
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية

 :بيانات شخصية
 .محمد صفاء جاسم االسم:

 .ذكر الجنس:
 م.0541 / 3/ 62 :تاريخ الوالدة
 .بغداد مكان الوالدة:

 .ةعراقي الجنسية:
 .العربية القومية:
 .مسمم الديانة:
  10ق /زقا  003محمة / –حي الجميورية  –باب المعظم  –بغداد  –العراق  العنوان:

 .02دار/
 (13306405540)    رقم الهاتف:

  www.mohammadsafas@yahoo.com البريد االلكتروني:
 :السيرة العممية
 أستاذ مساعد المقب العممي:

 سم القرآنلتربية لمبنات/ قفي جامعة بغداد/ كمية ا عضو ىيئة تدريس العنوان الوظيفي:
 والتربية اإلسالمية.

 م.62/3/6113 تاريخ التعيين:
 .عموم القرآن الكريم فمسفة التخصص العام:

 .عموم الحديث النبوي الشريف التخصص الدقيق:
كمية  -شاركت في دورة الحاسبات جامعة بغداد المطالعة والحاسوب. االهتمامات العممية:

دورة المغة العربية في مركز التطوير والتعميم ، تربوي، دورة طرائق التدريس التأىيل الالمغات
 ، ودورة الترقيات العممية في مركز الحاسبة اإللكترونية.المستمر

 بكالوريوس طرائق تدريس القران والتربية اإلسالمية. التحصيل الدراسي:
 .ماجستير طرائق تدريس القران الكريم والتربية اإلسالمية

تخصص  -قرآن الكريم والتربية اإلسالمية لدكتوراه فمسفة في عموم ا
 .-حديث نبوي 

 

http://www.mohammadsafas@yahoo.com/


 الممارسة المهنية : 
في كمية التربية لمبنات/ جامعة بغداد/ قسم عموم القرآن الكريم  6113/ 3/ 62تاريخ التعيين 

 ، وقمت بتدريس المواد اآلتية:درجة مدرس مساعدوالتربية اإلسالمية / ب
 أصول الفقو/ المرحمة الثالثة والرابعة. -0

 عموم الحديث/ المرحمة األولى.  -6

 القياس والتقويم/ المرحمة الرابعة.  -3

 المناىج وطرائق التدريس العامة/ المرحمة األولى/ الدراسات الصباحية والمسائية.  -0

 اإلدارة والتعميم الثانوي/ المرحمة الثانية. الدراسات الصباحية والمسائية. -1

 ج المحدثين/ المرحمة الثانية. الدراسات الصباحية والمسائية.مناى -2

 الحديث التحميمي. -6عموم حديث.  -0الدراسات العميا/ 
  البحوث المنشورة:

 .جامعة بغداد/مجمة األستاذ جوانب تربوية في الفكر اإلسالمي.  -0

 ث.دور السنة النبوية في تعميم األمة في العصر الحديث. مجمة التاريخ والترا  -6

 منيج السنة النبوية في تكوين الشخصية اإلنسانية. مجمة األستاذ.  -3

 السنة النبوية وأثرىا في بناء المنيج التفصيمي لمحياة اإلنسانية. مجمة اآلداب.  -0

 منزلة السنة النبوية في اإلسالم وبيان حقيقتيا. مجمة كمية التربية لمبنات.  -1

 مجمة بيت الحكمة. –دراسة موازنة  –شروط العمل بخبر اآلحاد   -2

مجمة  أحاديث العقل والتفكر كما جاءت في السنة النبوية وأثرىا في السموك اإلنساني.  -3
 كمية العموم اإلسالمية.

خالصة التعريفات والمفاىيم الدافعة إلى سرقة الحديث. مركز البحوث والدراسات   -4
 )مشترك( .اإلسالمية

 )مشترك( ي العربي.موقف المعتزلة من النبوة. مجمة التراث العمم  -5

 في كيفية استغالل األوقات في طمب العمم في السنة النبوية واالغتنامأحاديث المبادرة  -01
 )دراسة تحميمية(. مجمة التراث العممي العربي. )مشترك(


