الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب  /جامعة بغداد
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

م.م .عادل شاكر وهام
آثار  /آثار قدمية
adilshakir231@gmail.com
adil1968@cort.uobaghdad.edu.iq
 رسالة املاجستري  :فن النحت يف العصرالبابلي القديم .
 -طالب دكتوره يف مرحلة الكتابة

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 متاثيل آهلة من العصر البابلي القديم(  5151 – 4002ق  .م )
 املشاركة يف عدد من البحوث يفمؤمترات وندوات عقدت يف كليات
وجامعات عراقية

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

-----------

كتب الشكر والتقدير

(  ) 00كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس
الوزراء والسيد معالي وزير التعليم العالي
والسيد رئيس جامعة بغداد والسيد املساعد
العلمي لرئيس جامعة بغداد والسيد عميد كلية
االداب فضال عن جمموعة من كتب الشكر
والشكر والتقدير من مدراء مؤسسات خمتلفة

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

  -مقرر قسم اآلثار  -املسؤول الفين ملوقع كلية اآلداباأللكرتوني
 - -مسؤول متحف كلية اآلداب

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت
العلمية والفرق االستشارية

مسؤول املوقع األلكرتوني جمللة دراسات يف
التاريخ واآلثار

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات طالب دكتوراه يف مرحلة الكتابة حاليا
العليا
العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

طالب دكتوراه يف مرحلة الكتابة حاليا
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Dr. Adil Shakir Waham

Name and academic Title

Teaching Assistant

Specialization (Major & Minor)

Archaeology / Ancient Archaeology

Email

adilshakir231@gmail.com
adil1968@coart.uobaghdad.edu.iq

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Titles of Published Research

- The Sculpture Art In The
Old Babylonian Period
- Now Ph.D. student
- Statues of the gods of the ancient
Babylonian period (2004 - 1595 BC.)
Take part in many conferences

Titles

of

Published

Books

-----------

(Authored

&Translated Books)

) 80 (

Letters of Appreciation & Recognition.

Responsible of the website of the
Professional Experience

Journal of History and Archaeology
Studies
- Member of the Committee
Examination
- Member of the cultural committee

Membership
committees, etc.)

(Journals,

Scientific and the media
- Member of the Committee Faculty of
Arts Museum
- Member of the Committee's website
College of Arts

Total Number of Supervised Graduate Now Ph.D. student
Students.
Total Number of Graduate Examining Now Ph.D. student
Committees.

