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  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
  

  ::  الشخصيةالشخصية  البياانتالبياانت        

براهمي رحمي أأ أأ   الأمس  : الأمس  :   ..11 براهمي رحمي .د محمد نهبان ا    جدي الهييتجدي الهييت.د محمد نهبان ا 

                                                                                                19641964قضاء هيت   قضاء هيت     : :   الوالدةالوالدة  وتأأرخيوتأأرخي  حملحمل  ..22

  ذكر ذكر         : :   اجلنساجلنس  ..33

نبار       : : السكنالسكن  حملحمل  ..44 نبار الأ   يح امجلعيةيح امجلعية  ––هيت هيت   ––الأ

  mmddnn22000066@@yyaahhoooo..ccoomm              ::  اال لكرتويناال لكرتوين  الربيدالربيد  ..55

  0780711511107807115111                ::الهاتفالهاتف::  ..66

  

    ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

الباكلوريوس يف الرشيعة الاسالمية _ لكية العلوم الاسالمية _ جامعة بغداد  الباكلوريوس يف الرشيعة الاسالمية _ لكية العلوم الاسالمية _ جامعة بغداد    --11

19861986..  

  ..19991999املاجس تري يف الرشيعة الاسالمية _ لكية العلوم الاسالمية _ جامعة بغداد  املاجس تري يف الرشيعة الاسالمية _ لكية العلوم الاسالمية _ جامعة بغداد    --22

  ..20072007    بغدادبغداد  جامعةجامعة_ _   الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  يةيةلك لك _ _   الاسالميةالاسالمية  الرشيعةالرشيعة  يفيفادلكتوراه ادلكتوراه   --33

  

  : :   شغلهاشغلها  اليتاليت  الوظائفالوظائف

  مقرر وحدة ادلراسات الاسالمية والتحقيق واال فتاء . مقرر وحدة ادلراسات الاسالمية والتحقيق واال فتاء . 

  

  : :   املنشورةاملنشورة  البحوثالبحوث

  ..املايلاملايل  الزوجةالزوجة  حقوقحقوق  منمن  حقاحقا  بوصفهبوصفه  ومسائهلومسائهل  املهراملهر  أأحاكمأأحاكم  منمن  --11

  ..الفقه اال ساليمالفقه اال ساليم  يفيف  احلاملاحلامل  املرأأةاملرأأة  أأحاكمأأحاكم  منمن  --22

  ه_طرق تطبيقية مرشوعة.ه_طرق تطبيقية مرشوعة.بيع السمل_مرشوعيته وحمكبيع السمل_مرشوعيته وحمك  --33

  الفرق بني التفويض والتوكيل يف الطالق.الفرق بني التفويض والتوكيل يف الطالق.  --44

  أ راء احلسن بن عيل بن أأيب طالب _ريض هللا عنه_يف الطهارة والصالة.أ راء احلسن بن عيل بن أأيب طالب _ريض هللا عنه_يف الطهارة والصالة.  --55

  لأصوللأصول  ومطابقهتاومطابقهتا  الروايةالرواية  لظاهرلظاهر  خمالفهتاخمالفهتا  بنيبني  حنيفةحنيفة  أأيبأأيب  عنعن  معرومعرو  بنبن  أأسدأأسد  رواايترواايت  --66

  ..املذهباملذهب

  ..املنورةاملنورة  املدينةاملدينةة ة وثيوثي  يفيف  الفقهيةالفقهية  الأحاكمالأحاكم  منمن  --77

كرب_دراسة وحتقيق.احلظ احلظ   --88 كرب_دراسة وحتقيق.الأوفر يف احلج الأ   الأوفر يف احلج الأ

براهمي  الش يخالش يخ  --99 براهميا  نبار  أأعالمأأعالم  منمن  عملعمل  __الهييتالهييت  جديجدي  رحميرحمي  ا  نبارالأ   ll>>11998844__19331933_ _   الأ
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  كتابهكتابه  مقدماتمقدمات  يقيق  ومهنجهومهنجه( ( ــ  هه906906: : تت))  املقديساملقديس  رشيفرشيف  أأيبأأيب  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  اال ماماال مام  --1010

  (.(.اجلوامعاجلوامع  مجعمجع  رشحرشح  حتريرحترير  يفيف  اللوامعاللوامع  ادلررادلرر))

  قاصد والنصو..قاصد والنصو..تأأصيل القضااي الفقهية املعارصة بني املتأأصيل القضااي الفقهية املعارصة بني امل  --1111

متع املسمل.  --1212 قليات غري املسلمة يف اجمل متع املسمل.من أأحاكم الأ قليات غري املسلمة يف اجمل   من أأحاكم الأ

  وأ اثرها.وأ اثرها.  احلجاحلج  يفيف  الأولياتالأوليات  فهفه  يفيف  واقعيةواقعية  فقهيةفقهية  تطبيقاتتطبيقات  --1313

  

  الكتب املنشورة:الكتب املنشورة:

  

  ::املؤمترات املؤمترات 

نبار   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––املؤمتر العلمي الأول املؤمتر العلمي الأول   --11 نبار جامعة الأ   م.م.20082008عام عام ––جامعة الأ

نبار ––الاسالمية الاسالمية لكية العلوم لكية العلوم   ––املؤمتر العلمي الثاين املؤمتر العلمي الثاين   --22 نبار جامعة الأ   م.م.20122012عام عام   ––جامعة الأ

  م.م.20122012عام عام   --النجفالنجف  ––  ادلراساتادلراسات  مركزمركز  --املؤمتر العلمي الأول املؤمتر العلمي الأول   --33

  

جتازها  اليتاليت  ادلوراتادلورات جتازهاا    ::  ا 

نبار   ––دورة )التأأهيل الرتبوية( مركز طرائق التدريس دورة )التأأهيل الرتبوية( مركز طرائق التدريس   --11 نبار جامعة الأ   ..20062006عام عام   ––جامعة الأ

نبار  ––لكية الادارة والاقتصاد لكية الادارة والاقتصاد   ––دورة )املهارات القيادية( دورة )املهارات القيادية(   --22 نبارجامعة الأ   م.م.20102010عام عام   جامعة الأ

متر   --33 متر دورة )عمل املواريث( مركز التعلمي املس  نبار   ––دورة )عمل املواريث( مركز التعلمي املس  نبار جامعة الأ   م.م.20112011عام عام   ––جامعة الأ

متر   --44 متر دورة )همارات حممكي مسابقة القرأ ن الكرمي( مركز التعلمي املس  نبار   ––دورة )همارات حممكي مسابقة القرأ ن الكرمي( مركز التعلمي املس  نبار جامعة الأ   ––جامعة الأ

  ..20132013عام عام 

نبار   ––دورة )مرشوع ابن سينا الافرتايض( مركز احلاس بات دورة )مرشوع ابن سينا الافرتايض( مركز احلاس بات   --55 نبار جامعة الأ   ..20122012عام عام   ––جامعة الأ

نبار   ––ابة ومفهوهما( لكية العلوم الاسالمية ابة ومفهوهما( لكية العلوم الاسالمية دورة )اخلطدورة )اخلط  --66 نبار جامعة الأ   ..20122012عام عام   ––جامعة الأ

متر   --77 متر دورة )دراسة وحتقيق اخملطوطات العربية والاسالمية( مركز التعلمي املس  جامعة جامعة   ––دورة )دراسة وحتقيق اخملطوطات العربية والاسالمية( مركز التعلمي املس 

نبار  نبار الأ   ..20112011عام عام   ––الأ

متر   --88 متر دورة )عمل الأصول( مركز التعلمي املس  نبار عام   ––دورة )عمل الأصول( مركز التعلمي املس  نبار عام جامعة الأ   ..20112011جامعة الأ

جي( املركز العرايق لالبداع ابلتنس يق مع لكية العلوم جي( املركز العرايق لالبداع ابلتنس يق مع لكية العلوم دورة )التخطيط الشخيص السرتاتيدورة )التخطيط الشخيص السرتاتي  --99

نبار   ––الاسالمية الاسالمية  نبار جامعة الأ   ..20162016موقع كركوك عام موقع كركوك عام   ––جامعة الأ

  

  ::  احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤهالتاملؤهالت

  ––لكية احلاسوب لكية احلاسوب   ––املكتب الاستشاري خلدمات احلاسوب املكتب الاستشاري خلدمات احلاسوب   ––ادلورة التأأهيلية يف احلاسوب ادلورة التأأهيلية يف احلاسوب 

نبار  نبار جامعة الأ   ..20082008عام عام   ––جامعة الأ
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  العضويةالعضوية

  ..20072007عام عام   ––جامعة الانبار جامعة الانبار   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––الطلبة الطلبة   عضو جلنة انضباطعضو جلنة انضباط  --11

عام عام   ––جامعة الانبار جامعة الانبار   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––  عضو جلنة صالحية التدريسعضو جلنة صالحية التدريس  --22

20082008..  

نبار عام   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––عضو جلنة اس تحداث قسم أأصول ادلين عضو جلنة اس تحداث قسم أأصول ادلين   --33 نبار عام جامعة الأ جامعة الأ

20112011..  

  ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––افكة التديني افكة التديني عضو جلنة تنفيذ توصيات اللجنة العليا حملعضو جلنة تنفيذ توصيات اللجنة العليا حمل  --44

  ..20092009عام عام   ––جامعة الانبار جامعة الانبار 

  ..20112011عام عام   ––عضو جلنة ارتباط للتعاون الثقايف مع الوقف الس ين عضو جلنة ارتباط للتعاون الثقايف مع الوقف الس ين   --55

عضو جلنة اخلرباء للنظر يف ادلعاوى الرشعية يف حممكة قضاء هيت واملشلكة من لكية عضو جلنة اخلرباء للنظر يف ادلعاوى الرشعية يف حممكة قضاء هيت واملشلكة من لكية   --66

  ..20092009عام  عام    ––جامعة الانبار جامعة الانبار   ––العلوم الاسالمية العلوم الاسالمية 

ميي   عضو جلنةعضو جلنة  --77 عداد الهيلك التنظ ميي ا  عداد الهيلك التنظ نبار   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––ا  نبار جامعة الأ عام عام   ––جامعة الأ

20092009..  

نبار ابلتنس يق مع الوقف الس ين   --88 مثني اخملطوطات املشلكة من قبل جامعة الأ نبار ابلتنس يق مع الوقف الس ين عضو جلنة ت مثني اخملطوطات املشلكة من قبل جامعة الأ عضو جلنة ت

  ..20122012عام عام 

جامعة جامعة   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––عضو جلنة للنظر يف معل )رشكة معن التجارية( عضو جلنة للنظر يف معل )رشكة معن التجارية(   --99

  ..20122012عام عام   ––الانبار الانبار 

جامعة الانبار جامعة الانبار   ––لكية العلوم الاسالمية لكية العلوم الاسالمية   ––عضو جلنة الارشاف عىل املهرجان اخلطايب عضو جلنة الارشاف عىل املهرجان اخلطايب   --1010

  ..20132013عام عام   ––

عضو جلنة تقومي الكتاب املوسوم )تذكري املوظفني هبدي س يد املرسلني( بتلكيف من عضو جلنة تقومي الكتاب املوسوم )تذكري املوظفني هبدي س يد املرسلني( بتلكيف من   --1111

نبار   ––عامدة لكية العلوم الاسالمية عامدة لكية العلوم الاسالمية  نبار جامعة الأ   ..20122012عام عام   ––جامعة الأ

عام عام   ––وهل املشاركني يف املهرجان اخلطايب وهل املشاركني يف املهرجان اخلطايب عضو جلنة اختبار طلبة قسم الفقه وأأصعضو جلنة اختبار طلبة قسم الفقه وأأص  --1212

20132013..  

    ––جامعة الانبار جامعة الانبار   ––لكية العلوم الاسالميةلكية العلوم الاسالمية  ––عضو جلنة املسابقة القرأ نية السادسة عضو جلنة املسابقة القرأ نية السادسة   --1313

  ..20162016عامعامموقع كركوك موقع كركوك 

عضو اللجنة العلمية للندوة العلمية )القيادة الادارية يف الفكر الاساليم تأأصيال عضو اللجنة العلمية للندوة العلمية )القيادة الادارية يف الفكر الاساليم تأأصيال   --1414

نبار  ––وتطبيقا( لكية العلوم الاسالميةوتطبيقا( لكية العلوم الاسالمية نبارجامعة الأ   ..20162016موقع كركوك عام موقع كركوك عام   ––جامعة الأ
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  ::  أأخرىأأخرى  نشاطاتنشاطات

كرث من   --11 كرث من تقومي أأ   حبثا جملالت خمتلفة وللرتقيات يف لكيات خمتلفة.حبثا جملالت خمتلفة وللرتقيات يف لكيات خمتلفة.  3030تقومي أأ

  

عداد الكتيبات ال تية:  --22 عداد الكتيبات ال تية:ا    ا 

  املهنج العلمي يف البحث وحتقيق اخملطوطات.املهنج العلمي يف البحث وحتقيق اخملطوطات.  --11

  لعمل.لعمل.حمك الشعر يف التقصري ابحمك الشعر يف التقصري اب  --22

  التديني أأرضاره وحمكه.التديني أأرضاره وحمكه.  --33

  ..وصفات اخلطيبوصفات اخلطيب  --ااومفهوهمومفهوهم  أأراكنهأأراكنه    --اخلطابةاخلطابة  --44

  كيف تُْقىض الاجازة الصيفية.كيف تُْقىض الاجازة الصيفية.  --55

ليِك أأيهتا املسلمة.  --66 ليِك أأيهتا املسلمة.ا    ا 

  

عداد املطوايت ال تية:  --33 عداد املطوايت ال تية:ا    ا 

  العالقة بني ال ل والأحصاب وس يةل لتفنيد مزامع ال خرين.العالقة بني ال ل والأحصاب وس يةل لتفنيد مزامع ال خرين.  --11

  ريض هللا عهنن.ريض هللا عهنن.  ––أأهمات املؤمنني أأهمات املؤمنني   --22

  الاس تغفار ومثراته.الاس تغفار ومثراته.  --33

  النشأأة والتعريف.النشأأة والتعريف.  ––وحدة ادلراسات الاسالمية والتحقيق والافتاء وحدة ادلراسات الاسالمية والتحقيق والافتاء   --44

متع وس بل معاجلهتا.  --55 متع وس بل معاجلهتا.أأثر اخملدرات عىل اجمل   أأثر اخملدرات عىل اجمل

  معامالت مالية معارصة.معامالت مالية معارصة.  --66

  دروس يف الهجرة النبوية.دروس يف الهجرة النبوية.  --77

ِ أأيهتا الطالبة.  --88 ِ أأيهتا الطالبة.َلك   َلك

  ادلية بني الرشع والعرف.ادلية بني الرشع والعرف.  --99

  أأس بابه وطرق معاجلته.أأس بابه وطرق معاجلته.  ––الفساد املايل والاداري الفساد املايل والاداري     --1010

لك  الرشوةالرشوة  يفيف  نصو.نصو.  --1111 لكوأأ   ..ابلباطلابلباطل  الناسالناس  أأموالأأموال  وأأ

  نصيحة للطالب اجلامعي.نصيحة للطالب اجلامعي.    --1212

  

  رسائل املاجس تري وأأطارحي ادلكتوراه:رسائل املاجس تري وأأطارحي ادلكتوراه:  املناقشات عىلاملناقشات عىل  --44

  الصيامالصيام  يفيف  سننهسننه  يالليالل  منمن  النسايئالنسايئ  الامامالامام  فقهفقه))  املاجس ترياملاجس تري  رساةلرساةل  مناقشةمناقشة  جلنةجلنة  عضوعضو  --11

  ..20122012  عامعام  ––  بغدادبغداد  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  لكيةلكية( ( واحلجواحلج  والزاكةوالزاكة

  لكيةلكية( ( الاساليمالاساليم  الفقهالفقه  يفيف  ادلماءادلماء  يفيف  الاحتياطالاحتياط))  املاجس ترياملاجس تري  رساةلرساةل  مناقشةمناقشة  جلنةجلنة  عضوعضو  --22

  ..20122012  عامعام  ––  الانبارالانبار  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم
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  ––  اجلوامعاجلوامع  مجعمجع  رشحرشح  حتريرحترير  يفيف  اللوامعاللوامع  ادلررادلرر))  املاجس ترياملاجس تري  رساةلرساةل  مناقشةمناقشة  جلنةجلنة  عضوعضو  --33

  عامعام  ––  الانبارالانبار  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  لكيةلكية  ––( ( وحتقيقوحتقيق  دراسةدراسة  ––  املقدماتاملقدمات

20122012..  

لكية لكية   ((الطحاويالطحاوي  خمترصخمترص  عىلعىل  اال سبيجايباال سبيجايب  رشحرشح))  كتوراهكتوراهادلادل  أأطروحةأأطروحة  عضو جلنة مناقشةعضو جلنة مناقشة  --44

  ..20132013عام عام   ––اجلامعة العراقية اجلامعة العراقية   ––الفقه وأأصوهل الفقه وأأصوهل 

  وأ راؤهوأ راؤه  شايمشايم  البابالباب  الوكيلالوكيل  بنبن  حفصحفص  أأبوأأبو))  املاجس ترياملاجس تري  رساةلرساةل  مناقشةمناقشة  جلنةجلنة  عضوعضو  --55

  ..20152015  عامعام  ––  الانبارالانبار  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  لكيةلكية( ( الفقهيةالفقهية

  القرأ نالقرأ ن  يفيف  امخلسةامخلسة  الرضوريةالرضورية  الرشيعةالرشيعة  مقاصدمقاصد))  ادلكتوراهادلكتوراه  أأطروحةأأطروحة  مناقشةمناقشة  جلنةجلنة  عضوعضو  --66

  ..20142014  ––  اجلامعةاجلامعة  الاعظمالاعظم  الامامالامام  لكيةلكية( ( رميرميالكالك

  كتابهكتابه  يفيف  مذهبهمذهبه  لأمئةلأمئة  الطحاويالطحاوي  الامامالامام  خمالفاتخمالفات))  املاجس ترياملاجس تري  رساةلرساةل  مناقشةمناقشة  جلنةجلنة  عضوعضو  --77

نبار  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  لكيةلكية( ( ال اثرال اثر  معاينمعاين  رشحرشح نبارالأ   ..20142014  عامعام  ––  الأ

  

  ::املشاركة يف الندوات العلميةاملشاركة يف الندوات العلمية  --55

  ––تعامل معها( لكية العلوم الاسالمية تعامل معها( لكية العلوم الاسالمية الندوة العلمية )رشكة معن التجارية وحمك ال الندوة العلمية )رشكة معن التجارية وحمك ال   --11

نبار  نبار جامعة الأ   ..2001920019عام عام   ––جامعة الأ

متع وطرق معاجلهتا( لكية العلوم الاسالمية   --22 متع وطرق معاجلهتا( لكية العلوم الاسالمية الندوة العلمية )أأثر اخملدرات عىل اجمل   ––الندوة العلمية )أأثر اخملدرات عىل اجمل

نبار  نبار جامعة الأ   ..20132013عام عام   ––جامعة الأ

أأس بابه وطرق معاجلته( لكية العلوم أأس بابه وطرق معاجلته( لكية العلوم   ––الندوة العلمية )الفساد املايل والاداري الندوة العلمية )الفساد املايل والاداري   --33

نبار جج  ––الاسالمية الاسالمية  نبار امعة الأ   ..20122012عام عام   ––امعة الأ

نبار( لكية الأدارة   --44 نبار( لكية الأدارة الندوة العلمية )املشاريع والفر. الاستامثرية يف حمافظة الأ الندوة العلمية )املشاريع والفر. الاستامثرية يف حمافظة الأ

نبار   ––والاقتصاد والاقتصاد  نبار جامعة الأ   ..20102010عام عام   ––جامعة الأ

الندوة العلمية )ندوة احلج الكربى( بعنوان )فقه الأوليات يف احلج( وزارة احلج الندوة العلمية )ندوة احلج الكربى( بعنوان )فقه الأوليات يف احلج( وزارة احلج   --55

  ..20132013عام عام   ––السعودية السعودية 

معا من أأجل بيئة حديثة نظيفة( لكية الرتبية الاساس ية يف معا من أأجل بيئة حديثة نظيفة( لكية الرتبية الاساس ية يف   الندوة العلمية )لنعملالندوة العلمية )لنعمل  --66

نبار   ––حديثة حديثة  نبار جامعة الأ   ..20142014عام  عام    ––جامعة الأ

الندوة العلمية )القيادة الادارية يف الفكر الاساليم تأأصيال وتطبيقا( لكية العلوم الندوة العلمية )القيادة الادارية يف الفكر الاساليم تأأصيال وتطبيقا( لكية العلوم   --77

نبار  ––الاسالميةالاسالمية نبارجامعة الأ   . . 20162016موقع كركوك عام موقع كركوك عام   ––جامعة الأ

  

  

  الارشاف عىل البحوث والرسائل اجلامعية:الارشاف عىل البحوث والرسائل اجلامعية:  --66
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  ..  20092009أأرشف عىل عدة حبوث خترج لطلبة املرحةل الرابعة منذ عام أأرشف عىل عدة حبوث خترج لطلبة املرحةل الرابعة منذ عام   --11

  املقدماتاملقدمات  ––  اجلوامعاجلوامع  مجعمجع  رشحرشح  حتريرحترير  يفيف  اللوامعاللوامع  ادلررادلرر))  أأرشف عىل رساةل املاجس تري أأرشف عىل رساةل املاجس تري   --22

  ..20112011  عامعام  ––  الانبارالانبار  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  لكيةلكية  ––( ( وحتقيقوحتقيق  دراسةدراسة  ––

  رشحرشح  كتابهكتابه  يفيف  مذهبهمذهبه  لأمئةلأمئة  الطحاويالطحاوي  الامامالامام  خمالفاتخمالفات))  أأرشف عىل رساةل املاجس تري أأرشف عىل رساةل املاجس تري   --33

نبار  جامعةجامعة  ––  الاسالميةالاسالمية  العلومالعلوم  لكيةلكية( ( ال اثرال اثر  معاينمعاين نبارالأ   ..20132013  عامعام  ––  الأ

  

  اخلربات عىل رسائل املاجس تري:اخلربات عىل رسائل املاجس تري:  --77

رساةل املاجس تري )رشح الاسبيجايب علال خمترص الطحاوي لالمام أأيب نرص أأمحد رساةل املاجس تري )رشح الاسبيجايب علال خمترص الطحاوي لالمام أأيب نرص أأمحد   --11

ىل كتاب ا  480480املنصور الاسبيجايب احلنفي )تويف املنصور الاسبيجايب احلنفي )تويف  ىل كتاب اهـ( من كتاب الوديعة ا  لقصا. لقصا. هـ( من كتاب الوديعة ا 

  ––وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي   ––وادلايت( هجاز الارشاف والتقومي العلمي وادلايت( هجاز الارشاف والتقومي العلمي 

  ..20132013عام عام   ––العراق العراق 

من أأول كتاب من أأول كتاب   ––رساةل املاجس تري )ترجيحات الامام حيىي بن أأيب اخلري العمراين رساةل املاجس تري )ترجيحات الامام حيىي بن أأيب اخلري العمراين     --22

ىل صفة احلج والعمرة( لكية العلوم الاسالمية  ىل صفة احلج والعمرة( لكية العلوم الاسالمية احلج ا  نبار   ––احلج ا  نبار جامعة الأ   ..20152015عام عام   ––جامعة الأ

ىل سرية املبعوث من عدانن لالمام فائد بن مبارك رسارسا  --33 ىل سرية املبعوث من عدانن لالمام فائد بن مبارك ةل املاجس تري )مورد الظمأ ن ا  ةل املاجس تري )مورد الظمأ ن ا 

  ..20152015عام عام   ––قسم كركوك قسم كركوك   ––لكية الامام الأعظم لكية الامام الأعظم الابياري( الابياري( 

  

  

  ::  جييدهاجييدها  اليتاليت  اللغاتاللغات
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