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املعنون هنضة اإلماني اوسني ( عليه السالني ) إسالمية املنهج وإنسانية الرؤ
 -91رؤ علمي ةةة للتنمي ةةة الس ةةياحية املس ةةتدامة يف العة ةراق وآفا ه ةةا املس ةةتقبلية و م ةةؤير كلي ةةة
العلوني السياحية  /جامعة كربالن ملشارك كباحع يف املؤير العلمةي الثالةع حتةت ةعار
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 -92اناعة املبةاخر يف العصةر اإلسةالمي و جملةة دراسةات يف التةاريخ واآلاثر و كليةة اآلدابو
جامعة بغداد و ع  21و . 1195
 -95عمارة املر ةد اوسةيا الشةريف يف ةون رسةومات املطرا ةي زادة سةنة 129ه و مقبةوط
للنشر يف جملة الرتاح العلمي العريب و جامعة بغداد
 -99ختطةةيط وعمةةارة البيةةت العرا ةي يف السةةليمانية خةةالط اوكةةم العثمةةاين دار سةةعيد ةةة
امنوذجا و مقبوط للنشر يف جملة العلوني اوديثة والرتاحو السويد
 -91جمموعة مة البحوح اآلاثرية – السياسية.

منا شات الرساالل وا اريح
 .9عضو منة منا شة رسالة ماجسةتري يف اآلاثر اإلسةالمية جوجةب ا مةر اإلداري  91222يف
 1192/91/11جامعة بغداد  /كلية اآلداب للطالبة ( سةلو إبةراهيم يوفيةل ) واملوسةومة
( نظم ختطيط املساجد السلجو ية ووثرها يف ختطيط مساجد العراق ) .
 .1عضةةو منةةة منا شةةة رسةةالة ماجسةةتري يف اآلاثر اإلسةةالمية جوجةةب ا مةةر اإلداري  1192يف
 1195/1/2جامع ة ةةة بغ ة ةةداد  /كلي ة ةةة اآلداب للطال ة ةةب ( عم ة ةةر يرك ة ةةي ري ة ةةري حبي ة ةةب )
واملوسومة ( ا براج املضلعة ظهورها ويطورها ح هناية سنة  991ه  9199 /ني ) .
 .1عضةو منةةة منا شةةة رسةةالة ماجسةتري يف اآلاثر اإلسةةالمية جوجةةب ا مةةر اإلداري  1292يف
 1195/1/5جامع ةةة بغ ةةداد  /كلي ةةة اآلداب للطال ةةب ( س ةةر ر ةةيد ةةود ذ ب الع ةةاين )
واملوسومة ( النوافع يف عمارة املوال يف العصر العثماين ) .
 .2عض ةةو من ةةة منا ش ةةة رس ةةالة ماجس ةةتري يف اآلاثر اإلس ةةالمية جوج ةةب ا م ةةر اإلداري 2192
 1195/1/91جامعة بغداد  /كليةة اآلداب للطالةب ( علةي اةم ا ةد فةرج ) واملوسةومة (
املسكوكات اإلسالمية املضروبة يف مدينة البصرة خالط العصر ا موي ) .
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 .5عض ةةو من ةةة منا ش ةةة رس ةةالة ماجس ةةتري يف الت ةةاريخ اإلس ةةالمي جوج ةةب ا م ةةر اإلداري امل ةةر م
 2211يف  1195/91/11مة جامعة كربالن /كلية العلوني اإلنسانية للطالب (ميةثم عبيةد
جواد) واملوسومة ( خطط املدينة املنورة يف كتاب معجم البلدان ليا وت اوموي 919ه).

اخل(ة العلمية
 .9خةة(ة علميةةة لرسةةالة املاجسةةتري مةةة جامعةةة بغةةداد  /كليةةة اآلداب املوسةةومة ( بةةاب مسةةاجد
املوال يف العصر العثماين ) جوجب ا مر اإلداري املر م  25يف . 1195/1/2
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نتاالج التنقيبات يف مو اث بزيخ ا ثري ة العهد البابلي القدمي ة املوسم الثاين

كتب الشكر والتقدير
 .9كر ويقةدير رالةيا الةوزران ا سةتاذ نةوري املةالكي ثلعةدد ني د ن 9911 / 59 /
يف . 1111 / 91 / 15
 .1درع النزاهة عاني  1111مة بل هي ة النزاهة .
 .1ةةكر ويقةةدير معةةا وزيةةر السةةياحة واآلاثر الةةدكتور لةوان مسيسةةم ثلعةةدد  1151يف
 1119 / 99 / 11وكعلك ثلعدد  9111يف . 1111 / 1 / 11
 .2كر ويقدير معا وزير السياحة واآلاثر ا ستاذ جاسةم

جعفةر ثلعةدد ه ح /

 1911يف . 1111 / 91 / 1
 .5ة ةةكر ويقة ةةدير وزية ةةر السة ةةياحة واآلاثر وكالة ةةة

عبة ةةاس الع ة ةري ثلعة ةةدد ه ح /

 2519يف . 1111 / 91 / 19
 .9كر ويقدير السيد راليا جملا حمافظة بغداد ا ستاذ كامةل الزيةدي ثلعةدد ني ر /
 12299 / 9199يف . 1191 / 9 / 11
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 .1ةكر ويقةةدير السةيد رالةةيا جامعةةة اإلمةاني الصةةادق ( ع ) الةدكتور سةةعدون الربيعةةي
ثلعدد  159يف . 1119 / 1 / 12
 .9كر ويقدير عميد كلية اآلداب  /جامعةة بغةداد الةدكتور فلةيح الركةايب ثلعةدد 12
يف . 1191 / 9 /1 2
 .1ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة القادسةةية الةةدكتور

الشةةمري ثلعةةدد

 912يف . 1119 / 9 / 11
 .91كر ويقدير مة منظمات اجملتماث املدين كثر مة مرة .
 .99ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة القادسةةية الةةدكتور سةةر علةةي وخلالةةدي
ثلعدد  911يف . 1191 / 1 / 91
.91

ةةكر ويقةةدير مةةدير مركةةز ةةورايب للدراسةةات اإلسةرتاييجية – بغةةداد ثلعةةدد 911

يف  . 1191 / 2 / 91ملسامه يف أتليف كتاب بصمات الفو أ .
.91

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة القادسةةية الةةدكتور سةةر علةةي وخلالةةدي

ثلعدد  1911يف . 1191/5/11
.92

كر ويقدير مدير املركز العلمي العرا ةي الةدكتور اةاالب عبةد اوميةد يف 2 / 92

 1192 /ملشةةارك ببحةةع يف وعمةةاط ور ةةة عمةةل عةةة آليةةات ايةةة املوا ةةاث ا ثريةةة يف
العراق
.95

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري

ثلعدد  91151يف .1192/91/11
.99

ةةكر ويق ةةدير عمي ةةد كلي ةةة اآلداب  /جامع ةةة القادس ةةية ال ةةدكتور س ةةر عل ةةي عب ةةد

اخلالدي ثلعدد  111يف . 1195/1/91
.91

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة العل ةوني السةةياحية  /جامعةةة ك ةربالن الةةدكتور وك ةرني حمسةةة

الياسري ملشارك كباحع يف املؤير العلمي الثالع لالستثمار السياحي يف العراق وآفةاق
يطويره للمدة . 1195/1/1-9
.99

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري

ثلعدد  1111يف . 1195/1/99
.91

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري

ثلعدد  2119يف . 1195/1/11
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.11

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري

ثلعدد  2551يف . 1195/1/15
.19

كر ويقدير عميةد كليةة اآلداب  /امامعةة املستنصةرية الةدكتورة فريةدة جاسةم داره

ثلعدد ح  9951 /يف . 1195/2/92
.11

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري

ثلعدد  9119يف . 1195/2/19
.11

ةةكر ويق ةةدير م ةةدير مرك ةةز ةةورايب للبح ةةوح والدراس ةةات ا سة ةرتاييجية – ثلع ةةدد

 125يف  1195/1/19ملسامه يف أتليف كتاب عة جراالم داع
.12

.

كر ويقدير مة العتبة العباسية املقدسة ملشةارك يف مةؤير متحةف الكفيةل ثلعةدد

 9159يف 1199/2/11
.15

ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري

ثلعدد  92299يف 1199/91/19

الشهادات التقديرية واملشاركة
.19

ةهادة يقديريةة مةة عميةد كليةة اآلداب  /جامعةة بغةداد فلةيح الركةايب ثلعةدد 919

يف  1191/9/12ع ةةة مش ةةارك ببح ةةع يف وعم ةةاط امل ةةؤير الس ةةنوي يف كلي ةةة اآلداب /
جامعة بغداد حتت عار ( دور اآلداب يف بنان عراق املستقبل الواحد الزاهر )
.11

ةةهادة يقديريةةة مةةة عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة القادسةةية سةةر علةةي وخلالةةدي يف

عةةاني  1191 – 1191ملشةةارك ببحةةع يف وعمةةاط النةةدوة العلميةةة املوسةةومة التنقيبةةات
ا ثرية ودورها يف كشف حضارة بالد الرافدية .
.19

ةةهادة يقديريةةة مةةة عميةةد كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد اةةالا فليفةةل امةةابري يف

عاني  1192ملشارك ببحع يف وعماط الندوة العلميةة املنعقةدة يف كليةة اآلداب  /جامعةة
بغداد املوسومة اإلثدة امماعية يف العراق .
.11

ةةهادة يقديريةةة مةةة رالةةيا جامعةةة القادسةةية الةةدكتور وحسةةان كةةاظم ةريف القر ةةي

عةاني  1195ملشةارك ببحةع يف وعمةاط املةؤير العلمةي السةنوي الثالةع لكليةةة اآلداب /
جامعةةة القادسةةية ثلتعةةاون مةةاث مركةةز العميةةد الةةدو للبحةةوح والدراسةةات التةةاباث للعتبةةة

6

العباسية املقدسة املوسومة هنضة اإلماني اوسني ( عليه السالني ) إسالمية املةنهج وإنسةانية
الرؤ .
ةةهادة مشةةاركة مةةة مركةةز كةربالن للدراسةةات والبحةةوح التةةاباث لتمانةةة العامةةة للعتبةةة

.11

اوسة ةةينية املقدسة ةةة ملشة ةةارك يف الور ة ةةة العلمية ةةة املوسة ةةومة البة ةةح التحتية ةةة السة ةةياحية
وانعكاسةةاعا علةةأ يطةةوير القطةةاع السةةياحي ملدينةةة ك ةربالن املقدسةةة وال ة و امةةت علةةأ
هام

املةؤير العلمةي الثالةع لكليةة العلةوني السةياحية  /جامعةة كةربالن يةوني ا حةد املوافةل

. 1195/1/9
.19

ةةهادة مشةةاركة مةةة كليةةة العل ةوني السةةياحية  /جامعةةة ك ةربالن ملشةةارك كباحةةع يف

املؤير العلمي الثالع حتت عار ( االستثمار السياحي يف العراق وآفةاق يطةويره ) للمةدة
. 1195/1/1 – 9
.11

يثمني جهود مةة رالةيا جامعةة بغةداد جناسةبة إ امةة الفعاليةة اخلااةة ل ةالق اوملةة

العاملية للحفاظ علأ الرتاح العرا ي ثلعدد  1219/99يف 1195/2/11
.11

هادة يقديرية مة مكتبة ودار خمطو ةات العتبةة العباسةية املقدسةة ملشةارك كعضةو

ونةةة علميةةة يف املةةؤير الةةدو السةةنوي الثةةاين وف ة ال ةرتاح املخطةةو وإحياالةةه املعنةةون (
الرتاح املخطو فكر وحضارة ) للمدة مة . 1195 / 91 / 5 – 2
.12

ةةهادة يقديري ةةة م ةةة متح ةةف الكفي ةةل العتب ةةة العباس ةةية املقدس ةةة ملش ةةارك يف م ةةؤير

متحةةف الكفيةةل حتةةت ةةعار ( اوفةةاظ علةةأ اإلرح اوضةةاري واجةةب وخال ةةي وإنسةةاين )
ببحثةةي املوسةوني ( التوظيةةف اال تصةةادي للمتةةاحف املتخصصةةة متحةةف الكفيةةل امنوذجةا )
بتاريخ . 1195/91/99

املشاركات يف الندوات واملؤيرات العلمية

-9

ثحةةع علمةةي يف مةةؤير نتةاالج التنقيبةةات العلميةةة ا وط  /اهلي ةةة العامةةة لة اثر والةرتاح ة
بغداد 1119

-1

ثحةةع علمةةي يف مةةؤير نت ةاالج التنقيبةةات العلميةةة الثةةاين /اهلي ةةة العامةةة لة اثر والةرتاح ة
بغداد 1111

-1

ثحع علمي يف مؤير اآلاثريني العرب الساباث يف القاهرة ة 1112

-2

ثحةةع علمةي يف ور ةةة العمةةل حةةوط آاثر الشةةرق مةةاث جامعةةة سةةتوين بةةرول ا مريكيةةة ة
عمان ة 1112

-5

ثحع علمي يف ور ة العمل حوط اآلاثر ماث وزارة الثقافة العرا ية ة بغداد ة1112
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-9

ثحع علمي يف مؤير اآلاثريني العرب الثامة يف القاهرة ة 1115

-1

ثحةةع علمةةي يف ور ةةة العمةةل حةةوط وا ةةاث اآلاثر العرا يةةة مةةاث وزارة السةةياحة واآلاثر ة
بغداد ة 1115

-9

ثحع علمي يف نةدوة اآلاثر العرا يةة اأ ويةة ة و امتهةا عيةة وثةر لثقافةة اآلاثر والةرتاح ة
بغداد ة 1119

-1

ثحع علمي يف مؤير اآلاثريني العرب الثامة يف القاهرة ة . 1119

 -91ثحع علمي يف املؤير العلمي ا وط لكلية اآلداب  /جامعة بغداد – 1191
 -99ثحع علمي يف الندوة العلمية املنعقدة يف كلية اآلداب  /جامعة بغداد واملوسومة (
التنقيبات ا ثرية ودورها يف كشف حضارة بالد الرافدية ) 1191 – 1191
 -91ثحةةع علمةةي يف النةةدوة العلميةةة املنعقةةدة يف كليةةة اآلداب  /جامعةةة بغةةداد املوسةةومة (
اإلثدة امماعية يف العراق ) عاني . 1192
 -91ثح ةةع علم ةةي يف امل ةةؤير العلم ةةي الس ةةنوي الثال ةةع لكلي ةةة اآلداب  /جامع ةةة القادس ةةية
ثلتعةةاون مةةاث مركةةز العميةةد الةةدو للبحةةوح والدراسةةات التةةاباث للعتبةةة العباسةةية املقدسةةة
للمدة مة  /12-11با . 1195/
 -92ثحةةع علمةةي يف املةةؤير العلمةةي الثالةةع لكليةةة العلةوني السةةياحية  /جامعةةة كةربالن للمةةدة
. 1195/1/1-9
 -95ثحع علمي يف مؤير كلية اآلداب  /جامعة بغةداد املوسةوني ( حقةوق املةروة يف العةراق )
يف . 1195/2/19
 -99ثحع علمي يف مؤير كليةة اآلداب /جامعةة بغةداد املوسةوني (العلةوني اإلنسةانية ووثرهةا يف
البنان االجتماعي) يف .1199/91/91
 -91ثحع علمي يف املؤير الةدو العرا ةي اليةاثين السةاباث للمةدة  1191/9/15-11يف
النجف اال رف وكربالن املقدسة .

النشا ات يف منظمات اجملتماث املدين

 -1عضو مؤسا ممعية اآلاثريني العرا يني  /وسست عاني  1111ة بعد سقو النظاني الباالد
 -1راليا عية اآلاثريني العرا يني عة ريل االنتخاثت وثال رتاع السري
 -2مدير حترير جملة وثر الصادرة ثلتعاون ماث عية اآلاثريني العرا يني
 -5عضو مؤسا عية وثر لثقافة اآلاثر والرتاح  /وسست عاني 1115
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 -9عضو وحتاد اآلاثريني العرب ومقره يف القاهرة منع عاني 1111
 -1عضو مركز ورايب للبحوح والدراسات االسرتاييجية .

املنااب ال

غلتها

 -9وستاذ حما ر يف سم اآلاثر – كلية اآلداب  /جامعة القادسية عامي  1112و 1115
 -1م ةةدير ع ةةاني املرك ةةز ال ةةو ا للمخطو ةةات  /اهلي ةةة العام ةةة لة ة اثر والة ةرتاح ع ةةاني  1119و
1111
 -1مدير عاني داالرة التحر ت والتنقيبات اآلاثرية  /اهلي ة العامةة لة اثر والةرتاح عةاني  1119و
. 1111
 -2راليا اهلي ة العامة ل اثر والرتاح  /وزارة السياحة واآلاثر سنة . 1119
 -5وكيل راليا اهلي ة العامة ل اثر والرتاح  /وزارة السياحة واآلاثر  1119و 1111
 -9مدير عاني داالرة الدراسات والبحوح  /اهلي ة العامة ل اثر والرتاح عاني . 1119
 -1راليا حترير جملة املسكوكات العلمية عاني 1119
 -9وستاذ يف سم اآلاثر -كلية اآلداب  /جامعة بغداد منع عاني  1119وح اآلن .
 -1مستشار يف جملا حمافظة بغداد لشؤون السياحة واآلاثر منع عاني 1195
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