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Name : salah Hatef Hatem  

Birth : 1979   

Degree : PhD 

Specilest : numismatic of islam 

Gender : male  

Habitation : Diwanyah / al hamzh 

 

 الجبوري صالح هاتف حاتم م .د. /االسم الرباعي واللقب  -

قضاء الحمزة الشرقي / الديوانية : ومحل االقامة الحالي محل وتاريخ الوالدة  -

 , الجنس ذكر 9191

 الديانة / مسلم : القومية عربي , الجنسية عراقية  -

 salah.hatem@qu.edu.iqالبريد اإللكتروني  /   -

 ((9)علم األبيغرافيا ) االختصاص العام / االثار االسالمية / االختصاص الدقيق  -

                                                
قائش - 1 لم الن ية ع ثل  وبالترجمة للعرب لزمن، م مل ا ها عوا يؤثر في تي ال  ية ال مادة األثر سة ال وهو علم درا

فّك  ها و  عد نقل شفة ب بة الُمكت تأريخ الكتا لى  لم إ هذا الع هدف  عادن. وي نواع الم شتى أ طين أو  صخر أو ال ال

mailto:salah.hatem@qu.edu.iq


 الذاتيةالسيرة 

 1292/ 3/91تاريخ اول تعيين في جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة بتاريخ  -

 . التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها -

 
 
 

 الشهادة 

 الجهة المانحة  تاريخ الحصول عليها  نوعها 

جامعة القادسية / كلية   1229/  91/9  سالبكالوريو
 اآلداب 

جامعة بغداد  / كلية  1292/  9/ 9 الماجستير 
 اآلداب 

 الدكتوراه 
 
 

جامعة بغداد / كلية   1292/  91/ 12
 اآلداب 

   

  

 كلية اآلثار امعة القادسية / مكان العمل الحالي / ج -

 منسب على كلية اآلداب / جامعة القادسية ليوم واحد في االسبوع -

 العليا بموجبهاعناوين الرسالة واالطروحة التي نال الشهادات  -

  
 رسالة الماجستير 

 
مسكوكات الخليفة العباسي هارون 

 الرشيد
 – 987/  هـ 913 – 999)  

 ( م  821

 رقم االمر الجامعي 
 في تاريخ 97د.ع 

 9  /9 /1292 

السابع / نقود القرن االول الهجري  اطروحة الدكتوراه 
 الميالدي 

 رقم االمر الجامعي 
 في 2712د.ع / 

 12  /91  /1292 

 

 

 تاريخ االلقاب العلمية  -

/ صادر من  1292/  1/91ش / ت ,  مدرس مساعد 
 جامعة الكوفة

                                                                                                                                       

صاديا واجتما يا شفرتها، ثم الخروج باستنتاجات عن الفترة التي كتبت فيها وذلك على جميع المستويات: اقت ع
 .2112محمد حمدي إبراهيم، علم النقوش، مكتبة األنجلو المصرية، مصر  >وثقافيا



 الذاتيةالسيرة 

/ صادر 1292/  1/3,  2281ش / ت  مدرس 
 من جامعة الكوفة

  

 الشهادات التقديرية  -

 

 رقم وتاريخ االصدار اسبابه الجهة المصدرة

جامعة  اآلداب / كلية 
 الكوفة

/  2/  12في  81م /  مؤتمر مشاركة في
1293 

كلية التربية / الجامعة 
 المستنصرية 

 1292/  2/  12 مشاركة في مؤتمر

 في 9797عدد  مشاركة في مؤتمر  مركز دراسات الكوفة 
 11  /92  /1291  

 219عدد م /  مشاركة في مؤتمر  رئاسة جامعة الكوفة 
 1292/  91/  39في  

 1293/  99/  32 مشاركة في مؤتمر   الجامعة المستنصرية
 
 

 
 

وزارة التعليم العالي 
العراقية والبحث العلمي 

 مكتب الوزير 

 
 

الجهود المبذولة في جامعة 
 الكوفة 

 
 

19  /9  /1292 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي العراقية 

 مكتب الوزير 

على  18بمناسبة مرور 
 تأسيس جامعة الكوفة 

 192/  93/  71عدد

 9897ش ت /  مشاركة في مؤتمر رئيس جامعة الكوفة 
 1292/ 9/ 19في  

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي / مكتب 

 الوزير 

 في  98879م ي /  تثمين جهود 
11  /9  /193 

 مكتب الوزير 
 

/  7/  8ج .د / ت في  تثمين جهود 
1293 

 مكتب الوزير 
 
 

في  11399ش . ت /  تثمين جهود 
91  /99  /1293 
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 البحوث المنشورة  -

 العدد والتاريخ  اسم المجلة  عنوان البحث 

فنون الرسم والموسيقى 
 في التصوير االسالمي

 مجلة االثار
مجلة محكمة تصدر عن  

الهيئة العامة لالثار 
 والتراث

( في  19 – 12عدد ) 
1292  

نقوش صور الخلفاء على 
 المسكوكات

 المسكوكات 
مجلة محكمة تصدر عن 

الهيئة العامة لالثار 
 والتراث

  1292( في  11عدد ) 

تطور الخط العربي على 
نقود القرن االول الهجري 

 / السابع الميالدي 

مجلة التاريخ واالثار / 
 كلية االداب / جامعة بغداد 

/  1/ 9وصل قبول نشر 
1292  

مجلة التاريخ واالثار /  االسالم دين وحياة
 / جامعة بغداد اآلدابكلية 

 وصل قبول نشر بتاريخ 
2  /1 /1292  

   

 

 الدورات التطويرية  -

 التاريخ  الجهة المانحة  اسم الدورة 

جامعة الكوفة / مركز  ICDLدورة 
 الحاسبة 

12 – 18  /9  /1292 

جامعة الكوفة / مركز  دورة طرائق تدريس 
 طرائق التدريس 

 1292/  1/  17من 
 1292/  92/  99لغاية 

 1299/  8/  1 معهد الفارابي االهلي  IC3دورة حاسبات 

 

 

  

 


