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.المؤھالت العلمیة : ًأوال 

التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

١٩٩٠االداببغدادبكالوریوس

١٩٩٩معھد االثار واالنثوبولوجیا)االردن( الیرموكالماجستیر

٢٠٠٦االداببغدادهالدكتورا

أخرى

الصورة 



.التدرج الوظیفي : ًثانیا 

.عي التدریس الجام: ًثالثا 

الى- من الفترة  الجامعة)الكلیة/ المعھد (الجھةت

ولحد االن٢٠٠٠كلیة التربیة للبنات/ بغدادكلیة التربیة للبنات1

2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

٢٠٠٦- ٢٠٠٠للبناتالتربیةكلیة مدرس مساعد١

٢٠٠٩- ٢٠٠٦للبناتالتربیةكلیھ مدرس٢

ولحد االن- ٢٠٠٩كلیھ التربیة للبناتأستاذ مساعد٣

٤

٥

٦



.المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا: ًرابعا 

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
ولحد االن٢٠٠٠تاریخ العراق القدیمیخالتار١

ولحد االن٢٠٠٠تاریخ الوطن العربي القدیمالتاریخ٢

٢٠٠٨-٢٠٠٣التاریخ الساساني والبیزنطيالتاریخ٣

ولحد االن٢٠٠٠تاریخ الوطن العربي القدیمالجغرافیة٤

٥

٦

٧

٨

٩

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (: ًخامسا

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧



.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات : ًسادسا

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

بوستر / بحث ( 

)حضور

مؤتمر علمي االول حول 1

المرأة

مشارك في بحثجامعة بغداد/كلیھ اللغات٢٠٠٢
مشارك في بحثجامعة بغداد/كلیھ االداب٢٠٠٥مؤتمر علم ثان حول المرأة2
مشاركاالردن/ عمان٢٠٠٤ورشة عمل عن االثار3
مشاركاالردن/عمان ٢٠٠٧ورشة عمل عن االدارة4
ندوة حول مكانة المرا ة عبر 5

العصور

مشارك في بحثربیھ للبناتكلیة الت٢٠٠٨
حضورفندق فلسطین٢٠٠٩المؤتمر الدولي حول المراه6
7

. االخرى األنشطة العلمیة : سابعا 

خارج الكلیةداخل الكلیة
رئیس اللجنة العلمیة والدراسات العلیا في القسم منذ 

٢٠٠٧عام 
٢٠٠٧رئیس اللجنة االمتحانیھ منذ عام 

أو تطویر المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع : ثامنا

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت

٢٠٠٧مجلة كلیة التربیھ للباتالمسوحات االثریة في وادي الیابس في االردن١

عادات وطرق الدفن في العصر البرونزي ٢

المتأخر في االردن

كلیة / مجلة االستاذ

ربیھالت

٢٠٠٨

٢٠٠٨بغداد/مجلة كلیة االدابالوالئم في المصادر المسماریھ٣

٤



.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا





.و شھادات التقدیرالجوائز كتب الشكر ، : ًعاشرا

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠٠٧منذ عام السید عمید الكلیة المحترمالشكر والتقدیرعدد من كتب١
٢٠١١بابلرئیس جامعةكتاب شكر وتقدیر٢
٣
٤
٥

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

٢٠١١بالد سوخو في الكتابات المسماریة١

٢

٣

٤

٥

٦

.ات ــلغال:ثاني عشر 









CD یتم تسلیم نسخة على  : ملحوظة 


