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السيرة الذاتية والعلمية .
اﻻسم الثﻼثي :ياسين حسين علوان الويسي الحسيني.
مكان وتاريخ الميﻼد :ديالى-بعقوبة .١٩٧٠
التحصيل الدراسي :دكتوراه فلسفة.
الدرجة العلمية :استاذ مساعد .
حاصل على شهادة البكالوريوس كلية اصول الدين من الجامعة العراقية
عام .١٩٩٨
حصل على درجة الماجستير في الفلسفة اﻻسﻼمية من الجامعة العراقية
عام  ٢٠٠١م عن الرسالة الموسومة ) السهروردي اﻻشراقي ونقده
للفلسفة اﻻسﻼمية(
حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة اﻻسﻼمية من الجامعة العراقية
عام  ٢٠٠٥م عن اﻻطروحة الموسومة )اثر الفلسفة اﻻسﻼمية المشرقية
على الفلسفة المغربية(
حصل على لقب اﻻستاذ المساعد في ٢٠٠٩/٥/٣٠
عضو اﻻتحاد الفلسفي العربي بيروت.
عضو الجمعية الفلسفية العراقية.
تدريسي في المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية /الجامعة
المستنصرية.
تدريسي في قسم الفلسفة كلية اﻵداب /الجامعة المستنصرية .

تدريسي في قسم اصول الدين كلية العلوم اﻻسﻼمية /جامعة سامراء.
تدريسي في قسم الفلسفة اﻻسﻼمية في كلية العلوم اﻻسﻼمية /جامعة
بغداد حاليا.
المهام التدريسية واللجان
 -١تدريس مادة الفلسفة الوسيطة )الفلسفة المسيحية( للمرحلة الثاني
في قسم الفلسفة كلية اﻵداب الجامعة المستنصرية لﻼعوام- ٢٠٠٧
. ٢٠١٣
 -٢تدريس مادة فﻼسفة المغرب المرحلة الرابعة .
 -٣تدريس مادة الفلسفة اﻻسﻼمية المرحلة الثالثة .
 -٤استاذ التصوف والعرفان في كلية العلوم اﻻسﻼمية جامعة بغداد.
 - ٥عضو لجنة صﻼحية تدريس للعام ٢٠١١م.في الجامعة
المستنصرية.
اقوم بوضع المناهج الدراسية في مادة الفلسفة اﻻسﻼمية وعلم الكﻼم
والتصوف والفلسفة الوسيطة والمشكﻼت الفلسفية ،وتدريسها.
 -٥عضو لجنة تأليف الكتب في الوزارة عن جامعة سامراء كلية العلوم
اﻻسﻼمية.
 -٦حاتليا استاذ التصوف في كلية العلوم اﻻسﻼمية جامعة بغداد.

المؤلفات والبحوث
-١الكتب المنشورة وقيد الطبع
 -١في اثر الفلسفة اﻻسﻼمية المشرقية على الفلسفة المغربية ،دار
نينوى للطباعة والنشر ،دمشق-سوريا ،ط١،٢٠٠٨م.

 -٢ابن خلدون ونظرته للتصوف دار نينوى للطباعة والنشر ،
دمشق-سوريا ،ط١،٢٠٠٧م .دار نينوى للطباعة والنشر ،
دمشق-سوريا ،ط١،٢٠٠٧م.
 -٣السهروردي اﻻشراقي ونقده للفلسفة اليونانية  ،دار نينوى
للطباعة والنشر  ،دار نينوى للطباعة والنشر  ،دمشق-سوريا
،ط١،٢٠٠٧م.
 -٤التصوف في العراق ودوره في البناء الفكري للحضارة اﻻسﻼمية
 ،دار الزمان للطباعة والترجمة والنشر ،دمشق-سوريا
،ط١،٢٠٠٩م.
 -٥تحقيق كتاب المقاومات للسهرودي  ،دار الفرقد للطباعة
والنشر،ط٢٠٠٩ ،١م .
 -٦تحقيق رسالة من تراث اﻻباضية العقائدي  ،دار الفرقد للطباعة
والنشر،ط٢٠١٠ ،١م .
 -٧كتاب مقدمة فلسفية  ،دار الفرقد للطباعة والنشر،ط٢٠١٠ ،١م .
 -٨الصلة بين الفقه والتصوف واثرها في المجتمع  ،دار المحجة
البيضاء  ،بيروت –لبنان ،ط٢٠١١ ،١م.
 -٩الكلمة والللوغوس في الفكر الفلسفي والديني ،دار صفحات،
دمشق –سوريا.٢٠١٦ ،
-١٠

التصوف والعرفان كتاب منهجي في كلية العلوم اﻻسﻼمية
/جامعة بغداد

-١٠تحقيق رسالة الغوثية للشيخ عبد القادر الكيﻼني ،قيد النشر .
 -١١تحقيق كتاب النفحة المسكية في شرح اﻻربعين اﻻدريسية،
للسهروردي قيد النشر.
 - ١٢كتاب زيادة العشق لمعرفة فضائل دمشق .قيد التأليف.

 -٢البحوث والدراسات.
 -١الكلمة عند الصوفيين  ،مجلة الراسات السياسية والدولية ،العدد
الخامس٢٠٠٦،م.
 -٢نظريات الكلمة عند ابن عربي  ،مجلة الراسات السياسية  ،العدد
السابع ٢٠٠٦م.
 -٣مدرسة التصوف في واسط ابو بكر الواسطي انموذجا  ،مجلة جامعة
واسط للعلوم اﻻنسانية ،العدد الثاني ٢٠٠٦،م.
 -٤الحوار وقبول اﻻخر في التراث اﻻسﻼمي ،مجلة الراسات
السياسية،عدد خاص بالمؤتمر.
-٥الكلمة واللوغوس في الفكر الفلسفي والديني اليهودي  ،بيت الحكمة ،
المؤتمر التاسع ٢٠٠٨م.
 -٦الزاهد الصوفي اويس القرني ،مجلة الفلسفة ،كلية اﻵداب الجامعة
٢٠١٠م.
المستنصرية العدد
 -٧النزعة الصوفية في شعر عمر اليافي  ،مجلة كلية اﻵداب ،الجامعة
المستنصرية ،العدد  ٥٢لسنة٢٠١٠م.
 -٨الفلسفة العربية اﻻسﻼمية واشكالية المنهج ،مجلة المعرفة السورية
العدد٥٦٥لسنة ٢٠١٠م.
-٩اشكالية الفلسفة اﻻخﻼقية والتربوية في العصر الرقمي ،مجلة
٢٠١٠م.
الفلسفة ،كلية اﻵداب الجامعة المستنصرية العدد
-١٢المشروع الفلسفي للدكتور حسن مجيد العبيدي  ،بيت الحكمة ،
المؤتمر الفلسفي العاشر ٢٠١٠ ،م.
-١٣اﻻعجاز القرآني بالصرفة عند المتكلمين ،مجلة الفتح ،كلية التربية
اﻻساسية جامعة ديالى ،عدد خاص بالمؤتمر سنة ٢٠١٠م.

 -١٤اﻻعجاز التربوي في المثل القرآني  ،مجلة الفتح ،كلية التربية
اﻻساسية جامعة ديالى ،عدد خاص بالمؤتمر سنة ٢٠١١م.
 -١٥المصطلح الصوفي عند السهروردي اﻻشراقي  ،ندوة بيت ا لحكمة
مع جامعة ديالى عدد خاص ٢٠١١م.
-١٦من مدارس بغداد الصوفية المدرسة القادرية  ،قيد النشر .
-١٧التصوف ومراحل تطوره ،قيد النشر .
-١٨الكلمة واللوغوس بين افﻼطون وارسطو ،قيد النشر.
-١٩الكلمة في الفلسفة اليونانية قبل افﻼطون  ،قيد النشر.
-٢٠الوجود عند الغزالي واثره في فﻼسفة المغرب المؤتمر الفلسفي
السادس لقسم الفلسفة كلية اﻵداب الجامعة المستنصرية ٢٠١١م.
-٢١النزعة الصوفية في شعر عبد الرحيم جداية ،مشترك ،مجلة كلية
التربية جامعة ديالى ٢٠١٠م.
-٢٢مفهوم الحوار وآليات التجديد ،كلية اصول الدين الجامعة
العراقية٢٠١٢م.
-٢٣الشريعة اﻻسﻼمية ودورها في حل مشاكل العصر ،كلية العوم
اﻻسﻼمية جامعة سامراء ٢٠١٢،م.
-٢٤من مدارس بغداد الصوفية المدرسة القادرية ،قيد النشر.
 -٢٥من مدارس بغداد الصوفية ،مدرسة ابو النجيب السهروردي.
 – ٢٦الصحابي سلمان ومقامات العرفان مؤتمر عتبة سلمان الﷴي.
-٢٧الصحابي سلمان الﷴي في كتابات المستشرق ماسنيون مجلة
الدراسات اﻻستشراقية السنة الثالثة العدد السابع .٢٠١٦
 -٢٨مقامات اﻻحسان في اشتياق الجنة الى سلمان .مؤتمر الرابع في
عتبة سلمان الﷴي.

-٢٩الوجود في فلسفة الشيعة اﻻمامية نماذج منتخبة  .قيد النشر.
 -٣٠الحرب والجهاد في فلسفة الفرق الكﻼمية اﻻسﻼمية .قيد النشر.
 -٣١اﻻستشراق في منظور الفكر اﻻسﻼمي المعاصر مالك بن نبي
انموذجا .قيد النشر.
 -٣٢جذور التكفير واﻻرهاب مؤتمر جامعة اﻻمام الصادق .
 -٣٣المصطلح الصوفي عند اﻻمام الهجويري  .قيد النشر.
 -٣٤خصائص الفلسفة اﻻسﻼمية  .قيد النشر

