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 سيرة شخصية
 .قيس حاتم هاني جوير الجنابيد. أ. االسم:

 أستاذ الدرجة العلمية:
 .القديمتأريخ في ال دكتوراهما بعد الالتحصيل الدراسي: 
 .تاريخ االختصاص العام:
 .األدنى القديم تأريخ وحضارة الشرق االختصاص الدقيق:

 .جامعة بابل –كلية التربية األساسية  -قسم التأريخ  مكان العمل:
 .م28/6/1969العراق / بابل /  التولد:

 .متزوج الحالة االجتماعية:
 .60شارع  –حلة  –بابل  –العراق  عنوان السكن:

 .عراقية: الجنسية
 .عربية: القومية
 مسلم. الديانة:

 009647719406070 / 009647801733667: رقم الهاتف
 qir_ir@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 الشهادات التي حصل عليها:
 .2017ما بعد الدكتوراه في التأريخ )قديم(/  -1

 م.2004)قديم(/ والحضارة دكتوراه فلسفة التاريخ  -2
 م.2001ماجستير تاريخ وحضارة )قديم(/  -3

 م.1999دبلوم تحقيق المخطوطات التاريخية/  -4

 م.1992/ بكالوريوس آداب تاريخ -5
 المناصب التي شغلها:

 م.2016منذ  / القاهرةسفير السالم -1

 رئيس اتحاد حضارات الشرق األدنى القديم.األول لنائب ال -2

 رئيس تحرير مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل. -3

 .10/6/2015العالي والبحث العلمي مدير قسم شؤون المواطنين/ وزارة التعليم  -4

 م.21/3/2015مدير مركز بابل للدراسات الحضارية والتأريخية/ جامعة بابل  -5

 .21/1/2015-م3/7/2013معاون عميد كلية التربية األساسية للشؤون العلمية/ جامعة بابل  -6

 .)مؤقت( لكلية التربية األساسية/ عدة مرات عميد وكالة -7

، ولغايةة م15/1/2012 منةذ جامعةة بابةل/ للشةؤون اإلداريةة األساسةية معاون عميد كليةة التربيةة -8
 .م3/7/2013

 م.2014مستشار العالقات الدولية في المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية منذ  -9

 م.5/1/2012م ولغاية 2008مقرر قسم التأريخ منذ  -10
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 .م2006منذ  جامعة بابل –تدريسي في كلية التربية األساسية  -11

 م.2006عضو مجلس إدارة مركز حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية منذ  -12
 نائب مدير جمعية الكفاءات العراقية في دبلن/ ايرلندا. -13

 مدير تحرير مجلة كلية التربية األساسية/ جامعة بابل. -14

 رسائل ماجستير. العديد من :اإلشراف على الرسائل واألطاريح
 رسائل ماجستير.أطاريح الدكتوراه و  العديد من :مناقشة الرسائل واألطاريح

 االتحادات والنقابات:
 لنقابة األكاديميين العراقيين. عامالمؤتمر العضو  -1

 رئيس اتحاد حضارات الشرق األدنى القديم.األول لنائب ال -2

 عضو االتحاد الدولي للمبدعين. -3

 عضو االتحاد الدولي للمؤرخين. -4

 المؤرخين العرب. اتحادعضو  -5
 جمعية المؤرخين واآلثاريين العراقيين.عضو  -6

 .ةمجلس إدارة مركز حمورابي للبحوث والدراسات اإلستراتيجيعضو  -7

 منظمة حقوق اإلنسان فرع بابل.عضو  -8

 جمعية الكفاءات العراقية في ايرلندا.نائب رئيس  -9
 الدورات:

 .2018شهادة البورد األلماني المهني في االتيكيت والبروتوكول والمراسيم/ تركيا  -1

 .2018شهادة المدرب الدولي المعتمد/ المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية/ القاهرة  -2

 .2018دورة تطوير اللغة العربية/ جامعة بابل/  -3

 .2018شهادة البورد األلماني )مدرب مدربين(/  -4

 .2017/ شهادة في القيادة األكاديمية من ماليزيا -5

اديمية للتعلةيم العةالي التعليم العالي من المنظمة األكشهادة رئيس مدققين دوليين في جودة  -6
 .IRCA /2017 ة البريطاني

 .2017/ دهوك/  NLP فن االتيكيت الدولي باعتماد من منظمةشهادة في  -7

 .2014(/ بيروت/ TOTمدرب المدربين ) شهادة -8

 .2014محاضر في الدورة التطويرية لتحرير واخراج الكتب الرسمية/ جامعة بابل/  -9

 .2013محاضر في دورة تحرير واخراج الكتب الرسمية/ جامعة بابل/  -10

 .2009دورة اجتياز الحسابات/ جامعة بابل/  -11
 م.2006دورة طرائق التدريس/ جامعة بابل/  -12
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 :العضوية في المجالت العلمية المحكمة
ولحةةد  2014/ رئةيس تحريةةر مجلةة كليةةة التربيةة األساسةةية للعلةةوم التربويةة واإلنسةةانية/ جامعةة بابةةل -1

 .اآلن

 .2014-2011/ مدير تحرير مجلة كلية التربية األساسية/ جامعة بابل -2

 .2010-2007/ مدير تحرير مجلة حمورابي للبحوث والدراسات -3

 .2011-2009/ المشرف على مجلة كلية التربية األساسية/ بابل -4

 .2019بغداد/ هيئة تحرير مجلة الدراسات المستدامة/ و ضع -5

 عضو الهيئة االستشارية لمجلة آداب الرافدين/ كلية اآلداب/ جامعة الموصل. -6

 عضو الهيئة االستشارية للمجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية/ استونيا. -7

 / الجزائر.ية لمجلة حوافز للبحوث والدراساتاالستشار العلمية الهيئة  عضو -8

 عضو الهيئة االستشارية لمجلة اشراقات تربوية/ بغداد. -9

 .ةمسؤول لجان التاريخ القديم في الموسوعة البابلي -10

 م.2009العراقي الثاني  االستراتيجيمسؤول ملف اآلثار والتراث في التقرير  -11

 م.2010العراقي الثالث  االستراتيجيمسؤول ملف السياحة واآلثار في التقرير  -12

 
 الكتب المطبوعة:

 .(طبعات 3) تأريخ الشرق األدنى القديم -1

 منهجية البحث التأريخي )األسس والمفاهيم واألساليب العلمية(. -2

 تاريخ العرب قبل اإلسالم وعهد الرسول. -3

 فلسفة التأريخ. -4
 تأريخ االقتصاد العربي القديم. -5

 جوانب من مكانة المرأة في التأريخ القديم. -6

 
 الكتب المخطوطة:

 بابل وآشور في كتابات هيرودوت. -1

 تأريخ وحضارة إيران القديم. -2

 العرب القديم.وحضارة  الكامل في تاريخ -3
 العربي القديم.الجنوب وحضارة تاريخ  -4

 دور العرب في التجارة الدولية في التاريخ القديم. -5

 التاريخ السياسي والحضاري للدولة الحميرية. -6
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 البحوث المنشورة:

 م(273عالقات السياسية بين تدمر والرومان حتى عام )ال عنوان البحث  .1
 م2008( عدد خاص سنة 16( المجلد )1العدد ) /االنسانية مجلة جامعة بابل/ العلوم اسم المجلة 
 استخدام السفاتج في النهج االقتصادي العربي اإلسالمي عنوان البحث  .2

 م2009آب  (1العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 
 عند السومريين فكرة الموت والشعائر الجنائزية المقدسة عنوان البحث  .3

 م2009( سنة 22العدد ) /بغداد / الحكمة بيت  /تاريخية مجلة دراسات اسم المجلة 
 جوانب من مكانة المرأة في مجتمع بالد النهرين عنوان البحث  .4

 م2010( سنة 23العدد ) /بغداد  /الحكمة بيت /تاريخية مجلة دراسات اسم المجلة 
 نظام اإلدارة المدنية في مكة –المأل ودار الندوة  عنوان البحث  .5

حزيران  (3العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 
 م2010

 م(459-226األوضاع السياسية في االمبراطورية الساسانية ) عنوان البحث  .6
 م2011( سنة 8العدد ) /االنسانية/ جامعة بابل للعلوم بابل مجلة اسم المجلة 
 االوضاع االقتصادية للمرأة العربية قبل االسالم في وسط شبة جزيرة العرب عنوان البحث  .7

( سنة 8العدد ) /الحلي/ جامعة بابل الدين صفي – التربية / كليةمجلة العلوم االنسانية اسم المجلة 
 م2011

الصالت التجارية بين شمال شبه جزيرة العرب والهند من القرن األول وحتى القرن  عنوان البحث  .8
 السادس الميالدي

 م2012ايار  (7العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 
 بين شمال شبه جزيرة العرب والصين قبل اإلسالمالصالت التجارية  عنوان البحث  .9

 م2012عدد خاص سنة  /مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ جامعة قناة السويس اسم المجلة 
 هجرية 86نشأة وتطور البريد في الدولة العربية اإلسالمية حتى عام  عنوان البحث  .10
( كانون 10العدد ) /التربوية واإلنسانية/ جامعة بابلمجلة كلية التربية األساسية للعلوم  اسم المجلة 

 م2013الثاني سنة 
 روافد حقوق اإلنسان في التأريخ القديم عنوان البحث  .11
( آذار سنة 11العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2013
 اإلسالم ظهور حتى العربي الخليج مع التجارية القديم العراق صالت عنوان البحث  .12
 م2014( سنة 20العدد ) /االنسانية/ جامعة بابل للعلوم بابل مجلة اسم المجلة 

http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=158&uiLanguage=ar
http://iasj.net/iasj?func=issues&jId=158&uiLanguage=ar
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 دراسة في نشأة النقود في بالد ما بين النهرين عنوان البحث  .13
( حزيران 16العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2014سنة 
 مكانة الخدم واألتباع في المنزل المصري القديم عنوان البحث  .14
( كانون 15العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2014الثاني سنة 
 م525قبل الميالد حتى تطور النقود عند العرب خالل األلف األول  عنوان البحث  .15
 م2014( سنة 20العدد ) /االنسانية/ جامعة بابل للعلوم بابل مجلة اسم المجلة 
 السالالت فجر وعصر بالكتابي الشبيه العصر في بابل عنوان البحث  .16
( 2العدد ) /جامعة بغداد /العربي العلمي التراث إحياء العربي/ مركز العلمي التراث مجلة اسم المجلة 

 م2014سنة 
فاعلية الوسائل التعليمية المختارة في تحصيل طالب الصف االول المتوسط في مادة  عنوان البحث  .17

 التأريخ
( شباط سنة 19العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2015
 ومشروعه العالمي في بابلاالسكندر المقدوني  عنوان البحث  .18
 م2015( سنة 1( العدد )5المجلد ) /مجلة مركز بابل للدراسات / جامعة بابل اسم المجلة 
اثر انموذج وودز في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة واستبقائها لدى طالبات  عنوان البحث  .19

 الصف االول المتوسط
شباط  (19العدد ) /للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابلمجلة كلية التربية األساسية  اسم المجلة 

 م2015
اثر انموذج ستيبانز في اكتساب المفاهيم التاريخية واستبقائها لدى طالب الصف االول  عنوان البحث  .20

 المتوسط
تشرين أول  (23العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

2015 
 أثر الخريطة الداللية في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات االول المتوسط عنوان البحث  .21
شباط  (25العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2016
في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالب  فاعلية أنموذج جون زاهوريك عنوان البحث  .22

 الصف االول المتوسط
( نيسان سنة 26العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 
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 م2016
في اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف  اثر استراتيجية يوادي عنوان البحث  .23

 االول متوسط
كانون أول  (30العدد ) /مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2016
 الجودة في نظم التربية والتعليم لحضارة بالد الرافدين عنوان البحث  .24
 م2016( أكتوبر 2العدد ) /مجلة حضارات الشرق الدنى القديم المجلةاسم  
 مفردات أكدية في اللَّهجتين العراقية والمصرية عنوان البحث  .25
 م2016( أكتوبر 2العدد ) /مجلة حضارات الشرق الدنى القديم اسم المجلة 
 دراسة تأريخية تحليلية –روايات هيرودوت عن بابل وآشور  عنوان البحث  .26
 م2016السنة التاسعة تشرين الثاني  (25العدد ) مجلة كلية التربية/ جامعة واسط/ اسم المجلة 
اثر انموذج )بارمان( في أكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف  عنوان البحث  .27

 االول متوسط
شباط  (31العدد ) /واإلنسانية/ جامعة بابلمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية  اسم المجلة 

 م2017
االنتقائي( في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف االول  اثر انموذج )التفكير عنوان البحث  .28

 متوسط واالحتفاظ بها في مادة تاريخ الحضارات القديمة
حزيران  (33العدد ) /واإلنسانية/ جامعة بابلمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية  اسم المجلة 

 م2017
 تحليل محتوى كتب االجتماعيات للمرحلة االبتدائية على وفق أبعاد المواطنة عنوان البحث  .29
نيسان  (38العدد )/ مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية/ جامعة بابل اسم المجلة 

 م2018
 البحوث المخطوطة:

 اليمن القديم.أثر الفكر الديني لبالد النهرين في الحياة الدينية في  -1
 .قبل اإلسالم الصالة التجارية بين بالد سوريا وبالد الهند -2

 .العمارة في اليمن القديم -3
 قبل اإلسالم. وسائل نقل التجارة عند العرب -4

 .الطرق التجارية الرئيسة في شبه جزيرة العرب -5
 اإلسالم.ب قبل القانون والتشريع عند العر  -6

 .عند البابليين الفلكجوانب من علم  -7

 .ظهور وتطور لفظة العرب -8
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 المشاركة في المؤتمرات العلمية:

 م.2007المؤتمر العلمي السنوي لجامعة كربالء/  -1
 م.2007المؤتمر العلمي السنوي األول لكلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -2

 م.2007القادسية/ المؤتمر العلمي السنوي لجامعة  -3

 م.2008المؤتمر العلمي السنوي لجامعة الكوفة/  -4
 م.2008المؤتمر العلمي السنوي العاشر/ جامعة بابل/  -5
 م.2008المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -6

 م. 2008المؤتمر العلمي لكلية الدراسات التأريخية/ جامعة البصرة  -7

 م. 2008 // جامعة البصرةالتربية للبناتمي لكلية المؤتمر العل -8

 .2009المؤتمر العلمي السنوي الثاني/ جامعة المثنى/  -9

 م.2009المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر/ جامعة بابل/  -10
  م.2009المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -11

 م.2011ماليزيا/ اإلسالمية/المؤتمر العلمي الدولي للجامعة  -12

 م.2011جامعة تكريت/  المؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب/ -13

  م.2011لكلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  الرابعالمؤتمر العلمي السنوي  -14

 .2012 /كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة قناة السويسالعلمي الدولي الرابع لمؤتمر ال -15

 .2012 /ب جامعة ذي قارمؤتمر كلية اآلدا -16

 .2012 / مصر/مؤتمر معهد دراسات الشرق األدنى القديم -17

 .2012مؤتمر كلية التربية جامعة بابل/  -18

 م.2012لكلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  الدولي الخامسالمؤتمر العلمي  -19

 .2013 /السويسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة قناة العلمي الدولي الخامس لمؤتمر ال -20

 .2013 زاخو/جامعة العلمي الدولي األول لمؤتمر ال -21

 .2013 العلمي األول لجودة التعليم/ جامعة بابل/مؤتمر ال -22

 .2013المؤتمر الوطني االول/ كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد/  -23

 .2013مؤتمر حرية التعبير عن الرأي/ المفوضية العليا لحقوق االنسان/ بغداد/  -24

 .2014المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية ابن رشد جامعة بغداد/  -25

باالشةتراك مةع  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة قنةاة السةويسالعلمي الدولي السادس لمؤتمر ال -26
 .2014 كلية التربية األساسية جامعة بابل/

م االنسانية ابن رشةد والتربيةة بنةات/ جامعةة المؤتمر العلمي الدولي لعلوم التربية/ كلية التربية للعلو  -27
 م.2014 بغداد/

 .2015المؤتمر العلمي الدولي الثالث/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/ جامعة بغداد/  -28



8 

العلمي الدولي للمعهد العالي لحضةارات الشةرق األدنةى القةديم بجامعةة الزقةازيق باالشةتراك مؤتمر ال -29
 .2016 // القاهرةاألساسية جامعة بابلمع كلية التربية 

 م.2016السودان  -المؤتمر العلمي الدولي االول / كلية التربية / الخرطوم -30

 .2017المؤتمر العلمي الدولي الثاني التحاد حضارات الشرق األدنى القديم/ القاهرة/  -31

 .2017عة بغداد/ المؤتمر العلمي الدولي الخامس/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/ جام -32

 .2018المؤتمر العلمي الدولي السادس/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/ جامعة بغداد/  -33

المؤتمر العلمي الدولي الثاني/ الوحدة التربوية لدراسةات السةالم وحقةوق االنسةان/ كليةة التربيةة ابةن  -34
 م.2018د غدارشد/ ب

 .2018مؤتمر االستثمار العربي االفريقي/ المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية/ القاهرة  -35

 م.2018د غدا/ بالبورد األلماني/ الرابع والعشرينالمؤتمر العلمي الدولي  -36

 المشاركة في الندوات العلمية:
 )محاضر(. 2007للجامعات العراقية/ جامعة بابل  ندوة تطوير المناهج الدراسية -1
 )محاضر(. 2007ندوة عن االرتقاء بالبحوث العلمية/ جامعة بابل  -2

 م )محاضر(.2008/ جامعة بابل ومعالجاتها هجةرة الكفاءات العلمية أسبابهاندوة  -3

 م )محاضر(.2013ندوة العالمة حسين أمين وأثره في التأريخ والحضارة/ جامعة بابل  -4

 م )محاضر(.2013ندوة )اآلثار العراقية والمسؤولية التأريخية(/ جامعة بابل  -5

 )محاضر(. 2016ندوة )مكانة المرأة في الشرق األدنى القديم(/ جامعة الزقازيق  -6

 .2018ندوة تحقيق المخطوطات/ النجف/  -7

 عضوية اللجان:
 .2018عضو لجان تقييم يوم العلم/ وزارة التعليم العالي/ العراق/  -1

عضةةو لجةةان خبةةراء التخصةةص العلمةةي الواحةةد فةةي كليةةات التربيةةة األساسةةية/ وزارة التعلةةيم العةةالي/  -2
 .2018العراق/ 

 .2018رئيس لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا/ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -3

س العربةي عضو لجنة وضع خطة تطوير قطاع التعليم العةالي فةي الةدول العربيةة واالفريقيةة/ المجلة -4
 .2018االفريقي للتكامل والتنمية/ القاهرة/ 

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرين )االعالم صنعة وصناعة(/ البورد  -5
 .2018األلماني/ بغداد/ 

 .2018عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية/ القاهرة/  -6

اللجنةةةةة التحضةةةةيرية للمةةةةؤتمر العلمةةةةي الةةةةدولي الحةةةةادي والعشةةةةرين )ثقافتنةةةةا هويتنةةةةا(/ البةةةةورد عضةةةةو  -7
 .2018األلماني/ بغداد/ 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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عضةةو لجنةةة التوعيةةة المجتمعيةةة ألهميةةة حضةةارة بةةالد النهةةرين فةةي حضةةارات الشةةرق األدنةةى القةةديم/  -8
 .2017القاهرة/  –المجلس العربي االفريقي للتكامل والتنمية/ بغداد 

 .2017 المؤتمر العلمي الدولي الثاني التحاد حضارات الشرق األدنى القديم/ القاهرة/أمين  -9

 .2017رئيس لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا/ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -10

 .2017عضو لجنة اللجنة االقليمية للنهوض بالمجتمعات الفقيرة/ القاهرة/  -11

 .2016وزارة التعليم العالي/ بغداد/ لجنة تطوير المناهج المعرفية/  -12

 .2016 ين المؤتمر العلمي الدولي األول التحاد حضارات الشرق األدنى القديم/ القاهرة/أم -13

أمةةةين المةةةؤتمر العلمةةةي الةةةدولي للمعهةةةد العةةةالي لحضةةةارات الشةةةرق األدنةةةى القةةةديم بجامعةةةة الزقةةةازيق  -14
 .2016 باالشتراك مع كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/

 .2016رئيس لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا/ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -15

 .2016 كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/عضو لجنة لتوثيق السياحي في محافظة بابل/  -16

 م.2015أمين المؤتمر العلمي الدولي السابع المشترك مع جامعة قناة السويس/ مصر -17

 .2015الدراسات العليا/ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  عضو لجنة مقابلة طلبة -18

 م.2015عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر العميد العلمي الدولي األول/ كربالء  -19

عضةةةةةةو اللجنةةةةةةة التحضةةةةةةيرية للمةةةةةةؤتمر العلمةةةةةةي الةةةةةةدولي المشةةةةةةترك مةةةةةةع جامعةةةةةةة قنةةةةةةاة السةةةةةةويس/  -20
 م.2014مصر

 م.2014مي الدولي األول/ كربالء عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر األكاديميين العل -21

 .2014عضو لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا/ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -22

 م.2013 ول حول جودة التعليم/ جامعة بابلعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي األ -23

 م.2013  / جامعة بابلعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي لكلية اآلداب -24

 .2013   رئيس لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التربية األساسية/ جامعة بابل -25

 م.2013  عضو لجنة توحيد المحفوظات والممتلكات الكويتية/ كلية التربية األساسية -26

 .2013عضو لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا/ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/  -27

 م.2013   صندوق التعليم العالي/ كلية التربية األساسيةعضو لجنة مجلس إدارة  -28

 م.2013      رئيس لجنة ترقيم الغرف/ كلية التربية األساسية -29

 م.2013     رئيس لجنة تدقيق األضابير/ كلية التربية األساسية -30

 م.2013     عضو لجنة اإلسكان المركزية/ رئاسة جامعة بابل -31

 م.2013     لية التربية األساسيةرئيس لجنة العالوات والترفيعات/ ك -32

 م.2013  رئيس لجنة تدقيق الهيكلية العلمية والفنية واإلدارية/ كلية التربية األساسية -33
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 م.2013 اسات المسائية/ كلية التربية األساسيةعضو مجلس إدارة صندوق التعليم العالي والدر  -34

 م.2013    رئيس لجنة جرد المواد المستهلكة/ كلية التربية األساسية -35

 م.2012 البيانات والمقررات الدراسية/ كلية التربية األساسيةرئيس اللجنة المركزية لتصميم  -36

 م.2012  عضو لجنة دراسة أسباب تسكع الطلبة خارج القاعات الدراسية/ جامعة بابل -37

 م.2012  عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر األكاديميين ضمن مهرجان ربيع الرسالة -38

 م.2012        دليل الكلية.رئيس لجنة إعداد  -39

 م.2012   عضو اللجنة المركزية لالعتماد األكاديمي/ كلية التربية األساسية -40

 م.2012    / كلية التربية األساسيةةعضو لجنة إعداد الخطة االستراتيجي -41

 م.2013   عضو لجنة إعداد كتاب تاريخ كلية التربية األساسية/ جامعة بابل/ -42

 حول الشخصية العراقية /جامعة بابلللمؤتمر العلمي لكلية اآلدابعضو اللجنة التحضيرية  -43
 م.2012 

 م.2012  عضو لجنة اختبار صالحية المتقدمين للدراسات العليا لكلية التربية األساسية -44

 م.2012 عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية األساسية -45

 م.2012  دمين للدراسات العليا لكلية التربية األساسيةلجنة اختبار صالحية المتق عضو -46

 م.2011   عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية  -47

 م.2010       عضو لجنة تقييم تشكيالت جامعة بابل -48

 م.2010  رئيس لجنة اختبار صالحية المتقدمين للدراسات العليا لكلية التربية األساسية -49

 م.2010   عضو اللجنة التحضيرية لألسبوع الثقافي لكلية التربية األساسية -50

 م.2009  عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية األساسية  -51

 م.2009  األساسيةكلية التربية الثالث للجنة الدراسات التاريخية/ المؤتمر العلمي عضو  -52

 م.2009    (بالمؤتمر العلمي الثالثلجان خاصة )لجنة الفولدر رئيس  -53

 م.2009    (لجنة الضيافة )لجان خاصة بالمؤتمر العلمي الثالثرئيس  -54

 م.2009    (لجنة التشريفات )لجان خاصة بالمؤتمر العلمي الثالثرئيس  -55

 م.2008  عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية األساسية  -56

 م.2008  األساسيةكلية التربية ل التاريخية/ المؤتمر العلمي الثانيلجنة الدراسات عضو  -57

 م.2008         رئيس لجنة المشتريات -58

 م.2008        رئيس لجنة االعتراضات -59
 ولحد اآلن. 2007     عضو اللجنة العلمية لقسم التأريخ -60

 م ولحد اآلن.2007       مقرر اللجنة االمتحانية -61
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 م.2007     ل لكلية التربية األساسيةمقرر المؤتمر العلمي األو  -62

 م.2007   األساسيةكلية التربية األول للجنة الدراسات التاريخية/ المؤتمر العلمي عضو  -63

 التشكرات:
 .م2018المشاركة في يوم العلم  السيد رئيس جامعة بابل/ -1

 .م2018تأليف كتاب )جوانب من مكانة المرأة في التأريخ القديم(  السيد رئيس جامعة بابل/ -2

 .م2018 الدولي السادس المؤتمر العلميالمساهمة في   /جامعة بغداد /ابن رشدالسيد عميد كلية التربية  -3

دورة البةورد األلمةاني المهنةي فةي االتيكيةت الجهةود المبذولةة فةي انجةا  / مدير البورد األلمةاني/ بغةدادالسيد  -4
 .2018والبروتوكول والمراسيم/ تركيا 

 .م2017مؤتمر بابل )التاريخ والتراث واآلثار( الجهود المبذولة في  بابل/السيد رئيس جامعة  -5

 .م2017الحصول على شهادة ما بعد الدكتوراه  السيد رئيس جامعة بابل/ -6

 .م2017تسجيل محاضرة فديوية  السيد رئيس جامعة بابل/ -7

 .م2017 مناقشة رسالة ماجستيرالمساهمة في / جامعة وسط /السيد عميد كلية التربية -8

 .م2017 مناقشة أطروحة دكتوراهالمساهمة في / جامعة وسط السيد عميد كلية التربية / -9

 .م2017 مناقشة رسالة ماجستير ترأس لجنة جامعة البصرة  /للبناتالسيد عميد كلية التربية  -10

 .م2017 الجهود المبذولة في العملالسيد رئيس جامعة بابل/  -11

 .م2016 المبذولة في العملالجهود  السيد رئيس جامعة بابل/ -12

 .م2016 مناقشة رسالة ماجستيرالمساهمة في / جامعة بابل /للعلوم اإلنسانيةالسيد عميد كلية التربية  -13

 .م2016 المؤتمر العلميالمساهمة في  جامعة بغداد  /ابن رشدالسيد عميد كلية التربية  -14

 .م2016 رسالة ماجستيرمناقشة المساهمة في / جامعة وسط السيد عميد كلية التربية / -15

 .م2015للبحوث والدراسات  بابلإدارة مركز الجهود المبذولة في السيد رئيس جامعة بابل/  -16

 .م2015 المؤتمر العلميالمساهمة في  جامعة بغداد  /ابن رشدالسيد عميد كلية التربية  -17

 .م2015الجهود المبذولة في التواجد في الجامعة في أثناء تهديد االرهاب للعراق  السيد رئيس جامعة بابل/ -18

 .م2015 الجهود المبذولة في العمل السيد رئيس جامعة بابل/ -19

 .م2014 الجهود المبذولة في العمل السيد رئيس جامعة بابل/ -20

 .م2014معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الجهود المبذولة في العمل  -21

كلية التربيةة األساسةية باالشةتراك النجا  في تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السادس ل السيد رئيس جامعة بابل/ -22
 .م2014مع جامعة قناة السويس في مصر 

 .م2014التميز في العمل السيد رئيس جامعة بابل/  -23

 م.2013األكاديميين العالمي الجهود المبذولة في مؤتمر  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ -24

 .م2014الجهود المبذولة في العمل  السيد عميد كلية التربية األساسية/ -25

 .م2014 الجهود المبذولة في العملبابل/  السيد رئيس جامعة -26
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 .م2013تمر األكاديميين العالمي ؤ معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الجهود المبذولة في م -27

 .م2013 الجهود المبذولة في العمل ة بابل/السيد رئيس جامع -28

 .م2013النجا  في تنظيم المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية اآلداب  السيد رئيس جامعة بابل/ -29

 .م2013 النجا  الباهر في تنظيم مؤتمر األكاديميين العالمي السادس السيد رئيس جامعة بابل/ -30

 م2013المبذولة في مؤتمر األكاديميين العالمي العتبتين الحسينية والعباسية/ الجهود  -31

 .م2013 الجهود المبذولة في الندوة العلمية السيد عميد كلية التربية األساسية/ -32

 .م2013 الجهود المبذولة في العملسيد عميد كلية التربية األساسية/ ال -33

 .م2013النجا  في تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الخامس للكلية السيد رئيس جامعة بابل/  -34

 م.2012إهداء مؤلف )منهجية البحث العلمي(  السيد مدير عام المكتبات الجامعية/جامعة القاهرة/ مصر -35

 م.2012إهداء مؤلف )منهجية البحث العلمي(  ة المقتنيات/جامعة القاهرة/ مصرالسيد مدير وحدة تنمي -36

 .م2012 الجهود المبذولة في مناقشة رسالة ماجستيرة التربية األساسية/ سيد عميد كليال -37

ميزة في االنجةاز الةوطني )التقريةر تالسيد رئيس مركز حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية/ المساهمة الم -38
 (.2012االستراتيجي العراقي الثالث 

 .م2012 مناقشة رسالة ماجستيرالمساهمة في / جامعة بابل /للعلوم اإلنسانيةالسيد عميد كلية التربية  -39

 .م2012 للمؤتمر العلمي الدولي الخامسالمساهمة في اللجنة التحضيرية  السيد عميد كلية التربية األساسية/ -40

 .م2012 الترقية ضمن المدة األصغريةالسيد رئيس جامعة بابل/  -41

 .م2012 الجهود المبذولة في العمل السيد رئيس جامعة بابل/ -42

 م.2012 التعاون الجاد والمثمر في تقويم البحوث العلمية/ دراسات الكوفة/ جامعة الكوفةمركز  -43

إهداء ثالث أعداد من )مجلة التجربة اآلسيوية ومجلة كلية اآلداب والعلوم  السيد عميد كلية التربية األساسية/ -44
 .م2012 اإلنسانية العددين األول والثاني(

 .م2012 إهداء كتاب )تاريخ العرب القديم وعهد الرسالة( ة/السيد عميد كلية التربية األساسي -45

 م.2011إهداء ملخصات بحوث المؤتمر الدولي الخامس /السيد عميد كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل -46

 .م2011 إهداء كتاب )تاريخ الشرق األدنى القديم(السيد رئيس جامعة بابل/  -47

 .م2011 اللجنة االمتحانيةالجهود المبذولة في  السيد رئيس جامعة بابل/ -48

 .م2011 النجا  الباهر الذي حققه المؤتمر العلمي الرابع للكلية السيد رئيس جامعة بابل/ -49

 م.2011للتمتع بالذوق الرفيع / السيد عميد كلية اآلداب/ جامعة بغداد -50

 م.2011)تاريخ الشرق األدنى القديم(  كتابإهداء / التربية األساسية/جامعة بابلعميد السيد  -51

 .م2011للكلية  للمؤتمر العلمي الرابعالمساهمة في اللجنة التحضيرية سيد عميد كلية التربية األساسية/ ال -52

 م.2011 إهداء مؤلف )تاريخ الشرق األدنى القديم(/ السيد عميد كلية اآلداب/جامعة تكريت -53

 .م2011 في العملالجهود المبذولة السيد رئيس جامعة بابل/  -54

 م.2011 الجهود المبذولة في العمل/ السيد المساعد اإلداري للشؤون اإلدارية والقانونية -55

 .م2011 تقييم تشكيالت الجامعة السيد رئيس جامعة بابل/ -56



13 

 .م2010 الجهود المبذولة في العمل السيد رئيس جامعة بابل/ -57

 .م2011 في المؤتمر العلمي الرابع للكليةالجهود المبذولة / جامعة بابل عميد كلية الدراسات القرآنية/السيد  -58
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