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االسم الكامل والمقب :د .كاظم عبداهلل عطية عمي الزيدي
تاريخ ومحل الوالدة / 7967 :بغداد
الجنسية :عراقية
العنوان الوظيفي  :استاذ مساعد
الشهادة الحاصل عليها  :دكتوراه
الجهة المانحة للشهادة  :العراق /جامعة بغداد
تاريخ الحصول على الشهادة 6002:
تاريخ التعيين6000/8/62 :م
اللقب العلمي  :استاذ مساعد

تاريخ الحصول عليه 6009/ 9 / 2 :

االختصاص العام  :اثار
االختصاص الدقيق  :اثار قديمة
الحالة الزوجية :متزوج وله ولدان وبنتان.
البريد االلكتروني :

kadhim_abdalla@yahoo.com

Email:

جامعة بغداد /كلية التربية للبنات /قسم التاريخ

معمومات مفصمة
 بكالوريوس اثار ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد ,قسم االثار.7990, ماجستير اثار من جامعة اليرموك ,األردن ,معيد االثارواالنثروبولوجيا.7999عنوان رسالة الماجستير (اضواء جديدة عمى العناصر
المعمارية في مدينة بابل من خالل حفرياتيا االخيرة).
 دكتوراه اثار ,جامعة بغداد ,كمية اآلداب ,قسم االثار.6006, عنوان اطروحة الدكتوراه( بالد سوخو في المصادر المسمارية) عين مدرس مساعد في قسم التاريخ ,كمية التربية لمبنات ,جامعة بغداد,حسب االمر االداري المرقم  6069والمؤرخ في 6000/8/67م.
 منحت لقب مدرس بموجب االمر الجامعي  6089والمؤرخ في 6006/3/76واالمر االداري الصادر من كمية التربية لمبنات م ش  548في
6006/3/73

 حصمت عمى مرتبة استاذ مساعد بموجب االمر الجامعي 7883والمؤرخ في  6070/3/5واالمر االداري الصادر من كمية التربية لمبنات
المرقم  986/33في  6070/3/78بمنحي المقب العممي استاذ مساعد
اعتبا ار من .6009/9/7
 الموضوعات التي درسيا: تاريخ العراق القديم .في كمية التربية لمبنات تاريخ العراق القديم /قسم االثار كمية اآلداب تاريخ الحضارات القديمة( بالد النيل ,و بالد الشام,بالد اليونان  ,وبالدالرومان).
 التاريخ الساساني والبيزنطي. مادة الفن في العراق القديم لمماجستير اثار 6076-6075 مادة الفن في العراق القديم لمدكتوراه في قسم االثار6076-6075_ الفن والعمارة في العراق القديم لمماجستير اثار قديمة6077-6076 ,
_ مادة الفن والعمارة في العراق القديم لمدكتوراه في قسم االثار6077-6076.
المناصب التي تقمدىا:
 عممت مقرر لقسم التاريخ كمية التربية لمبنات طوال سنين عدة. عينت رئيس قسم التاريخ لمفترة من  6007/77/ 8لغاية .6077/8/67 عممت رئيس وعضو المجنة األمتحانيو لسنوات عديدة._ حاصل عمى العديد من كتب الشكر من رئيس الجامعة وعمداء الكميات

_ شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات العممية في جامعة بغداد ,جامعة
القادسية  ,جامعة كربالء.
عضو لجنة تحديد درجة تعقيد البحوث في المراكز البحثية.
المؤتمرات والندوات-:
مكان انعقادىا

ت

العنوان

السنة

.7

مؤتمر عممي االول حول

 6006كميﮫ المغات/جامعة بغداد

نوع المشاركة
مشارك في بحث

المراة
.6

مؤتمر عممي الناني حول

 6005كمية االداب/جامعة بغداد

مشارك في بحث

المراة
.3

ورشة عمل حول االثار

 6004عمان/االردن

مشارك

.4

ورشة عمل عن االدارة

 6007عمان االردن

مشارك

.5

ندوة حول مكانة المرأة عبر

 6008جامعة بغداد/كمية التربية

مشارك في بحث

التاريخ

لمبنات
عضو المجنة

.6

المؤتمر الدولي حول المرأة

 6009فندق فمسطين

.7

مؤتمر حل العمارة في العراق

 6077جامعة بابل /كمية االداب

مشارك في بحث

.8

مؤتمر حول السياحة في

 6074جامعة كربالء/كمية العموم

مشارك في بحث

التحضيرية

كربالء
.9

مؤتمر حول السياحة في

السياحية
 6075جامعة كربالء/كمية السياحة

مشارك في بحث

كربالء
 .70ندوة حول تدمير وسرقة االثار  6075الجامعة المستنصرية /كمية

مشارك في بحث

التربية االساسية
 .77مؤتمر حول اثر العموم
االنسانية

 6076جامعة بغداد /كمية االداب

مشارك في بحث

 .76ندوة حول الحرف والمين

 6075جامعة بغداد/مركز احياء

مشارك في بحث

التراث العربي العممي
 .73مؤتمر حول عالقة العموم
والمعارف في العراق

 6076جامعة بغداد/مركز احياء
التراث العربي العممي

مشارك في بحث

الكتب المؤلفة
 .7بالد سوخو في المصادر المسمارية ,دار رند لمطباعة,دمشق6077,م.
 .6فاضل عبد الواحد باحثا واثاريا( قيد الطبع)

االبحاث المؤلفة من قبل د .كاظم عبداهلل عطيو
 .7عادات وطرق الدفن في العصر البرونزي المتأخر في االردن ,مجمة االستاذ,
,كمية التربية ابن رشد ,جامعة بغداد ,العدد69 ,لسنة  6008ص.778-695

.6عادات وطرق الدفن في العصر البرونزي المتأخر في االردن ,مجمة دراسات في
التاريخ واالثار ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد ,العدد 85 ,لسنة  6009ص-760
..787
 .3المسوحات االثارية في وادي اليابس (دراسة اثنواركولجية) في مجمة كمية
التربية لمبنات’ جامعة بغداد  ,العدد 7 ,مجمد  77لسنة .6006
 .4الوالئم في المصادر المسمارية ,مجمة كمية اآلداب ,جامعة بغداد,
العدد  ,86لسنة , 6008ص.507-488
 .5حمالت المموك األشوريين ضد مدن بالد سوخي من خالل النصوص
المسمارية ,مجمة المورد ,وزارة الثقافة واالعالم ,العدد

لسنة.6076

.6المواد االنشائية المستخدمة في العمارة العراقية القديمة (مدينة بابل انموذجا).
مشارك في المؤتمر الذي اقامتو كمية اآلداب ,جامعة بابل.6070,
 .7تل حرمل وأقدم أرشيف في بغداد ,مشارك في مؤتمر كمية اآلداب ,جامعة
بغداد ,قسم االثار ,نيسان.6073,
 .8المرأة ودورىا االجتماعي حضارة بالد الرافدين .في ندوة اقيمت في كمية التربية
لمبنات,جامعة بغداد.6070,
 .9حكام بالد سوخي في المصادر المسمارية(.قيد النشر)
 .70الصداقة في العراق القديم من خالل النصوص المسمارية(مجمة دراسات في
التاريخ واالثار العدد 35لسنة )6073
 .77شمش ريش اوصر حاكم بالد سوخي (.قيد النشر)*

.76دالالت االعمال الدينية الفنية لممموك في الصيغ التاريخية لمعصر البابمي
القديم(7595-6004ق.م)(.مجمة دراسات في التاريخ واالثار العدد  46لسنة
( .)6074بحث مشترك مع فوزية ذاكر عبد الرحيم)
 .73دالالت االعمال السياسية لممموك في الصيغ التاريخية لمعصر البابمي
القديم(7595-6004ق.م)(.مجمة دراسات في التاريخ واالثار العدد  43لسنة
(.)6074بحث مشترك مع فوزية ذاكر عبد الرحيم)
.75مممكة ماري ودورىا السياسي والحضاري( .مجمة الجمعية العراقية لمعموم
التربوية والنفسية) قيد النشر(بحث مشترك مع عدنان محمد مجمي).
 .76االراميون ودورىم السياسي والحضاري( .مجمة الجمعية العراقية لمعموم
التربوية والنفسية) قيد النشر(بحث مشترك مع عدنان محمد مجمي).
77نصوص مسمارية غير منشورة من ساللو اور الثالثة في المتحف العراقي (
منشور في مجمة دراسات في التاريخ واالثار العدد( 56شباط) لسنة .6076
 .78المتحف العراقي نشأتو وتطوره حتى عام (,7963مجمة كمية التربية
لمبنات ,جامعة بغداد ,قيد النشر) 6074
.79نصوص مسمارية غير منشورة من تل ابو عنتيك( مشترك مع د .سعد سممان
فيد منشور في مجمة كمية التربية لمبنات ,جامعة بغداد مجمد 65العدد4

لسنو

.6074
.60سياسة مموك الدولة البابمية الحديثة تجاه مدن بالد الشام(صور وصيدا
عسقالن)( مشترك مع وسن جاسم (منشور في مجمة دراسات في التاريخ واالثار).

 .67سياسة مموك الدولة البابمية الحديثة في ادارة مقاطعات شبو الجزيرة العربية
(تيماء  )Temaو(حران )Harranمشترك مع وسن جاسم ( منشور في مجمة
دراسات في التاريخ واالثار العدد (54حزيران) لسنة .)6076
 .66مينة الحراسة في ضوء النصوص المسمارية .منشور في مجمة دراسات في
التاريخ واالثار العدد (53نسيان) لسنة .6076

االشراف عمى الدراسات العميا
( .7الدويالت السورية في االلف الثاني قبل الميالد ,التاريخ والعالقات
السياسية) ,عدنان محمد مجمي ,اطروحة دكتوراه ,قسم التاريخ .كمية
اآلداب ,جامعة بغداد.6074,نوقشت
( .6المتحف العراقي نشأتو وتطوره حتى عام  )7963سميرة شعالن كيطان
رسالة ماجستير اشراف مشترك مع د .حيدر حميد  ,قسم التاريخ ,كمية
التربية لمبنات ,جامعة بغداد .6074,نوقشت
( .3الدالالت الحضارية لمصيغ التاريخية لممالك ايسن والرسا وبابل في العصر
البابمي القديم(7595-6004ق.م)) اطروحة دكتوراه لمطالبة فوزيو ذاكر
عبد الرحيم في قسم االثار ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد.6074,نوقشت

( .4السياسة االدارية لمموك الدولة البابمية الحديثة539-676ق.م )
,اطروحة دكتوراه ,قسم التاريخ ,كمية اآلداب  ,جامعة بغداد (6076تاريخ
المناقشة )6076/6/67اسم الطالبة وسن جاسم محمد,نوقشت
( .5المقى االثرية في موقع عرب كمبت (دراسة فنية اثارية) ) رسالة ماجستير
(لمطالبة نور داخل ) من قسم االثار ال زالت في مرحمة الجمع والكتابة
.6076
 ( .6األختام االسطوانية من االلف الثالث قبل الميالد من المتحف العراقي)(.
لمطالبة منى ماىود مسمم)قسم االثار كمية االداب ,مازالت في مرحمة
الجمع6076.
( .7مجسمات فخارية من مدينة اشور) لمطالبة منتيى عبد العزيز في قسم
االثار كمية االداب ,جامعة بغداد 6076.ومازالت في مرحمة الجمع

