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ايًػات اييت ٜتكٓٗا :ايهسد-١ٜايعسب-١ٝاالْهًٝص.١ٜ
ايتشص ٌٝايدزاض :ٞدنتٛزا ٙيف األثاز ايكدمي١
عٓٛإ األطسٚس : ١تكدٜظ احلٛٝاْات يف بالد ايسافدٜٔ
يف ض ٤ٛاملػاٖد ايفٓ َٔ ١ٝاأليف ايتاضع ستْٗ ٢ا ١ٜاأليف ايجايح مّ.

ايػٗادات ايعًُ: ١ٝ
أ -بهايٛزٜٛع يف اآلثاز ايكدمي/١نً ١ٝاالداب/داَع ١بػداد(.)1979-1980
بَ -ادطتري يف اآلثازايكدمي/١نً ١ٝأالداب/داَع ١صالح ايد-ٜٔأزب)2003(ٌٝ
ت -دنتٛزا ٙيف اآلثازايكدمي /١ظاَع ١صالح ايد-ٜٔأزب2010.ٌٝ
 -1اخلربٚ ٠ايٓػاطات ايعًُ: ١ٝ
 ف 5 ٢أب1980ايتشل باخلدَ ١ايعطهس ١ٜيػاٚ 1982 ١ٜأعترب اخلدَ ١ايعطهس ١ٜدلص ١ٜيًددَ١ايٛظٝف.١ٝ

 يف ْٝ14طإ عٌُ نُٓكب أثازَٓرعاّ 1983يف دٜٛإ املؤضط ١ايعاَ ١يألثاز ٚايرتاخ -بػداد/ثِ اْتكٌاىل املدٜس ١ٜايعاَ ١يألثاز املٓطك ١ايٛضطَ/٢فتػ ١ٝأثازدٜاىل .
 عط ١٦ٖٝٛايتٓكٝب يف َػسٚع اْكاد آثازضد محسٚ,ٜٔعط ١٦ٖٝ ٛايتٓكٝب يف املٛاقع تٌ (ضً) ١ُٝٚتٌ(سداد) ٚتٌ (بسدإ )ضُٔ َػسٚع سٛض محس ٜٔستْٗ ٢ا ١ٜأ.1983 ًٍٜٛ
 َطؤ ٍٚغعب ١ايتفتٝؼ  ٚايتشس ٟيف َفتػ ١ٝأثاز دٜاىل ست ٢تػس ٜٔاأل.1988 ٍٚ عط ٛجلٓ ١عسض ٚأفتتاح َتشف دٜاىل احلطاز .ٟعاّ 1989 عط ١٦ٖٝٛايتٓكٝب يف َػسٚع اْكاذ أثاز ضد ايعع ِٝعاّ .1992 َطؤ ٍٚغعب ١ايتشسٜات يف َدٜس ١ٜأثاز أزبَٓ ٌٝر تػس ٜٔاأل.1992 ٍٚ عطَ ١٦ٖٝٛػسٚع اْكاذ قًع ١ازب ٌٝاآلثس ١ٜعاّ .1995 ممجٌ دا٥س ٠األثازٚعط ٛجلٓ ١صٝاْ ١ايدٚز ايرتاث ١ٝيف قًع ١ازبٚ ٌٝممجٌ دا٥س ٠األثازيدٚ ٣شاز٠ايبًدٜات ٚايطٝاس ١عاّ .1997
 عط ١٦ٖٝ ٛحتسٜس دلً ١غاْٝدز اييت تصدزٖا املدٜس ١ٜايعاَ ١اآلثازيف أقً ِٝنسدضتإ َٔايفرت. )2001-1998٠
 عط ١٦ٖٝ ٛايتٓكٝب يف (تٌ قايٓٝر أغا)يف أزب.1998 ٌٝ عط ١٦ٖٝ ٛايصٝاْ ١يبٛاب ١ايعُاد ١ٜيف دٖٛى عاّ 1999 عط ١٦ٖٝ ٛايتٓكٝب  ٚايصٝاْ ١يف نٗف دازضت ٕٛيف دٖٛى .2001-2000 زٝ٥ظ جلٓ ١املطح يًدٚز ايرتاث ١ٝيف أزب ٌٝعاّ .2000 أضتاذ ذلاضسيف َعٗد ايفين يف غكال/٠ٚقطِ ايطٝاس ١عاّ .2004 اضتاذ ذلاضسَ ٚتعاقد يف نً ١ٝاآلداب/قطِ أالثاز/داَع ١صالح ايد-ٜٔأزب ٌٝيًفرت-2003( َٔ ٠.)2007
 غازى يف دٚز ٠املكابس اجلُاع ١ٝاييت اقُٝت َٔ قبٌ ٚشاز ٠سكٛم االْطإ ايعساق ١ٝيف بػداد عاّ .2004 ممجٌ املدٜس ١ٜايعاَ ١يآلثاز يف ٖ ١٦ٝتٓكٝبات داَع ١صالح ايد ٜٔنً ١ٝاألداب –قطِ األثازيف(تٌقصسا)يف عٓها 2004 ٠ٚملٛمسني .
 عط ٛيف املعٗد ايعساق ٞحلُا ١ٜاألثاز ٚايرتاخ َٓر عاّ 2010اىل األٕ . عط ٛاهل ١٦ٝايتأضٝطط ١يٓكاب ١اآلثازٜني يف نسدضتإ َٓر عاّ .2006 عط ١٦ٖٝٛايتشسٜسيف دلً(١ضٛبازت)ٛاألثس ١ٜعاّ 2008ستْٗ ٢ا ١ٜعاّ .2004 عط ٛجلٓ ١ايعًٝا املػهً َٔ ١قبٌ دلًظ ايٛشزا ٤يف أقً ِٝنسدضتإ آلعداد دزاض ١س ٍٛصٝاْ ٚ ١تطٜٛسايطٛم ايكٝصسٚ ١ٜايبٛٝت ايرتاث ١ٝيف نفس ٟعاّ .2008

ايدزاضات  ٚاالعاخ  ٚاملكاالت املٓػٛز ٠يف اجملالت ايعًُ: ١ٝ
أٚال -ايهتب  -تأيٝف نتاب بعٓٛإ – أزب ٌٝدزاض ١تأزخي – ١ٝعاّ  2013باألغرتاى َع دلُٛعَٔ ١
أضاتر ٠اجلاَع. ١

ثاْٝا  -ايتكازٜس ايعًُ ١ٝعٔ ْتا٥ر ايتٓكٝبات األثس ١ٜيف عدد َٔ املٛاقع َٓٗا :تٌ قايٓٝر
أغا ٚخٓظ ٚتٌ نًو َػو .
ثايجا  -ايبشٛخ املٓػٛزٚ ٠املكبٛي ١يًٓػسيف اجملالت احملهَُٗٓ ١ا :
ْ-1تا٥ر ايتٓكٝبات األثس ١ٜيف تٌ نًو َػو املٛضِ ايجاْ2011- ٞيف دلً ١ضَٛس ايعدد.)2014(59
-2عح َػرتى عٔ ْتا٥ر ايتٓكٝبات األثس ١ٜيف تٌ نًو َػو املٛضِ ايجايح ٚايسابع 2013-2012يف دلً١
نً ١ٝاألثاز داَع ١ايكاٖس, ٠ايعدد َ .18كب ٍٛيًٓػس .
-3عح َػرتى بعٓٛإ (املٓذصات املعُاز ١ٜيف ايعصس ايبابً ٞايكد. ِٜدزاض ١يف أبٓ ١ٝايكصٛز –دلً١
داَع ١زاب١زَ . ٜٔكب ٍٛيًٓػس .
-4عح بعٓٛإ (َعطٝات ايب ١٦ٝايطبٝع ١ٝيف نٛزدضتإ ٚاْعهاضٗا يف تطٛز فٔ ايعُازَٓ ) ٠ػٛز يف دلً١
األنادمي. ١ٝ

زابعا  -املطاُٖات بايبشٛخ يف املؤمتسات ٚايٓدٚات ايعًُ ١ٝاحملًٚ ١ٝايعامل: ١ٝ
أ-عح بعٓٛإ (ايتطٛز ايعُساْ ٞيف أزبٚ ٌٝاْعهاضٗا عً ٢قًعتٗا ) َٓػٛز يف ٚقا٥ع املؤمتس ايعًُ ٞايدٚيٞ
األ ٍٚألعُاز قًعٚ١ٖ ١يري (أزب.2007 ) ٌٝ
ب -عح بعٓٛإ (أزب ٌٝيف ض ٤ٛايتٓكٝبات األثسَٓ ) ١ٜػٛز يف ٚقا٥ع املؤمتس ايعًُ ٞايجاْ26-24 َٔ ٞ
غباط -2013أزب . ٌٝعاّ .2014
خ -عح َكدّ يف املؤمتس ايعامل ٞس ٍٛأثاز نٛزدضتإ يف ايعاصُ ١ايْٛٝاْ– ١ٝأثٓٝا  -بعٓٛإ (ْتا٥ر
ايتٓكٝبات األثسٚ ١ٜاملهتػفات احلدٜج ١يف نًو َػو ).

ز -عح َكدّ يف املؤمتس ايعامل ٞيف أزبْٝ7-10 َٔ ٌٝطإ -2014كونفزانسى ئةربيالى كؤن –ميذووى
أربيل ثيش ئيسالم –نإ ايبشح بايًػ ١ايهسدٚ ١ٜحتت عٓٛإ (ميَذووى نيشتةجيَبون لة
ناوضةكانى هةولري لة ذيَز رؤشهايى هةلَكؤلَيهى شويَهةوارى ) .

خاَطا – ايبشٛخ املٓػٛز ٠يف اجملالت غري ذلهُ : ١قدَت ايعدٜد َٔ ايبشٛخ
ٚايتكازٜسٚاملٛاضٝع املرتمج ١يف دلالت -غاْدز ضؤبازتؤ يف دلاٍ أختصاص األثاز .اضاف ١اىل
املػازن ١يف ايٓدٚات ٚايطُٓٝٝازات يف دلاٍ املطح ٚايتٓكٝب .

ضادضا – ايتدزٜظ
تدزٜظ املكسزات األت: ١ٝ
أَ-سسً ١ايبهايٛزٜٛع يف قطِ األثاز َٓٗا  :عصٛز َا قبٌ ايتازیخ  -طسم ايتٓكٝبات األثس,١ٜايعُاز ٠ايكدمي١
,ايفداز ايكد, ِٜتازٜذ ايهٛزد ايكد, ِٜاحلطازٚ ٠ايرتاخ .
بَ-سسً ١ايدزاضات ايعًٝا َٓٗا  :ايفٓ ٕٛايكدمي– ١ايعُاز ٠ايكدمي. ١
زَ-اد ٙعًِ املتاسف طًب٘ دزاضات ايعًٝا يف قطِ ايتازٜذ ايكد ِٜظاَع٘ زاب٘زٜٔ
د-األغساف عً ٢ايسضا ٌ٥ايعًُ ١ٝيف داَع ١صالح ايد. ٜٔ
َٓ -ٙاقػ ١زضا ٌ٥املادطترييف قطِ األثاز .

