
 جاهعت املىصل       
 كلٍت الرتبٍت االساسٍت 

 قسن الرتبٍت االسالهٍت
 

 السرية الشخصٍت والعلوٍت
 

 أوالً: السرية الشخصٍت
 االسم الخباعي والمقب: يهسف سميسان إسساعيل سميسان الطحان العبيجي.  
 الجشدية: عخاقي      الجيانة: مدمم       القهمية: عخبية  
  1/7/1966 ة: نيشهى/ قزاء تمعفخمحل وتاريخ الهالد  
 2/241/ حي الشهر رقم الجار مدقط الخاس: نيشهى/ قزاء تمعفخ  
 1/8/2117تاريخ االصجار:     1122914رقم ىهية االحهال السجنية:   
 احهال مجنية تمعفخ     الدجل          الرفحة  

                         672          134313 

 6/2/1984 اإلصجار/ن/     تاريخ 461181الجشدية:  رقم شيادة  
 1978رقم السحفظة:   

 13271ج/                

 .21/2/1995الحالة الدوجية: متدوج   
 اسم الدوجة الخباعي والمقب: سسية دمحم طاىخ عبج هللا عبج القادر الطحان.  
 31/3/1974محل وتاريخ الهالدة: نيشهى/ تمعفخ    
 م.1996جامعة السهصل  –قدم المغة العخبية  –: بكالهريهس/ كمية التخبية لعمسيةا الذيادة  
 السيشة: مجرسة/ ثانهية الستسيدات لمبشات.  
 احهال مجنية تمعفخ 1/8/2117: اإلصجارتاريخ     11229141رقم ىهية االحهال السجنية:   
 الدجل              الرفحة  

   672              134313 
  22/8/1987: اإلصجار/م    تاريخ 147118رقم شيادة الجشدية العخاقية:   

 جشدية نيشهى    1987رقم السحفظة      

  31291ج                 

 3عجد االوالد:   
 سشة     شيخ        محل الهالدة          يهم                االسم:     ت  
 1997          11              8     مجاىج       نيشهى/تمعفخ        -1  
 2111           2               2  دمحم         نيشهى/ تمعفخ        – 2  
 2114          11              8  أية           نيشهى/تمعفخ          – 3  
 بن ثابت اإلبتجائيةالحالي واقخب نقطة دالة: السهصل/حي فمدطين / قخب مجرسة عاصم عشهان الدكن   
 عشهان الدكن الدابق: نيشهى/ قزاء تمعفخ/ حي الشهر/ قخب جامع الشهر.  
  +Bفريمة الجم:      17712136393رقم الياتف: ال يهجج      رقم السهبايل:   
 



 حاًًٍا: السرية العلوٍت 
 1973التحق بالجراسة االبتجائية في قزاء تمعفخ عام   
 75دبي بسعجل ي ثانهية تمعفخ لمبشين/ الفخع األف واإلعجاديةة انيى دراستو الستهسط  
 / قدم المغة العخبيةاآلدابالبكالهريهس: جامعة السهصل/ كمية   

 بتقجيخ جيج ججا   1989سشة التخخج:   
 ىار يف القرآى الكرٌناحلعشهان بحث التخخج:   
 اسم السذخف: أ.د. كاصج ياسخ الديجي )رحسو هللا(  
 خ: جامعة السهصل/ كمية اآلدابالساجدتي  
 بتقجيخ جيج ججا   1996سشة التخخج:   
 14/1/1997( في 3/11/289رقم وتاريخ االمخ الجامعي: )  
 األهىيالٌخر اجلهادي يف العصر عشهان الخسالة:   
 اسم السذخف: أ.د. حازم عبج هللا الذيخ خزخ العبار )رحسو هللا(  
 اآلداب الجكتهراه: جامعة السهصل/ كمية  
 بتقجيخ جيج ججا   2111سشة التخخج:   
 .5/6/2111( في 3/11/4975رقم وتاريخ االمخ الجامعي: )  
 املكاى يف القرآى الكرٌن/ أمناطه ودالالتهعشهان االطخوحة:   
 اسم السذخفة: أ.د. بذخى حسجي فتحي البدتاني.  
 وآدابيااالختراص العام: المغة العخبية   
 ق: األدب اإلسالمياالختراص الجقي  
 7/5/1997تاريخ التعيين في وزارة التعميم العالي:   
 عجد سشهات الخجمة في وزارة التعميم العالي: )   ( سشة   )     (  شيخ   )    ( يهم  
 ( شيخ )خجمة العمم(2( سشة )2عجد سشهات الخجمة خارج التعميم العالي: )  
 ( شيخ   )   ( يهم   عجد سشهات الخجمة الكمي: )  ( سشة  )  
 تاريخ الحرهل عمى المقب العمسي:  

 6/5/1997في   9/2751/ 9: بسهجب كتاب جامعة السهصل / األفخاد ذي العجد مذرس مساعذ – 1      
 .16/6/2111في  179بسهجب كتاب جامعة السهصل / األفخاد ذي العجد : مذرس – 2      

في  9/16/16295امعة السهصل / األفخاد ذي العجد : بسهجب كتاب ج اسخار مساعذ  -3       
 م.5/1/2111والتخقية اعتبارا من  12/9/2111

 (  43: )   عذد انخشكراث  
 (.    ( من جيات اخخى )34 من الديج العسيج )(  9  ( من الديج رئيذ الجامعة ) / من الديج الهزيخ )      

 (11):  انشهاداث انخقذيريت
 ج  : ال تهجانعقىباث  
 



 
 المؤتمرات والندوات:

 )مذاركة ببحث( 1989/ جامعة بغجاد/ انمؤحمر انعهمي انقطري نطهبت وشباب جامعاث انقطر .1

 2115نيدان  األولى/ / جامعت انمىصماألساسيتوذوة قسم انخربيت اإلسالميت/ كهيت انخربيت  .2
 )مذاركة ببحث(

 )مذاركة دعهة حزهر( .2116/ عام مؤحمر انذيمقراطيت وانمىاطىت/ اسطىبىل/ حركيا .3

 )مذاركة ببحث( 2117 أيار/ / جامعت انمىصماألساسيتانمؤحمر األول/ كهيت انخربيت  .4

(، نيدان اإلسالمي األدب/ قسم انهغت انعربيت عه )األساسيتانمؤحمر انثاوي/ كهيت انخربيت  .5
 )مذاركة ببحث(  .2118

ايار  6-5)لمفتخة من  – ىصريتانجامعت انمسخ -انمؤحمر انعهمي انسابع عشر نكهيت انخربيت .6
 )مذاركة ببحث( (2111

 – األساسيتني األول( قسم انهغت انعربيت/ كهيت انخربيت وانمؤحمر انعهمي انسىىي انرابع )انذ .7

 )مذاركة ببحث( (.2111 آذار 31-31)لمفتخة من  جامعت انمىصم
 

 الموقع اإلداري:
مخ الجامعي / جامعة السهصل بسهجب األاألساسيةبية قدم التخبية اإلسالمية/ كمية التخ  اسةرئشغل مشرب  

 .11/4/2111الى  7/11/2113( في 9/8/5781السخقم )
 

 رخر::األنشاطات ال
 .سشهات  7مجة  اإلسالميةرئيذ مجمذ قدم التخبية  -
 .سشهات 7مجة  األساسيةعزه مجمذ كمية التخبية  -

 .سشهات  7مجة  األساسيةعزه مجمذ صشجوق كمية التخبية  -

 المجشة السخكدية العميا لمقخآن الكخيم في رئاسة جامعة السهصل.عزه  -

 تجريدي في قدم المغة العخبية في الكمية مهاد )عمهم المغة العخبية وادابيا(. -

 عزه لجشة إقخار السشاىج الجراسية في قطاعية كميات التخبية األساسية في جامعات القطخ -

 بجاعية في التالوة والحفظ في جامعة السهصل.ت في الفشهن اإللتحكيسية لمسدابقاعزه المجشة السخكدية ا -

 يات العمسية في الكمية .عزه لجشة التخق -

 رئيذ المجشة االمتحانية في قدم التخبية اإلسالمية . -

 خبيخ لغهي لمعجيج من اطاريح الجكتهراه ورسائل الساجدتيخ -

 خبيخ عمسي لمعجيج من الخسائل والجراسات والبحهث -

 اشيخ  7سشهات و  6التحزيخية لمشجوات واالحتفاالت في القدم مجة  رئيذ المجشة -

)تجريذ طمبة الجراسات األولية والجراسات العميا مهاد  اإلسالميةعزه الييئة التجريدية في قدم التخبية  -
 (اإلسالميةالمغة العخبية وآدابيا وعمهم الذخيعة 

 مية والسجسع الثاني وأعياد الجامعة.ت في الكقارئ القخآن الكخيم في استفتاحيات السؤتسخات والشجوا -

 مشح سشهات عجة   إمام مدجج الحاج محسهد/ محمة الشعسانية/ الشبي يهنذ  -



 مام مدجج السجسع الثاني لجامعة السهصل مشح سشهات عجة.إ -

 .اإلسالميةاإلشخاف عمى العذخات من بحهث التخخج في عمهم المغة العخبية وآدابيا والذخيعة  -

 .اف عمى الجورات الريفية في مداجج السهصل في عمهم القخآن الكخيم واآلداب اإلسالميةاإلشخ  -

 ( ، الجكتهراه )   (.2مشاقذة الخسائل الجامعية / الساجدتيخ ) -

 ( ، الجكتهراه )   ( . 1اإلشخاف عمى الخسائل الجامعية / الساجدتيخ )  -

 

 ( البحىث املٌجسة املٌشىرة:1)     
)شارك في نجوة عمسية في قدم التخبية اإلسالمية/ كمية  تربٍت الفرد واجملتوعسالم يف أحر اإل .1

السجمج الخابع  األساسية( مشذهر في مجمة أبحاث كمية التخبية 2116أيار  21/األول األساسيةالتخبية 
 .2117ذار  ، آاألولالعجد 

ؤتسخ كمية التخبية )شارك في م آحارهاوهقاصذها وسالهٍت: أًىاعها العقىباث يف الشرٌعت اإل .2
السجمج الدادس العجد  األساسيةمشذهر في مجمة أبحاث كمية التخبية  2117األول/ ايار/  األساسية

 .2117تذخين الثاني  األول

السجمج (2119/ حديخان األساسية)مشذهر في مجمة أبحاث كمية التخبية  لعالهاث الساعت راعتاإل .3
 .2119ثامن العجد الثالث حديخان ال

)مشذهر في وقائع السؤتسخ  أمنىرجاً    قصت هىسى  –ٍت يف القصت القرآًٍت الشخص .4
 (28/4/2118-27 األساسيةاإلسالمي/ قدم المغة العخبية/ كمية التخبية  لألدبالعمسي الثاني 

في مجمة أبحاث كمية )مشذهر  أمنىرجاً    قصت هىسى  –ىار يف القصت القرآًٍت احل .5
 .2118السجمج الدابع العجد الخابع تذخين االول ( 2118 األساسيةالتخبية 

في )مشذهر  أمنىرجاً    قصت هىسى  –البٌاء السهًٌ لإلحذاث يف القصت القرآًٍت  .6
 .2118( السجمج الثاني العجد الثالث الدشة الثانية حديخان 2118مجمة كمية العمهم اإلسالمية 

( السجمج التاسع / العجد األول كانهن األساسيةفي مجمة أبحاث كمية التخبية )منشور  كفاٌت املسافر .7
 م.2119األول 

ر في مجمة مشذه  –دراست أسلىبٍت– يف القرآى الكرٌن   هشاهذ هي قصت هىسى  .8
 .2112، الدشة الدادسة ، أيمهل  12كمية العمهم اإلسالمية ، السجمج الدادس ، العجد 

 –هىازًت أسلىبٍتدراست – مجالٍاث وصف اجلٌت والٌار يف احلذٌج الٌبىي الشرٌف .9
 2113، كانهن الثاني  13/1ر في مجمة كمية العمهم اإلسالمية، السجمج الدابع ،العجد مشذه 

مشذهر في مجمة كمية العمهم  .–دراست حتلٍلٍت– الىصف يف قصص سىرة الكهف .11
 .2113، حديخان 14/1، السجمج الدابع ، العجد اإلسالمية

مشذهر في  .أمنىرجاً    قصت ابراهٍن –ًٍت سلىبٍت يف القصت القرآالسواث األ .11
 م.  2111( لذيخ أيار لدشة 3. السجمج العاشخ، العجد )مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية

. مشذهر في مجمة أبحاث كمية أمنىرجاً    قصت هىسى  –الفضاء يف القصت القرآًٍت  .12
 م.2111الثاني لدشة ( لذيخ كانهن 1. السجمج العاشخ، العجد )التخبية األساسية

. مشذهر في مجمة كمية العمهم أمنىرجاً    قصت ًىح  –السرد يف القصت القرآًٍت  .13
 .2111(، حديخان 11، السجمج الخامذ ، العجد )اإلسالمية



يف جموىعت  -دراست حتلٍلٍت–املكاى يف قصص الذكتىر عور حموىد عبذ اهلل الصٍذيل  .14
 بكائً(.

ّ
خ العمسي الخابع )الجولي األول( قدم المغة العخبية/ كمية التخبية مشذهر في وقائع السؤتس )سر

 ( 2111/آذار 31-31األساسية/ جامعة السهصل )

السؤتسخ العمسي الدابع لكمية شارك في  أمنىرجاً    قصت هىسى  –السرد يف القصت القرآًٍت .51
 -2113ضسن الخطة العمسية ومدجل  (.2111ايار  6-5الجامعة السدتشرخية )لمفتخة من  –التخبية 
2114. 

 -قصتا ٌىسف وهىسى )علٍهوا السالم ( أمنىرجني  –هصر فضاء قصصٍا يف القرآى الكرٌن . 16

 .2112(، أيمهل  1(، العجد )12مشذهر في مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية ، السجمج )
  مشذهر في  –أمنىذجا  قصص سىرة الكهف –أمناط احلىار ووظائفه يف القصة القرآنية . 17    

 .2113( ، حديخان 4( ، العجد )12مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية ،السجمج )
منشور في مجلة .–قصة مىسى )عليه السالم ( أمنىذجا  –إيقاع اللغة يف القصة القرآنية . 18    

                    1م  8152الثون القسم االول السنة التاسعة العدد الثامن والث–ريت جامعة تك-العلوم االسالمية

منشور في مجلة  -ديىان االبحار في ماء انىضىء اومىدجا -انمكان في شعر حكمج صانح910

  1م8152لشهر ادار 8العدد51ابحاث كلية التربية االساسية المجلد 
مشذهر في مجمة ابحاث التخبية  1-دراست ححهيهيت–وصف االشياء في انقصت انقراويت 929

 .2119لدشة  4العجد 15اسية جامعة السهصل السجمج االس
. مدجل ضسن الخطة  شخصيت فرعىن اومىرجا –. ابعاد انشخصيت في انقصت انقراويت  21

 2121-2119العمسية لمدشة الجراسية 
 2012/ 6/ 1نظمت هذه المعلومات إلى غاية


