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 السيرة الذاتية
 صباح جاسم حمادي خميل  رالدكتو   -: االسم

  8968-2-2 كرخال - بغدادمحافظة  –العراق  -: المواليد

 . ولدية أربعة أبناء متزوج -: جتماييةالحالة اال
كمية التربية  –جامعة بغداد  – ة التعميم العالي والبحث العمميتاريخ التعيين في وزار 

 . 2006-2-5 قسم التاريخ  –ابن رشد لمعموم اإلنسانية 

 -المنصب والمقب العممي :
 أستاذ دكتور  -
 ابن رشد كمية التربية – جامعة بغداد التاريخ القديم ( مادة تدريس )دكتور أستاذ -

 . قسم التاريخ - لمعموم اإلنسانية
) المرحمة ومادة يمم الالىوت ) المرحمة األولى( األديان القديمة مدخل مادة محاضر -

 قسم األديان المقارن . – عموم اإلسالميةكمية ال -جامعة بغداد في الثانية ( 
في جامعة تكريت سم التاريخ  ) التاريخ القديم ( ق -تدريسي  في كمية التربية  أستاذ -

 . 2007-2006لممدة 

كمية  -المرحمة األولى - تاريخ الوطن العربي القديم تدريسي مادة الوجيز في أستاذ -
 قسم الجغرافية . -لمعموم اإلنسانية ابن رشد التربية

 
 -المؤهالت العممية:

 ( تاريخ العراق القديم) االختصاص الدقيق( التاريخ القديم آداب/ )االختصاص العام -

قسم التاريخ  -كمية اآلداب  -جامعة بغداد  -دكتوراه  فمسفة آداب في التاريخ القديم -
00-7-2082 . 



 

 2 

قسم المغة العبرية  –كمية المغات – جامعة بغداد -سامية في المغات  ماجستير آداب -
7-7-2005. 

 . 8989-7-8 كمية المغات - جامعة بغداد -دبموم يالي لغة انكميزية  -

جامعو بغداد  -قسم المغة العبرية  -كمية المغات - جامعة بغداد - لغات بكالوريوس -
8-7-8989. 

 -المغات :
  .االنكميزية  -العبرية  -العربية  

 -:المغات السامية القديمة
 . المسمارية -االميرية  - اآلرامية –  المندائية - السريانية -االكدية  -العبرية

 
 -العضوية في الجمعيات والمؤسسات العممية:

 ن.يضو االتحاد الدولي لألكاديميي -

  . دبمن –ايرلندا  - جمعية الكفاءات العراقيةيضو  - 

 . نة العامة التحاد المؤرخين العربيضو األما -

 . يضو األمانة العامة لممترجمين العرب -

 . يضو جمعية المترجمين العراقيين -

 . يضو االتحاد الدولي لممترجمين -

 .يضو  نقابة المعممين العراقيين -

 قسم التاريخ  -كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية - والعمميةيضو المجنة الثقافية  -
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 قسم التاريخ . – كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية -يضو لجنة اإلرشاد -

كمية التربية ابن رشد لمعموم  -الجامعي  األداءو  الجودة ضمان يضو لجنة -
 اإلنسانية.

لممراحل المنتيية لمدراسات   ) الوزاري ( ) االمتحان التقويمي ( يضو لجنة ارتباط -
 -2087 – 2086- 2085 الجامعة كمية المأمون مع ) المرحمة الرابعة ( األولية
2088 . 

 قسم التاريخ . -لتربية ابن رشد لمعموم اإلنسانيةكمية ا -يضو المجنة االمتحانية -

كمية التربية ابن رشد لمعموم  -(التاريخ القديم تخصص_ )  استالليضو لجنة  -
 قسم التاريخ . -سانيةاإلن

 قسم التاريخ . -كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية -االستالل المركزية يضو لجنة 

منذ يام  () تاريخ قديم  يضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طمبة المرحمة الرابعة -
2006 -2088. 

 -الدورات العممية :

 .2000-0-87الحاسوب في جامعة بغداد دورة تعميم  -

 .2008 -جامعة بغداد – (مادة الحاسبات  تطوير)دورة   -

 .2008 -جامعة بغداد – دورة كفاءة الحاسبات -

-86 -جامعة بغداد – مركز التطوير والتعميم المستمر -دورة تطوير المغة العربية  -
6-2008. 
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-6-86التطوير والتعميم المستمر  مركز -جامعة بغداد –دورة التأىيل التربوي  -
2008. 

 .2086 كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية -دورة تحرير الخبر الصحفي -

 . 2087 كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية -دورة تطوير المغة االنكميزية -

مركز ابن سينا  -جامعة بغداد – دورة تطوير الحاسبات ) الصفوف االلكترونية ( -
2088 . 

 . 2089 كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية -دورة تطوير المغة العربية  -

 -البحوث والدراسات:

 مشرف يمى يدد من  رسائل الماجستير والدكتوراه . أستاذ -

 .يدد من رسائل الماجستير والدكتوراه  يضو لجنة مناقشة -

 . التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانيةكمية  في راحل األوليةتدريسي لمم -

 -تاريخ إيران القديم –لممواد) تاريخ العراق القديم  ي قسم الدراسات العمياتدريسي ف -
 . قسم التاريخ -كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانيةتاريخ المغة االكدية( 

الجانب  –الجانب السياسي  –_ تدريسي لممراحل األولية ) مادة تاريخ العراق القديم 
 جامعة بغداد ,-كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية  - الحضاري (

 –الجانب السياسي  –_ تدريسي لممراحل األولية ) مادة تاريخ الشرق األدنى القديم
 جامعة بغداد , - كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية -الجانب الحضاري (

كمية التربية ابن رشد لمعموم  -ألولية ) مادة حقوق اإلنسان (_ تدريسي لممراحل ا
 قسم المغة االنكميزية .  –جامعة بغداد  -اإلنسانية
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 تاريخ الوطن الوجيز في) مادة  صباحي . مسائي – تدريسي لممراحل األولية -
قسم  -جامعة بغداد -كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية  -العربي القديم ( 

 الجغرافية.

 ) الدراسات الصباحية والمسائية ( -المرحمة األولى – األولية لمدراساتتدريسي  -
 جامعة بغداد . -كمية العموم اإلسالمية  مادة ) مدخل يمم األديان ( _

 مادة ) الدراسات الصباحية والمسائية( الثانية المرحمة  -لمدراسات األولية  تدريسي _
 .جامعة بغداد - عموم اإلسالميةالكمية  ( _ يمم الالىوت)

والجامعات  في جامعة بغداد واالطاريح الجامعية يضو لجنة تقويم البحوث والرسائل -
 العراقية والعربية . 

 - اإلنسانية التربية ابن رشد لمعمومكمية  طمبةبحوث تخرج إشراف يمى يدد من  -
 . 2088 – 2006منذ يام جامعة بغداد 

 –قسم التاريخ  – اإلنسانية التربية ابن رشد لمعمومكمية  -يضو لجنة السمنر -
 تخصص تاريخ قديم .

                                             ( الرائد درع منير يمي حميد إشراف يمى طالب الماجستير) -
 األركاندورة  -كمية األركان  –جامعة الدفاع لمدراسات العسكرية  -في وزارة الدفاع 

 (واإلرىابوالحماية من أإلىمال  أالستكشافاتما بين  أألثريةالمواقع ) ( 75)   المشتركة

                                                 . 2085 – شيادة الماجستير في العموم العسكرية

 العراقية .ئل واالطاريح الجامعية في الكميات مناقشة يدد من الرسا -

 -:البحوث المنشورة

)االستفيام البالغي في جامعة بغداد -اآلداب  كمية مجمةفي  دوليا بحث منشور -8
 .( ةدراسة سامية مقارن - لمغات الساميةا
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فعل داللة أساليب صيغة  جامعة بغداد ) -اآلداب  كمية بحث منشور في  مجمة  - 2
 . (ةدراسة سامية مقارن -مغات الساميةاألمر في ال

 JouNal Of Modern) السويد - ةالحديثة والتراثي مجمة العمومفي  بحث منشور -0
Science and Heritage) ) التجارة في العراق القديم (. (trade in old Iraq ) 

مجمة دراسات  – )الصراع يمى السمطة  ما بعد ساللو أور الثالثة (بحث منشور -4
 كمية اآلداب . –جامعة بغداد  –في التاريخ واآلثار 

مجمة كمية  . ( وادي الرافدينفي  لنظام الزواجالتاريخية  ورالجذ )بحث منشور -5
  اآلداب .

 . ونام أبو الصوف سيرتو ومنجزاتين األستاذ الدكتور الراحل بي بحث منشور -6

بحث منشور) خصائص وسمات أدب بالد الرافدين ( مجمة دراسات في التاريخ  -7
 واآلثار.

.) العدد الخاص (تاذ ضمن الموتمر العممي الرابع )بحث منشور في مجمة األس -8
كمية التربية ابن رشد لمعموم  -(اثر أدب بالد وادي الرافدين في اآلداب العالمية القديمة

 . جامعة بغداد - اإلنسانية

) شولكي  –كمية التربية ابن لمعموم اإلنسانية  –منشور في مجمة األستاذ  بحث  -9
 . ق . م ( 2047_ 2094 الممك المولو )

 ق . م ( 780 880نيراري الثالث ) -بحث منشور ) كتابات الممك األشوري ادد -80

 إلىالثالث  األلف أواخر) اربيل القديمة واالستيطان الحوري من بحث منشور -88
 القرن الرابع يشر فبل الميالد ( . أواخر

السٌاسٌة وأثرها فً مكانة اآللهة المصرٌة القدٌمة: منذ الحوادث )منشور بحث -82

مجلة  -ق.م(1303-3233عصر الدولة القدٌمة حتى نهاٌة العصر اإلمبراطوري)

 . جامعة بابل –كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 
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في  وأثرىاالقديمة  األناضولفي بالد  االستخباراتأنشطة  -بحث منشور دوليا  -13
 – ( م .ق 8207-8670)دراسة وتحميل في النصوص الكتابية  الييمنة الخارجية)

 جميورية مصر العربية . .جامعة المنوفية  –كمية اآلداب  –مجمة بحوث الكمية 
ثرىا في المجتمع األثيني ( -84  . بحث منشور) األسرة وا 
 إصالحاتو-العرشتسممو -حياتو-فميب الثاني المقدوني"والدتو بحث منشور) -85

 الداخمية "( .
 في بالد الشام والساحل الفينيقي ( . وأثرىاالخمفية الجغرافية  بحث منشور) -86
 .سكان بالد الرافدين وسورية القديمة (دجان في معتقدات  اإللو) بحث قبول نشر -87
 

  -الكتب والمولفات:
 .الفعل المطاوع في يبرية سفر التكوين . دراسة سامية مقارنة  -

 . قبل الميالد األول األلفالتوراتي في  األدبوادي الرافدين في  أدباثر  -
 -الندوات والمؤتمرات:

 .2007-2006يديدة في جامعة تكريت  يممية ندواتة موتمرات و حضور ومشارك -

 .2088-2006يديدة في جامعة بغداد يممية ندوات موتمرات و حضور -

امعة العراقية  لممدة في الج ة يديدةيممي وندوات مؤتمرات ةحضور ومشارك -
2006- 288. 

ينوان -بيت الحكمة –مشارك في ندوه ين الصالت الحضارية مع الدول المجاورة  -
                                        .يمى بالد إيران القديمة  العراقية القديمة التأثيرات الحضارية-البحث المشارك فيو

 .كميو اآلداب - مشارك في مؤتمر في جامعة القادسية -

  اإلنسانية التربية ابن رشد لمعمومكمية  -حضور ومشاركة في الموثمر العممي الثالث  -



 

 0 

 اإلنسانية  رشد لمعمومالتربية ابن كمية  -حضور ومشاركة في الموثمر العممي الرابع  -

 اإلنسانية  التربية ابن رشد لمعمومكمية حضور ومشاركة في الموثمر العممي الخامس  -

 حضور ومشاركة في موتمر جامعتي الموصل والحمدانية في إقميم كوردستان -

 . 2089 -0- 80-82) محافظة اربيل ( 

 -االمتيازات :

 82798, وفقا لمقرار المرقم  2084أخ لشييديين ) ضحايا اإلرىاب ( في سنة 
, والصادرة ين  2088 -80 -80بتاريخ  808789بموجب اليوية المرقمة 

 . مؤسسة الشيداء –رئاسة الوزراء 

 -:العنوان الدائم 
                                                                                    . 600صميخ  –االيظمية  -بغداد  -العراق  

  -الهاتف :
  07908079040  /07705868605 

 -:البريد االلكتروني
E-mail:- sabah.mashhadani@yahoo.com 

 


