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                                         : السيرة الذاتية 

 الدكتور األستاذ              

 .الحسيني  حسن عباس علي عباس

 البيانات الشخصية:

 عباس علي عباس حسن الحسيني .االسم الرباعي واللقب :  -

 م . 1966-8-10تاريخ الميالد :  - 

 العراق. -ة الديوانيةمحافظ -مكان الميالد : ناحية سومر - 

 العراق.-الديوانية -الجامعةحي  452 -400-4العنوان الدائم : - 

 0096436663063التلفون : - 

 009647801089722الموبايل :  - 

  abbas.alhussainy@qu.edu.iq االيميل : - 

             abbasalhussainy@yahoo.com  

 الحالة الزوجية: متزوج . - 

 : خمسة.بناءعدد األ- 

 الشهادات الجامعية:

قسم اآلثار  -جامعة بغداد– كلية االداب - بكالوريوس اداب في اآلثار القديمة -

 ،1992. 

 م.2000 ة القادسيةجامع -القديم البابلي التاريخ ماجستير اداب في -

القديمة، جامعة القادسية  حضارات الشرق دكتوراه اداب فلسفة في  -

 م. 2004

اكمال المتطلبات التحضيرية لشهادة ما بعد الدكتوراه في االثار)اثار العراق  -

 م.2006بولندا.-القديمة( جامعة وارشو
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-  

 المؤتمرات العلمية:

 . م 2000ة, الديوانية, لجامعة القادسي  المؤتمر العلمي الرابع -

 م. 2001المثنى,جامعة القادسية,–مؤتمر الوركاء االول ,كلية التربية  -

 م.2002جامعة القادسية,-المثنى-مؤتمر الوركاء الثاني,كلية التربية -

 .2006اق وبالد الشام واالناضول,وارشو,الثار العرمؤتمر اركانا العلمي  -

 م.2006القديم,مدريد ,اسبانيا,رق االدنى الثار الش الخامس العلمي المؤتمر -

 م.2006ايطاليا  , روما جامعة المؤتمرالعلمي االول الثار الشرق القديم , -

وف المؤتمر العلمي لالثار والتراث العالمي والتحديات التي تواجهه,كراك -

 م.2006,,بولندا

شو المؤتمر العلمي الثار وادي النيل واخر نتائج التنقيبات فيه,وار -

 م.2006,بولندا,

 م.2006المؤتمر العلمي الثار بالد مابين النهرين ,بوزنان,بولندا, -

 . 2006آلثار,لندن,ؤتمر العلمي لتأثير الحروب على االم -

 م.2007ب,القاهرة,المؤتمر العلمي لرؤساء هيئات اآلثار العر -

 م .2007المملكة المتحدة ،  -درهم  –المؤتمر العلمي االول لجامعة درهم  -

 م . 2008مؤتمر االثار السومرية، لندن ، المملكة المتحدة ،  -

 م. 2008مؤتمر بانيا حول اثار الشرق القديمة ، ليفربول ، المملكة المتحدة ،  -

 م. 2008طاليا، روما ، اي مؤتمر اركانا الثار الشرق القديم ، -

 م. 2008، مؤتمر اركيا لتقنيات العمل االثاري ، بولونيا ، ايطاليا -

 م . 2010ملكة المتحدة ، الثار الشرق القديم ، لندن ، الم مؤتمر اركانا -

 م.  2011المؤتمر العلمي الثاني للدراسات االثارية النظرية والعملية.جامعة بغداد. -

مركز الدراسات التاريخية  -محافظة ذي قارراالول الثاالمؤتمر العلمي  -

 م. 2011واالثارية.

 م. 2011-جامعة الموصل -لكلية االثار  علمي االولالمؤتمر ال -
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 م . 2011-اربيل-المؤتمر العلمي لمركز االبحاث الفرنسية -

 م.2013روما  -المؤتمر العلمي حول الغذاء في العهد البابلي القديم -

جامعة -ل دور المرأة في الحضارة العراقية القديمة ، كلية االدابو العلمية حالندوة  -

 .2015-بغداد

-جامعة بغداد-كلية االداب -2003الندوة العلمية حول نتائج التنقيبات بعد عام  -

2015 . 

 م. 2016مؤتمر اركانا الثار الشرق القديم ، فيينا ، النمسا،  -

 جامعة والمسوحات االثارية التنقيبات كنلوجيا فياستخدام الت  الندوة العلمية حول -

 .2016-سومر

 . 2017 -المانيا –ماربورك ، جامعة 63سات االشورية المؤتمر العالمي للدرا -

 .2017جامعة روما  -التوثيق والنشر االثاري –ورشة العمل االثاري  -

ف النج  –وفة المؤتمر العالمي االول لحماية التراث االثاري العراقي، جامعة الك -

 م.2018االشرف،

 . 2018كانا الثار الشرق القديم ، ميونخ، المانيا ي مؤتمر ا -

 -كلية االداب-قسم الجغراقية -الندوة العلمية حول مشكالت التنمية في العراق -

 م.2018 -جامعة القادسية

المؤتمر الدولي االول حول استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التطبيقات  -

جامعة القادسية،  -كلية االداب -قسم الجغرافية GISيوم العالمي لل ال -مكانيةال

 م. 2018/ 14/11

 م. 2018/ 22/11-21جامعة القادسية، -كلية االثار -المؤتمر الدولي االول لالثار  -

-25العتبة الحسينية المقدسة، -المؤتمر الدولي االول لالثار والتراث -

 م. 2018/ 26/11

-17جامعة القادسية -الفنون الجميلة كلية  –للفنون  األولي الدولي المؤتمر العلم -

على االختام السطوانية في العصر صور االلهة ورموزها م. 2019نيسان  -18

 لي القديم.الباب 
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تموز  12-7ثار الشرق، باريس ؤتمر الدولي الخامس والستون لالشوريات واالم -

 تل ورش.نصوص من  ، 2019

- Conference of CULTURAL HERITAGE AND ILLICIT 

TRAFFICKING IN A FRAGMENTED MIDDLE EAST. 17 OCTOBER 

2019  

University of Turin, Italy. 

 

 :ةالترقيات العلمي

 م . 29/03/2001اعد   مدرس مس -1

 م . 2004/ 29/03مدرس           -2

   .م 2008/ 05/ 08استاذ مساعد      -3

  م23/09/2014استاذ                -4

 شهادات أخرى: 

 .م1997اد جامعة بغد -من كلية اللغات  الكفاءة في اللغة االنكليزيةشهادة -1

ي جامعة وارشو اللغات ف زكشهادة الكفاءة في اللغة االنكليزية من مر -2

 م. 2006

 في الحاسوب واالنترنت.الكفاءة -2

 م.2004شهادة في التطوير االثاري من جامعة ستوني بروك االمريكية.-3

شهادة تقديرية من وزارة الثقافة البولندية بعد القاء محاضرات في وارشو  -4

 م.2005لبرنامج البولندي للتعاون االثاري.ضمن ا

اسبانيا بعد االشتراك في  -مدريد -جامعة كانتابالنكارية من دي قت شهادة -5    

 م.2006مؤتمر اثار الشرق االدنى القديم.

بعد االشتراك في –ايطاليا -روما-شهادة تقديرية من جامعة الزابيانزا-6

اء محاضرات على طلبة مؤتمر) طقوس الدفن في الشرق القديم( والق

 م.2006.الدراسات العليا في الجامعة اعاله

االيطالية بعد القاء محاضرات فيها على  ياهادة تقديرية من جامعة بولون ش-7

 م.2006طلبة الدراسات العليا.
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شهادة تقديرية من جامعة لجا االيطالية بعد القاء محاضرات على طلبة -8

 م.2006الدراسات العليا فيها.

 على طلبة تاتقديرية من جامعة بارما االيطالية بعد القاء محاضرادة شه-9

 م.2006الدراسات العليا فيها.

بولندا ,بعد  -كوفاكر –شهادة تقديرية من المركز العالمي للتراث -10

العلمي للمركز حول التراث االثاري والتحديات التي االشتراك في المؤتمر 

 م. 2006-بولندا–كراكوف –تواجهه 

لتسجيل  التدريبية ةشهادة تقديرية من جامعة لندن بعد االشتراك  في الدور -11

 م   2010 –نيسان    – 25-15االثار رقميا التي اقيمت في لندن 

شهادة تقديرية من المتحف البريطاني بعد االشتراك في المؤتمر العالمي  -12

 م . 2010 -الثار الشرق القديم

دوة العلمية حول لقادسية بعد االشتراك في الن شهادة تقديرية من جامعة ا-13

 م.2013ثار الاالكتابة و 

شهادة تقديرية من مركز الدراسات التاريخية واالثارية في جامعة ذي قار -14

 م. 2013بعد االشتراك في الندوة العلمية حول حضارة وادي الرافدين 

الدورة االثارية ايطاليا بعد االشتراك في -شهادة تقديرية من جامعة بولونيا-15

 م.2013-حول صيانة وحماية االثار

ة من مركز جامعة سومر  بعد االشتراك في الندوة العلمية تقديري دة اهش -15

 م.2016حول استخدام التكنلوجيا في التنقيبات والمسوحات االثارية. 

 -شهادة مشاركة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الثار الشرق  -16

 .2016-نمساال -فيينا 

لعلم االشوريات  ر العالميمتشهادة مشاركة من اللجنة التحضيرية للمؤ  -17

 . 2017-المانيا -ماربورك  - 63

 -شهادة مشاركة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الثار الشرق -18

 م.2018 -المانيا -ميونخ
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ك في الندوة جامعة القادسية بعد االشترا-شهادة تقديرية من كلية االداب -19

 .م2018سان ي ن30 -العلمية حول مشكالت التنمية في العراق

بعد االشتراك في المؤتمر  القادسيةجامعة  -شهادة تقديرية من كلية االداب -20

قي  GISنظم المعلومات الجغرافية " تطبيقات تحت عنوان  األولدولي ال

 .2018تشرين الثاني  14المكانية. األبحاث

في  كابعد االشتر القادسيةجامعة  -فنون الجميلةالية من كلية شهادة تقدير -21

قة بين الفن الالع إشكالية" وانــــــــــــــــــــتحت عن  األولدولي مر الالمؤت 

 .2019نيسان  -18-17"، جتمعـــــــــوالم

بعد  لمقدسة العتبة الحسنية ا -ديوان الوقف الشيعيشهادة تقديرية من  -22

" التراث واالثار رمز  تحت عنوان األولدولي لمؤتمر الاالشتراك في ا

 . 2018 -تشرين الثاني 26-25وهويتها"  األممرة اضح 

تون الدولي الخامس والس مؤتمرلشهادة مشاركة من اللجنة المنظمة ل -23

  .2019تموز  12، باريس لالشوريات واثار الشرق

 الوظائف:

 م. 1999-1997 محاضر في كلية التربية، المثنى. -

 م.2001-1999جامعة القادسية. -محاضر في قسم التاريخ كلية التربية -

 2001/ 3/ 29جامعــة القادســية مــن  -كليــة التربيــة–في قسم التاريخ  يتدريس -

 م.2003/ 10/8حتى 

 م.2002/ 8/ 10جامعة القادسية من  -كلية االداب–في قسم اآلثار  يتدريس -

 م.2003/ 12/ 10حتى  2003/ 6 /17قسم اآلثار من  رمقر -

 م.2009-12-18م.2003/ 12/ 10 رئيس قسم اآلثار من  -

 . 2008 - 2003 رئيس هيأة التنقيبات االثارية في موقع مدينة )مرد(.  -

 .م  2007-2006ة لالثار والتراث العراقية . العام رئيس الهيأة  -       

 م.  2008-2007االثار،  استاذ زائر ، جامعة لندن ، كلية    -       

 م .  2007-2006ر. رئيس تحرير مجلة سوم -      



 7 

 م. 2007-2006رئيس تحرير مجلة المسكوكات.  -      

 لموصل.جامعة ا-عضو الهيأة االستشارية لمجلة الرافدين-      

 م . 2009 -جامعة القادسية –مدير متحف االثار والفنون   -      

 سح االثاري والتراثي في محافظة القادسية.رئيس مشروع الم -      

 م. 2014-ريات والتنقيبات االثارية ير عام التح مد -      

 انليل و االراختوم. -مدير مشروع مسح المراكز الحضارية على نهري مي -      

    عضو هيأة المسح االثاري لجامعة بولونيا في جنوب شرق محافظة  -      

 .2017-2016الديوانية. 

اري في جنوب شرق الديوانية. بعثة جامعة بولونيا للمسح االث ل المدير الحقلي -   

2017 . 

 م.2017جامعة القادسية  -استاذ بكلية االثار - 

وميالنو و تورينو ضمن برنامج اراسموس زائر في جامعات بولونيا وبيتزا  أستاذ -

2019 . 

 الجمعيات والنقابات التي انتمى لها:

 خين واالثاريين العراقيين.جمعية المؤر -

 اقيين.جمعية االثاريين العر -

 جمعية االثاريين العرب.القاهرة.  -

 الديوانية-رئيس جمعية كوديا لالثار والترث -

 عضو جمعية الوئام الحضاري. -

 و جمعية االكاديميين العراقيين.عض -

 نقابة المعلمين.الديوانية. -

 الديوانية. ثار في محافظةعضو لجنة حماية اال -
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 المواد الدراسية التي درسها:

 جامعة القادسية.- كلية التربية. -قسم التاريخ -العراق القديمتاريخ  -

 جامعة القادسية.- كلية التربية. -قسم التاريخ -تاريخ الوطن العربي القديم -

 جامعة القادسية.- كلية التربية. -قسم التاريخ–فلسفة التاريخ  -

 جامعة القادسية.- كلية التربية. -قسم التاريخ -يةالحضارة العرب  -

جامعة -كلية التربية -قسم التاريخ -نصوص تاريخية باللغة االنكليزية -

 القادسية. 

  . 1998ة منذ االشراف على بحوث التخرج للمرحلة الرابع -

 جامعة القادسية.  -كلية االداب -قسم اآلثار –ق تاريخ العرا -

 جامعة القادسية. -كلية االداب -آلثارقسم ا -اآلثار علم -

 جامعة القادسية. -كلية االداب -قسم اآلثار -اثار الشرق -

جامعة  -كلية االداب -قسم اآلثار –ق في عصور االحتالل اثار العرا -

 القادسية. 

 جامعة القادسية.  -كلية االداب -رقسم االثا -علم التنقيبات -

 جامعة القادسية . -ية االدابكل -رقسم االثا -الفخار القديم  -

 جامعة القادسية. -كلية االداب -قسم االثار االنكليزية. نصوص اثارية باللغة -

 جامعة القادسية. -كلية االداب -قسم االثار -الترميم والصيانة  -

 جامعة القادسية. -كلية االداب -قسم االثار -الخط واالستنساخ -

 ثار جامعة لندن.كلية اال –يمة اثار العراق القد -
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 جامعة لندن. -اركلية االث  -العراق القديم حضارة -

جامعة  -قسم االثار -طلبة الماجستير - باللغة االنكليزية -العراق القديم  -

 بغداد.

جامعة  -قسم االثار -طلبة الدكتوراة  -باللغة االنكليزية - الشرق االدنى القديم -

 بغداد.

اجستير واطاريح الدكتوراه في اختصاصي د من رسائل الممناقشة العدي  -

 مة والفنون الجميلة.االثار القدي 

 االشراف على العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه. -

جامعة  -كلية الفنون الجميلة -قسم الفنون المسرحية -تاريخ الحضارة -

 القادسية. 

المي والقديم. قسم ة للفرعين االسالمرحلة الرابع -طرق التنقيبات االثارية -

 م.2017ادسية.جامعة الق -كلية االثار -االثار

 -كلية االثار -قسم االثار -الفرع القديم –المرحلة الرابعة  -الفخار القديم -

 م. 2017جامعة القادسية.

 -كلية االثار -قسم الدراسات المسمارية –اثارية باللغة االنكليزية نصوص  -

 م. 2017.جامعة القادسية

 -ثاركلية اال -اجستيرالم، العلياالدراسات  -ريخ السياسي لبالد الرافدينالتا -

 . 2019-2018جامعة القادسية.
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 -ثاركلية اال -الماجستير، العلياالدراسات  -التاريخ الحضاري لبالد الرافدين -

 . 2019-2018جامعة القادسية.

 التشكرات:

 30كثر من ايدكلية: ، عم18، رئيس جامعة:5، وكيل وزارة ومن بدرجته:3وزير:

 .والعديد من درجات اخرى

 

 ث والكتب:البحو

الكتاب  كتاب صدر عن اتحاد -ادة االموريةاالرث السومري والسي  بين مملكة ايسن -

 .2004دمشق -العرب

 .2010نيبور، العراق دار -في الديانة المصرية القديمة مجتمع االلهة -

 . 2002حث نشر في مجلة بين النهرينب -مكانة مدينة دير في الحضارة العراقية -

 .م. 2002، 2،العددمجلة القادسية -في العراق القديم الزواج السياسي -

 المــيالد. الوضع السياسي في العراق القديم في القرنين الحادي عشــر والعاشــر قبــل -

   .شترك()مم 2008مجلة القادسية.

   وع كتاب قيد االنجاز.الغيب وكشف الطالع في الحضارة العراقية القديمة. مشر -

–جامعة الموصــل –منشور في مجلة كلية االداب د.نصوص مسمارية من مدينة مر -

 م.2012العددالثالث والستون لسنة 

 بحث منجز. -ساللة الوركاء الرابعة -

 م.2013مجلة اداب ذي قار البلدان. هر الجغرافي عند اليعقوبي في كتاب الفك -

 من مدينة مرد. بحث منجز. طبعات مسمارية على الطابوق -

 م. 2008صدوم ، مجلة القادسية.دمى فخارية من موقع ال -
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 م. 2008يها ، مجلة كلية التربية ، جامعة القادسية،فمدينة مرد وااللهة التي عبدت  -

كتــاب )م. 2011دســية، النجــف االشــرف، الســياحة االثاريــة فــي محافظــة القا تنمية -

 (.مشترك

• The current  Status of the Archaeological Heritage of Iraq. 

Chapter  In Cultural Cleansing in Iraq,NewYork,2010  

• Forthcoming. Thareb Castle and Preservation Project in 

Iraq, Current World Archaeology’ 2008 

• The Archaeological Heritage of Iraq in Historical 

Perspective, London,Public Archaeology,Vol.7,2008. 

• The Position of Ur In ancient  Mesopotamia. 

•   Cylinder Seals from Marad. Mesopotamia Journal, Italy 

, 2010. 

• The Civic Denotations of Unpublished Date Formulas from 

Marad (Season 2005).KASKAL 

مجلة اداب ذي قار  -خية لملوك اكد ولكش واورالدالالت الفنية في الصيغ التاري -

. م.0132  
جمهورية مصر  -المؤتمر العلمي لجامعة الزقازيق -العدد في الفكر العراقي القديم -

. م2012-العربية  

بحث منشور مجلة واور.الصيغ التاريخية لملوك اكد ولكش  الدالالت الدينية في -

م. 2014لسنة  2د العد 17المجلد القادسية للعلوم االنسانية.  
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في مجلة القادسية  في االلف الثالث قبل الميالد. صور االلهة ورموزها على االختام -

  م.5201.،3، العدد15مجلدالتربوية  االداب و 

في التاريخ  في عصر قبل االسرات. مجلة دراسات المعاهدات السياسية في مصر -

.66-50ص ص  )مشترك(م.51،2015واالثار، العدد   

  منجزلقديمة.الالت الدينية ألسماء بوابات بعض المدن العراقية االد -

.2016 -62الدالالت الحضارية للصيغ التاريخية من مدينة مرد. سومر  -  

- New epigraphic materials from Tell Drehem/Puzriš-Dagān: 

the stamped bricks of Amar-Suena  with Palmiro Notizia, 

Orientalia87, 2018.pp.39-54.  

- QADIS. The Iraqi-Italian 2016 survey in the south-eastern 

region of Qadisiyah. Sumer63 -2017, with Nicolo Marchetti 

and others.  

المصادر  في ضوءهمية والتاريخ والموقع الجغرافي اال -مدينة كزالو   -

. م2017، 63المسمارية والمسوحات االثارية، سومر  

- Assessing Endangered Cultural Heritage in Central Iraq. 

Methods and Perspectives of the QADIS Survey Project. With 

Others. Sumer 64, 2018. 

-Destruction and Looting of Archaeological Sites between Fāra / 

Šuruppak and Išān Bahrīyāt / Isin: Damage Assessment during 

the Fara Regional Survey Project FARSUP. With Others. Sumer 

64, 2018. 

أصالة وابداع و أخطار وتدمير ومعالجات  -التراث الحضاري في بالد الرافدين  -

م.2018 -64 وحلول، سومر  
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-  Inscriptions of Nebuchadnezzar II from the Iraqi 

Excavations at Marad, Mesopotamia Journal, Italy , 

2019. 

    -  The Rise of Urbanized Landscape: The QADIS integrated   

Survey Results, ZA vol 109, 2019, German, With Nicolo 

Marchetti and Others. 

في ضوء نصوصه الملكية وتواريخ سنوات   األكدىالمنجزات الحضارية للملك سرجون  -

 .176-153ص ص  م.2019 -65 سومر، حكمه

 

  

 

 

 

 


