
 :الذاتية السيرة ملخص

 الزٌباري نعمت علً رشٌد مٌكائٌل. د: واللقب االسم 

 مدرس: العلمٌة الدرجة 

 ئاكري              - م6976: موالٌد 

 .االختصاص العام: فلسفة الشرٌعة اإلسالمٌة 

 .االختصاص الدقٌق: فقه مقارن 

 رئٌس قسم  – والتربٌة العلوم ٌةكل دهوك، جامعة العلمً، والبحث العالً التعلٌم وزارة: جهة العمل

 ئاكرى. –اللغة العربٌة 

  :ئاكرى.– دهوك محافظة – العراق كوردستان إقلٌمعنوان السكن 

 .عضو فً اللجنة العلمٌة لكلٌة العلوم والتربٌة 

 .عضو فً لجنة االستالل فً الكلٌة 

  :المؤهالت العلمٌة 

 الدراسات قسم اإلسالمٌة، والدراسات ٌعةالشر كلٌة- اإلسالمٌة الجامعة فً البكالورٌوس شهادة  -6

 .م0222 -6999 سنة دهوك - اإلسالمٌة

 . وأصوله الفقه كلٌة فً م 0227  عام بغداد فی اإلسالمٌة الجامعة فی الماجستٌر شهادة -0

 .( المقارن الفقه)  فً / بغدادالعراقٌة الجامعة فً م0260 سنة الدكتوراه شهادة -3

 ٌةالعصب اللغوٌة للبرمجة دبلوم  -4

 العصبٌة اللغوٌة للبرمجة ممارس مساعد -5

 واالنترنت للكمبٌوتر شهادة -6

 والمعلمات للمعلمٌن التأهلٌة الدورة -7

 والمدرسات المدرسٌن تقوٌة دورة -8

 التدرٌس لطرائق شهادة -9

 الفائقة للذاكرة شهادة -62

 )عنوان بحث البكالورٌوس: الناسخ والمنسوخ بٌن االمام الشافعً والجمهور، بتقدٌر )إمتٌاز. 

  عنوان رسالة الماجستٌر: تحقٌق مخطوط )جامع الرموز شرح مختصر الوقاٌة( للشٌخ محمد

 القهستانً، بنقدٌر )إمتٌاز(.

  :بتقدٌر والقانون الشرٌعة بٌن االنترنت شبكة على االلكترونٌة العقودعنوان أطروحة الدكتوراه .

 )إمتٌاز(.

 :النشاطات 

ته فاكولتً العلوم والتربٌة / ئاكرى بالبحث الموسوم شارك فً المؤتمر العلمً األول الذي أقام -6

 الشوشً. طاهر للشٌخ والعرب( العجم فخر محمد سٌدنا مٌالد ذكرى فً المنتخب

 واالسالم االسالم، فً السماح )مفهوم -: ى بعنوانئاكر /والتربٌة العلوم كلٌة ندوة فً المشاركة -0

 .(والبٌئة

 والتربٌة/ ئاكرى. العلوم كلٌة فً مختلفة مجاالت فً سمٌنارات عدة وقدم -3

  :المؤلفات 



 والقانون. الشرٌعة بٌن األنترنت شبكة على االلكترونٌة العقود -6

 .الكردٌة باللغة وهو السعادة لترى للعمرة أستعجل -0

 .الكردٌة باللغة أٌضا   وهو الطبع تحت المذاهب بٌن المقارن الفقه -3

 ربٌة منها:الع باللغة منشورة وغٌر منشورة أبحاث عدة وهناك -4

  .والقانون الشرٌعة بٌن وطرقها اإللكترونٌة العقود -أ 

 طاهر للشٌخ والعرب( العجم فخر محمد سٌدنا مٌالد ذكرى فً المنتخب) مخطوطة تحقٌق -ب 

 .الشوشً

  .مقارنة دراسة العراقً المدنً والقانون اإلسالمً الفقه فً الوفاء بٌع -ج 

  .االنترنت عٌر الزواج عقد -د 

 . الكرٌم قرانال فً التدبر مفهوم -ه 

 ئاكرى. تربٌة مدٌرٌة مالك على .م00/9/0226 فً كانت مباشرة أول -4

 . 0263نقل الخدمات من وزارة التربٌة والتعلٌم الى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً سنة  -5

 سنة. 64: الخدمة سنوات -6

 27704668475 - 27524668475: الهاتف رقم -7

 mikailbani@yahoo.com: اإللكترونً البرٌد -8

 Mikael Zebari-Dr عنوان التواصل االجتماعً)فٌسبوك(:  -9

  el ZebariMika-Dr    عنوان التواصل االجتماعً)توٌتر(: -62

  Mikael Zebari-Dr    (:تانغوعنوان التواصل االجتماعً) -66

  Mikael Zebari-Dr    (:انستغرامعنوان التواصل االجتماعً) -60
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