
 السيرة الذاتية والعلمية 

د. رنا صالح طاهر علي طاقة  -اسم التدريسي :  

 أستاذ مساعد -دكتوراه       

 ، العراق  ، جامعة الموصل، الموصل ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية  قسم التاريخ

   

 

 المعلومات الشخصية

 د. رنا صالح طاهر علي طاقة االسم  •

 1975 المواليد •

 بغداد   الوالدة مكان  •

 انثى  الجنس •

 عراقية  الجنسية  •

 متزوجة الحالة الزوجية  •

    عدد األطفال  •

 07701660616  رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية

 2011أستاذ مساعد     اللقب العلمي  •

 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة الموصل  القسم العلمي  •

 تاريخ  االسالميال التخصص العام  •

 العباسي تاريخ ال التخصص الدقيق •

 ranataqa@yahoo.com البريد األلكتروني  •
   بوابة البحث العلمي  •

    الباحث العلمي  •

• ORCID   
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

  العراق/  كلية التربية –الموصل جامعة  التاريخ االسالمي  2004 دكتوراه  •



 العراق/  كلية التربية –جامعة الموصل  التاريخ االسالمي 2002 ماجستير  •

 العراق   /  كلية التربية –جامعة الموصل  التاريخ  1997 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2002 مدرس مساعد :  •
 2004 مدرس :  •

 2011 أستاذ مساعد :  •

•     
 

 الخبرات العلمية واإلدارية 

       المنصب •

   الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
  

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 

 2      عدد الطالب الماجستير •

  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة

اساليب سيف الدولة الحمداني في مقاومة الخطر البيزنطي  -  

م ( 1002 - 905هــ /  391 - 293العملة في العهد الحمداني )  -  

صناعة الزجاج في العصر العباسي  -  

الهدايا و المراسالت في العصر العباسي  -  

 
 
 



 الكتب المؤلفة 

 

 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 

ندوة مركز دراسات الموصل الموسومة ) المفكر الدكتور عماد الدين خليل دراسات في منجزه المعرفي ( عقدت في كلية  -

 التربية للعلوم االنسانية/ قسم التاريخ 

الندوة الموسومة ) الموصل في التاريخ و الحضارة ( عقدت في بغداد / الجامعة العراقية  -  

) الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون تحت مجهر االنجاز ( / عقدت في مركز نون للبحوث الندوة العلمية الموسومة  -

 و الدراسات المتخصصة بالتعاون مع كلية التربية االساسية 

الندوة العلمية الموسومة ) االرث االثاري و الحضاري لمدينة نينوى مصدرا للباحثين و الدارسين ( عقدت في كلية االثار  -  

  
 

 النشاطات العلمية األخرى 

المشاركة في اعمال الملتقى التربوي االول بعنوان ) العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي ( / عقدت في مركز نون   -

 للبحوث و الدراسات المتخصصة بالتعاون مع كلية التربية االساسية 

المشاركة في الورشة التدريبية االولى الموسومة ) مهارات استخدام المكتبة الشاملة ( / عقدت في كلية التربية للعلوم   -

 االنسانية/ قسم علوم القران 

وم  المشاركة في الورشة التدريبية بعنوان ) المهارات الحياتية ( التي اقامتها شعبة النشاطات الطالبية في كلية التربية للعل -

 االنسانية  

المشاركة بالدورة التدريبية الموسومة ) شرح تعليمات الترقيات العلمية و تنظيم  استماراتها (التي اقيمت في كلية التربية  -

 للعلوم االنسانية/ قسم علوم القران 



اقامها مركز دراسات الموصل  المشاركة في الدورة التطويرية الموسومة ) وسائل الحفاظ على التراث الثقافي الالمادي ( التي    -  

 
 

 عضوية الجمعيات

-  
 

 كتب الشكر 

( مقدمة من السادة ) رئيس الجامعة و العمداء( 8عدد كتب الشكر )   

 
 
 
 


