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 الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
 

 عمر یاسین طھ حسین المالح  االسم
 مدرس اللقب العلمي  هدكتورا الشھادة

 الحدیث وعلومھ القسم العلمي العلوم االسالمیة الكلیة

 تفسیر دقیقالتخصص ال دعوة  التخصص العام

 dr.omar.yen.tha@uomsul.edu.iq    البرید االلكتروني

 
 

 المؤھالت الـعـلـمـیـة
 

 تاریخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة
 ٢٠٠٠ دعوة بغداد كلیة االمام االعظم  بكالوریوس
 ٢٠٠٦ تفسیر بغداد كلیة االمام االعظم  ماجستیر
 ٢٠١٣ حدیث األردن / عمان السالمیة العالمیة جامعة العلوم ا دكتوراة

 
 الخبرات العملیة:

 الفترة الزمنیة جھة العمل الوظیفة
 الى من

معیین /على  جامعة الموصل /كلیة العلوم االسالمیة مدرس
 المالك الدائم 

 

    
    

 
 البحوث العلمیة (المنشورة):

 رتاریخ النش بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
تفسیر اللفظ النبوي بما یماثلھ من اللفظ 

القرآني عند اإلمام النووي دراسة منھجیة 
 لغویة من خالل شرحھ لصحیح مسلم 

جامعة الموصل 
كلیة العلوم 
 اإلسالمیة 

 ٢٠١٩شھر أیلول سنة  العراق 

التفسیر اإلشاري عند اإلمام الغزالي من 
خالل كتابھ إحیاء علوم الدین دراسة 

 نموذجیة في التفسیر  االشاري تأصیلیة 

جامعة تكریت كلیة 
 العلوم االسالمیة 

 ٢٠٢٠شھر كانون الثاني سنة  العراق 

وجوه اإلعجاز القرآني عند اإلمام 
الخطابي من خالل كتابھ بیان إعجاز 

 القرآن 

جامعة الموصل 
كلیة العلوم 
 اإلسالمیة 

 ٢٠١٣شھر كانون الثاني سنة  العراق

إلى هللا بالمنظور القرآني  مفھوم االفتقار
 والسنة النبویة دراسة تأصیلیة موضوعیة 

جامعة الموصل 
كلیة العلوم 
 اإلسالمیة 

 ٢٠٢٠شھر كانون األول سنة  العراق 

    

    

mailto:dr.omar.yen.tha@uomsul.edu.iq


    

    
    

 
 
 
 
 

 الكتب المنشورة
 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

 ٢٠٢٠ ار واشرقت للطباعة والنشرد شرح اصول علم التزكیة عند اإلمام النووي  

   

 
 المقررات (المواد) الدراسیة التي قمت بتدریسھا:

 مكان التدریس اسم المقرر (المادة)
 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  علوم القرآن 

 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  أحكام التجوید وتالوة القرآن

 موصل كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة ال البالغة القرانیة
 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  مصطلح الحدیث وعلومھ

 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  علم التزكیة / وأحادیث الزھد في السنة النبویة
 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  الدعوة والخطابة
 لعلوم اإلسالمیة جامعة الموصل كلیة ا مناھج المحدثین 

 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  أحادیث أحكام 
 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  فقھ العبادات والمعامالت 

 جامعة الموصل كلیة العلوم اإلسالمیة  السیاسة الشرعیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


