
 
Curriculum Vitae/الذاتي السيرة 

 

Personal Information:                                                                               البيانات الشخصية   
Name :RAWAH ABDULSATTAR    ALI رواء عبد الستار علي : االسم  
Date of Birth :1/2/1977 ١/٢/١٩٧٧: تاريخ الميالد 
Place of Birth :Baghdad بغداد: مكان الميالد 
Mobile :00964-7902743345 ٠٠٩٦٤-٧٩٠٢٧٤٣٣٤٥ :جوال   
  ٢الحالة األجتماعية متزوجة /عدد األبناء  

E-mail :yasa28_2008@yahoo.com 

 

Education:                 المؤهالت العلمية                                               

  
 التحصيل الدراسي  : ماجستير تاريخ 

 الجامعة : جامعة بغداد
 التخصص العام: تاريخ اسالمي

 :التخصص الدقيق تاريخ العرب قبل األسالم
٧٨المعدل   

٢٠٠٣سنة التخرج    
 اللقب العلمي: مدرس

 مكان العمل: كلية العلوم األسالمية /جامعة بغداد

 

Experience: : العملية الخبرات 
 تدريس  في كلية العلوم األسالمية للمراحل األولية في قسم المالية والمصرفية األسالمية )

 (مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغداد ) العديد من الدورات وبمختاف األختصاصات وبشهادات دولية
  (القاء محاضرات)ومنظمة ترابط 

  األنسانية اتالعديد من البحوث وبمختلف اأختصاص
 اهمها:

 
 



األسالمية الدولة اركان وادارة بناء في الشريف النبوي المنهج  
علي الستار عبد رواء. م  

٢٣، السابع النبوي العلمي المؤتمر  ٢٠١٩ 
والطموح الواقع التعليم جودة بحث  

علي الستار عبد رواء.م  
السابع العلمي الدولي مؤتمر  ٢٠١٩ 

العمل وشقاء ياةالح الواقع بين الطفل حقوق  
م علي الستار عبد رواء  

2019 
هــ ٤٢٢/٣١٦ الخالفة عصر األندلس في العلمي النشاط موجز  

كاظم زينة و علي الستار عبد رواء.م  
٢٠، العربي العلمي التراث احياء مركز مجلة  ٢٠١٨ 

نموذجه خانة الحيدر جامع( العثمانية العمارة ) 
علي الستار عبد رواء.م  

٢٠)،  وتراث تاريخ خانة الحيدر جامع( ندوة  ٢٠١٨ 
والنتائج األسباب الهجرة  

حسن صبا م.م و علي الستار عبد رواء. م  
والعربي العلمي التراث احياء مركز)/  الهجرة مشكلة لحل الكفيلة السبل( ندوة  ٢٠١٧ 

األسالم في السلمي التعايش اسس  
حسن صبا م.م و علي الستار عبد رواء. م  

المدني المجتمع ومتطلبات السلمي التعايش( ندوة  ٢٠١٧ 
للشباب شرعية الغير الهجرة  

حسن صبا م.وم علي الستار عبد رواء. م  
)والضياع البقاء صراع العراقي الشباب هجرة( الثالث العلمي المؤتمر  ٢٠١٧ 

االسالم في الخاصة االحتياجات ذوي حقوق  
علي حسن صبا م.م و علي الستار عبد رواء. م  

دبغدا جامعة -  رشد ابن التربية كلية/  األول العلمي المؤتمر  ٢٠١٦ 
األسالم ماقبل عصر في العرب عند المياه توفير مصادر  

علي الستار عبد رواء و زيدان سندس م.د  
العربي العلمي التراث احياء مركز/  العربية المدينة في المياه توفير مصادر( ندوة  ٢٠١٦ 

في)  األسالم ماقبل عصر في العربية المراة اسهامات بحث )  
علي الستار عبد رواء. م  

الترا احياء مركز/  األسالمية العصور عبر العراقية المرأة ندوة  ٢٠١٥ 
 الوراقة

نعمة ونهاد علي الستار عبد رواء. م  
… بالتعاون/  الثقافة عاصمة ببغداد األحتفال هامش على)  التاريخية بغداد(  ندوة   ٢٠١٣ 

اإلسالم قبل العرب عند ارباألحج العالج  
علي الستار عبد رواء  

٢٧العدد/ واألثار التاريخ في دراسات مجلة  ٢٠١١ 
إلسالم ا قبل عصر العرب أحوال عن موجز  
علي الستار عبد رواء  

١٤٤ الرشد ابن تربية كلية/  االستاذ مجلة  

  

 
 


