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 السرية الذاتية
                                                                                                                               

 اهلوية التعريفية 
 االسم الثالثي واللقب : حيدر فرحان حسني الصبيحاوي 

     9191حمل واتريخ الوالدة : ميسان / 
 راسي: دكتوراه يف فلسفة اآلاثر جامعة بغداد / كلية اآلداب التحصيل الد
 الشهادات 

 .   9111/ 9111 –وس آاثر إسالمية / جامعة بغداد بكالوري -9
 . 9111/ جامعة بغداد فنون وحضارة إسالمية ماجستري آاثر إسالمية /  -1

 . 1192دكتوراه فلسفة اآلاثر / ختطيط مدن وعمارة / جامعة بغداد  -1

 املؤلفات والكتب العلمية  
  املشةةاكل واولةةوط ة  بعةةة بغةةداد ة  1119ةةة9191دراسةةة يف وا ةةاث اآلاثر العرا يةةة    -9

1119   
   1111 - بعة بغداد  –مدينة حرىب اإلسالمية   دراسة آاثرية ة اترخيية    -1

 .  1119 – بعة بغداد  –حقوق اإلنسان يف الفكر اإلسالمي  -1

 .   1111 – بعة بغداد  –مهسات يف سوق الصفافري ) جمموعة مقاالت نقدية (  -2

دراسةةة يف وحةةواط العةةراق السياسةةية واالجتماعيةةة واال تصةةادية  –العةةراق واةةداني حسةةني  -5
 .   1191 – بعة بغداد  – 1111 – 9191للفرتة 

 .  1191 – بعة بغداد  –دراسة يف االستثمار السياحي يف العراق  -9

 .   1199 – بعة بغداد  –مقاالت ممنوعة ) جمموعة مقاالت سياسية (  -1

خفةا  السةر ة الكة)  ) يوثيةل حةةوط جةراالم االحةتالط يف سةر ة ويةدمري اآلاثر العرا يةةة (  -9
 .   1191 – بعة بغداد  –

 بعةةة  –جمموعةةة ثحثةةني  –بصةةمات الفو ةةأ   ورح االحةةتالط ا مريكةةي يف العةةراق    -1
   1191 –لبنان 

ويكولوجيةةةةا التمةةةةدد ... و ةةةةم الةةةةدية ثلةةةةدني و مةةةةاث جمموعةةةةة مةةةةؤلفنيو بةةةةريوتو داعةةةة   -91
1199. 

 



2 

 

السيف والفتو    دراسة يوثيقية لةابثدة امماعيةة يف العةراق منةع العصةر ا مةوي وحة   -99
 االحتالط العثماين و حتت الطباث 

 العراق ما بعد داع  و ماث جمموعة مؤلفنيو حتت الطباث.  -91

 
 البحوح العلمية املنشورة 

يوظيف اخلطني الكويف والنسخي يف بنية الزخرفة اإلسالمية ووثرمها علأ الفنون ا وربيةة  -9
   1111ة جملة جامعة ثبل ة العدد ا وط ة 

التواال اوضاري يف ودب الفكاهة يف العراق القدمي واوضارة اإلسةالمية ة ثةع علمةي  -1
 . 1119يف الندوة العلمية ة  مهرجان ثبل / 

   1112ة  51ات يف مو اث زاثالني ا ثري ة جملة سومر ة العدد نتاالج التنقيب -1

فخار ت مدينة ا نبةار اإلسةالمية يف  ةون ينقيبةات املوسةم ا وط ة جملةة سةومر ة العةدد   -2
 .   1119و  1115 – 51

جملةةة  –الصةةناعات املعدنيةةة يف مدينةةة ا نبةةار ا ثريةةة يف  ةةون التنقيبةةات اآلاثريةةة اوديثةةة  -5
 .   1199 – 999العدد  –الرتبية وبة ر د / جامعة بغداد  ا ستاذ / كلية

وسةةاالل اإلةرة االاةةطناعية يف رسةةومات الواسةةطي ة جملةةة دراسةةات يف التةةاريخ واآلاثر /   -9
 .   1199 – 12العدد  –جامعة بغداد  –كلية اآلداب 

االسةةتثمار السةةياحي يف منطقةةة الفةةرات ا وسةةط / ثةةع مشةةارل يف النةةدوة العلميةةة الةة   -1
 . 1111امتها جامعة الكوفة ة النجف ا  رف عاني و 

 –الثقافةةةة البي يةةةة يف العةةةراق القةةةدمي . جملةةةة دراسةةةات يف التةةةاريخ واآلاثر / كليةةةة اآلداب  -9
 .   1192 – 29العدد  –جامعة بغداد 

الثقافة البي ية يف العراق يف العصور اإلسالمية . جملةة دراسةات يف التةاريخ واآلاثر / كليةة  -1
 .   1192 – 21العدد  –امعة بغداد ج –اآلداب 

البيت العريب اإلسالمي يف هامشية ا نبار يف  ون التنقيبات اوديثة . جملة كليةة اآلداب  -91
 .   1195 – 991العدد  –/ جامعة بغداد 

  العصةةةةر العثمةةةةاين و نةةةةدوة اإلثدة امماعيةةةةة يف ريةةةةخ اإلثدة امماعيةةةةة يف العةةةةراق حةةةةات -99
 .  1192ية اآلداب و العراق و جامعة بغداد و كل
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حتليليةةةة و جملةةةة  –انطباعةةةات الرسةةةامني املسةةةلمني لوا عةةةة الطةةةف ا ليمةةةة دراسةةةة آاثريةةةة  -91
و عةةدد خةةاح ببحةةوح املةةؤير السةةنوي الثالةةع  1195و  9و ع  99القادسةةية و مةةج 

 املعنون   هنضة اإلماني اوسني ) عليه السالني ( إسالمية املنهج وإنسانية الرؤ  

رؤ  علميةةةة للتنميةةةة السةةةياحية املسةةةتدامة يف العةةةراق وآفا هةةةا املسةةةتقبلية و مةةةؤير كليةةةة  -91
العلوني السياحية / جامعة كربالن ملشارك  كباحع يف املؤير العلمةي الثالةع حتةت  ةعار 

 .    1/1/1195 – 9) االستثمار السياحي يف العراق وآفاق يطويره ( للمدة 

اناعة املبةاخر يف العصةر اإلسةالمي و جملةة دراسةات يف التةاريخ واآلاثر و كليةة اآلدابو  -92
 .  1195و  21جامعة بغداد و ع 

ه و مقبةوط 129عمارة املر ةد اوسةيا الشةريف يف  ةون رسةومات املطرا ةي زادة سةنة  -95
 للنشر يف جملة الرتاح العلمي العريب و جامعة بغداد

ي يف السةةةليمانية خةةةالط اوكةةةم العثمةةةاين  دار سةةةعيد  ةةةة ختطةةةيط وعمةةةارة البيةةةت العرا ةةة -99
 امنوذجا  و مقبوط للنشر يف جملة العلوني اوديثة والرتاحو السويد

 السياسية.  –جمموعة مة البحوح اآلاثرية  -91

 
 

 منا شات الرساالل وا  اريح 
يف  91222عضو منة منا شة رسالة ماجسةتري يف اآلاثر اإلسةالمية جوجةب ا مةر اإلداري  .9

جامعة بغداد / كلية اآلداب للطالبة ) سةلو  إبةراهيم يوفيةل ( واملوسةومة  11/91/1192
 ) نظم ختطيط املساجد السلجو ية ووثرها يف ختطيط مساجد العراق ( . 

يف  1192عضةةو منةةة منا شةةة رسةةالة ماجسةةتري يف اآلاثر اإلسةةالمية جوجةةب ا مةةر اإلداري  .1
ب للطالةةةةةةب ) عمةةةةةةر يركةةةةةةي  ريةةةةةةري حبيةةةةةةب ( جامعةةةةةةة بغةةةةةةداد / كليةةةةةةة اآلدا 2/1/1195

 ني ( .     9199ه /  991واملوسومة ) ا براج املضلعة ظهورها ويطورها ح  هناية سنة 

يف  1292عضةو منةةة منا شةةة رسةةالة ماجسةتري يف اآلاثر اإلسةةالمية جوجةةب ا مةةر اإلداري   .1
العةةةاين ( جامعةةةة بغةةةداد / كليةةةة اآلداب للطالةةةب )  سةةةر ر ةةةيد  ةةةود ذ ب  5/1/1195

 واملوسومة ) النوافع يف عمارة املوال يف العصر العثماين ( . 

 2192عضةةةو منةةةة منا شةةةة رسةةةالة ماجسةةةتري يف اآلاثر اإلسةةةالمية جوجةةةب ا مةةةر اإلداري  .2
جامعة بغداد / كليةة اآلداب للطالةب ) علةي اةم ا ةد فةرج ( واملوسةومة )  91/1/1195

 ( .   يالبصرة خالط العصر ا مو  املسكوكات اإلسالمية املضروبة يف مدينة
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عضةةةو منةةةة منا شةةةة رسةةةالة ماجسةةةتري يف التةةةاريخ اإلسةةةالمي جوجةةةب ا مةةةر اإلداري املةةةر م  .5
مة جامعة كربالن/ كلية العلوني اإلنسانية للطالب )ميةثم عبيةد  11/91/1195يف  2211

 ه(.919ي جواد( واملوسومة ) خطط املدينة املنورة يف كتاب معجم البلدان ليا وت اومو 
 

 اخل)ة العلمية 
خةة)ة علميةةة لرسةةالة املاجسةةتري مةةة جامعةةة بغةةداد / كليةةة اآلداب املوسةةومة )  بةةاب مسةةاجد  .9

 .  2/1/1195يف  25املوال يف العصر العثماين ( جوجب ا مر اإلداري املر م 

 
 التقارير العلمية التوثيقية امليدانية 

 التقرير النهاالي لتنقيبات مدينة ا نبار اإلسالمية ا ثرية ة املوسم ا وط  -9
 التقرير النهاالي لتنقيبات مدينة ا نبار اإلسالمية ا ثرية ة املوسم الثاين  -1

 نتاالج التنقيبات يف مو اث بزيخ ا ثري ة العهد البابلي القدمي ة املوسم ا وط  -1

 ا ثري ة العهد البابلي القدمي ة املوسم الثاين  نتاالج التنقيبات يف مو اث بزيخ -2

 
 كتب الشكر والتقدير   

  
 9911/  59 كر ويقةدير رالةيا الةوزران ا سةتاذ نةوري املةالكي ثلعةدد ني د ن /  .9

 .   1111/  91/  15يف 

 مة  بل هي ة النزاهة .  1111درع النزاهة عاني  .1

يف  1151وان مسيسةةم ثلعةةدد  ةةكر ويقةةدير معةةا  وزيةةر السةةياحة واآلاثر الةةدكتور لةة .1
 .    1111/  1/  11يف  9111وكعلك ثلعدد  1119/  99/  11

 كر ويقدير معا  وزير السياحة واآلاثر ا ستاذ جاسةم   جعفةر ثلعةدد ه ح /  .2
 .   1111/  91/  1يف  1911

 ةةةةةكر ويقةةةةةدير وزيةةةةةر السةةةةةياحة واآلاثر وكالةةةةةة   عبةةةةةاس العةةةةةري  ثلعةةةةةدد ه ح /  .5
 .   1111/  91/  19يف  2519

 كر ويقدير السيد راليا جملا حمافظة بغداد ا ستاذ كامةل الزيةدي ثلعةدد ني ر /  .9
 .   1191/  9/  11يف  12299/  9199
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 ةكر ويقةةدير السةيد رالةةيا جامعةةة اإلمةاني الصةةادق ) ع ( الةدكتور سةةعدون الربيعةةي  .1
 .   1119/  1/  12يف  159ثلعدد 

 12امعةة بغةداد الةدكتور فلةيح الركةايب ثلعةدد  كر ويقدير عميد كلية اآلداب / ج .9
 .   1191/  9/ 1 2يف 

 ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة القادسةةية الةةدكتور   الشةةمري ثلعةةدد  .1
 .   1119/  9/  11يف  912

  كر ويقدير مة منظمات اجملتماث املدين  كثر مة مرة .  .91

 ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة القادسةةية الةةدكتور  سةةر علةةي وخلالةةدي  .99
 .   1191/  1/  91يف  911ثلعدد 

 911بغةةداد ثلعةةدد  – ة ةةكر ويقةةدير مةةدير مركةةز  ةةورايب للدراسةةات اإلسةةرتاييجي .91
 . ملسامه  يف أتليف كتاب بصمات الفو أ .  1191/  2/  91يف 

/ جامعةةة القادسةةية الةةدكتور  سةةر علةةي وخلالةةدي    ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب .91
 .   11/5/1191يف  1911ثلعدد 

 2/  92 كر ويقدير مدير املركز العلمي العرا ةي الةدكتور اةاالب عبةد اوميةد يف  .92
ملشةةةارك  ببحةةةع يف وعمةةةاط ور ةةةة عمةةةل عةةةة آليةةةات  ايةةةة املوا ةةةاث ا ثريةةةة يف  1192/ 

 العراق 

امعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري  ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / ج .95
 .  11/91/1192يف  91151ثلعدد 

 ةةةةكر ويقةةةةدير عميةةةةد كليةةةةة اآلداب / جامعةةةةة القادسةةةةية الةةةةدكتور  سةةةةر علةةةةي عبةةةةد  .99
 .   91/1/1195يف  111اخلالدي ثلعدد 

 ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة العلةةوني السةةياحية / جامعةةة كةةربالن الةةدكتور وكةةرني حمسةةة  .91
ملشارك  كباحع يف املؤير العلمي الثالع لالستثمار السياحي يف العراق وآفةاق  الياسري

 .   1/1/1195-9يطويره للمدة 

 ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري  .99
 .   99/1/1195يف  1111ثلعدد 

يفةةل امةةابري  ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فل .91
 .   11/1/1195يف  2119ثلعدد 
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 ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري  .11
 .   15/1/1195يف  2551ثلعدد 

 كر ويقدير عميةد كليةة اآلداب / امامعةة املستنصةرية الةدكتورة فريةدة جاسةم داره  .19
 .   92/2/1195يف  9951ثلعدد ح / 

يةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري  ةةكر ويقةةدير عم .11
 . 19/2/1195يف  9119ثلعدد 

 

ثلعةةةدد  – ةةةكر ويقةةةدير مةةةدير مركةةةز  ةةةورايب للبحةةةوح والدراسةةةات ا سةةةرتاييجية  .11
 ملسامه  يف أتليف كتاب عة جراالم داع  .   19/1/1195يف  125

يف مةؤير متحةف الكفيةل ثلعةدد   كر ويقدير مة العتبة العباسية املقدسة ملشةارك  .12
 11/2/1199يف  9159

 ةةكر ويقةةدير عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة بغةةداد الةةدكتور اةةالا فليفةةل امةةابري  .15
 19/91/1199يف  92299ثلعدد 

 

 الشهادات التقديرية واملشاركة 

 919 ةهادة يقديريةة مةة عميةد كليةة اآلداب / جامعةة بغةداد فلةيح الركةايب ثلعةدد  .19
عةةةة مشةةةارك  ببحةةةع يف وعمةةةاط املةةةؤير السةةةنوي يف كليةةةة اآلداب /  12/9/1191يف 

 جامعة بغداد حتت  عار ) دور اآلداب يف بنان عراق املستقبل الواحد الزاهر ( 

القادسةةية  سةةر علةةي وخلالةةدي يف   ةةهادة يقديريةةة مةةة عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة .11
ملشةةارك  ببحةةع يف وعمةةاط النةةدوة العلميةةة املوسةةومة التنقيبةةات  1191 – 1191عةةاني 

 ا ثرية ودورها يف كشف حضارة بالد الرافدية . 

 ةةهادة يقديريةةة مةةة عميةةد كليةةة اآلداب / جامعةةة بغةةداد اةةالا فليفةةل امةةابري يف  .19
العلميةة املنعقةدة يف كليةة اآلداب / جامعةة  ملشارك  ببحع يف وعماط الندوة 1192عاني 

 بغداد املوسومة اإلثدة امماعية يف العراق . 

 ةةهادة يقديريةةة مةةة رالةةيا جامعةةة القادسةةية الةةدكتور وحسةةان كةةاظم  ةةريف القر ةةي  .11
ملشةارك  ببحةع يف وعمةاط املةؤير العلمةي السةنوي الثالةع لكليةةة اآلداب /  1195عةاني 

مركةةةز العميةةةد الةةةدو  للبحةةةوح والدراسةةةات التةةةاباث للعتبةةةة  جامعةةةة القادسةةةية ثلتعةةةاون مةةةاث
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العباسية املقدسة املوسومة هنضة اإلماني اوسني ) عليه السالني ( إسالمية املةنهج وإنسةانية 
 الرؤ  . 

 ةةهادة مشةةاركة مةةة مركةةز كةةربالن للدراسةةات والبحةةوح التةةاباث لتمانةةة العامةةة للعتبةةة  .11
لعلميةةةةةة املوسةةةةةومة   البةةةةةح التحتيةةةةةة السةةةةةياحية اوسةةةةةينية املقدسةةةةةة ملشةةةةةارك  يف الور ةةةةةة ا

وانعكاسةةةاعا علةةةأ يطةةةوير القطةةةاع السةةةياحي ملدينةةةة كةةةربالن املقدسةةةة   والةةة  و امةةةت علةةةأ 
هام  املةؤير العلمةي الثالةع لكليةة العلةوني السةياحية / جامعةة كةربالن يةوني ا حةد املوافةل 

9/1/1195  . 

كةةةربالن ملشةةةارك  كباحةةةع يف    ةةةهادة مشةةةاركة مةةةة كليةةةة العلةةةوني السةةةياحية / جامعةةةة .19
املؤير العلمي الثالع حتت  عار ) االستثمار السياحي يف العراق وآفةاق يطةويره ( للمةدة 

9 – 1/1/1195    . 

يثمني جهود مةة رالةيا جامعةة بغةداد جناسةبة إ امةة الفعاليةة اخلااةة ل ةالق اوملةة  .11
   11/2/1195يف  99/1219العاملية للحفاظ علأ الرتاح العرا ي ثلعدد 

 هادة يقديرية مة مكتبة ودار خمطو ةات العتبةة العباسةية املقدسةة ملشةارك  كعضةو  .11
ونةةة علميةةة يف املةةؤير الةةدو  السةةنوي الثةةاين وفةة  الةةرتاح املخطةةو  وإحياالةةه املعنةةون ) 

 .   1195/  91/  5 – 2الرتاح املخطو  فكر وحضارة ( للمدة مة 

العباسةةةية املقدسةةةة ملشةةةارك  يف مةةةؤير   ةةةهادة يقديريةةةة مةةةة متحةةةف الكفيةةةل العتبةةةة .12
متحةةف الكفيةةل حتةةت  ةةعار ) اوفةةاظ علةةأ اإلرح اوضةةاري واجةةب وخال ةةي وإنسةةاين ( 

(  اببحثةةي املوسةةوني ) التوظيةةف اال تصةةادي للمتةةاحف املتخصصةةة متحةةف الكفيةةل امنوذجةة
 .   99/91/1195بتاريخ 

 املشاركات يف الندوات واملؤيرات العلمية 
ثحةةع علمةةي يف مةةؤير نتةةاالج التنقيبةةات العلميةةة ا وط / اهلي ةةة العامةةة لةة اثر والةةرتاح ة  -9

   1119بغداد 
ثحةةع علمةةي يف مةةؤير نتةةاالج التنقيبةةات العلميةةة الثةةاين/ اهلي ةةة العامةةة لةة اثر والةةرتاح ة  -1

 1111بغداد 

   1112ثحع علمي يف مؤير اآلاثريني العرب الساباث يف القاهرة ة  -1

ي يف ور ةةة العمةةل حةةوط آاثر الشةةرق مةةاث جامعةةة سةةتوين بةةرول ا مريكيةةة ة ثحةةع علمةة -2
   1112عمان ة 

   1112ثحع علمي يف ور ة العمل حوط اآلاثر ماث وزارة الثقافة العرا ية ة بغداد ة -5
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   1115ثحع علمي يف مؤير اآلاثريني العرب الثامة يف القاهرة ة  -9

را يةةة مةةاث وزارة السةةياحة واآلاثر ة ثحةةع علمةةي يف ور ةةة العمةةل حةةوط وا ةةاث اآلاثر الع -1
   1115بغداد ة 

ثحع علمي يف نةدوة اآلاثر العرا يةة اأ ويةة ة و امتهةا  عيةة وثةر لثقافةة اآلاثر والةرتاح ة  -9
   1119بغداد ة 

 .   1119ثحع علمي يف مؤير اآلاثريني العرب الثامة يف القاهرة ة  -1

   1191 –/ جامعة بغداد  ثحع علمي يف املؤير العلمي ا وط لكلية اآلداب -91

ثحع علمي يف الندوة العلمية املنعقدة يف كلية اآلداب / جامعة بغداد واملوسومة )  -99
  1191 – 1191التنقيبات ا ثرية ودورها يف كشف حضارة بالد الرافدية ( 

ثحةةةع علمةةةي يف النةةةدوة العلميةةةة املنعقةةةدة يف كليةةةة اآلداب / جامعةةةة بغةةةداد املوسةةةومة )  -91
 .   1192اإلثدة امماعية يف العراق ( عاني 

ثحةةةةع علمةةةةي يف املةةةةؤير العلمةةةةي السةةةةنوي الثالةةةةع لكليةةةةة اآلداب / جامعةةةةة القادسةةةةية  -91
اسةةية املقدسةةة ثلتعةةاون مةةاث مركةةز العميةةد الةةدو  للبحةةوح والدراسةةات التةةاباث للعتبةةة العب

 .   1195/ با /12-11للمدة مة 

ثحةةع علمةةي يف املةةؤير العلمةةي الثالةةع لكليةةة العلةةوني السةةياحية / جامعةةة كةةربالن للمةةدة  -92
9-1/1/1195   . 

ثحع علمي يف مؤير كلية اآلداب / جامعة بغةداد املوسةوني ) حقةوق املةروة يف العةراق (  -95
 .   19/2/1195يف 

اب/ جامعةة بغةداد املوسةوني )العلةوني اإلنسةانية ووثرهةا يف ثحع علمي يف مؤير كليةة اآلد -99
 .  91/91/1199 البنان االجتماعي( يف

يف  15/9/1191-11ثحع علمي يف املؤير الةدو  العرا ةي اليةاثين السةاباث للمةدة  -91
 النجف اال رف وكربالن املقدسة .

 
  النشا ات يف منظمات اجملتماث املدين 

 ة بعد سقو  النظاني الباالد  1111عضو مؤسا ممعية اآلاثريني العرا يني / وسست عاني  -1
 راليا  عية اآلاثريني العرا يني عة  ريل االنتخاثت وثال رتاع السري  -1

 مدير حترير جملة وثر الصادرة ثلتعاون ماث  عية اآلاثريني العرا يني  -2

   1115وسست عاني عضو مؤسا  عية وثر لثقافة اآلاثر والرتاح /  -5
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   1111اآلاثريني العرب ومقره يف القاهرة منع عاني  وحتادعضو  -9

 .   ةعضو مركز  ورايب للبحوح والدراسات االسرتاييجي -1

 املنااب ال   غلتها 
   1115و  1112كلية اآلداب / جامعة القادسية عامي   –وستاذ حما ر يف  سم اآلاثر  -9

و  1119مةةةةدير عةةةةاني املركةةةةز الةةةةو ا للمخطو ةةةةات / اهلي ةةةةة العامةةةةة لةةةة اثر والةةةةرتاح عةةةةاني  -1
1111    

و  1119مدير عاني داالرة التحر ت والتنقيبات اآلاثرية / اهلي ة العامةة لة اثر والةرتاح عةاني  -1
1111 . 

 .  1119راليا اهلي ة العامة ل اثر والرتاح / وزارة السياحة واآلاثر سنة   -2

   1111و  1119اهلي ة العامة ل اثر والرتاح / وزارة السياحة واآلاثر   وكيل راليا -5

   . 1119مدير عاني داالرة الدراسات والبحوح / اهلي ة العامة ل اثر والرتاح عاني  -9

   1119راليا حترير جملة املسكوكات العلمية عاني  -1

 .    وح  اآلن 1119كلية اآلداب / جامعة بغداد منع عاني   -وستاذ يف  سم اآلاثر -9

 1195مستشار يف جملا حمافظة بغداد لشؤون السياحة واآلاثر منع عاني   -1
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