
 ببضوَ جعبلي

 هػخصبت ّضْابك آهْزغي/پژُّػي/اجرايي

 

 

 هػخصبت فردي:
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 ًبم خبًْادگي:غيرخبًي

 غِرضحبى هِراى 5431هحْلذ ضبل

 

 ضْابك جحصيلي:

 

 5431ضب ل  ديپلن ججربي دبيرضحبى دكحرغريعحي هِراى

 5433ضب ل فْق ديپلن ديٌي عربي هركس جربيث هعلن غِيذ ببٌُر جِراى

 5434ادبيبت عرة داًػگبٍ عالهَ طببطبب يي جِراى ضب ل كبرغٌبضي زببى ّ

 5433كبرغٌبضي ارغذ زببى ّادبيبت عرة داًػگبٍ جِراى ضب ل 

 5433دكحري جخصصي زببى ّادبيبت عرة داًػگبٍ جِراى ضب ل 

 

 ضْابك آهْزغي:

 5433ضوي خذهث فرٌُگيبى از جذريص در آهْزظ ّپرّرظ دردبيرضحبًِب ّهراكس جربيث هعلن ّهركس آهْزظ 

 5431جب

َ آ  هْزظ عبلي ببخحر جذريص در داًػگبٍ پيبم ًْر ايالم ،داًػگبٍ آزاد اضالهي ّاحذ ايالم ،هؤضط

 جبكٌْى 5433ث علوي داًػگبٍ ايالم  از ضبل ئعضْ ُي

عربي درّش جذريص غذٍ:صرف ًّحْ ،علْم بالغي ،هحْى ًظن ًّثرعربي دّرٍ ُبي هخحلف ،جرجوَ ، هكبلوَ 

 ،هفردات لرآى،جبريخ ادبيبت عرة ،



 

 ضْابك پژُّػي:

 

 5433همبلَ"كربال ًوبد ّحذت فراديٌي " هجلَ داًػكذٍ ادبيبت ّعلْم اًطبًي داًػگبٍ جِراى -

 ُوذاى 5433ُوبيع گرُِّبي عربي همبلَ "آهْزظ زببى عربي از ّالعيث جب ايذآل"-

 كرهبًػبٍ 5433ُوبيع گرُِّبي عربي داًػجْيبى"همبلَ"صرف ًّحْ ّرّغِبي  آهْزظ آى بَ -

 داًػگبٍ گيالى5431همبلَ"الحطيي رهس لػعر الومبّهة "-

 داًػگبٍ يسد 5431همبلَ "اثر اللغةالعربية في الػعر الفبرضي" -

 داًػگبٍ كردضحبى 5431همبلَ"جأثيرالمرآى علي جْضيع العلْم البالغية"-

 5431،اًجوي جرّيج زببى فبرضي بيبت ايراى ببضحبى ّادبيبت اعراة جبُلي"همبلَ"ًگبٍ جطبيمي بَ جبيگبٍ زى دراد-

 داّري دّ كحبة -

ٍ "الوْغحبت االًذلطية"در داًػگبٍ ايالم-  ضخٌراًي علوي در ببر

 غركث در چٌذيي كبرگبٍ آهْزغي -

-ARABIC LANGUAGE DURING THE HISTORY FROM IGNORANCE PERIOD TILL NOW,22TH   

 LAHH,Conference,2-6july ,2012.INDONEZIA 

 

 درضٌبهَ:

 جأليف ّجذّيي جسٍّ درضي "جبريخ زببى ّفرٌُگ عربي"هخصْؼ داًػجْيبى رغحَ الِيبت -

 هخصْؼ داًػجْيبى رغحَ الِيبت جأليف ّ جذّيي جسٍّ درضي "علْم بالغي " -

 

 پبيبى ًبهَ ُبي داًػجْيي:

 

 پبيبى ًبهَ دّرٍ كبرغٌبضي 55راٌُوبيي -

 پبيبى ًبهَ دّرٍ كبرغٌبضي ارغذ 3راٌُوبيي -

 پبيبى ًبهَ دّرٍ  كبرغٌبضي ارغذ 51هػبّرٍ ّداّري -



 

 ضْابك اجرايي:-

 5433-5433هذير گرٍّ الِيبت داًػگبٍ ايالم ضب ل -

 5431-5433رييص داًػكذٍ علْم اًطبًي ّپبيَ -

 5433هعبّى داًػجْيي ّفرٌُگي ضبل -

 5433-5435ضبل   هذير گرٍّ  علْم لرآى ّحذيث-

 كٌْىجب    5433هعبّى آهْزغي داًػكذٍ ادبيبت ّ علْم اًطبًي از ضبل-

 

 

 

 

 

 


