
 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                      

 سيرة ذاتية                                                  
 م  0692/  01/  72: عربية سورية    مواليد دمشق : إميان مصطفى البُ َغا      اجلنسية :االسم 

  . متزوجة: احلالة العائلية . أستاذة جامعية يف جامعة الدمام : الوظيفة احلالية 

 :المؤهالت العلمية
 .امتياز:م بتقدير7112دكتوراه يف الفقه وأصوله من جامعة دمشق عام -
 .م بتقدير امتياز7111ماجستري يف الفقه اإلسالمي و أصوله من جامعة دمشق عام -
 .م بتقدير جيد جّدا  0662الفقه اإلسالمي وأصوله من جامعة دمشق عام دبلوم دراسات عليا يف -

 .م بتقدير جيد 0660دبلوم التأهيل الرتبوي من جامعة دمشق عام -
 .م بتقدير جيد جّدا  0696إجازة يف الشريعة من جامعة دمشق عام -

  :الخبرات 
 . انآن م إىل0276 – 0279من العام , سنوات  9, تدريس يف جامعة الدمام  -
 0669م ومن0662إىل 0662من , سنوات  2":حماضرة "تدريس يف كلية الشريعة جبامعة دمشق -

 .م7110إىل 
 م 7119 – 7112إىل العام  7110من العام , سنوات  2, تدريس يف كلية الرتبية للبنات يف عنيزة -
 .  م  7112عام , ملدة سنة واحدة , تدريس يف معهد الفتح اإلسالمي  -
 . م  7112عام , ملدة سنة واحدة , تدريس يف كلية أصول الدين يف جممع أيب النور  -
 .م0666م إىل 0662من , مدة سنتني , بوظيفة مدرسة ( األنروا)تدريس يف وكالة األمم املتحدة -
م 0662إىل 0662ومن , م 0661إىل 0696من ,سنوات  2, تدريس يف الثانوية الشرعية بدمشق -

 .  م7110 إىل7111ومن 
 .م  0662 – 0661: تدريس يف منطقة تبوك ملدة سنة واحدة للعام الدراسي  -
 . 7112ملدة فصل دراسي واحد عام , تدريس يف معهد الفرقان  -

 مؤمتر العاملي للمرأة يف السرية النبوية  :المؤتمرات 
 :المؤلفات

 ".نفقات األقارب"رسالة املاجستري بعنوان -" . والية املرأة"أطروحة الدكتوراه بعنوان-
 ".أحكام ُخفَِّفت عن املرأة"حبث بعنوان-".     الوالية وعمل املرأة"حبث بعنوان-



لكة حسبة املرأة وجماالت تطبيقها يف املم: حبث بعنوان  –". النفقة عند تعدد الفروع"حبث بعنوان-
 العربية السعودية 

 .مقاالت وخواطر من الفكر والقلب : وكتاب , الفرائض بني أيديكم : كتاب :  تحت الطبع
 . وثالثة أحباث مقدمة للتحكيم 

 . تقدمي دورة وعدة برامج + حضور عدد من الدورات املختلفة  :الدورات 
                                           ******* 

 


