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بٌانات الشخصٌة:
 اإلسم /كاروان صدٌق بكر حمد اللقب /بلباس الحالة اإلجتماعٌة /متزوج -عنوان السكن /أربٌل /حً كوردستان

 رقم الموباٌل00964-0750-4624048 / -تأرٌخ ومحل الوالدة 1896/1/22 /أربٌل /حً بهار

 البرٌد األلكترونً/ تأرٌخ أول تعٌن فً الجامعة كمعٌد 2008/3/25 / محل العمل الحالً /مدرس بقسم األثار بكلٌة األداب  -جامعة صالح الدٌن/أربٌل العنوان الوظٌفً /مدرس جامعً -اللقب العلمً /مدرس مساعد

saddiqkarwan@gmail.com & Karwan.bekr@su.edu.krd

الشهادة
التحصٌل
العلمً
 التخصص -التخصص

التقدٌر

.1بكالورٌوس ( -1جٌد جدا)
( -2جٌد جدا)
.2ماجستٌر

الجامعة

التوقٌع:

الكلٌة

القسم

سنة التخرج

صالح الدٌن أربٌل األداب

األثار

()2009
()2015

العام /األثار والحضارة القدٌمة
الدقٌق /العمارة الدٌنٌٌة(المعابد)

اللغة

الكوردية

العربية

األنجليزية

درجة اإلجادة

اللغة األم

جٌد جدا

جٌدجدأ

 خبرات فً مجال التكنولوجٌا المعلومات:كومبٌوتر

األنترنٌت

Microsoft Word, Microsoft Ootlook

Web Browsing,Download and Upload

Microsoft Excel

Information Technology and Hardware

Microsoft Power Point

Mail,Gmail,Hotmail,Share
↓↓↓

 الخبرات والهواٌات خارج اإلختصاص:الفلسفة
فلسفة (التأرٌخ،
األخالق،األدٌان،
اإلجتماع)

التنمٌة والتعلٌم
العلم النفس
العلم النفس التربوى النقاش العلمً،
واإلتصال،علم النفس المنهج البحث
العلمً الدقٌق
الطالب والتعامل

السٌاحة والتطوٌر
تطوٌر المناطق لنبع
الربع وجذب السٌاح

الفن
الفنون التشكٌلٌة
القدٌمة والحدٌثة

 الخبرات العلمٌة: /1شارك فً تنقٌبات تل قصرا فً حً عنكاوة من ال شمال قلعة أربٌل سنة( 2004حتى  )2002ثالث
مواسم التنقٌب.
 / 3وشاركت فً عدة دورٌات الخاصة بكٌفٌة اإلدارة المعلومات وإدخالها عبر شبكات المواقع األنترنٌت
فً عام، 2010
فً جامعة صالح الدٌن.
 / 4وشاركت فً دورة"الحورٌون لغتهم وحضارتهم" من قبل جامعة لٌدن ،فً جامعة صالح الدٌن بدءا
من التأرٌخ( 2009/6/18إلى .)2009/2/2
 /5وشاركت فً التنقٌب الدولً من موقع "ساتوقةال"فً الجنوب قضاء (كوٌة) مع بعثة المشتركة مابٌن
جامعة صالح الدٌن/أربٌل ،جامعة لٌدن/هولندا وجامعة لٌبزك/ألمانٌا فً التأرٌخ ( 2010/5/1حتى
.)2010/6/2
 /6/1شاركت فً دورة تدرٌبٌة متقدمة فً فقه اللغة السومرٌة  -األكدٌة وكٌفٌة حفظ الواح المسمارٌة فً
حقل التنقٌب وكٌفٌة صٌانتها فً المختبر من المعهد العراقً لصٌانة األثار والتراث فً أربٌل بدءا من
التأرٌخ( )2012/8/2إلى (.)2012/8/22
 /6شاركت كممثل قسم األثار فً التنقٌبات المشترك بٌن جامعة صالح الدٌن وجامعة برشلونة اإلسبانً
بدأ من تأرٌخ( 2012/4/9إلى .)2012/5/12
/2شاركت كعضوء قسم االثار جامعة صالح الدٌن فً الدورة التدرٌبٌة البولٌسٌة االٌطالٌة
المعروفة( )Carabinerianلحفاظ االثار من النهب والتدمٌر بدأ من تأرٌخ(-19الى.)2012/2/29

 عدد البحـــــــــــــــوث المقـــــــــــدمة : - 1ظهور إله إنكى على األختام األكدٌة(بحث تخرج .)2009-
 - 2المعابد الطولٌة من عصر العبٌد حتى نهاٌة العصر البابلً القدٌم(1585- 4000ق.م)(رسالة ماجستٌر -
.) 2015
- 3معابد نابو فً المدن االشورٌة(دراسة تحلٌلٌة معمارٌة)
- 4الصنارات الحجرٌة فً متحف اربٌل(نماذج غٌر مدروسة)

 سٌمنارات المقدمة إلى القسم األثار: - 1البناٌات الدٌنٌة وظهور المعابد فً عصور ماقبل التأرٌخ حتى عصر البابلى القدٌم(.)2015
 - 2حجرة الداٌتون فً المعابد القدٌمة ،نماذج األولى لظهور حجرة اإلمام فً المساجد
اإلسالمٌة(.)2016

 مناهج التدرٌس: - 1كومبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات ،لسنة(.)2016- 2015
 - 2األختام ،لسنة(.)2016-2015
 - 3الفخار ،لسنة( ) 2016- 2015و(.) 2012- 2016
 - 4الفنون القدٌمة ،لسنة(.)2016-2015
 - 5العمارة القدٌمة ،لسنة(.)2012- 2016
 - 6النصوص األثارٌة باللغة اإلنجلٌزٌة.) 2012- 2016(،

- 2تأرٌخ بالد وادى الرافدٌن.)2019(،

 العضوٌة فً الجمعٌات والهٌئات والخبرات العملٌة. /1مدٌر المكتبة قسم األثار فً كلٌة األداب -جامعة صالح الدٌن.
 /2عضو ورئٌس اللجنة اإلمتحانٌة فً قسم األثار سنة(.)2016- 2015
 /3عضو اللجنة ()Google Educationلسنة(.)2016
 /4عضو اللجنة التصٌح دفتر اإلمتحانات(.)2015
 /5عضو اللجنة اإلفتتاح المعارض داخل الكلٌة(.)2016
 /6عضو اللجنة النشاطات القسم داخل الكلٌة(.)2012
/2عضو اللجنة الصحة والسالمة داخل الكلٌة(.)2012
/9رئٌس اللجنة الجودة النوعٌة فً قسم األثار بجامعة صالح الدٌن(.)2019

 حضور المؤتمرات والورشات العمل:- 1عضو اللجنة الترتٌب المؤتمر أربٌال االول() 2012- 2016
- 2عضواللجنة الترتٌب المؤتمر اربٌال الثانً( ) 2019
- 3عضو اللجنة العلمٌة فً ورشة العمل مدٌنة عقرى() 2012
- 4عضو اللجنة العلمٌة فً ورشة العمل مدٌنة كركوك ودورها التراثً واالثاري(.)2019

