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 انضُشج انزاتُحصتًاسج إ

 

 
 

 

 ػهىو انقشآٌ اإلَضاَُح / قضىانتشتُح اتٍ سشذ نهؼهىو  كهُح  - تغذاد جايؼح

  

 
 

أوال
ʺ 

 انتحصُم انؼهًٍ  : يؼهىياخ
 

 دكتىراٍ انتحصُم انؼهًٍ   اًتصار فاضل هخيف جبار انشتاػٍ االصى

 فلسفت علىم القرآى االختصاص انؼاو استار هساعذ انًشتثح انؼهًُح

 االختصاص انذقُق

  / انًضاس انثحخٍ
   تفسير

 انشهاداخ انجايؼُح

 انثكهىسَىس

 انضُح       انقضى   انكهُح انجايؼح

 تغذاد

 
 8991 قضى ػهىو قشآٌ كهُح انتشتُح اتٍ سشذ

 ًاجضتُشان
 انضُح انقضى   انكهُح انجايؼح

 تغذاد

 
 4002 أصىل انذٍَ كهُح انؼهىو األصاليُح

ػُىاٌ انشصانح 

 تانهغح انؼشتُح

انثحج انتكًُهٍ يفهىو انؼذد صثؼح يٍ انقشآٌ  –دساصح تحهُهُح  –آَاخ انخشُح فٍ انقشآٌ انكشَى 

 انكشَى دساصح يىضىػُح

 ذكتىساِان

 انضُح انقضى   انكهُح انجايؼح

 4088 قضى ػهىو انقشآٌ كهُح اِداب انؼشاقُح انجايؼح

 رطشوةحػُىاٌ األ

 تانهغح انؼشتُح
 ِ( انتفضُش فٍ انكتة انتضؼح جًغ ودساصح وتحهُم435 –ِ 859يشوَاخ اتٍ تكش تٍ اتٍ شُثح )
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احاَُ
ʺ 

 انذوساخ: 
 

 تاسَخها انذوسج

 4/5/8102 لبٌاء القذراثدورة االكاديويت الذوليت 

 01/01/8102                                                               االلكتروًيت الصفىف دورة

 9/3/8109-7                                         الشائعت اللغىيت االخطاء فهن في الذوليت التذريبيت الذورة

 5/8109-3                                                                            وًظرياتها القيادة دورة

 30/01/8112          العلويت البحىث هقىهي على الرد كيفيت دورة

 0/8102/ 30                                     الباحثيي هي العلوي التىاصل في ودورها العلويت الوٌصاث
 

 

حانخا  
 

 األتحاث انؼهًُح: 

 

 ُتادػُىاٌ ان خ
 دالنح انىصف انشتاٍَ نحشكح انجىاسح فٍ انقشآٌ انكشَى 8

 شاتح انًفشد فٍ انقشآٌ انكشَىغيقىياخ  4

 ذاث دساصح قشآَُحجواال سىثقاالنفاظ ان 3

 ُىع انًؼًُتفٍ   ِشحأوانتفضُش انًقاسٌ  2

 انتفضُش االجتًاػٍ يٍ يُظىس انقشآٌ انكشَى 5

 (ةضُا يُهجُح انخطاب انقشآٍَ فٍ ضىء قىنّ تؼانً ) وقىنىا نهُاس  6

 
 

ساتؼا
ʺ

 ىظائف انتٍ ياسصهاان: 
 

 انً -فتشج انؼًم / يٍ  جهح انؼًم ػُىاٌ انىظُفح خ

 ونغاَح اال8991ٌ/ 5/88يٍ  جايؼح تغذاد / كهُح انتشتُح اتٍ سشذ قضى ػهىو انقشآٌ تذسَضُح 8

    

    

 

خايضا
ʺ

 انجهىد انتذسَضُح : 
 

 انجايؼح / انكهُح / انقضى انًشةهح أصى انًادج انذساصُح خ

 انتشتُح اتٍ سشذ قضى ػهىو انقشآٌ االونً  ػهىو انقشآٌ 8

 انتشتُح اتٍ سشذ قضى ػهىو انقشآٌ انخاَُح انتفضُش 4

 اتٍ سشذ قضى ػهىو انقشآٌانتشتُح  ياجضتُش  دساصاخ قشآَُح يؼاصشج 3
 

 

ادصصا
ʺ

  انُشارطاخ اِخشي: 
 

 انؼذد ػُىاٌ انُشارط خ

 22222 ػضىَح انهجاٌ 8

 1 انًؤتًشاخ 4

 8 انُذواخ 3

 8 انىسط 2

 8 انُشارطاخ اإلجتًاػُح 5

6 
 انحهقاخ انذساصُح 

 ()ةهقاخ انضًُاس وةهقاخ ػهًُح
 ال َىجذ
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اصاتؼ
ʺ

  اإلششاف ػهً انذساصاخ انؼهُا: 
 

 انذسجح انؼهًُح و تاسَخها ػُىاٌ انشصانح / األرطشوةح أصى انطانة خ

 41/88/4086ياجضتُش / تتاسَخ  انغُة انًطهق وانُضثٍ فٍ تفضُش انًُزاٌ اًَىرجا   وسود أةًذ ػثذ انكشَى 8

 ةُذس ػثاس كاظى 4
أحش انشواَح فٍ تىجُّ االساء انتفضُشَح فٍ انقشآٌ 

 انخايش ػشش انهجشٌ ػُذ االيايُح 

 46/2/4081فٍ  8553انؼذد 

 4/80/4081ياجضتُش /  

 80/88/4089فٍ  4585انؼذد 

 

 


