CV
شانيازي كةضي

ناو :نسًني عوي حمٌد أًني
ذً.ؤبايى0750 402 10 48 :
ئيٌةيى narminali@yahoo.Fr :
ضاهَي هةدايم بووى 1967 / 5 / 19 :كةزكون
زِةطةشناًة :كوزد – عيَساقي
غازةشايي شًاى :كوزدي  -عةزةبي  -إنطويصي  -فةزنطي
ئازةشووةكاى :حةش بة ويَهةكيَػاى,ضاالَكي زوَغهبريي و يونةزي خويَهدنةوة ,ضسوغت ثازيَص

دةشطاي هيَلوَهَيهةوة:
UMR 8167 oient et Mediterranee CNRS – Paris 
 دةشطاي هيَلوَهَيهةوةي زِوَذيةالَت دةزياي ناوةزِاضت ضةنتةزي هيَلوَهَيهةوةي نيػتيٌاني فةزةنطي-ثازيظ.
 ثةميانطاي فةزةنطي بوَ زوَذيةالَت نصيم – يةوهيَس .IFPO – Erbil
 شانلوَي ؾالح اهديو كوَهيَري ئاداب  /بةغي غويَهةواز  /هة  2004تاوةكو ئيَطتا.
كازي ثيػةيي هة دةشطاكاى:
ً اًوَضتاي يازيدةدةز هة شانلوَي ؾالح اهديو بةغي غويَهةواز – يةوهيَس.
 زيَلدةزي كوَنفسِانطي شانطيت و كازي غويَهةوازي.

 وةزطيَسي شًاني (كوزدي – فةزةنطي – عةزةبي)
 ضلستيَسي حتسيس طوَظازي هيَلوَهَيهةوةي ًيصوَ ثوَتاًيا – ثازيظ ذًازة 1ي ضاهَي 2018
Mesopotamia studies – N 1 – 2018
دبـوــوَم:
 دكتوَزا هةغويَهةواز و ًيَروو هة ضاهَي  2001هة شانلوَي ظسضايي  /فةزةنطا بابةتي دكتوَزاكة هةضةز
كةنيطةو ديس هةكوزدضتاني عيَساق و ثيَؼ و دوايي ياتين ئيطالم.
ً اجطتيَس هة ًيَروو – ضوضيو – كوتوز (غويَهةواز ضاهَي  1997هة شانلوَي ظسضايي  /فةزةنطا غويَهةوازة
كوَنةكاى و ضةدةي ناوةزِاضت هةكوزدضتاني عيَساق.

 بلاهوزيوَع هة ًيَروو هة شانلوَي ؾالح اهديو يةوهيَس هة ضاهَي .1990
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كازي ثيػةييProfessional :
 هة ضاهَي  2019ئةنداًي هة تيٌي غويَهةوازي فةزةنطي هة طسدي أًياى – ئاكسيَ.
 هة ضاهَي  2019بةغدازيلسدني هة كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي هةضةز كوَية هة زةوتي غازضتانيةتدا هة كوَية
– شانلوَي كوَية .2019 / 4 / 3
 هة ضاهَي  2019بةغدازيلسدى هة كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي هةضةز يةوهيَس هةضةز ضاوة ًيَروويةكاندا هة
شانلوَي ؾالح اهديو – يةوهيَس 2019 / 4 / 10
 هة ضاهَي  2019بةغدازيلسدى هة كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي هةضةز غويَهةواز و كوتوز هة شانلوَي ؾالح اهديو
بةغي غويَهةواز – يةوهيَس .2019 / 4 / 30-29
 زِيَلدةزي ًيصطسد بة ياوبةؽ هةطةيَ بسبازة كوتوزو هةطةيَ جوهي بوى أكسي هةضةز ًةضيحيةت هة عيَساق
هةطةيَ ياتين ضةزةتاي ئيطالم ثةميانطاي فةزةنطي زوَذيةالَتي نصيم يةوهيَس هةطةيَ شانلوَي ؾالح اهديو
بةغي غويَهةواز هة . 2019 / 5 / 5 – 4و ثيََِلةغلسدني دووبابةت هةم ًيصطسدة.
 بةغدازيلسدى هة وَزن غوَث هة ثةميانطاي عيَساقي بوَ ثازاضتين غويَهةواز هة ذيَس ناونيػاني ((احلافظ
عوى جمتٌعات الرتاث الثقايف املتأثر بداعؼ يف اهعساق))  2019 / 4 / 9هة اليةى باهَويَص خانةي
ئةًةزيلا زيَلدسابوو هة يةوهيَس.
 هة  2018 / 11 / 6ئةندام هة تيٌي غويَهةوازي ئيطجاني هة ( )Adabباغووزي عيَساق (ديوانية تى
بطٌاية)

 بةغدازيلسدى هة كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي شانلوَي  Utrechtsيوَهَةندا حةظدةًني كوَنفسِانطي نيَودةوهَـةتي
هةضةز أزكيوهوذي ًطيحي .2018 /
 ئةنداًي هة تيٌي غويَهةوازي ئةًةزيلي شانلوَي يازظازد بوَ بسِي ثيَواني ناوضةي يةوهيَس ( EPAS – the
 )Erbil plain Archeologie projectشانلوَي يازظازد.
 ئةنداًي هة تيٌي غويَهةوازي فةزةنطي هة طسدي مشاًم2018 – 2011.
 بةغدازيلسدني هة كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي هةضةز غويَهةواز و كوتوز هة كوزدضتاى  /شانلوَي ؾالح اهديو هة
يةوهيَس .2018 / 5


بةغدازيلسدني هة وَزن غوَث هةضةز ( )work shop re gardin unescoو شانلوَي ؾالح اهديو و

 )chaire for cultural heritage( IFPOبةغي تةالز ضاشي و بةغي غويَهةواز (– 2018
. )2017
 ثيَػلةغلسدني ضيٌيهازيَم هة ئيهطتوي كوزدي ثازيظ  /فةزةنطا هةضةز تيَلداداني غويَهةوازي و كوتوز
ًطيحي و يصيدي و غبم هةاليةى داعػةوة هةكوزدضتاى  /ثازيظ .2017/ 4
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 بةغدازيلسدى هة كوَنفسانطي نيَودةوهَةتي  UNESCOدةوهَةتي عةزةبييةكاى 2018 – 2015
ئةنداًي طفتوطوَكسدني ضةنديو ًاضرت هة شانلوَي ضوزبوى  /فةزةنطا هةضةز غويَهةواز إضالًي.

























نويَهةزي (املعًد اهعامل اهعسبي هة ثازيظ) بوَ ًوَشةخانةي بةغداد و ضويٌَاني بوَ يةهَبرازدني ضةند
ثازضةيةكي غويَهةوازي بؤ ثيَػةنطاي ًةضيحيةكاني زوَذيةالَت دوو يةشاز ضايَ هة ًيَروو 2016 / 1
ثازيظ.
هة  2016 – 2011بةزيَوبةزي دووم هة تيٌي غويَهةوازي فةزةنطي هة باشياى – ضويٌَاني.
هة  2016 / 6هة ثازيظ (املعًد اهعامل اهعسبي هة ثازيظ) بةغدازي كسدى هة ًيصطسد هةضةز (غويَهةواز و
كوتوز ًةضيحي هة زوَذيةالَت ) باضي كازي تيٌي غويَهةوازي هة باشياى كوزدضتاى هة .2016 / 6
ثيَػلةغلسدني مسيهازيَم هة (ثةميانطاي يونةزي أزكيوهوذي هة شانلوَي ثازيظ هةضةز زيَجيَواني
غويَهةوازي ناوضةي خمٌوز) .2016
ئةنداًي دةضتةي بةزيَوبةزي تيٌي فةزةنطي هة طسدي قؿسي مشاًم يةوهيَس .2018 – 2011
بةزيَوبةزي دووةم هة تيٌي غويَهةوازي ضيلي بوَ زوثيَوي كسدني ناوضةي خمٌوز و ثسدي و حصة) هة ضاهَي
. 2015 – 2013
بةزيَوبةزي دووةًي تيٌي غويَهةوازي فةزةنطي هة باشياى .2016 – 2011
ئةندام هة زيَلدةزي كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي شانلوَي ضوزبوى هة ثازيظ هةضةز غويَهةواز هة كوزدضتاى
.2013و ثيَػلةغلسدني بابةتيَم
بةغدازيلسدى هة كوَنفسِانطي نيَودةوهَةتي شانلوَي أثينا  /يونازة هةضةز غويَهةواز هة كوزدضتاى
.2013ثيَػلةغلسدني بابةتيَم
ئةندام هة تيٌي زوثيَوي قةالَكاني كوزدضتاى هة اليةى  IFPOثةميانطاي فةزةنطي بوَ زوَذيةالَتي نصيم.
2013
خوهيَم هة ًوَشةخانةي هوَفس بةغي زوَذيةالَتي كوَى هة ( 2012 / 12 / 1تا  )2013 / 2 / 15ثازيظ.
ئةندام هةيةكةم تيٌي يةهَلوَهيَين غويَهةوازي هةضةز قةالَي يةوهيَس .2013 / 9
ئةندام هةتيٌي غويَهةوازي فةزةنطي بوَ زوثيَوي كسدني ناوضةي ضويٌَاني و زانية .2013
ئةنداًي هيَرنةي ضاالَكي زوَغهبريي شانلوَي ؾالح اهديو  2010 – 2009كوَهيَري ئاداب.
بةزيَوبةزي دووةم هة كازي غويَهةوازي هة (مدرسة قبًاى  /اهعٌادية) .هة تيٌي جيَلي .2009
دةضتةي بةزيَوبةزايةتي يةكةم تيٌي غويَهةوازي فةزةنطي هة كوزدضتاى هة طسدي كوم ًػم يةوهيَس
.2010
ئةنداًي كوًَيَيت كوَنفسانطي نيَودةوهَةتي هةضةز (نووضيين ًيَروو ئةًسوَكة :رؤية فسنطية عساقية) هةطةيَ
ثةميانطاي فةزةنطي بوَ زوَذيةالَتي نصيم  IFPOيةوهيَس و شانلوَي ؾالح اهديو  2010يةوهيَس.
ئةنداًي طفتوطوَكسدني ضةنديو ناًةي ًاضرت هة غويَهةواز هة شانلوَي ؾالح اهديو.
بةغدازيلسدى هة كوَنفسِانظ و مسيهاز هة دةزةوةي كوزدضتاى و هة كوزدضتاى.
هة ضاهَي  2004تا ئيَطتا ًاًوَضتام هة بةغي غويَهةواز هة شانلوَي ؾالح اهديو.
هة ضاالَني  2001 – 1994خويَهدني شًاني فةزةنطي و ًاجطتري و دكتوَزا هة فةزنطا.
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 هة ضاالَني  2004 – 2000كازكسدى وةن وةزطيَسي شًاني كوزدي – عةزةبي – فةزةنطي هة ثازيظ.
 هة ضاالَني ً 1994 – 1992اًوَضتاي ئاًادةيي هة شانلوَي كضاى هة يةوهيَس.
 هة ضاهَي  1990تةواوكسدني خويَهدنيةبلاهوزيوَع هة بةغي ًيَروو شانلوَي ؾالح اهديو يةوهيَس.

بالَوكساوةكاى:
 هة  2016كتيَبيَم بةياوبةغي هةضةز غازةكاني ضةدةي ناوةزِاضيت هة باكووزي ًيصوَثوَتاًيا بةشًاني
إنطويصي بالَوبوَتةوة.
 هة  2018كتيَبيَم هةضةز غويَهةواز ًةضيحيةكاني كوزدضتاني عيَساق بةشًاني عةزةبي.
 هة  2011بالَوكسدنةوةي كتيَبةكي ياوبةؽ هةطةيَ (د.عٌاد عبداهطالم) هةضةز (غوايد املقربة السلطانية
يف العمادية) .
 بالَوكسدنةوةي دةياى هيَلوَهَيهةوة بةشًانب عةزةبي هةضةز غويَهةواز و ًيَرووي كوزدضتاى هة طوَظازة
شانطتيةكاى ناوةوةي كوزدضتاى و هة دةزةوة (فةزةنطا – بةزيتانيا – كةنةدا – يوَهَةندا).
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