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 سرية ذاتيت

 م .7391/مهاليج/ الطهصل/دمحم عبج الطهجهد حسن حطج البجرانيالدكتور: 
، وحاصل عمى شيادة البكالهريهس اختصاص  لغة التقظية الشطاليةلكمية التقظية اليظجسية /الطهصل/ الجامعة تجريسي في ا
كمية  طاجستيخ في األدب العخبي الحجيث/م، وحاصل عمى شيادة ال3002 كمية التخبية/جامعة الطهصلعخبية / من 

( لجراسة الجكتهراة وتم حصهلي عمى قظاة الطبجعين والعمطاء والطهىهبين ، وتم قبهلي عمى )م3002/التخبية/جامعة الطهصل
م .شغمت عجد من الطظاصب 3077/ كمية التخبية/جامعة الطهصل الحجيث/ العخبي األدبجكتهراه فمسفة في ال شيادة

 اإلعالمية والثقافية مظيا:
وحاصل عمى عجد كبيخ من كتب الشكخ  (،م3001-3009)مجيخ إعالم الكمية التقظية اليظجسية في الطهصل  -

الطقاالت والتحكيقات الصحفية الطظشهرة في الجخائج والطجالت ي العشخات من ول في ىحا الطظصب، والتقجيخ
 الطحمية .

 العخاقيين وبصفة ناقج. والكتاب األدباء اتحاد عضه، و عضه اتحاد األدباء والكتاب محافظة نيظهى  -
 جخيجة ومضات جامعية/جامعة الطهصل و ،مظجوب مجمة مظاىل جامعية /جامعة الطهصل -
 ، وحاصل عمى شكخ وتقجيخ من الطخكدمم /مخكد البحهث والجراسات اإلسالميةعضه ىيئة تحخيخ مجمة دار الع -
 وحاصل عمى كتاب شكخوتقجيخمن رئيذ ليأة التعميم التقظي سكختيخ مجمة تقظيهن/الكمية اليظجسية التقظية/الطهصل -
وحاصل عمى  (،3072-3009)معتطج صحفيا وإعالميا ومطثاًل ليياة التعميم التقظي لجى إعالم جامعة الطهصل -

 ن شكخوتقجيخمن رئيذ جامعة الطهصل .كتابي
 الحصخ: عالمية مظيا عمى سبيل الطثال اللعجيج من الطؤتطخات الثقافية واإلشاركت في ا

 3073الطؤتطخ الجولي الشعخي /والمسانيات /كمية التخبية جامعة الطهصل. / -
 3070.مؤتطخ أبي تطام الشعخي /اتحاد األدباء والكتاب محافظة نيظهى  -
 3001نجوة عن الصهرة الشعخية /اتحاد األدباء والكتاب محافظ نيظهى / -
 .3002الجراسات جامعةالطهصل الطالب /مخكد اإلبجاعية لألديب والظاقج الخاحل عطخ لألعطال استحكاريةنجوة  -
 .3077نجوة عن الطحكيات السخدية /مخكد دراسات الطهصل/ -
السظهي األول لمطكتبات الجامعية العخاقية في جامعة القادسية وتحت شعار " الشخاكة  اإلفتخاضيالطؤتطخ  -

 .3037/االستخاتيجية ودورىا في تعديد الطكتبات الجامعية"
شاركت في العجيج من الجورات والظجوات والهرشات وفي االختصاصات اإلرشادية والتهعهية والعمهم الظفسية  -

)سالمة الطخاسالت بالمغة  دورات عجيجة فيات في مخكد التعميم الطستطخ في جامعتظاواإلنسانية فضاًل عن الطشارك
 .العخبية(
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 شاركت في العجيج من المجان الثقافية واإلرشادية . -
 ( بحهث مظشهرة 2)الطؤلفات :  -
 ىي: ( كتب قيج الظشخ2) -
 الهاقعية السحخية في قصص ندار عبج الستار. -
 لبياتي.الطسكهت عظو في شعخ عبج الهىاب ا -
 التظاص في شعخ الحخب . -
 عجة مظاصب إدارية فضاًل عن التجريذ في جامعة الطهصل والجامعة التقظية الشطالية مظيا: شغمت -
 .3073مسؤول وحجة التجريب الطظيجي  -
 .3073مسؤول وحجة الطكتبة والتعميم الطجاني  -
 .3072مسؤول شعبة الطهارد البشخية  -
 .3071 مسؤول األقسام الجاخمية -
شكخ وتقجيخ من  (كتب2)اآلن أشغل مظصب مجيخ الطكتبة الطخكدية لمجامعة التقظية الشطالية وقج حصمت عمى  -

 (.3030-3073السيج رئيذ الجامعة التقظية الشطالية)

 .33/70/3030في 1/31/9222(العجد30/3/3030)استاذ مساعج( بتاريخ )حصمت عمى المقب العمطي  -
 


