
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ))السيرة الذاتية(( 

، محافظة بابل ، استاذ مساعد حالياً في قسم    1961د. عماد طارق توفيق ، تولد   ❖

 التاريخ ، كلية التربية للبنات. 

، في المرتبة الثانية على مستوى    1984حاصل على شهادة البكالوريوس ، عام   ❖

 قسم اآلثار/ كلية اآلداب / جامعة بغداد.  

  1997بتقدير جيد جداً والدكتوراه عام  1986حاصل على شهادة الماجستير عام  ❖

 بتقدير جيد جداً مع التعضيد من قسم االثار / كلية اآلداب / جامعة بغداد. 

 متزوج. ❖

التابعة    واآلداب منشورة في مجالت االستاذ/ كلية التربية ابن رشد.    ثلّي عدة بحو ❖

ومجلة دار الحكمة ومجلة   اآلثارلكلية اآلداب والدراسات التاريخية واآلثارية لقسم  

 احياء التراث العلمي والعربي.

 لّي عدة مقاالت منشورة في الصحف المحلية. ❖

قسم الجغرافية/ جامعة بغداد في تسعينيات  محاضر في كلية التربية ابن رشد في   ❖

 القرن الماضي.

 2002عام   محاضر في كلية التربية/ الجامعة المستنصرية. ❖

 وخارجهمشارك في مؤتمرات دولية في داخل العراق. ❖

 مقيم علمي لبحوث واطاريح ماجستير ودكتوراه.  ❖

  مشارك في ندوات علمية داخل العراق. ❖

 والحرية الفضائيتين.  مشارك في برامج لقنوات الحضارة ❖

 حائز على العديد من كتب الشكر والتقدير من جامعة بغداد ، وجامعة كربالء. ❖

 ي لجان داخل كلية التربية للبنات وكلية المأمون. شارك فم ❖

 مشرف على اطروحة دكتوراه ومناقش الطاريح دكتوراه وماجستير.  ❖

 للبنات. حالياً اعمل والزلت في قسم التاريخ/ كلية التربية  ❖

- 2000عملت سابقاً مدرساً في كلية المأمون الجامعة األهلية لمدة خمسة سنوات ) ❖

 م(.2005

ة لعصر ما يارمستجدات السكانية والسياسية والحضعنوان أطروحة الدكتوراه "ال ❖

 )العصر البابلي القديم(".  ةبعد اور الثالث

❖ " الماجستير  رسالة  نعنوان  حتى  العراق  في  الحجرية  العصر  الصناعات  هاية 

 الحجري الحديث". 



المشاركة في العديد من الندوات المحلية والمؤتمرات ببحوث منها  مؤتمر قسم   ❖

كلية  –,ندوات قسم التاريخ    2017-11-16كلية اآلداب / جامعة بغداد    –اآلثار  

للبنات االثار    التربية  قسم  اآلثار  –,ندوات  اقسام  في  والمؤتمرات  اآلداب  كلية 

والتاريخ فضال عن مؤتمر كلية التربية للعلوم اإلنسانية ابن رشد المنعقد بتاريخ  

للبنات    4-2018- 25 التربية  كلية  اقسام  ندوات  عن حضور  التاريخ  ك   فضال 

والسمنرات  التراث  احياء  ومركز  التأهيل  ووحدة  المنزلي  واإلقتصاد  والعربية 

 الميدانية للطلبة الخريجين  ء المحاضرات ,وحضور المشاهدات والقا

 لصالح مجلة كلية التربية للبنات لغرض النشر   4تقويم بحوث عدد ❖

   2018- 4-17المشركة في دورة حاسبات ❖

 وبحوث تخرج   2018- 2-13عضو في لجان علمية ندوة القسم التاريخ  ❖

 لدي بحث قبل للنشر في مجلة كلية التربية للبنات   ❖

 ث آخر للنشر في كلية آداب جامعة السويس بمصر انشاء هللا  بح ❖

  تأليف كتاب )اآلموريون تاريخهم وحضارتهم في األلف الثاني ق. م (تحت الطبع ❖

   2012استاذ مساعد منذ عام  ❖

 الحصول على كتب الشكر والمشاركة في الندوات والمؤتمرات آنفة الذكر  ❖

 


