بسم هللا الرحمن الرحيم

سيــــرة ذاتــيـــة
االسم  :عمر الجيالني األمين حماد
الموطن  :والية سنار قرية الديانة .
تاريخ الميالد 7691 :م

الحالة االجتماعية  :متزوج
اللقب العلمي  :أستاذ مشارك
العنوان  :جامعة شندي  -كلية القانون – ص ب ()711
الجوال 7777771661 :
اإليميل Ogilanilo@gmail.com :
* المؤهالت العلمية :
أ -بكالوريوس في الشريعة والقانون  -كلية الشريعة والقانون  -جامعة ام درمان
اإلسالمية 7611م .
ب -ماجستير في الفقه المقارن  -كلية الشريعة والقانون – جامعة ام درمان اإلسالمية

7661م  ،والبحث بعنوان ( حقوق الزوجية في الفقه اإلسالمي – دراسة مقارنة بقانون األحوال
الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 7667م .

ج -دكتوراه في الفقه المقارن  -كلية الشريعة والقانون جامعة ام درمان اإلسالمية – 7666م

والرسالة بعنوان ( خيانة األمانة في الفقه اإلسالمي والقانون ) دراسة مقارنة .
* التخصص العام ( الفقه المقارنة ) .

* التخصص الدقيق ( القانون الجنائي ) .
* الخبرة العملية :
 -7أستاذ مساعد  ،جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا  ،كلية التربية قسم

الدراسات

اإلسالمية  ،بالجمهورية اليمنية في الفترة من 0779 – 0777م .
 -0أستاذ مساعد ثم مشارك في جامعة شندي منذ 0779/6/7م حتي تاريخه .

إلي من قبل
 -7طيلة فترة عملي بالجامعة  ،قمت بتدريس جميع الكورسات التي أسندت
ّ
الكلية  ،وكل ذلك مصحوب بأعمال السنة من سمنارات وتكليف للطالب بكتابة األو ارق البحثية
وغير ذلك مما يفيد الطالب .
* الدورات التدريبية -:

 -7حضرت الدورة التدريبية حول ترقية

وتطوير مهام أعضاء هيئة

التدريس (أخالقيات

المهنة  ،طرق التدريس  ،تدريس مص ّغر  ،القياس والتقويم  ،االمتحانات ) خالل الفترة من 77

إلي  77نوفمبر 0777م المقامة في رحاب جامعة شندي إدارة الجودة والتقويم الذاتي .

 -0حضرت الدورة التدريبية التربوية حول تطوير مهارات أداء أعضاء هيئة التدريس في
( أساليب ومهارات التدريس الجامعي  ،أخالقيات المهنة وتكنولوجيا التعليم ) خالل الفترة من 0

إلي  7مارس 0777م والمقامة في رحاب جامعة شندي  ،مركز أحمد إدريس األرباب للتطوير
التربوي والتعليم المستمر .
 -7دبلوم الحاسوب التطبيقي من االتحاد الوطني ألندية اليونسكو بالسودان شندي في الفترة

من 0770/70/5م إلي 0777/0/5م .
* الدورات التدريبية والدعوية التي شاركت بالتدريس
فيها :
 -7الدورة الدعوية المقامة في مدينة شندي لألئمة والدعاة في العام 0776م .
 -0الدورة الدعوية التي أقيمت لمعلمي مرحلة األساس بمدينة شندي في العام 0776م -7 .
الدورة الوطنية التي أقامتها منسقية الخدمة الوطنية في العام 0776م

 -1الدورة الدعوية التي أقامتها الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بجامعة شندي في العام
0777م .
* البحوث العلمية المنشورة -:
 -7المسؤولية الجنائية وأثر الجهل والخطأ والنسيان عليها .
 -0شروط قبول الشهادة علي الزنا في الفقه اإلسالمي .
 -7شهادة الزور وأثرها علي سير العدالة .
 -1مفهوم القصد الجنائي في الفقه الجنائي والقانون .
 -5مراحل ارتكاب الجريمة في الفقه اإلسالمي .
 -9عقد االستصناع في الفقه اإلسالمي .
 -1صحة األبدان .

 -1الحجامة في اإلسالم .
* اإلشراف العلمي -:
أشرفت علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه منها .

 -7أشرفت علي رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب عبداهلل األمين الرفاعي  .الموسومة ب(
حقوق العمال في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي دراسة مقارنة ) .

 -0أشرفت علي رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة سمية عبدالمجيد عبدالكريم .
الموسومة ب( جريمة االتجار بالبشر ) دراسة مقارنة .
 -7رسالة الماجستير المقدمة من الطالب عبدالطلب عبداهلل  ،الموسومة ب( التكييف الفقهي
والقانوني لعادات وتقاليد الزواج ) في والية بوني بنيجريا .

 -1رسالة الماجستير المعنونة ب( جريمة الزنا ) دراسة مقارنة .
 -5رسالة الدكتوراه المعنونة ب( جريمة اإلجهاض ) دراسة مقارنة .
* المناقشات العلمية :
ناقشت العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير منها :
 -7ناقشت رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب يوسف إسحاق أحمد محمد والموسومة
وقضاء ) .
ب( استجواب المتهم فقها
ً
 -0رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب القصيمي صالح أحمد الموسومة
ب(مسئولية المحكم المدنية ) .

 -7رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالبة أميرة علي شريف عثمان .الموسومة ب
( عقود اإلذعان ) دراسة مقارنة .

 -1رسالة الدكتوراه المقدمة من

الطالب ( عمار عبداهلل

الحاج حسن أحمد الموسومة

ب(التوارث في القانون الدولي والتشريعات الوطنية -السودان أنموذجا ) .
 -5رسالة الماجستير المقدمة من الطالب مرتضي سعيد مصنوم الموسومة
ب( التذكية الشرعية في الفقه اإلسالمي ).

 -9البحث التكميلي المقدم لنيل درجة الماجستير في القانون العام المقدم من الطالب
محمد األمين أحمد الطيب أبو ذرة الموسوم ب (حقوق اإلنسان في السودان بين النظرية

والتطبيق  -الحقوق المدنية والسياسية ) .

* حكمت بحوث بغرض الترقية  ،كما حكمت بحوث بغرض نشرها في مجالت علمية مح ّكمة .
* المؤتمرات :
 -7اشتركت في المؤتمر الدولي عن الدعوة اإلسالمية وحقوق اإلنسان الذي انعقد في رحاب
جامعة جاكرتا الحكومية باندونسيا بالتعاون مع الجامعة الوطنية ماليزيا في يوليو 0777م .

 -0اشتركت في المؤتمر الدولي عن التاريخ والحضارة اإلسالمية المنعقد في رحاب جامعة
ماليا كواال لمبور ماليزيا في الفترة من  77 ،77أكتوبر 0777م .

 -7اشتركت في المؤتمر العالمي الثاني للشريعة والقانون المنعقد في رحاب جامعة العلوم
اإلسالمية الماليزية  .كلية الشريعة والقانون بماليزيا في الفترة من  1 ، 9من مارس 0770م

الموافق  71 ، 77من ربيع اآلخر 7177هـ .

 -1اشتركت في المؤتمر الدولي (النصيحة المنطلقات واألبعاد ) الذي انعقد في رحاب جامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – كلية الدعوة واإلعالم بالمملكة العربية السعودية في الفترة
من  01 – 01هـ الموافق 0770/70 / 70 -77م .

