
 السيرة الذاتية                                         

  زينب مهدي رؤوف عبد أ. م. د.  : األسم

 1974/ 9/ 11بغداد :  الوالدة وتاريخ محل

 االلقاب العلمية :

 2009/ 3/ 30حصلت على لقب مدرس في تاريخ 

  2013/  8/  31في تاريخ أستاذ مساعد حصلت على لقب 

  التاريخ:  التخصص العام

  االسالمياألسالمي / تاريخ المشرق التاريخ :  التخصص الدقيق

 قسم التأريخ /جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية :  عنوان محل العمل

 اللغة الفارسية بنسبة جيدة جدا  :  يجيدها التي اللغات

 zaynab@hotmail.com-Dr:  االلكتروني البريد

 المؤهالت العلمية :      

 1997/  6/ 30شهادة البكلوريوس / جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم التأريخ / الحصول عليها في  – 1

عنوان الرسالة ) أقضية خراسان حتى نهاية كلية اآلداب / قسم التأريخ / شهادة الماجستير / جامعة بغداد / – 2
 . 10/2004/ 13/ المؤرخ في  16909الحصول عليها بموجب األمر الجامعي المرقم  القرن الرابع الهجري (

عنوان االطروحة االنسانية / قسم التأريخ / شهادة الدكتوراه /جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم  – 3
)الحياة العلمية في طبرستان من القرن الثالث الى منتصف القرن السابع الهجري ( الحصول عليها بموجب االمر 

 . 27/9/2012/ المؤرخ في  4787االداري المرقم 

 شهادات الكفاءة :

 التطوير مركز قاعة على المقامة للتدريسيين(  78  (التربوي  التأهيل دورة في مشاركة شهادة على الحصول - 1
 . 2006/ 7/ 24  ولغاية  2006/ 6/ 19 من المستمر والتعليم
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 قاعة على المقامة للتدريسيين  )والخمسين الثانية) العربية اللغة دورة في مشاركة شهادة على الحصول - 2 
  .2006/ 7/ 24  ولغاية  2006/ 6/ 19 المستمر من والتعليم التطوير مركز

الحصول على شهادة في اللغة الفارسية للمستوى المتقدم من المركز الدولي لتعلم اللغة الفارسية لغير  –3
 . 2017الناطقين بها / ايران / مشهد / جامعة فردوسي عام 

للمستوى المتقدم من المركز الحصول على شهادة تخصصية في مهارات تدريس اللغة واألدب الفارسي  –4
 . 2017الدولي لتعلم اللغة الفارسية لغير الناطقين بها / ايران / مشهد / جامعة فردوسي عام 

 التدرج الوظيفي : 

 لغاية االن  1/2006/ 4تدريسية في جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية للفترة من  – 1

لغاية  2014/ 8/ 12تأريخ في كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية للفترة من كلفت بمهام رئيس قسم ال – 2
29 /9 /2016 . 

 : الخبرات

 يتدريس عدة مقررات دراسية منها في الدراسة االولية والدراسات العليا . قمت

 للمرحله  التاريخ قسم – رشد ابن التربيه كلية – بغداد جامعه في االسالميه العربيه الحضارة مادة تدريس - 1
 .    2017 – 2016/  والعام الدراسي  2009- 2008 الدراسي للعام الثالثه

  .2010/2011تدريس مادة العصور الوسطى للعام  - 2

 للعام االولى للمرحله التاريخ قسم – رشد ابن التربيه كلية – بغداد جامعة في النبويه السيرة مادة تدريس - 3
 . 2016/ 2015/ والعام الدراسي  2012 – 2011 الدراسي

 للمرحله التاريخ قسم – رشد ابن التربيه كلية – بغداد جامعة في والبيزنطي الساساني التاريخ مادة تدريس - 4
/ والعام  2016 – 2015 /  2015-2014/ 2014 – 2013/ 2013 – 2012الدراسية    لالعوام الثانيه

  . 2017 – 2016الدراسي 

و  2017/2018للعامين الدراسيين لقديم للمرحلة الثانية بكلوريوس تدريس مادة تاريخ حضارات العالم ا - 5
 . 2020/ 2019و 2019/ 2018

التاريخ االسالمي للعام  تدريس مادة دراسات في تاريخ المشرق االسالمي خالل العصر االموي / ماجستير -6
 فصل الثاني .ال 2016/ 2015/ والعام  2015/ 2014الدراسي 



وتدريس مادة المقاصة لطلبة الدكتوراه في مادة ) الحياة االجتماعية في العصر العباسي ( للعام الدراسي  -7
 الفصل االول . 2016/ 2015

 . 2019/ 2018تدريس مادة دراسات في تاريخ الدولة الفاطمية / ماجستير التاريخ االسالمي للعام الدراسي  -8

 . 2020/ 2019التاريخ االسالمي للعام الدراسي  البحث التاريخي / ماجستير تدريس مادة منهج –9

 : أشرفت على العديد من اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير . االشراف

لكثير من المجالت العلمية المحكمة والرصينة  قيمت الكثير من الخبرات العلمية  كاالبحاث:  ةالعلمي الخبرات
 فضال  عن الرسائل ، واالطاريح العلمية ، للكليات المختلفة   . 

 .  ناقشت الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات : المناقشات
 :  المشاركات

 . في االتحاد الدولي للمؤرخين ا  عضو  – 1

 عضوا  في االتحاد الدولي للغة العربية . – 2

 التعليم العالي والبحث العلمي . على صعيد الكلية ووزارة شاركت في عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة  –3

 . رصينة ( بحث في مجالت عربية وعراقية علمية محكمة و 27عدد البحوث المنشورة ) -4

 شاركت في عدة مؤتمرات خارجية  وداخلية . –5

 على عدد كبير جدا  من كتب الشكر . حصلت –6

 شاركت في عدة ندوات ، ورش ، دوراة على مستوى الجامعة والكلية . –7

 ،L.B.Cالمشاركة في عدد من البرامج الثقافية العربية والعراقية مثل برنامج )المميزون( في لبنان قناة  -8

 لقناة الجامعية . وبرنامج )الحرم الجامعي ( قناة العراقية الفضائية ، وبرنامج )تاء تعليم (

 

 

 

 

 


