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 الصريٗ العلنٔ٘

 

 .إبرأٍه حمند شعٔد حمند عارف اهلرظلٕ االشه:

 .،دربيدخياٌ /الصلٔناى1/7/1979٘ٔ تارٓذ الْالدٗ:

 العَادات اليت سصل علَٔا:

ربٔع األّل  12ــ اإلدازٗ العلنٔ٘ عيد العالم٘ الكبري حمند أمني الكاىٕ شاىاىٕ املدرط مبدرش٘ بٔارٗ العرٓف٘،بتأرٓذ 1
 .1111اهلذرٖللعاو 

 .2002ــ 2001كلٔ٘ االماو االعظه ادتامع٘ / بغداد شي٘ 

، عيْاٌ الرشال٘ )ميَر اإلماو حمند 26/2/2007يف 286اإلماو األعظه ادتامع٘ بغداد/العدد ادصتري: كلٔ٘ م
 الرملٕ يف ىَآ٘ احملتاز إىل ظرح امليَاز  دراش٘ ّحتلٔل(

) الكْاعد األصْلٔ٘ عيْاٌ األطرّس٘: ، 19/2/2012يف 1314اإلماو األعه /األمر ادتامعٕ العدد دكتْراِ: كلٔ٘ 
 .ّمناز مً خترجياتَا الفكَٔ٘ عيد ابً عابدًٓ مً خالل  كتابُ رد احملتار ظرح الدر املدتار(

 ل الفكُأصْ االختصاص الدقٔل/                       فلصف٘ العرٓع٘ اإلشالمٔ٘ االختصاص العاو/

 صالح الدًٓ./ دامع٘   اشتاذ مصاعد اللكب العلنٕ:

 البشْخ امليعْرٗ يف اجملالت احملكن٘:

  التالقٕ ّاألختالف . دامع٘ دٍْ ّاجملاز بني األصْلٔني ّالبالغٔني مفَْو اذتكٔك٘ -1

 اش٘ مكارى٘ / دامع٘ صالح الدًٓ.اط األصْلٕ ّالتعبُٔ البالغٕ درالتعابك بني الكٔ -2

 األصْلني يف تطْر اللغ٘ العربٔ٘ )االشتعارٗ منْذدا( ادتامع٘ العراقٔ٘ /بغداد.أثر  -3
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 املؤمترات ّاليدّات ّالدّرات:

املعارك٘ الفعال٘ يف مؤمتر تطْٓر مياٍر املعاٍد االشالمٔ٘ التابع٘ لْزارٗ االّقاف ّالعؤٌ الدٓئ٘ بغٔ٘ ّضع آلٔ٘  -1
 .25/6/216يف 4362العدد.ددٓدٗ ّتطْٓر مفردات امليَر /األمر الْزارٖ 

  .دتاٌ ّضع املياٍر للندارط الدٓئ٘  املعارك٘ الفعال٘ يف -2

 (2/3/2012اىل 5/1/2011امع٘ صالح الدًٓ للفرتٗ املنتدٗ )املعارك٘ بيذاح يف دّرٗ طراٜل التدرٓض يف د -3

األّقاف ّالعؤٌّ الدٓئ٘ ( ملؤمتر تطْٓر املياٍر الدراشٔ٘ للنعاٍد التابع٘ لْزارٗ أصْل الفكُ) عطْٓ٘ دتي٘ مادٗ -4
 .25/6/2012يف  4362إلقلٔه كْردشتاٌ، األمر الْزارٖ: العدد: 

املعارك٘ بيذاح يف شلصل٘ ىدّات علنٔ٘ أقامتَا مؤشص٘ إشطيبْل للعلْو ّالجكاف٘ يف إشطيبْل بدّل٘ تركٔا. ملدٗ  -5
11-18/3/2013. 

عرّف  ّاليَٕ عً امليكر( ّاليت ىظنَا احتاد علناٛ املعارٗ ببشح يف اليدّٗ االقلٔنٔ٘ بعيْاٌ )مفَْو االمر بامل -6
 .27/28/2013الدًٓ االشالمٕ بالتيصٔل مع مركساالماو العافعٕ للدراشات بعناٌ اردٌ بتأرٓذ 

مْقف الييب صلٙ اهلل علُٔ ّشله يف أشرٚ بدر بني مْافك٘ الكتاب ّىسّل العتاب(.بتارٓذ تكدٓه ىدّٗ بعيْاٌ: ) -7
12/1/2014. 

 العلنٔ٘ ّاإلدارٓ٘.املياصب 
 ــ رٜٔض قصه الرتبٔ٘ االشالمٔ٘  مبعَد العلْو االشالمٔ٘/اربٔل.1
 ــ مدٓرالطناٌ اليْعٔ٘ مبعَد العلْو االشالمٔ٘.2
 ــ معاٌّ العنٔد للعؤٌ العلنٔ٘ 3
 ــ مؤشض ميظن٘ )بُ ٓامٕ با ( للعلْو ّالجكاف٘.4

 عطْٓ٘ اللذاٌ: -8
 اإلشالمٔ٘.رٜٔض اجمللض العلنٕ مبعَد العلْو  -1

 رٜٔض اللذي٘ االىطباطٔ٘ . -2

 رٜٝٔض دتي٘ الصنٔيار لتكٔٔه املدرشني باملعَد. -3
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رٜٔض اللذي٘ التشطريٓ٘ لليدّٗ اإلقلٔن٘ سْل بدٓع السماٌ اليْرشٕ بعيْاٌ ) بدٓع السماٌ اليْرشٕ مربٕ األدٔال  -4
 .قاف ّالعؤٌ الدٓئ٘.ّرمس اإلعتدال( ّاليت ىظنَا معَد العلْو االشالمٔ٘ بأربٔل برعآ٘ ّزٓراالّ

 ىاٜب رٜٔض اللذي٘ االمتشاىٔ٘ مبعَد العلْو االشالمٔ٘. -5
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