السيرة الذاتية
االسم الرباعي واللقب :الشيخ األستاذ الدكتور حسن سهيل عبود أحمد الجميلي.

تاريخ الوالدة 1991/ 9/ 1 :م.

عنوان السكن الحالي :بغداد ،العراق
الحالة االجتماعية :متزوج.
اللقب العلمي :أستاذ

المنصب الحالي :تدريسي في كلية اإلمام األعظم الجامعة  /بغداد.
الشهادات التي حصل عليها:

♦ شهادة الماجستير :تخصص فقه مقارن ،كلية اإلمام األعظم .2112
♦ شهادة الدكتوراه :تخصص فقه مقارن ،كلية اإلمام األعظم .2119
اإلجازات العلمية الحاصل عليها:

♦ مجاز بالعلوم الشرعية العقلية والنقلية من قِبَل العالَّمة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه السامرائي ،إمام
وخطيب جامع أبي حنيفة رحمه اهلل في األعظمية.
♦ مجاز بالعلوم الشرعية العقلية والنقلية من قِبَل العالَّمة مفتي الموصل ،ورئيس رابطة العلماء فيها :الشيخ
الدكتور صالح خليل حمودي الطائي.

♦ مجاز بالكتب الستة بالسند المتصل من قِبَل العالَّمة مفتي الموصل ،ورئيس رابطة العلماء فيها :الشيخ
الدكتور صالح خليل حمودي الطائي.
♦ مجاز بالعلوم الشرعية العقلية والنقلية من قِبَل العالَّمة الشيخ األستاذ الدكتور يسري رشدي السيد جبر
الحسني الشافعي المصري .

♦ مجاز إجازة خاصة بالحديث الشريف من قِبَل العالَّمة الباكستاني الشيخ عزيز الرحمن الهزارتي.
♦ مجاز إجازة خاصة ب ُكتب الشافعية لإلمامين النووي ،وأبي زكريا األنصاري من قِبَل الشيخ الدكتور محمود
عبدالعزيز العاني.
♦ مجازة إجازة خاصة بكتب المصطلح بسندها إلى مؤلِّفيها ،وهي" :نزهة النظر"؛ البن حجر العسقالني،
و"الباعث الحثيث"؛ البن كثير ،و"البيقونية"؛ لإلمام البيقوني من قِبَل الشيخ عبدالمحسن العراقي.
شارك فيها:
المؤتمرات التي َ
المؤتمرات الداخلية

♦ المؤتمرات العلمية التي أقامتها الكلية ،وعددها ( )8في محافظات عدة من العراق.
♦ مؤتمر دور العلماء في توجيه اإلعالم المقام في أوقاف األنبار.

♦ مؤتمر النزاهة الذي أقامه مكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني.
♦ مؤتمر الدورات القرآنية بين الواقع والطموح المقام في أوقاف الفلوجة.
♦ مؤتمر الدورات القرآنية :مشكالت وحلول المقام في أوقاف الفلوجة.

♦ مؤتمر تطوير المناهج الدراسية :مشكالت وحلول المقام في الجامعة العراقية في بغداد.
المؤتمرات الخارجية

♦ المؤتمر العالمي الثاني للغة العربية المقام في دولة اإلمارات العربية  -دبي.
♦ المؤتمر العالمي الثاني للتغذية الحالل المقام في دولة تركيا  -قونية.

♦ المؤتمر العالمي الثالث للغة العربية المقام في دولة اإلمارات العربية ـ ـ دبي

♦ الندوة العالمية للمحافظة على الحجاج التي أقامتها وزارة األوقاف في مكة المكرمة في عام  2112م
(الندوات العلمية التي شارك فيها):

♦ ندوة ُسبل تطوير المساجد في العراق المقامة في مدينة الفلوجة.

♦ ندوة اإلعالم اإلسالمي المعاصر  -الواقع والتحديات المقامة في مدينة الفلوجة.
♦ ندوة وسائل النهوض بالعملية التعليمية في مدارس التربية.

♦ ندوة تهذيب الذات والنهوض بها إيمانيًّا.
♦ ندوة تربوية بعنوان( :من أجل غد مشرق ومستقبل أفضل) المقامة في ملتقى شباب السجر.

♦ ندوة تطويرية لموظفي أوقاف الفلوجة بعنوان( :التطوير واإلصالح اإلداري سبيل الرقي والنجاح).
♦ الندوة العلمية بعنوان( :العالَّمة عبدالكريم زيدان وجهوده العلمية) المقامة في كلية اإلمام األعظم ،بالتعاون
مع المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء.

♦ الندوة العلمية بعنوان( :أبو حنيفة  ..حياته وجهوده العلمية) المقامة في قسم التاريخ في كلية اإلمام األعظم
الجامعة ..

♦ الندوة العلمية بعنوان( :العالَّمة الدكتور محمد رمضان وجهوده العلمية) المقامة في كلية اإلمام األعظم ،قسم
أصول الدين  ،بالتعاون مع المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء.
شارك في عدة دورات تطويرية خارج وداخل العراق:

(خارج العراق):

♦ دورة فن اإلدارة ،والتي أُقيمت في تركيا .2119

♦ دورة تحقيق المخطوطات والتعامل معها ،والتي أُقيمت في سوريا .2118

الرقي في المنظومة التعليمية الجامعة ،والتي أُقيمت في األردن .2118
♦ دورة ُسبل ُّ
♦ دورة علوم الحديث الشريف المقامة في مركز إيالم في تركيا .2112

(داخل العراق):

♦ دورة (طرائق التدريس الحديث) ،والذي أُقيمت في الموصل 2118م.
♦ دورة (طرائق التدريس الحديث) ،والذي أُقيمت في بغداد 2119م.
♦ دورة (التخطيط اإلستراتيجي) ،والتي أُقيمت في بغداد 2111م.
♦ دورة (القيادة الناجحة) ،والتي أُقيمت في األنبار 2111م.
♦ دورة (فن اإلتكيت) المقامة في أربيل العراق 2112م.

♦ دورة (فن إدارة الوقت وأثرها في إنجاح العمل اإلداري) المقامة في بغداد 2112م.

♦ دورة (فن التعامل مع الكاميرة) المقامة في المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء في بغداد

 2112م .

♦ دورة (القراءة السريعة) المقامة في المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء في بغداد  2112م
♦ دورة (ال)المقامة في المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء في بغداد  2112م
(الدورات العلمية التي ألقاها):

♦ دورة (أصول البحث العلمي) المقامة في بغداد .2112

♦ دورة (كيف تكون خطيبا ناجحا) المقامة في بغداد 2112
(مؤلفاته):

 )1تيسير الفتوى في الحج والعمرة ،وتطبيقاته عند الفقهاء ،دراسة مقارنة؛ (رسالة دكتوراه مطبوعة).
 )2تعليل العبادات وأثره على األحكام الفقهية (مطبوع)

 )3ال َق ْسم بين الزوجات في الشريعة اإلسالمية ،دراسة فقهية مقارنة (مطبوع) .

 )2تجديد المسرات في تعدُّد الزوجات للشرنباللي،دراسة وتحقيق (تحت الطبع).
 )2صفات الخطيب الناجح (مطبوع).

 )2فقه إنكار المنكر عند ابن تيمية وأثره في إنقاذ األمة في وقت المحنة (مطبوع).

 )9رسالة مختصرة في أصول فقه اإلمام أبي حنيفة البن حبيب؛ دراسة وتحقيق (مطبوع).
 )8أثر الفتوى في ُرقِ ِّي األمة (مطبوع).
 )9دور العلماء في إصالح اإلعالم (تحت النشر).

أنموذجا (مطبوع).
 )11فقه التعايش بين المذاهب اإلسالمية ،اإلمام الشافعي
ً

 )11الدورات القرآنية انطالق من الواقع إلى الطموح (تحت النشر).
 )12أسباب المشقة عند اإلمام مالك وأثرها في فتواه (منشور).

 )13فقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه دراسة مقارنة (منشور).

نموذجا
 )12تدريس الفقه اإلسالمي وأصوله وف ًقا لإلستراتيجيات التربوية الحديثة :الخرائط المفاهيمية
ً
(منشور).
 )12تجسيم الكعبة في منظور الفقه اإلسالمي (تحت اإلنجاز).

 )12العامية في األفالم الكارتونية وآثارها السلبية على اللغة العربية لدى األطفال (منشور).

 )19الفقهاء والغذاء دراسة في القواعد الفقهية لحفظ وسالمة وإنتاج الغذاء (منشور).

أنموذجا (منشور).
 )18األحكام الفقهية المستنبطة من االستشرافات النبوية :العبادات
ً
الرسائل التي أشرف عليها (داخل العراق):

أشرف على أكثر من رسالة وأطروحة منها:

 )1المشقة عند اإلمام مالك وأثرها في فتواه؛ رسالة ماجستير.
 )2ترجيحات اإلمام ابن تيمية في البيوع؛ رسالة ماجستير.

 )3ترجيحات اإلمام المباركفوري في كتابه عون المعبود :باب الصالة؛ رسالة ماجستير.
 )2الهزل في النكاح والطالق والعتاق؛ رسالة ماجستير.

 )2تعقبات اإلمام ابن حزم الظاهري على اإلمام أبي حنيفة في كتاب البيوع من كتابه المحلى دراسة مقارنة؛
رسالة ماجستير.

أنموذجا)؛ رسالة ماجستير.
 )2أعراف النكاح المعاصر في المنظور الفقهي (العراق
ً
 )9أحكام المراهق في الفقه اإلسالمي؛ رسالة ماجستير.
 )8أثر المصلحة في السياسة المالية؛ رسالة ماجستير.

 )9مخالفات الطحاوي لالمام أبي حنيفة في كتابه شرح معاني اآلثار دراسة فقهية مقارنة  ،رسالة ماجستير .

 )11القواعد الفقهية المستنبطة من حاشية ابن عابدين وتطبيقاتها الفقهية دراسة دراسة مقارنة  ،أطروحة
دكتوراة .

 )11الضياء المعنوية في شرح المقدمة الغزنوية ـ ـ دراسة وتحقيق  ،لجزء منها  ،رسالة ماجستير .

 )12األحكام الفقهية المستمدة من قصص القرآن الكريم ـ ـ أولو العزم أنموذجا  ،رسالة ماجستير
الرسائل التي أشرف عليها (خارج العراق):

♦ الخارطة الجينية في منظور الفقه اإلسالمي  -لبنان؛ رسالة ماجستير.

♦ توضيح البيانات في سماع األموات للحجازي المفتي ،دراسة وتحقيق  -لبنان؛ رسالة ماجستير.
♦ األحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم في الوقت المعاصر  -لبنان؛ رسالة ماجستير.
الرسائل التي ناقشها:ناقش أكثر من أربعين رسالة وأطروحة منها :

 )1ترجيحات المقدسي صاحب كتاب المغني في باب النكاح؛ رسالة ماجستير.

 )2توريث ذوي القربى في الفقه اإلسالمي  -دراسة فقهية مقارنة؛ رسالة ماجستير.
 )3توريث العصبات في الفقه اإلسالمي  -دراسة فقهية مقارنة؛ رسالة ماجستير.
 )2اإلرث بالتقدير على المذاهب األربعة؛ رسالة ماجستير.

 )2اإلجماع عند اإلمام البابرتي في كتابه الهداية؛ رسالة ماجستير.

 )2ترجيحات اإلمام العيني في كتابه عمدة القارئ من باب الصالة؛ أُطروحة دكتوراه.

 )9انفرادات اإلمام مالك عن األئمة الثالثة في باب األحوال الشخصية؛ رسالة ماجستير.
 )8ترجيحات اإلمام المباركفوري في كتابه عون المعبود ،باب الطهارة؛ رسالة ماجستير.
 )9الضرورة في السياسة الشرعية  -دراسة تطبيقية؛ رسالة ماجستير.

 )11أحكام التعايش مع غير المسلمين في البيوع واألحوال الشخصية؛ أطروحة دكتوراه.
 )11نظرية اإلرادة في الفقه اإلسالمي؛ أطروحة دكتوراه.

 )12أحكام استعمال أموال اآلخر في الفقه اإلسالمي؛ أطروحة دكتوراه.
 )13أثر األعذار الشرعية في فقه الحدود والجنايات؛ أطروحة دكتوراه.

 )12اختيارات وترجيحات اإلمام ابن عبد البر الفقهية من خالل كتابه االستذكار ،من كتاب ِ
القراض إلى نهاية
كتاب الحدود؛ أطروحة دكتوراه.

 )12أحكام هالك األموال في الفقه اإلسالمي؛ أطروحة دكتوراه.

 )12المصالح ودورها في التنمية االقتصادية في االقتصاد اإلسالمي؛ أطروحة دكتوراه.

 )19ابن حزم وآراؤه في الزكاة والبيع في كتابه المحلى  -دراسة فقهية مقارنة؛ أطروحة دكتوراه.

 )18ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمى لإلمام يوسف بن جنيد التوقاتي ( 912هـ) ،دراسة وتحقيق
لجزء منها؛ رسالة ماجستير.

 )19أحكام الفالحة والفالح في الفقه اإلسالمي  -دراسة فقهية مقارنة؛ أطروحة دكتوراه.
 )21جامع النقول والمع العقول  ،دراسة وتحقيق  ،رسالة ماجستير.

 )21ترجيحات اإلمام البيهقي في كتابه الخالفيات ـ باب الطهارة ـ دراسة مقارنة  ،رسالة ماجستير
 )22أحكام المرضى البن تاج الحنفي ـ ـ ـ دراسة وتحقيق  ،رسالة ماجستير

 )23ترجيحات ابن قدامة الفقهية في كتابه المغني من بداية كتاب النكاح الى الطالق  ،رسالة ماجستير
(التقويم العلمي):

♦ قام بتقويم أبحاث علمية ألغراض الترقيات ألكثر من ستة تقويمات ،مرسلة من عدة جامعات عراقية.

♦ قام بتقويم العديد من األبحاث العلمية ألغراض النشر في المجالت العلمية المحكمة ،مرسلة من عدة

جامعات عراقية.

مقوم علمي لعدة رسائل علمية ألغراض صالحيتها للمناقشة العلمية.
♦ ِّ
كتب الشكر والتقدير الحاصل عليها:

♦ كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التربية لتحقيق نسبة  %111في امتحان البكلوريا لعام .1992

♦ كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس ديوان الوقف السني للمساهمة في إنجاح العملية التعليمية في كلية
اإلمام األعظم 2118م.

♦كتاب شكر وتقدير من السيد معاون رئيس ديوان الوقف السني للمشاركة في مؤتمر الديوان 2119م.
♦ باإلضافة إلى ُكتب شكر وتقدير متعددة من عمادة كلية اإلمام األعظم إلنجازات مختلفة.

♦ كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة العراقية للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي عقدته الجامعة

2112م.

♦ كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس ديوان الوقف السني للمساهمة في إنجاح العملية التعليمية في كلية
اإلمام األعظم 2112م.

المناصب اإلدارية التي شغلها:

 )1مقرر لقسم الدعوة والخطابة في كلية اإلمام األعظم قسم نينوى لمدة سنتين.
 )2رئيس قسم أصول الدين في كلية اإلمام األعظم  -بغداد  -لمدة سنتين.

 )3رئيس قسم الدعوة والخطابة في كلية اإلمام األعظم  -بغداد  -لمدة ستة أشهر.
 )2معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية وكالةً ألكثر من مرة ،ولفترات متفرقة.
 )2معاون العميد لشؤون الطلبة وكالةً في كلية اإلمام األعظم.
 )2رئيس لجنة المشتريات في الكلية لمدة ستة أشهر.
 )9رئيس لجنة الصيانة في الكلية لمدة سنة.

 )8عضو في اللجنة التحضيرية في مؤتمرات الكلية العلمية ،وعددها خمسة.
 )9رئيس لجنة اإلعالم في الكلية.

 )11مدير تحرير مجلة كلية اإلمام األعظم العلمية.

السني.
 )11عضو اللجنة المركزية للتعيينات في ديوان الوقف ُّ

 )12عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي السادس في كلية اإلمام األعظم.

 )13عضو اللجنة المشرفة على افتتاح األقسام الجديدة لكلية اإلمام األعظم في محافظات العراق.
 )12معاون عميد كلية اإلمام األعظم للشؤون العلمية.
 )12عميد كلية اإلمام األعظم وكالة .
(المناصب الدينية والدعوية):

عاما ،وما زال.
 )1إمام وخطيب في عدة مساجد من مساجد الفلوجة ،ولمدة (ً )21
 )2رئيس فرع النساف لهيئة علماء المسلمين.

 )3عضو فاعل في مجلس اإلفتاء في مدينة الفلوجة ،ولمدة ( )9أعوام.
 )2عضو مؤسس لجمعية نبع الهدى التعليمية في العراق.

عاما ،وما زال.
 )2واعظ ومحاضر في مساجد العراق في المناسبات اإلسالمية لمدة (ً )21
 )2رئيس تحرير مجلة السفير( :مجلة دعوية محلية خاصة بمساجد الفلوجة).
 )9محاضر في إذاعة أم المساجد في الفلوجة.

 )8عضو مؤسس لمجمع علماء األنبار والناطق الرسمي له.

 )9عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء.

(المحاضرات التي ألقاها على طلبة الماجستير والدكتوراه):

 )1مجموعة محاضرات في (مناهج الفقهاء وطرق االستنباط الفقهي).
 )2مجموعة محاضرات في (قضايا فقهية معاصرة).

 )3مجموعة محاضرات في (فقه األقليات المسلمة).

 )2مجموعة محاضرات في (الفقه الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي).
 )2مجموعة محاضرات في (السياسة الشرعية).
درسها لطالبه):
(الكتب العلمية التي َّ

 )1متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي.
 )2عمدة األحكام في الفقه الشافعي.

 )3مسائل من الفقه المقارن؛ للدكتور هاشم جميل.
 )2االختيار في تعليل المختار؛ للموصلي الحنفي.
 )2متن الرحبية في الميراث.

 )2األحوال الشخصية؛ للدكتور أحمد عبيد الكبيسي.
 )9تاريخ المذاهب اإلسالمية؛ ألبي زهرة.
 )8فقه األقليات؛ للقرضاوي.

 )9أصول األحكام في أصول الفقه؛ للدكتور حمد الكبيسي.

 )11الوجيز في أصول الفقه؛ للدكتور عبدالكريم زيدان.
 )11متن الورقات في أصول الفقه.
 )12فقه السيرة؛ للبوطي.

 )13الرحيق المختوم في السيرة؛ للمباركفوري.
 )12تيسير مصطلح الحديث؛ للطحان.
 )12تدريب الراوي؛ للسيوطي.
 )12شرح العقيدة الطحاوية.
 )19شرح العقيدة الواسطية.

 )18كتاب العقائد اإلسالمية؛ لمصطفى الخن.
 )19رسالة المسترشدين؛ للمحاسبي.
 )21رجال الفكر والدعوة؛ للندوي.
 )21صفوة التفاسير؛ للصابوني.

 )22صفوة البيان لمعرفة ألفاظ القرآن؛ لحسنين مخلوف.
 )23التحفة السنية شرح متن اآلجرومية.

 )22شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في اللغة العربية.
 )22فن الخطابة؛ للحوفي.

 )22تاريخ األدب العربي؛ ألحمد الزيات.

 )29التبيان في آداب َح َملَة القرآن؛ للنووي.
 )28هداية المستفيد في فن التجويد.
 )29فن التجويد؛ للغوثاني.

