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 استمارة معلومات عضو هيئة تدريسية                                                                         

 42040022042رقم الهوية    الرقم الوظيفي الذاتي 

 نصار  :ل الأو َّ  الاسم 

 نصار الكنية: 

 أسعد اسم الأب:

 ذكر الجنس:

 متزوج الوضع العائلي:

 5 عدد الأولاد:

 جامعة  دمشق الجامعة  التي يعمل بها:

 الشريعة الكلية:

 علوم القرآن والحديث القسم:

 جباتا الخشب مكان الولادة:

 20/2/2551 تاريخ  الولادة:

 القنيطرة  محافظة  التولد:

 مسابقة معيدين مرة:طبيعة التعيين لأول  

 م1/2/2592 تاريخ التعيين لعضو هيئة تدريسية:

 م25/22/2551 تاريخ التأصيل:

 )كتبت بالعربية ابتداءً( الإمام الطبري ورجال تفسيره عنوان الأطروحة باللغة الأصلية: 

 AL TABARI AND NATTARORS OF عنوان الأطروحة باللغة الإنكليزية:

His TAFGTR 

 م2/4/2551 الحصول على المؤهل العلمي:تاريخ 

 باكستان -جامعة البنجاب  الجامعة التي حصل فيها على الدكتوراه:

 التفسير وعلوم الحديث الاختصاص العام:

 التفسير  الاختصاص الدقيق: 

 يعلى رأس  عمل الوضع الوظيفي الحالي: 
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 م1/2/2592 تاريخ الوضع الوظيفي الحالي:

 - يعمل لديها إن وجدت:الجهة التي 

 0522112552  -4254195 رقم الهاتف:

 nassaran@gawab.com البريد الالكتروني: 
NET.ORG-DRNASSAR@SCS 

 مقابل جامع عمر بن الخطاب  -دمشق= جديدة  عرطوز العنوان:

 المناصب  الإدارية:

 الانتهاء  تاريخ المباشرةتاريخ  المنصب

 م2/4/4005 م5/5/4004 رئيس قسم علوم القرآن والحديث

 1/5/4022 25/20/4009 رئيس قسم علوم القرآن والحديث

 الترفيع الإكاديمي:

 تاريخ الترفيع الدرجة العلمية

 م44/2/4002 أستاذ مساعد

 .21/4/4022 أستاذ

 اللغة الأجنبية المتقنة:

 درجة الإتقان اللغة الأجنبية

 توسطم الإنكليزية

 جيد ردية الأو

 الإشراف  على رسائل الدراسات  العليا )الماجستير والدكتوراه(:

 مع مناقشة العديد من الرسائل. ماجستير.و دكتوراه رسائل  عشر  أشرف  حالياً على

 األبحاث المنشورة:

نوع الجهة الناشرة  اسم الجهة الناشرة اسم البحث

 -)مجلة محكمة

 ندوة( - ؤتمر محكمم

 تاريخ النشر

 م6991 مجلة محكمةمجلة القلم, جامعة البنجاب, جامع البيان بين الرأي 
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 الهور.  والمأثور

مفهوم االبتالء في القرآن 

 الكريم

مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 .االقتصادية والقانونية

 م2002 مجلة محكمة

في ضوء إصالح األمة 

 الكتاب والسنة

مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 االقتصادية والقانونية

 م2001 مجلة محكمة

اإلعالم في تمكين  أثر

 األسرة

 م63/7/2002 مؤتمر محكم مؤتمر تمكين األسرة

طرق االتصال التربوي 
دراسة  )السمعي والبصري(

موضوعية في الحديث 
 النبوي 

مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 والقانونيةاالقتصادية 

 

 مجلة محكمة

 

 قبل للنشر

مجلة جامعة دمشق للعلوم  أسس التعايش في اإلسالم

 االقتصادية والقانونية

 قبل للنشر مجلة محكمة

 طرق االتصال التربوي 
دراسة  )االتصال الفكري(

موضوعية في الحديث 
 النبوي 

مجلة جامعة دمشق للعلوم 

 االقتصادية والقانونية

 

 

 مجلة محكمة

 

 

 للنشر قبل

 دراسة  (وجداني)االتصال ال طرق االتصال التربوي 
 النبوي  موضوعية في الحديث

 

 قيد النشر

 

 

  قيد النشر فلسفة التغيير في القرآن الكريم

معالم التجديد عند اإلمام الشافعي وتجلياته على الواقع 
 المعاصر

 

 قيد النشر

 

  في دمشق طبع مناهج المحدثين, 

 )اإليفادات(: المهمات العلمية

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء البلد

 م3/9/2002 م3/3/2002 دار العلوم, القاهرة, مصر

 المؤتمرات التي شارك بها:

نوع المشاركة  البلد اسم المؤتمر 

عرض ورقة حضور, )

 بحث, محاضر مدعو(

 تاريخ المشاركة

 67/66/2007 ورقة بحث األردن, جامعة جرش طرق اإلصالح 

 م63/7/2002 ورقة بحث سوريا تمكين األسرة

 م63/7/2002 ورقة بحث سوريا التسامح في اإلسالم

 

ار ار أسعد نصَّ  أد. نصَّ


