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 A: Personal Information                 أواًل : المعلومات الشخصية 
                                                                                                                   

                                                                                                                                            عور ًجن الذيي اًجَ صوذ:االسن الرباعي    

                                                                

Name    : omer nagim al deen  inga  

 

 

 كركىكهكاى الىالدة:     

                    

Birth place   : kirkuk 

 

       Birth date  : 8/12/1793 حاريخ الىالدة   

                                                        

 

        PhDدكخىراٍ      :Certificationالشهادة    

                                                          

    Profأسخار   :Scientific Gradeاللقب العلوي   

            

   

   First appointment Date  :1/9/2003 حاريخ أول حعييي 

 

     جاهعت كركىكحعييي:   هكاى أول   

   

   First appointment place: kirkuk university 

 

 

 telephone no. :09904910545رقن الهاحف 

 

 E-mail :Dr_Omer_1 @ uokirkuk.edu.iqالبريذ االلكخروًي 
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 14عالي:عذد سٌىاث الخذهت في الخعلين ال  

 

       عذد سٌىاث الخذهت خارج الخعلين العالي:  

   

                                       B: Specialize                                     االختصاص ثانياً: 
 

        العلىم االسالهيتاالخخصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   islamism sciences 

  

 

 َفقَ واصىلاالخخصاص الذقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  guirsprudence and inventories  

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 دات العلميةثالثاً: الشها  
 

 :Profالذكخىراٍ  .1

 

 :iraqCountry                                            العراقالذولت :

 :baghdadCity                                                       بغذادالوذيٌت :

 :baghdadUniversity                                            بغذاد الجاهعت:

 
 
 
 : MScالواجسخير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :baghdad City                                                                         بغذادالوذيٌت :

 :baghdad University                                                            بغذادالجاهعت:
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 : BSc سالبكالىريى. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :baghdadCity                                                                      بغذادالوذيٌت :

 :baghdadUniversity                                                            بغذادالجاهعت:

 
 
 High schoolاإلعذاديت . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالذولت :

 :kirkukCity                                                                      كركىكالوذيٌت :

                                                 اعذاديت الذراساث االسالهيت /كركىكالوذرست:
secondary islamic studies -

kirkukSchool: 

 
 
 
 أخري:. 5
 

 معمومات أخرى ت
1.                                             
2.        
3.            

4.        
 
ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جامعة بغداد  ايها عدأي شهادات أخرى تم الحصول عم يكتب هنا مالحظة :  

                                             في امن المعمومات. 
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 University Teaching       رابعا: الخبرة التدريسية في الجامعة

Experience 

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

 السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت
 2003   القانون   القانون الرابعة اصول الفقو    .1
 2004 القانون     القانون الرابعة اصول الفقو    .2
 2005 القانون     القانون الرابعة اصول الفقو    .3
 2006 القانون     القانون الرابعة اصول الفقو    .4
 2007 القانون     القانون الرابعة اصول الفقو    .5
 2008 القانون     القانون الرابعة واصول الفق    .6
 2009 القانون     القانون الرابعة اصول الفقو    .7
 2010 القانون     القانون بعةالرا اصول الفقو    .8
 2011 القانون     القانون الرابعة اصول الفقو    .9

 2012 القانون     قانونال الرابعة اصول الفقو    .10
11.                                
12.                                
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 Current Scholarly                  خامساً: األنشطة العلمية الحالية   

actives  
 منشورة :ال الكتب والبحوث.1    

رقم المجمة  اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

 العدد تاريخ النشر
رقم 

 الصفحة
االحكام المتشابية في الكتب   .1

-751 18 24/8/2008       مجمة كمية العموم االسالمية السماوية المقدسة
839 

دور االستحسان في تعديل بعض   .2
-378 11 5/11/2007 1817-6798 مجمة جامعة تكريت قرارات وزارة التعميم

419 
-135 4 23/2/2009 1992-849 كمية العموم /جامعة كركوك البيئة ودورىا في تنظيم المجتمع  .3

155 
شرح العالمة االمير الكبير عمي   .4

 منظومة بيرام
مجمة جامعة تكريت لمعموم 

 االسالمية
6798-1817 2012             

ظاىرة الرشوة في المؤسسات   .5
 الحكومية واثرىا في المجتمع

                         كمية القانون/ جامعة كركوك

                         كمية القانون/ جامعة كركوك والسماح األسالم  .6

مصمحة حفظ النفس وأثرىا في   .7
 تنظيم المجتمع

                         كمية القانون/ جامعة كركوك

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 أسم البحث أو الكتاب ت
 استشارة القمب في اتخاذ القرارات من منظور اسالمي  .1
 في المؤسسات الحكومية واثرىا في المجتمع من الناحية الشرعية ظاىرة ) الرشوة(  .2

 ره في المجتمع والمقاصد األليية في بيان األحكامالقتل وأث  .3

4.        
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5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
 دور التعايش السممي في تنظيم المجتمع من الناحية الشرعية  .1
 فتنة المال واثرىا في المجتمع من الناحية الشرعية   .2

 القتل واثره في المجتمع والمقاصد االليية في بيان االحكام  .3

 مجتمع ودور جامعة الدول العربية فيياحقوق االقميات واثرىا في تنظيم ال  .4

 عمل الطبيب واثره في المجتمع من الناحية الشرعية  .5

 النصيحة  لمتعايش السممي واثرىا في تنظيم المجتمع  .6

 االحكام الفقيية واثرىا لدى طمبة العمم والباحثين في زيارة المدن  .7

 النصوص القانونية واثرىا في الحفاظ عمى العالقات الزوجية  .8

 السنة النبوية ذريعة لتحقيق األمن والسمم  .9

 الدراسة الكردية في محافظة كركوك ومقترح تطويرىا وأثرالمصمحة فييا  .10

 
 .المؤتمرات:4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 في المؤتمر
 البمد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

 استشارة القمب في اتخاذ القرارات  .1
تجميات االعجاز الطبي في 

 القران
23-

24/12/2011 
 المغرب

 كركوك -العراق 16/11/2011 واألجتماعيةالتطورات السياسية  ظاىرة الرشوة في المؤسسات الحكومية  .2

 كركوك -العراق 2009       البيئة ودورىا في تنظيم المجتمع  .3

دور االستحسان في تعديل بعض قرارات   .4
 وزارة التعميم

      
11-

13/12/2007 
 كركوك -العراق

 بغداد-العراق 12/10/2009حقوق االنسان في الديانات  االحكام المتشابية في الكتب السماوية  .5
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 والمعتقدات

 األسالم والسماح  .6
 العنف العنف وثقافة ال

   
 العراق/كركوك 16/6/2012

مصمحة حفظ النفس واثرىا في تنظيم   .7
 المجتمع

في  العنف وثقافة الالعنف
  العراق

   
 العراق/كركوك 16/6/2012

8.                          

9.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  و مثل:رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوكعمم أثناء األستاذتقمدىا  إدارية:يكتب ىنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 2003 -مدير قسم الشؤون الطالبية / رئاسة جامعة كركوك  .1
 2003-مساعد رئيس جامعة كركوك   .2

      2003 -رئيس اتحاد رياضة الجامعية في كركوك  .3

 2006-امين مجمس جامعة كركوك   .4

 2011-2006د رئيس  جامعة كركوك لمشؤون الطالبية مساع  .5

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 الخطابة , تدريب الطمبة .:يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن مالحظة
 الخدمات  ت
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 تراس لعقد ندوات اعالمية ولقاءات صحفية وتمفزيونية في مجال الشؤون الطالبية  .1
 القاء محاضرة عممية في المؤتمر نظمو منظم المجتمع المدني تحت شعار) لنتحاور من اجل العيش بسالم(  .2

 ة اجتماعات في المحافظة والندوات والمؤتمرات في مجاالت مختمفة ممثالحضور عد  .3

 عن الجامعة االمر الذي نتج عن التنسيق بين الجامعة ودوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني  .4

 متابعة المعامالت التي تتعمق باستيالكات االراضي لمجامعة  .5

 نظيم حركة الشؤون الطالبية في الجامعةت  .6

 االمنية في الجامعة  ةتنظيم حركة الشؤون  .7

  امانة مجمس الجامعة  تنظيم حركة  .8

 ( لجنة تحقيقية وتدقيقية ومتابعة وشراء مواد65رئيس وعضو الكثر من )  .9

 مشاكل الطمبة كالدراسة الكردية ونظام القبول المركزي والتعميمات االمتحانية وضع دراسات لمعالجة   .10
ايام ولمجموعة من الشباب والشابات من  3مدرب لدورة تدريبية حول) رسالة السالم في األديان السماوية( لمدة 

 الئف) األسالم والمسيحيين والصابئة المندائيين(
 26/9/2012-25المصالحة( في اربيل لمدة يومين المشاركة في ورشة عمل حول) التسامح و 

 
 
 
 
 
 

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        
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9.        

10.        

                                         

                                                                                          


