االخالص  -4

   .الموصل جامعة

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •



 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 17/1/2019-16المؤتمرالعلمي  الدولي )الزلمي واجتهادته في الشريعة والقانون (/ جامعة صالح الدين / اربيل /  -
العلوم االنسانية والصرفة رؤية ... نحو  ) االول لنقابة االكاديميين مركز التطوير االستراتيجي االكاديمي وبالتعاون مع جامعة دهوك العلمي  الدولي  المؤتمر -

 . 12/2/2019-11/ دهوك(/ /  التعربية والتعليم
 7/4/2019/ جامعة بغداد /سانية كلية ابن رشد للعلوم االن(/  بالتربية والتعليم  ترتقي االمم)  السابع  المؤتمرالعلمي  الدولي -
                                                                                                                   23/4/ بغداد/ كلية االمام االعظم (/  مقاصد الشريعة بين النظرية والتطبيق)  االولالمؤتمرالعلمي   -

/2019 
  تكريت/   تكريت(/ جامعة لبحث العلمي وأثره في مواجهة الفكر المتطرف)امركز صالح الدين االيوبي للدراسات التاريخية والحضارية –الثامن الدولي  المؤتمر -

/18-19/11/2019 . 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 17: الدورات التأهيلية •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 شكر وتقدير  •
• 8 

 
 
 


