السيــــــــــــرة الذاتـــــــــــــــية )( C.V

جامعة صﻼح
الدين/
كلية اﻷداب

اسم الرﺑاﻋﻲ
ﻋنوان السكن
العنوان
الﻼكترونﻲ
تاريخ الوﻻدة
اﻻﻋدادية
المتخرج منها
تاريخ أول تعين
فﻲ الجامعة
تأريخ اللقب
العلمﻲ
التحصيل العلمﻲ

التوقيع:

بلباس

كاروان صديق بكر ﺣﻤد
أربيل /كوردستان -العراق
الشخصﻲ karwansaddiq@gmail.com :الجامعﻲKarwan.bekr@su.edu.krd :
اللقب

1986/1/22
أزادي

محل الوﻻدة
المحافظة

2009/3/25

محل العمل الحالﻲ

2015/3/25

اللقب العلمﻲ

التقدير
الشهادة
ً
)جيد جدا( بدرجة
/1بكالوريوس
العلﻤية )(83,355
)جيد جداً( بدرجة
/2الﻤاجستير
العلﻤية
)(85,25
/3الدكتوراه
طالب في مرﺣلة
الﻤناقشة إنشاءﷲ
اﻷثار والحضارات القديﻤة

أربيل
أربيل-العراق

السنة

كلية اﻷداب/قسم اﻷثار
الﻤدرس الجامعي
الجامعة
صﻼح الدين/
أربيل
صﻼح الدين/
أربيل
صﻼح الدين/
أربيل

التخصــﺺ
العــــــــــــام
التخصﺺ الدقيق العﻤارة القديﻤة ،العﻤارة الدينية.
اللغــــــــــــــــــــــــــــــــات
اسم اللــــــــغة
الكردية
/1
العربية
/2
اﻻنجليزية
/3
التكنولوجيا
اﻷنترنيت

يجيدها ويعرفها


الكومبيوتر



الحالة
اﻹجتماﻋية
رقم الهاتف

2003/3/27
الﻤتزوج

075046240
48

الكلية
اﻵداب

القسم
اﻷثار

سنة التخرج
2008

اﻵداب

اﻵثار

2015

اﻵداب

اﻵثار

2022

يجيدها
√
√

الخبرات العلمية:
 /1وشارك في تنقيبات تل قصرا في ﺣي عنكاوة من الشﻤال قلعة أربيل سنة) 2004ﺣتﻰ .(2007

يعرفها

√
له خبرة فﻲ...
EMAIL,
BROWSING,
SHARING, GROUP
WORKING, AND
UPLOADING.
WORD, EXCEL,
POWERPOINT, AND
OUTLOOK

 /2شاركت كعضو التنقيب في تل لشكر في كسنزان من أربيل سنة .2017
 /3وشاركت في دورة"الحوريون لغتهم وﺣضارتهم" من قبل جامعة ليدن ،في جامعة صﻼح الدين بدءا ً من التأريﺦ)2008/6/19
إلﻰ .(2008/7/2
 /4وشاركت في عدة دوريات الخاصة بكيفية اﻹدارة الﻤعلومات وإدخالها عبر شبكات الﻤواقع اﻷنترنيت في عام، 2010في جامعة
صﻼح الدين.
 /5وشارك في التنقيب الدولي من موقع "ساتوقةﻻ"في الجنوب قضاء)كؤية( مع بعثة الﻤشتركة مابين جامعة صﻼح الدين/أربيل،
جامعة ليدن/هولندا وجامعة ليبزك/ألﻤانيا في التأريﺦ ) 2010/5/1ﺣتﻰ .(2010/6/2
 /6وشاركت في دورة تدريبية متقدمة في فقه اللغة السومرية -اﻷكدية وكيفية ﺣفظ الواح الﻤسﻤارية في ﺣق ل التنقي ب وكيفي ة ص يانتها
في الﻤختبر من الﻤعهد العراقي لصيانة اﻷثار والتراث في أربيل بدءا ً من التأريﺦ) (2012/9/2إلﻰ).(2012/9/27
/7شاركت كﻤﻤثل قسم اﻵث ارفي التنقيب ات الﻤش ترك ب ين جامع ة ص ﻼح ال دين وجامع ة برش لونة اﻹس بانية ،بت أريﺦ  2017 /4 /8إل ﻰ
.2017 /5 /12
 /8وشاركت كعضوء قسم اﻵثار جامعة صﻼح الدين في الدورة التدريبية البوليس ية اﻹيطالي ة الﻤعروف ة ب) (Carabinarianلحف اظ
اﻵثار من النهب والتدمير الذي كان بدأ من  2017 /7 /18إلﻰ .2017 /7 /28
 /9وشاركت في دورة رسم الفخار والسيراميك سنة .2019
ﻋدد البحـــــــــــــــوث المقـــــــــــدمة إلى جامعة صﻼح الدين والمجﻼت العلمية:
 /1الﻤعابد الطولية من عصر العبيد ﺣتﻰ نهاية العصر البابلي القديم)1595-4000ق.م() ،ماجستير سنة.(2015
 /2ظهور إله إنكي علﻰ اﻷختام اﻷكدية )مشروع بحثه التخرج سنة.(2008
 /3الطرز العﻤارية للﻤعابد من اﻷلف الرابع إلﻰ منتصف اﻷلف اﻷول قبل الﻤيﻼد) ،دكتوراه سنة .(2022
 /4ظهور الﻤباني الﻤدورة في شﻤال بﻼد الرافدين في عصور ماقبل التأريﺦ )بحث مشترك تقدمت وألقاها في الﻤؤتﻤر الدولي الثالث
لقسم اﻵثار بعنوان أربيﻼ القديم سنة.(2019
 /5معابد نابو في الﻤدن اﻵشورية )دراسة تحليلية معﻤارية() ،بحث مشترك تقدمت وألقاها في الﻤؤتﻤر الدولي اﻷول لكلية اﻵثار/
موصل بعنوان آثار وتراث نينوى عﻤق الﻤاضي وآفاق الﻤستقبل الذي كان عقد يومي  /13 -12آذار.(2019 /
الخبرات الوظيفية ،والعضوية فﻲ الجمعيات والهيئات العلمية:
 /1أمين مكتبة قسم اﻷثار في كلية اﻷداب-جامعة صﻼح الدين من 2009إلﻰ .2016
 /2ﺣصل شهادة طرائق التدريس سنة .2015
/3عضو ورئيس اللجنة اﻹمتحانية في قسم اﻵثار سنة ).(2016 -2015
 /4عضو اللجنة)(google educationفي سنة.2016
/5عضو اللجنة التصحيح الدفاتر اﻹمتحانات لسنة .2015
/6عضو اللجنة اﻹفتتاح الﻤعارض داخل الكلية سنة.2016
 /7عضو اللجنة النشاطات قسم اﻵثار /كلية اﻵداب سنة.2017

 /8عضو اللجنة الصحة والسﻼمة علﻰ مستوى كلية اﻵداب /جامعة صﻼح الدين سنة .2017
/9عضو اللجنة الجودة النوعية علﻰ مستوى كلية اﻵداب ،ومسؤول الجودة النوعية علﻰ مستوى قسم اﻵثارلسنة .2018
 /10عضو اللجنة التحضيرية للﻤؤتﻤر اﻷول بعنوان أربيﻼ القديم سنة .2017
 /11عضو اللجنة التحضيرية للﻤؤتﻤر الثاني بعنوان آثار وتراث أربيل سنة .2018
 /12عضو اللجنة التحضيرية واﻹستشارية للﻤؤتﻤر الثالث بعنوان أربيﻼ القديم سنة .2019
 /13عضو اللجنة العلﻤية للورش العﻤل الخاص بﻤدينة عقرى ﺣفاظ آثارها وتراثها الحضاري سنة.2017
 /14عضو اللجنة العلﻤية للورش العﻤل الخاص بعنوان ﺣضارة كركوك في ضوء الﻤخطوطات اﻵثارية والتراثية سنة.2018
 /15عضو اللجنة التحضيرية للﻤؤتﻤر اﻷول بعنوان تأريﺦ الﻤسكوكات القرون الوسطﻰ في شرق اﻷوسط سنة .2017
 /16عﻤل في منصب مقرر قسم اﻵثار من سنة  2018 /10 /3إلﻰ .2020 /10 /17
التعليم واﻹمكانيات التدريس:
/1تأريﺦ العﻤارة.
/2الفنون التشكيلية القديﻤة والحديثة.
 /3تأريﺦ اﻷديان وماقبل الفلسفة.
 /4السياﺣة.
 /5النقاش العلﻤي ،والﻤنهج البحث العلﻤي ،واﻹشراف البحوث التخرج.
computer skill /6
تقيم المدرس فﻲ الجودة النوﻋية ﻋلى مستوى الجامعة:
CAD
year
A+
2017
A
2018
A
2019
A+
2020
A+
2021
A+
2022

Teacher Portfolio
A
A+
A+
A
A
B

Student Feedback
A
A+
A
PASS
A+
A

المنصات والراﺑطات اﻹجتماﻋية والعلمية للمدرس ﻋلى شبكات اﻷنترنيت:
https://scholar.google.com/citations?view_op=list
_works&hl=en&user=w2oCCWYAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Karwan-Saddiq
https://www.linkedin.com/in/karwan-bekr50543b134/?originalSubdomain=iq
https://www.facebook.com/karwan.saddiq
https://independent.academia.edu/SaddiqKarwan
https://academics.su.edu.krd/karwan.bekr

Google Scholar
Research gate
Linked in
Facebook
Academia
Academic Staff page

