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 االسم الثالثي واللقب:
 مكتوب بالجواز( ) حسب ما

Name & Surname: 

 حيدر عقيل عبد القرغلي

 

HAYDER ALQARAGHOLI 
  Age  :      30العمر    Birthday   : 9/8/1986التولد 

 Male ذكر  : Maleالجنس 

 
 : Email ياإللكترونالبريد 

haider.abed@qu.edu.iq 

haidaraqeel86@gmail.com 

 :     Mobile  رقم الموبايل   

 

078013484831      

 الشهادات الدراسية /  

Academic certificate 

 

 University الجامعة /   faculty/  الكلية  Department / القسم   Graduation year 

 سنة التخرج/

 

 التسلسل

sequence 

 بكلوريوس   /

Bachelor 

 القادسية

Al- Qadisiyah 

 اآلداب

Arts 

 االثار

Archaeology 

 االول 8002 – 8002

The First 

 ماجستير

Master 

 بغداد

Baghdad 

 اآلداب

Arts 

 االثار

Archaeology 

 االول 8002 – 8002

The First 

     phd الدكتوراه/  

 
 

  assistant Lecture     مدرس مساعد scientific titleاللقب العلمي/ 

 التخصص العام

General specialization 

مسماري  -اثار قديمة   

Ancient Archaeology 

 التخصص الدقيق

Specific  specialization 

 لغة سومرية

Sumerian Language 

 حضارة بالد وادي الرافدين  - لغة اكدية قديمة   - لغة سومرية -الكتابات المسمارية     /مجاالت التخصص المهتم بها 

– Cuneiform Studies – Sumerian Language – Civilization of Ancient Mesopotamia 

Subject Of Expertise : Ancient Philology 

mailto:haider.abed@qu.edu.iq
mailto:haider.abed@qu.edu.iq
mailto:haidaraqeel86@gmail.com
mailto:haidaraqeel86@gmail.com
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 البحوث العلمية المنشورة

Published paper 

 ت

No: 

 العنوان

Research title 

 اسم المجلة

journal 

 المجلد

volume 

 العدد

no 

 السنة

year 

 

 الصفحة

page 

 

سين في ضوء النصوص -أعمال الملك ابي ١ 

 المسمارية

Doings of the king abbi  from the 

cuneiform Texts 

 دراسات في التاريخ و االثار

Studies in the  History and 

Archaeology 

 ملحق 50

 عدد

50 

8002 437-

458 

دور االلهة والكهنة في طرد الشر و الشيطان  ٢ 

 في العراق القديم

The role of the gods and priests 

to expel evil and the devil in the 

old Iraq 

 دراسات في التاريخ و االثار

Studies in the  History and 

Archaeology 

54 1 2016 1-20 

البحوث الملقاة في 

 المؤتمرات

Participation in 

conferences 

 ت

No: 

 عنوان البحث

Paper title 

 عنوان المؤتمر

Conference title 

 المنظمة للمؤتمرالجهة 

Organized By 

 السنة

year 

 الفؤول في العراق القديم ١ 

The Omens in the old Iraq 

 ملتقى االبداع العربي الرابع عشر

Forum XIV Arab 

Innovation 

 مدينة أسيوط -العربية جامعة الدول 

Arab League - city of Assiut 

8002 

٢ 

 

في مدينة كربالء و اثرها على الدخل  السياحة

 القومي

Tourism in the city of Karbala 

and its impact on national 

income 

مؤتمر السياحة الدينية في مدينة 

 كربالء

Religious tourism 

conference in the city of  

Karbala   

كلية العلوم السياحية  –جامعة كربالء   

Karbala University –  

Faculty of Science tourist 

8002 

معطيات اقتصادية من نص مسماري يعود  ٣ 

ق.م ٢٢٢٢ - ٢٢٢٢سين  -لحكم الملك ابي  . 

Economic data from the 

cuneiform text back to the reign 

of King     Abe - Sen 2028 - 2004 

BC. 

 

 دراسات جديدة في علم المسماريات

New studies in the science 

Assyriology  

قسم  –كلية االثار  –جامعة القادسية 

 الدراسات المسمارية 

AL-Qadisiyah University - 

Faculty of Archaeology - 

Cuneiform Studies 

Department 

2015 
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بادارج المدن  والقوانين الخاصةالتشريعات  ٢

 على الئحة التراث العالمي

Legislation and laws for the 

inclusion of the cities on the list 

of World Heritage 

اهوار العراق ومدنه على الئحة 

 التراث العالمي

Marshes of Iraq and its 

cities on the World 

Heritage List 

قسم  –كلية االثار  –جامعة القادسية 

  االثار

AL-Qadisiyah University - 

Faculty of Archaeology - 

Archaeology Department 

2017  

 العنف واإلبادة الجماعية في العراق القديم ٥

Violence and genocide in ancient 

Iraq 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  اإلبادة الجماعية و العلوم االنسانية 

Baghdad University - 

Faculty of Arts 

2015 

 ٦ 

 

 

 

 لطب في العراق القديمعلم ا

The science of medicine in the 

ancient Iraq 

 

 عالقة علم االثار بالعلوم األخرى

Archaeology relationship 

to other sciences 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد 

Baghdad University - 

Faculty of Arts 

 

2016 

في العراق القديم  لألسرةاالحوال االجتماعية  ٧

 عرض موجز -

Social conditions of the family in 

the old Iraq - View summary 

 

البناء  وأثرها فياالنسانية علوم ال

 االجتماعي

Humanities and its impact 

on the social structure 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد 

Baghdad University - 

Faculty of Arts 

2016 

الجوائز العلمية 

 / والشهادات  التقديرية

AWARDS 

 ت

No: 

 اسم الجائزة او الشهادة

Award Title 

 الجهة المانحة

organizer 

 السنة

year 

 شهادة تقديرية من منظمة واعدون ١ 

 )مجتمع مدني( 

A certificate of appreciation from 

the Waedon Organization 

منظمة واعدون ) من منظمات 

 المجتمع المدني( 

Waedon Organization  
(Civil society organization) 

2009  

 تكريم بمناسبة يوم العلم ٢

Honoring the occasion of The 

Science Day 

 وزارة التعليم العالي والبحث  العلمي

The Ministry of Higher 

Education and Scientific 

Research 

2010 
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شهادة تقديرية من جامعة كربالء و العتبة  ٣

 الحسينية

A certificate of appreciation from 

the University of Karbala and the 

threshold Hosseinieh 

-جامعة كربالء كلية العلوم السياحية

 العتبة الحسينية

Karbala University Faculty 

of Science tourist-

&threshold Hosseinieh 

 

2015 

 كلية الطب جامعة القادسية شهادة تقديرية من  ٢

ألقامة محاضرة اثارية توعوية يوم األربعاء 

٢٢١٦-١٢-٢٢  

 كلية الطب جامعة القادسية 

 

٢٢١٦  

عدد بحوث تخرج الطلبة التي قمت 

 باألشراف عليها

Supervision of graduate 

research 

 الكلية –الجامعة 

University - College 

 القسم العلمي

scientific department 

 سنة التخرج

Graduation Year 

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  14

AL-Qadisiyah University - 

Faculty of Arts 

 قسم االثار

Department of archaeology 

2015-2016 

 كلية اآلداب –جامعة القادسية  11

AL-Qadisiyah University - 

Faculty of Arts 

 قسم االثار

Department of archaeology 

2016-2017 
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 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

Courses Taught 
 ت

No 

 اسم المقرر

Course Name 

 المرحلة 

Phase 

 الكلية  

Faculty 

 الفرع  –القسم العلمي 

scientific department 

 العام الدراسي

academic year 

 2015 – 2014 االثار Arts Archaeology   اآلداب الثانية Ancient languages اللغات القديمة   1

 الفرع القديم  –االثار  Arts   اآلداب الثالثة The Akkadian language اللغة االكدية   2

   Archaeology   

2015 – 2016  

 الفرع المسماري   –االثار  Arts   اآلداب الثالثة  The Akkadian Cuneiform Text نصوص اكدية   3

   Archaeology 

2015 – 2016  

الدراسات المسمارية    Archaeologyاالثار االولى The Sumerian language اللغة السومرية   4

Cuneiform Studies 

2016 – 2017  

  Archaeology 2016 – 2017 االثار     Archaeologyاالثار الثانية Ancient languages اللغات القديمة   5

الدراسات المسمارية    Archaeologyاالثار الثانية The Sumerian language اللغة السومرية   6

Cuneiform Studies 

2016 – 2017  

  Archaeology 2016 – 2017 االثار     Archaeologyاالثار الثالثة The Sumerian language اللغة السومرية   7
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 المهام اإلداري

Admonished 

paper 

 ت

No: 

 المهمة

Activity 

 من تاريخ

From Date 

 

 لغاية تاريخ

To Date 

 ١- 

 

 أمين مجلس كلية االثار

Secretary of the Faculty of Archaeology 

2014 

 

2017 

٢- 

 

 

 ضمان الجودة في كلية االثارمدير شعبة 

Quality Assurance Manager at the Faculty of 

Archaeology Division 

2014 

 

 

2015 

 

 

 مقرر قسم الدراسات المسمارية -٣

Rapporteur of Cuneiform Studies Department 

2015 

 

 حتى االن

Continuous 


