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 * أ اًل  ال ؤه ت .
 التدر   الي ية ال د  ة ال رح ة ال   ية

 21/0/3113 اآلداب بغداد بكدل ر  س
 38/0/3119 اآلداب بغداد ال د ستير
    ال كت راه

    أخرى 

 



 
 . الت رج ال ظيف   ثدنيدً * 
 الى  -الفترة       ال هة ال ظيفة ت
 8/8/3110 اآلدابكلية  –جامعة بغداد  م. مالحظ 0
 31/3/3119 اآلدابكلية  –جامعة بغداد  مدرس مساعد 3
 8/03/3100 اآلدابكلية  –جامعة بغداد  مدرس 2
 00/00/3100 اآلدابكلية  –جامعة بغداد  استاذ مساعد 4
5    
0    
 
 الت ر س ال د    .  ثدلثدً * 
 الى  -الفترة       ال د  ة ال هة )ال  ه / الي ية( ت
 3109 -3119 بغداد اآلداب 0
3    
2    
4    
5    
0    
8    
9    
 



 

 ال  ررات ال راسية الت  ق ت بت ر سهد . راب ًد * 
 
 سنةال ال د ة ال س  ت
 3118 -3119 حضارة العراق القديم   ثاراآل 0
 3101 -3118 تاريخ العراق القديم ثاراآل 3
 3100 -3101 الديمقراطية ثاراآل 2
 3103-3100 حقوق االنسان ثاراآل 4
 3102 -3103 حاسبات ثاراآل 5
 3104 – 3102 اليونان و الرومان آثار ثاراآل 0
 3105 -3104 اللغة السومرية  ثاراآل 8
 3109-3105 منهج البحث العلمي ثاراآل 9
 3109 -3108 حلقة دراسية  ثاراآل 8
 
 ) االطدر ح ، الرسدئ  ( الت  اشرف ع يهد. خد سًد * 
 
 السنة ال س  اس  االطر حة ا  الرسدلة ت
 3109 -3108 ثاراآل في حضارة بالد الرافدين  تواقوام السو  0
3    
2    
4    
5    
0    
8    
 



 ال ؤت رات   الن  ات ال   ية   رش ال    الت  شدرك فيهد. سد سًد * 
 

 ن ع ال شدركة  كد  ان  د هد السنة ال ن ا  ت
نددددوة التدددراث الحضدددارا و العمراندددي لمددددن  0

 العتبات المقدسة في العراق
جامعة الكوفة/ كلية  3104

 التخطيط العمراني
 حضور

ء واالنخددراف فددي ورشددة عمددا مهددارات االلقددا 3
 العما المدني

 جامعة بغداد 3105
 اآلدابكلية 

 حضور

 جامعة بغداد 3105 ورشة عما مهارات القيادة 2
 اآلدابكلية 

 حضور

 جامعة بغداد 3100 ندوة جمعية جايكا اليابانية  4
 اآلدابكلية 

 حضور

 جامعة بغداد 3100 والعلوم االخرى  ثارمؤتمر علم اآل 5
 اآلدابكلية 

 حضور

دورة تدريبيددددة عددددن مهددددارات الحاسددددوب فددددي  0
 Excel 2010برنامج 

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

دورة تدريبية عن مهدارات اسدتعماا الشاشدة  8
 التفاعلية 

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

دورة تدريبية عن الحفاظ على سالمة اللغة  9
 العربية

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 ضورح

دورة تدريبيدددددة عدددددن تطدددددوير مهدددددارات اللغدددددة  8
 االنكليزية

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 تأييد مشاركة

دورة تدريبية عن العالقدات االجتماعيدة فدي  01
 المؤسسات الحكومية

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

 جامعة بغداد 3100 ورشة عما عن أهمية جودة التعليم 00
 اآلدابكلية 

 ورحض

 حضور جامعة بغداد 3108 ورشة عما عن عما اللجان االمتحانية 03



 اآلدابكلية 
ندددددددددوة علميددددددددة عددددددددن العالقددددددددات والددددددددروابط  02

االجتماعيددددددددددة فددددددددددي الحضددددددددددارات القديمددددددددددة 
 والحضارة العربية االسالمية

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشددددة عمددددا حددددوا مناقشددددة اسددددتمارة تقددددويم  04
 االداء الجامعي

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

مدددؤتمر العلدددوم االنسدددانية واثرهدددا فدددي البنددداء  05
 االجتماعي 

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

نددددددددوة اسدددددددتقاللية الجامعدددددددات بدددددددين الواقددددددد   00
 والطموح

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

نددددوة حمايدددة لطددداكر الفالمنكدددو فدددي اهوارندددا  08
 التنمية البيكية المستدامة  وأهميته في

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

 جامعة بغداد 3108 ورشة عما عن الترقيات العلمية 09
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشدددة عمدددا عدددن االهدددوار عمددد  الحضدددارة  08
 العراقية

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

ندددددوة عددددن الهجددددوم الوهددددابي علددددى كددددربالء  31
 المقدسة

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشددددددة عمددددددا حددددددوا متطلبددددددات التصددددددني   30
 الوطني

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

دورة ادارة تحريددددر المجلددددة العلميددددة االسددددس  33
 والمهارات 

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 مشاركة

 جامعة بغداد 3108 ندوة الجغرافية وبناء الدولة واالنسان 32
 اآلدابة كلي

 حضور

 جامعة بغداد 3108 دورة عن تقويم االغالف اللغوية 34
 اآلدابكلية 

 حضور



ورشددة عمددا عددن الددزالزا انواعهددا واصددنافها  35
 وتأثيراتها البيكية ووساكا الوقاية منها

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشدددددة عمدددددا عدددددن تكنولوجيدددددا تعلدددددم اللغدددددة  30
 العربية

 دجامعة بغدا 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

دورة تدريبيددددة فددددي وبدددداك  السددددبورة الذكيددددة  38
 وتفاعلها م  الطلبة

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

 جامعة بغداد 3108 ورشة عما عن آلية االجازات 39
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشدددة عمدددا عدددن مهدددارات القيدددادة االداريدددة  38
 والتنمية البشرية

 جامعة بغداد 3108
 اآلدابكلية 

 حضور

حلقة دراسية عن المنصات العلمية ودورها  21
 في التواصا العلمي بين الباحثين

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

حلقدددة دراسدددية عدددن جايكدددا و اليابدددان بعيدددون  20
 عراقية 

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

مدددؤتمر االقتصددداد فدددي الحضدددارات القديمدددة  23
 االسالمية والحضاة العربية

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشددة عمددا مدد  الجانددب البريطدداني بعنددوان  22
 االنسانيات الكترونيا

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

مدددؤتمر العلدددوم االنسدددانية الرصدددانة العلميدددة  24
 الجدوى التطبيقية

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

قدددددددددددويم االداء ورشدددددددددددة عمدددددددددددا متطلبدددددددددددات ت 25
 المؤسسي

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

ورشددددة عمددددا عددددن دليددددا ادارة االمتحانددددات  20
 3109-3108الجامعية للعام الدراسي 

 جامعة بغداد 3109
 اآلدابكلية 

 حضور

 

 ا نشطة ال   ية ا خرى. سدب ًد * 



 خدرج الي ية  اخ  الي ية
داء وتقويم االعضو ارتباف م  لجنة الجودة 

 3100-3105الجامعي 
زيارة علمية لطلبدة الدراسدات العليدا جماجسدتيرى الدى 

 30/03/3100المتح  العراقي بتاريخ 
عضو لجنة امتحانية للعام الدراسي 

3105- 3100  /3100-3108 /
3108-3109 

زيدددددددارة علميدددددددة لطلبدددددددة المرحلدددددددة الثالثدددددددة و الرابعدددددددة 
جمسددددددددددددماراى الددددددددددددى المتحدددددددددددد  العراقددددددددددددي بتدددددددددددداريخ 

9/0/3108 
زيددددارة علميدددددة لطلبدددددة المرحلدددددة الرابعدددددة جقدددددديمى الدددددى  3109 -3108مقرر الدراسات االولية  

 8/0/3108المتح  العراقي بتاريخ 
عضو في اكثر من لجنة داخا القسم 

3101- 3109 
زيدارة علميددة لطلبدة المرحلددة الثالثدة جقددديم واسددالميى 

 34/3/3108الى المتح  العراقي 
المرحلددددة الثالثددددة والرابعددددة الددددى  زيددددارة علميددددة لطلبددددة 

 30/2/3108موق  المداكن االثرا بتاريخ 
ور االثريددة مدينددة أ آثددارزيددارة علميددة لطلبددة الدراسددات العليددا الددى  

 02/2/3108ومنطقة االهوار بتاريخ 
زيددارة علميددة لطلبددة المرحلددة الرابعددة جقددديم ومسددماراى الددى  

 0/4/3108متح  الجامعة بتاريخ 
ميددددددددة لطلبددددددددة المرحلددددددددة الثالثددددددددة جقددددددددديم و زيددددددددارة عل 

مسدددددددددددددماراى الدددددددددددددى المتحددددددددددددد  العراقدددددددددددددي بتددددددددددددداريخ 
38/00/3108 

زيددددددددارة علميددددددددة لطلبددددددددة المرحلددددددددة الثالثددددددددة والرابعددددددددة  
جمسدددددمارا و قدددددديمى الدددددى مديندددددة عقرقدددددو  االثريدددددة 

 33/2/3109بتاريخ 
زيارة علمية لطلبة المرحلدة الثالثدة جقدديم ومسدماراى  

العباسدددددددي بتدددددددداريخ  الدددددددى مبددددددداني القشددددددددلة والقصدددددددر
00/2/3109 

 
 
 



ال شر عدت البحثية ف    د  التخص  لخ  مة البيئمة  ال  ت مو ا   ثد ند * 
 .تط  ر الت   

 

 السنة  ح  النشر البحثاس   ت
دراسدددددة نصدددددوج مسدددددمارية جديددددددة مدددددن  0

 عصر او الثالث من المتح  العراقي
وزارة الثقافددددددددة/ الهيكددددددددة العامددددددددة 

 55والتراث م  ثارلآل
3101 

/  اآلدابجامعدددة بغدددداد / كليدددة  اإللهة كوال إلهة الطب والشفاء 3
مجلدددددددة دراسدددددددات فدددددددي التدددددددداريخ 

 32/ ع ثارواآل

3100 

جامعددددة بغددددداد / كليددددة التربيددددة/  اإللهة نن ازو في حضارة العراق القديم 2
 313مجلة االستاذ / 

3103 

/  آلداباجامعدددة بغدددداد / كليدددة  اإللهة نركاا في حضارة بالد الرافدين  4
مجلدددددددة دراسدددددددات فدددددددي التدددددددداريخ 

 45/ ع ثارواآل

3104 

/  اآلدابجامعدددة بغدددداد / كليدددة  اإللهة الما عند العراقيين القدماء 5
مجلدددددددة دراسدددددددات فدددددددي التدددددددداريخ 

 53/ ع ثارواآل

3100 

/  اآلدابجامعدددة بغدددداد / كليدددة  التبني في العراق القديم 0
مجلدددددددة دراسدددددددات فدددددددي التدددددددداريخ 

 02/ ع ثارواآل

3109 

تقدددددددددديم القدددددددددرابين فدددددددددي المجتمددددددددد  نبدددددددددام  8
السدددددددددومرا القدددددددددديم والمجتمددددددددد  العراقدددددددددي 

 الحديث

 3109 اآلدابجامعة بغداد كلية 

 3109 اآلدابجامعة بغداد كلية  الرافدين  بالدفي حضارة  انله اشتر اإل 9
 



 

 .تدس د  عض ية الهيئدت ال   ية ال ح ية   ال  لية* 
 

  
  

 

  شهد ات الت  ير. عدشرًا  كتب الشكر ، ال  ائ * 
 

كتدب الشكر ا   ت
 ال دئ ة ا  الشهد ة

 السنة ال هة ال دنحة

مكتب ركيس الوزراء الى كافة منتسدبي الجامعدة وذلد   شكر وتقدير 0
 51لحصددددوا الجامعددددة علددددى مراتددددب متقدمددددة ضددددمن 

 جامعة عربية

 

العامة للعتبة العباسية المقدسة وجامعة الكوفة االمانة  شكر وتقدير 3
ور النددددوة العلميدددة الموسدددومة جالطراكددد  الحديثدددة لحضددد

 في العرض المتحفيى

 

االماندددددة العامدددددة للعتبدددددة العباسدددددية المقدسدددددة لحضدددددور  شكر وتقدير 2
 مؤتمر متح  الكفيا االوا

 

جامعدددة بغدددداد الدددى كافدددة منتسدددبي  اآلدابعميدددد كليدددة  شكر وتقدير 4
شعبة التسجيا الصباحي وذل  لجهودهم المبذولة فدي 

 م عمله

3110 

جامعددددددة بغددددددداد وذلدددددد  لجهددددددودا  اآلدابعميددددددد كليددددددة  شكر وتقدير 5
المبذولدددددددة فدددددددي انجددددددداح عملدددددددي فدددددددي قسدددددددم التسدددددددجيا 

 الصباحي

3110 

جامعددة بغددداد وذلدد  للمشدداركة فددي  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 0
 نجاح قيام المؤتمر العلمي للكلية 

3118 

ذلدد  للقيددام بانجدداز جامعددة بغددداد و  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 8
الواجبدددات التدريسدددية واالمتحانيدددة المكلفدددين بهدددا خدددالا 

3101 



 امتحانات الدور االوا
جامعددة بغددداد وذلدد  للمشدداركة فددي  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 9

اللقدددداء العراقددددي االلمدددداني الددددذا عقددددد برحدددداب جامعددددة 
 الكوفة 

3102 

  للمشدداركة فددي جامعددة واسددط وذلدد اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 8
 المؤتمر جالتكفير عرقلة تطور وتشويه معرفةى 

3104 

جامعددة بغددداد وذلدد  للمشدداركة فددي  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 01
العراقيدة فدي  ثدارالوقفة االستنكارية الخاصدة بتهدديم اآل

 الموصا 

3105 

جامعددة بغددداد وذلدد  للمشدداركة فددي  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 00
 و العلوم االخرى  ثارلم اآلمؤتمر ع

3100 

جامعددة بغددداد وذلدد  للمشدداركة فددي  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 03
 مؤتمر العلوم االنسانية واثرها في البناء االجتماعي 

3100 

جامعددة بغددداد وذلدد  للمشدداركة فددي  اآلدابعميددد كليددة  شكر وتقدير 02
 ندوة العالقات والروابط االجتماعية  

3108 

جامعدددة بغدددداد الدددى كافدددة اعضددداء اللجندددة  اآلدابعميدددد كليدددة  كر وتقديرش 04
 االمتحانية  في جهودهم للتهيكة لالمتحانات النهاكية

3100-
3108 

جامعدة المثندى وذلد  للمشداركة فدي  اآلدابعميد كليدة  شكر وتقدير 05
 ورشة عما اللجنة القطاعية في جامعة المثنى

3108 



 

 ت
الشهد ات 
 الت  ير ة

 السنة هة ال دنحةال 

عميد كلية اآلداب جامعة الكوفدة للمشداركة فدي اسدبوع  شهادة مشاركة 0
 التوعية اآلثارية

 

حضدددور وقددداك  المدددؤتمر العلمدددي السدددادس الدددذا اقامددده  شهادة مشاركة 3
 مركز التنمية للدراسات والتدريب

3100 

 حضددور ورشددة عمددا توثيدد  اآلثددار العراقيددة باسددتخدام شهادة تقديرية 2
 المسح التصويرا في الجامعة التكنولوجية 

3100 

فدي  Google Scholar & Research Gateدورة  شهادة مشاركة 4
   مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة بغداد

3100 

عميددددد كليددددة اآلداب/ جامعددددة بغددددداد المددددؤتمر العلمددددي  شهادة مشاركة 5
 السنوا االوا علم اآلثار والعلوم االخرى 

3100 

عميددددد كليددددة اآلداب/ جامعددددة بغددددداد المددددؤتمر العلمددددي  شهادة مشاركة 0
 السنوا العلوم االنسانية واثرها في البناء االجتاماعي

3100 

عميدددددد كليددددددة اآلداب/ جامعدددددة بغددددددداد نددددددوة العالقددددددات  شهادة مشاركة 8
والددددددددددروابط االجتماعيددددددددددة فددددددددددي الحضددددددددددارات القديمددددددددددة 

 والحضارة العربية االسالمية

3108 

عميددددد كليددددة اآلداب/ جامعددددة بغددددداد المددددؤتمر العلمددددي  ادة مشاركةشه 9
 االقتصاد وسيلة للنهوض باالمم

3108 

عميددددد كليددددة اآلداب/ جامعددددة بغددددداد المددددؤتمر العلمددددي  شهادة مشاركة 8
البيكددددة والمجتمدددد  فددددي الحضددددارات القديمددددة والحضددددارة 

 العربية االسالمية

3109 

لحاسدددوب فدددي جامعدددة بغدددداد عدددن االشدددترا  فدددي دورة ا شهادة كفاءة 01
 كلية االداب

3108 

 3108عدددن االشدددترا  فدددي دورة اللغدددة االنكليزيدددة فدددي جامعدددة  شهادة كفاءة 00



 بغداد كلية اآلداب
في دورة اللغدة العربيدة جامعدة بغدداد مركدز التطدوير و  شهادة مشاركة 03

 التعليم المستمر
3101 

اتذة الجامعدددددات فدددددي فدددددي دورة الترقيدددددات العلميدددددة السددددد شهادة مشاركة 02
 جامعة بغداد مركز الحاسبة االلكترونية 

3118 

فددددددي دورة التأهيددددددا التربددددددوا للتدريسدددددديين فددددددي جامعددددددة  شهادة مشاركة 04
 بغداد/ مركز التطوير و التعليم المستمر 

3101 

 
 حد ي عشر  اليتب ال ؤلفة ا  ال تر  ة.* 
 

 السنة اس  اليتدب ت
  ال يوجد 0
3   
2   
4   
5   
0   

 

 .ثدن  عشر  ال غدت* 
 

  العربية 
 االنكليزية 

 
 C Dيتم تسليم نسخة على   


