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 : الذاتية  السيرة ملخص

 الزيباري نعمت  علي رشيد  ميكائيل. د:  واللقب االسم ✓

 أستاذ مساعد : العلمية الدرجة ✓
 ئاكري               - م1976: مواليد ✓

 االختصاص العام: فلسفة الشريعة اإلسالمية. ✓
االلكترونية على شبكة االنترنت بين الشريعة االختصاص الدقيق: فقه مقارن)العقود  ✓

 والقانون(. 

رئيس قسم   –التربية  كلية دهوك، جامعة العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة: جهة العمل ✓

 ئاكرى. –اللغة العربية 

 ئاكرى. – دهوك  محافظة – العراق كوردستان عنوان السكن: إقليم ✓
 المؤهالت العلمية:  ❖

  قسم اإلسالمية، والدراسات الشريعة كلية- اإلسالمية الجامعة في البكالوريوس شهادة  -1

 م.2000 -1999 سنة دهوك  - اإلسالمية الدراسات

 .  وأصوله الفقه كلية في م 2007   عام بغداد / العراقية الجامعة في  الماجستير شهادة -2

 . ( المقارن الفقه)  في العراقية/ بغداد الجامعة في م2012 سنة الدكتوراه شهادة -3

 العصبية اللغوية للبرمجة دبلوم   -4

 العصبية  اللغوية للبرمجة ممارس مساعد -5

 واالنترنت  للكمبيوتر شهادة -6

 والمعلمات للمعلمين التأهلية الدورة -7

 والمدرسات   المدرسين تقوية دورة -8

 التدريس  لطرائق شهادة -9

 الفائقة  للذاكرة شهادة  -10
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والمنسوخ بين االمام الشافعي والجمهور، بتقدير  عنوان بحث البكالوريوس: الناسخ  ✓

 )إمتياز(.

عنوان رسالة الماجستير: تحقيق مخطوط )جامع الرموز شرح مختصر الوقاية( للشيخ   ✓

 محمد القهستاني، بنقدير )إمتياز(. 
والقانون.   الشريعة بين االنترنت شبكة على  االلكترونية عنوان أطروحة الدكتوراه : العقود ✓

 بتقدير )إمتياز(. 

 النشاطات:  ❖
شارك في المؤتمر العلمي األول الذي أقامته فاكولتي العلوم والتربية / ئاكرى بالبحث   -1

 طاهر للشيخ والعرب( العجم فخر  محمد سيدنا ميالد ذكرى في  الموسوم المنتخب

 الشوشي.

 أربيل. شارك في المؤتمر العلمي الدولي في جامعة اللبناني الفرنسي المنعقد في  -2
شارك في المؤتمر العلمي الدولي في جامعة دهوك المنعقد من قبل كلية القانون والعلوم   -3

 السياسة.
شارك في المؤتمر العلمي الدولي لنقابة االكاديميين العراقيين المنعقد في كلية التربية   -4

 األساسية في دهوك 
 د في جامعة أربيل.شارك في المؤتمر العلمي الدولي ملتقى الجامعات العراقية المنعق -5
 حث فيها. بوحضر عدّة مؤتمرات دون إلقاء  -6

 مسؤول اللجنة العلمية في مؤتمر عقرة بعنوان) جهود الشيخ طاهر الشوشي العلمية( -7

 عضو في اللجنة العلمية لكلية التربية في ئاكرَى.  -8
 عضو في لجنة االستالل في الكلية. -9

 الكلية . عضو في لجان منح اللقب العلمي لتدريسي  -10
عضو في لجان تقويم ومناقشة العديد من رسائل الماجستير المستحصلة من خارج   -11

 العراق 

 وله سبعة عشر بحثاً منشورة وغير منشورة  -12
 قام بتقويم العديد من رسائل الماجستير والبحوث العلمية لغويا .   -13
 .2016مسؤول اللجنة االمتحانية المسائية منذ عام  -14

 . كليةال فيمسۆول اللجنة العلمية للماجستير  -15
 مسؤول اللجنة االجتماعية وصندوق التبرعات في كلية التربية.  -16
 عضو لجنة امتحانات الماجستير في الكلية. -17

)واقع حال قسم اللغة العربية  -: ئاكرى بعنوان  /والتربية العلوم كلية ندوة في المشاركة -18

 .(في ئاكرئ بين الواقع والطموح
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  االسالم، في السماح )مفهوم -: ئاكرى بعنوان  /والتربية العلوم كلية ندوة في المشاركة -19

 . (والبيئة واالسالم

 التربية / ئاكرى.  كلية في مختلفة مجاالت في سمينارات عدّة  وقدم -20
 المناصب االدارية: رئيس قسم اللغة العربية في كلية العلوم والتربية/ ئاكرئ  ❖

 المؤلفات:   ❖

 والقانون.  الشريعة بين األنترنت  شبكة على  ترونيةااللك العقود -1

 الكردية. باللغة  وهو السعادة لترى للعمرة أستعجل -2

 علم التفسير في ثوبه الجديد.  -3
 علوم القرآن في ثوبها الجديد  -4
 جامع الرموز للشيخ محمد القهستاني دراسة وتحقيق -5

ً  وهو الطبع تحت  المذاهب  بين المقارن الفقه -6  الكردية. باللغة  أيضا
  .م22/9/2001 في كانت مباشرة أول -21

 سنة.  16: الخدمة سنوات -22

 07724668475 - 07504668475: الهاتف  رقم -23

 mikailbani@yahoo.com: اإللكتروني البريد -24

 Mikael Zebari-Drعنوان التواصل االجتماعي)فيسبوك(:   -25

   Mikael Zebari-Drعنوان التواصل االجتماعي)تويتر(:     -26

   Mikael Zebari-Drعنوان التواصل االجتماعي)تانغو(:     -27

   Mikael Zebari-Drعنوان التواصل االجتماعي)انستغرام(:     -28
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