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 السيرة الذاتية

 

 

 
 ر صباح جاسم حمادي خميل الدكتو   -: االسم

 2/2/8691 كرخ/ ال بغدادمحافظة  –العراق  -: المواليد

 .متزوج  -: الحالة الزوجية
 5/2/2009ة التعميم العالي والبحث العممي تاريخ التعيين في وزار 

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

 جامعة بغداد  - لمعموم اإلنسانية
 جامعة بغداد  -في كمية التربيةمحاضر مادة التاريخ القديم  -
 عموم اإلسالميةفي كمية ال األديان القديمة ومادة عمم الالىوت مدخل مادة محاضر -
 جامعة بغداد -
في جامعة تكريت لممدة سم التاريخ  ) التاريخ القديم ( ق -تدريسي  في كمية التربية  -

2009-2002 . 

ابن  كمية التربية – جغرافيةقسم ال -تدريسي مادة تاريخ الوطن العربي القديم أستاذ -
 جامعة بغداد  - لمعموم اإلنسانية رشد
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 -المؤهالت العممية:
 تاريخ العراق القديم. -االختصاص الدقيق-القديم التاريخ  -االختصاص العام -

قسم التاريخ  -كمية اآلداب  -دكتوراه  فمسفة آداب في التاريخ القديم :جامعة بغداد  -
- 00/2/2082 
 2/2/2005كمية المغات ماجستير آداب لغات سامية : جامعة بغداد / -

 1/1/8616دبموم عالي لغة انكميزية / جامعة بغداد /كمية المغات -

 1/1/8616جامعو بغداد / -بكالوريوس  لغات : كمية المغات/ قسم المغة العبرية  -

 -المغات :
 العربية / العبرية / االنكميزية  

 -:المغات السامية القديمة
 . ، المسماريةاالميرية ،المندائية، االكدية اآلراميةالسريانية ،

 
 العضوية في الجمعيات والمؤسسات العممية:

  . دبمن –ايرلندا  - عضو جمعية الكفاءات العراقية - 

 . نة العامة التحاد المؤرخين العربعضو األما -

 . عضو جمعية المترجمين العراقيين -

 . العربعضو األمانة العامة لممترجمين  -

 . عضو االتحاد الدولي لممترجمين -

 .عضو  نقابة المعممين العراقيين -
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 والعممية /كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية.عضو المجنة الثقافية  -

 عضو لجنة اإلرشاد/ كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية. -

 عضو لجنة الجودة واألداء/ كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية. -

 . 2089/ 2085/ 2082 عضو لجنة ارتباط مع كمية المأمون الجامعة  -

 كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية. نية /عضو المجنة االمتحا -

كمية التربية ابن رشد لمعموم  /التاريخ القديم  اختصاص عضو لجنة االستالل -
 / قسم التاريخ .سانيةاإلن

 عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج طمبة المرحمة الرابعة . -

 -الدورات العممية :

 .82/0/2000دورة تعميم الحاسوب في جامعة بغداد  -

 .2001دورة  في مادة الحاسبات  -

 .2001دورة كفاءة الحاسبات سنة  -

 .89/9/2001دورة تطوير المغة العربية / مركز التطوير والتعميم المستمر  -

 .89/9/2001دورة التأىيل التربوي / مركز التطوير والتعميم المستمر  -

 .2089 / د لمعموم اإلنسانيةدورة تحرير الخبر الصحفي /كمية التربية ابن رش -

 -البحوث والدراسات:

 مشرف عمى عدد من  رسائل الماجستير والدكتوراه . أستاذ -

 .عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه  عضو لجنة مناقشة -
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 . كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية في راحل األوليةتدريسي لمم -

 . كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية فيي قسم الدراسات العميا تدريسي ف -

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

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

_ تدريسي لممراحل األولية ) مادة حقوق اإلنسان ( / كمية التربية ابن رشد لمعموم 
 اإلنسانية / جامعة بغداد ،

م ( / كمية التربية ابن تدريسي لممراحل األولية ) مادة تاريخ العراق والوطن العربي القدي
 رشد لمعموم اإلنسانية / جامعة بغداد ،

كمية العموم اإلسالمية / مادة ) مدخل عمم األديان ( _ تدريسي لممراحل األولية -
 جامعة بغداد .

جامعة  - عموم اإلسالميةكمية ال( _ عمم الالىوت) مادة لممراحل الثانية تدريسي _
 بغداد

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

 التربية ابن رشد لمعموم وكمية اآلدابكمية  طمبةبحوث تخرج إشراف عمى عدد من  -
 .2009منذ عام / جامعة بغداد  اإلنسانية

 مناقشة عدد من الرسائل واالطاريح الجامعية في الكميات العراقية . -

 

 -:البحوث المنشورة
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جامعة بغداد )االستفيام البالغي في  -اآلداب  كمية . بحث منشور في  مجمة8
 المغات السامية دراسة سامية مقارنو( 

جامعة بغداد )فعل األمر في المغات  -اآلداب  كمية .  بحث منشور في  مجمة 2
 السامية .دراسة سامية مقارنو (

 JouNal Of Modernالسويد) /ةالحديثة والتراثي مجمة العمومبحث منشور  في . 0
Science and Heritage) 

 بحث منشور )الصراع عمى السمطة  ما بعد ساللو أور الثالثة ( .2

 التاريخية  لمزواج في العراق القديم( ور. بحث منشور )الجذ5

 ) السمات العامة ( بحث منشور التجارة في العراق القديم .9

 . ونام أبو الصوف سيرتو ومنجزاتاألستاذ الدكتور الراحل بي. بحث منشور عن 2

اربيل القديمة واالستيطان  . بحث منشور في مجمة سوبارتو في إقميم كوردستان )1
 ألحوري(

.  . بحث منشور في مجمة األستاذ ضمن الموتمر العممي الرابع ) العدد الخاص (6
كمية التربية ابن رشد لمعموم /  اثر أدب بالد وادي الرافدين في اآلداب العالمية القديمة

 . / جامعة بغداد اإلنسانية

عن شخصية الممك السومري شولكي ، وحياتو منشور في مجمة األستاذ   بحث . 80
 ق . م ( 2022_ 2062الشخصية )

 .(الحوادث التاريخية وأثرىا عمى تطور الديانة في مصر القديمة  بحث عنوانو) -88

 

 -الندوات والمؤتمرات:

 2089-2009عديدة في جامعة تكريت  عممية ندواتة موتمرات و حضور ومشارك -
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 .2089-2009عديدة في جامعة بغداد عممية ندوات موتمرات و حضور -

امعة العراقية  لممدة في الج ة عديدةعممي وندوات مؤتمرات ةحضور ومشارك -
2009- 2089 

عنوان -بيت الحكمة –مشارك في ندوه عن الصالت الحضارية مع الدول المجاورة  -
                                        .عمى بالد إيران القديمة  العراقية القديمة التأثيرات الحضارية-البحث المشارك فيو

القادسية/كميو اآلداب/ عن سيرة  ومنجزات األستاذ مشارك في مؤتمر في جامعة  -
 الدكتور الراحل بينام أبو الصوف.

 -العنوان الدائم :
 بغداد / االعظمية    -العراق  

                                                                                  
  -الهاتف :

  02608026020  /02205198905 
 

 -:االلكترونيالبريد 
E-mail:- sabah.mashhadani@yahoo.com 

 


