
 السيرة الذاتية والعلمية

 

 

 

.صفاء عبد هللا برهاناالسم:  ▪  

.١٩٧٧/ ١/٤ تاريخ الوالدة: ▪  

.بغداد مكان الوالدة: ▪  

.متزوج الحالة الزوجية: ▪  

٣ عدد األوالد: ▪  

.مسلم الديانة: ▪  

.تدريسي الوظيفة: ▪  

.األدب األندلسي التخصص: ▪  

.أستاذ مساعد الدرجة العلمية: ▪  

.جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية العمل:عنوان ▪  

 

 

 

 



أوال: المؤهالت العلمية: ▪  

 الدرجة العلمية الجامعة الكلية التاريخ
 بكالوريوس بغداد التربية ابن رشد ٢٠٠١
 ماجستير المستنصرية اآلداب ٢٠٠٥
 دكتوراه بغداد التربية ابن رشد ٢٠١٠

 

 

شهادات الخبرة:الدورات و انيا: ث ▪  

ة  شهادعنوان  الجهة المانحة التاريخ  
٢٠٠٢/ ١٣/٨  كلية العلوم 

 الجامعة المستنصرية
الدورة المتكاملة في استخدام 

 الحاسوب
٢٠٠٦/ ٥/ ١٠  وحدة طرائق التدريس 

 الجامعة المستنصرية
 دورة التأهيل التربوي

٢٠١٠/ ٢٢/٢  كلية التربية ابن رشد 
 جامعة بغداد

الدورة التأهيلية لطلبة 
 الدراسات العليا

٢٠١٣/ ١/١٠  مركز الحاسبة األلكترونية 
 جامعة بغداد

 دورة الترقيات العلمية

٢٠١٩/ ٢٧/١٠ م يلتعللمركز ابن سينا  
جامعة بغداد الكتروني  

 دورة الصفوف التعليمية

 

 

:الثا:  أماكن العملث ▪  

 الدائرة الجهة المدة
٢٠٠٩_٢٠٠٦  الدائرة القانونية واإلدارية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

٢٠١٢_٢٠٠٩  كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد 
إلى  _٢٠١٢

 اآلن
 كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد



 

:المقررات تدريسابعا: ر ▪  

 المادة القسم السنة
٢٠١٠_ ٢٠٠٩ م اللغة العربيةقس   

 كلية التربية ابن رشد
 األدب اإلسالمي 
 األدب األندلسي

٢٠١١_٢٠١٠  قسم الجغرافية 
 كلية التربية ابن رشد

 العربية العامة

٢٠١٢_٢٠١١  قسم اللغة االنجليزية 
 كلية التربية ابن رشد

 العربية العامة

٢٠١٣_٢٠١٢  قسم الفلسفة اإلسالمية 
 كلية العلوم اإلسالمية

 العربية العامة

٢٠١٤_٢٠١٣  قسم اللغة العربية 
 كلية العلوم اإلسالمية

القديمالكتاب   
 األدب الجاهلي

٢٠١٥_٢٠١٤  قسم اللغة العربية 
 كلية العلوم اإلسالمية

 العروض

٢٠١٦_٢٠١٥  قسم اللغة العربية 
 كلية العلوم اإلسالمية

 العروض 
 األدب العباسي

٢٠١٧_٢٠١٦  قسم اللغة العربية 
 كلية العلوم اإلسالمية

 النثر العباسي

٢٠١٨_٢٠١٧  قسم اللغة العربية 
العلوم اإلسالميةكلية   

 النثر العباسي

٢٠١٩_٢٠١٨  قسم اللغة العربية 
 كلية العلوم اإلسالمية

 النثر العباسي

 

خامسا: اإلشراف على الرسائل الجامعية: ▪  

التاريخ       اسم الرسالة المكان 
 قسم اللغة العربية ٢٠١٤

 كلية العلوم اإلسالمية
صورة اآلخر في أدب 

الرحالت األندلسية رحلة ابن 
 الصباح الشاطبي أنموذجا

 قسم اللغة العربية ٢٠١٩
 كلية العلوم اإلسالمية

ثقافة صفوان بن إدريس 
التجيبي وأثرها في نصوصه 



 الشعرية
المؤتمرات العلمية:المشاركة في  ▪  

 عنوان المؤتمر مكان االنعقاد التاريخ
 كلية التربية للبنات  ٢٠١١

 الجامعة العراقية
 المؤتمر العلمي الثالث

 مؤتمر الغدير العالمي األول العتبة العلوية المقدسة ٢٠١٢
 المؤتمر الدولي السادس كلية التربية جامعة واسط ٢٠١٢
 كلية التربية  ٢٠١٢

 الجامعة المستنصرية
 المؤتمر العلمي العشرون

المقدسةالعتبة الكاظمية  ٢٠١٣  المؤتمر الدولي الرابع 
 مؤتمر الغدير العالمي الثاني العتبة العلوية المقدسة ٢٠١٣
التربية ابن رشد والتربية  ٢٠١٤

 بنات جامعة بغداد
 المؤتمر العلمي الدولي

جامعة بغداد بالتعاون مع  ٢٠١٤
العتبتين المقدستين الحسينية 

 والعباسية

 مؤتمر األكاديمين السايع

المؤتمر العلمي السنوي  العتبة الكاظمية المقدسة ٢٠١٤
 السادس

 المؤتمر الدولي العاشر كلية التربية جامعة واسط ٢٠١٤
 مؤتمر الغدير العالمي الثالث العتبة العلوية المقدسة ٢٠١٤
 كلية العلوم اإلسالمية ٢٠١٩

 جامعة بغداد
 المؤتمر العلمي الثاني عشر

 

 

العلمية األخرى: واللجان سابعا: األنشطة ▪  

 النشاط المكان التاريخ
٢٣/٩/٢٠١٣  مسؤول وحدة اإلعالم كلية العلوم اإلسالمية 
٢٠١٤/ ٩/٣  العتبة الكاظمية المقدسة 

 بالتعاون مع كلية العلوم اإلسالمية
 لجنة تعاون

 قسم اللغة العربية ٢٠١٤
 كلية العلوم اإلسالمية

االمتحانيةجنة الل  



٢٠١٤/ ٥/٢ العلوم اإلسالميةكلية    لجنة اإلعالم والتشريفات 
٢٠١٤/ ٢٩/٥ العلوم اإلسالمية لجنة إعداد دليل كلية العلوم األسالمية   
٢٠١٤/ ٢٢/٦  العتبة الحسينية المقدسة 

بالتعاون مع جامعة بغداد   
 لجنة مهرجان ربيع القلوب الثاني

٢٠١٥/ ١٦/٤  المؤتمر العلمي التاسع 
كلية العلوم اإلسالمية   

 اللجنة االعالمية

٢٠١٥/ ١٨/٤  لجنة إعداد التقرير الذاتي كلية العلوم اإلسالمية 
٢٠١٥/ ١/١٠ خ اآلصفييمؤتمر الش   

 كلية اآلداب جامعة بغداد
 اللجنة اإلعالمية

 قسم اللغة العربية  ٢٠١٥
 كلية العلوم اإلسالمية 

 اللجنة االمتحانية 

 قسم اللغة العربية ٢٠١٦
اإلسالميةكلية العلوم   

 اللجنة االمتحانية

٢٠١٧/ ٣/٦  قسم اللغة العربية  
 كلية العلوم اإلسالمية

لجنة وضع األسئلة والتدقيق 
 للدراسات العليا

 قسم اللغة العربية ٢٠١٦
 كلية العلوم اإلسالمية

االمتحانيةاللجنة   

٢٠١٥/ ٥/١٢  كلية العلوم اإلسالمية 
 جامعة بغداد

المركزية في قسم لجنة تزويد اللجنة 
 ضمان الجودة واألداء الجامعي

٢٠١٧/ ١٤/٣  المؤتمر العلمي الحادي عشر 
كلية العلوم اإلسالمية   

 اللجنة اإلعالمية

١٧/٥/٢٠١٧ المحكمة مجلة والقلم   
 دائرة الدراسات والبحوث

  ديوان الوقف الشيعي

 اللجنة العلمية

 قسم اللغة العربية ٢٠١٨
لية العلوم اإلسالميةك  

 اللجنة االمتحانية

٢٠١٨/ ١٩/١١  اللجنة اإلعالمية احتفالية المولد النبوي 
 المؤتمر العلمي الثاني عشر ٢٠١٩

 كلية العلوم اإلسالمية
 اللجنة اإلعالمية

٩/٦/٢٠١٩  كلية العلوم اإلسالمية  
 جامعة الفلوجة

 لجنة استحداث دراسة ماجستير

  

 



:التقديريةشهادات الو امنا: كتب الشكرث ▪  

نحةالجهة الما التاريخ  العنوان 
٢٠٠٣/ ٢٠/٧ وتقدير شكر كلية اآلداب بجامعة بغداد   
٢٠٠٧/ ٣/٤ وتقدير شكر كلية التربية ابن رشد    
٢٠٠٧/ ٣/٦ وتقدير شكر كلية اآلداب جامعة بغداد   
٢٠٠٦/ ١٢/٦ وتقدير شكر كلية التربية ابن رشد   
٢٠٠٧/ ٢١/٥ بجامعة بغدادكلية التربية ابن رشد    شكر وتقدير 
٢٠١٣/ ٢٣/٥  شكر وتقدير كلية العلوم اإلسالمية  
١٦/٢/٢٠١٤ وتقدير شكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي   
١٤/٣/٢٠١٣ وتقدير شكر كلية العلوم اإلسالمية    
٢٠١٣/ ٢٤/٣ وتقدير شكر كلية العلوم اإلسالمية   
٢٠١٤/ ١٢/١ ومكافأة شكر كلية العلوم اإلسالمية    
٢٠١٣/ ١٥/١٢  شكر وتقدير كلية العلوم اإلسالمية  
٢٠١٤/ ٥/ ٩  شهادة تقديرية األمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة 

٢٠١٤/ ٢٩/٥ وتقدير شكر رئاسة جامعة بغداد   
مانة العامة للعتبتين األ ٢٠١٤  

 الحسينة والعباسية المقدستين
 شهادة تقديرية

٢٠١٥/ ١٦/٢ العلوم اإلسالميةكلية    شكر وتقدير 
٢٠١٥/ ٤/ ٢٤ مانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسةاأل   شكر وتقدير 
٢٠١٦/ ٢٤/١  شكر وتقدير كلية العلوم اإلسالمية 
٢٠١٦/ ٢٤/٣  شكر وتقدير األمانة الخاصة لمزار سلمان الدمحمي 
٢٠١٦/ ١٥/١٢  شكر وتقدير كلية اآلداب جامعة بغداد 
٦/٧/٢٠١٧ العلوم اإلسالمية كلية   شكر ومكافأة 
٢٠١٨/ ١١/٧  تثمين جهود كلية العلوم اإلسالمية 
٢٠١٨/ ٢/١٢  تثمين جهود كلية العلوم اإلسالمية 
٢٠١٨/ ١٥/١٢  شكر وتقدير كلية العلوم اإلسالمية 
٢٠١٩/ ٢٦/٢  شكر وتقدير كلية العلوم اإلسالمية 

 


