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 * Curriculum vitae in Arabic (P.01-11) and English (P.12-17) 

 

ة  الذاتية السير
 

ي و  ـمـــــــــاإلســ
 حيدر عقيل عبد القرغلي     :اللقب الثالث 

 اإلثار   الكليـــــــــــــــة : 

     :>=6/  >/  =  : الد ــتاريــــخ الميـ

وج  الحالة الزوجية :  ز  مي 

 لغات مسمارية  –اثار قديمة  :    صــــــالتـخـص

 مدرس اللقب العلمي : 

 مدرس :  الشهادة

  تدريسي  : ةــــــــــالوظيف

 قسم الدراسات المسمارية  –كلية اإلثار   -جامعة القادسية       :   عنوان العمل

     876>8678>;8     الهاتف : رقم 

يد  ي الرسمي الير
وثز   : اإللكي 

       haider.abed@qu.edu.iq    

Full Name:   Hayder Aqeel Abed QARAGHOLI  

Surname:   ALQARAGHOLI  

Passport Number :  A9358181 

       Iraq - Diwaniyah  / University of Al-Qadisiyah  

       College: Archaeology  

Date of Birth: 09\08\1986  

Marital Status: Married 

 

Specialization: Ancient Archaeology – Assyriology  

Academic rank: Assistant Lecture   

mailto:haider.abed@qu.edu.iq
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Work address: University of AL-Qadisiyah - Faculty of 
Archeology - Department of cuneiform studies 

E-mail: haider.abed@qu.edu.iq  

                   hayderqaragholi@gmail.com         

       University of Al-Qadisiyah - P.O Box 88  

       http: qu.edu.iq/staff/haiderabed 

 

ي شغلها 
 الوظائف الت 

 

 المالحظات تاريــــخ اشغالها  الوظيفة  ت

ز األوائل : األول عل جامعة  9869– =988 مساعد باحث 6 تعير
 – >988القادسية للعام الدراسي 

988=  
حت   – 9869 تدريسي  9

 اإلن 
 

        

 

      

 المؤهالت العلمية 

 التسلسل التاريــــخ الكليـــة  الجامعة المؤهل العلمي 

 بكالوريوس

 

 اإلول عل الجامعة  =988 اآلداب القادسية 

 اإلول عل الدفعة  9869 اآلداب  بغداد  الماجستير 

 الدكتوراه

 

 اإلول عل الدفعة 2021  اآلداب بغداد 

 

 

mailto:haider.abed@qu.edu.iq
mailto:hayderqaragholi@gmail.com
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 اإللقاب العلمية

 

 

 

 

 

 المنشورة  البحوث العلمية

سنة  أسم البحث  ت
 النش  

ي ا 6 ز اخر ملوك ساللة اور الثالثة  -عمال الملك اثر  - ٠٢٠٢سير
 ق.م.  ٠٢٢٢

9869 

ي طرد الش  و  9
ز
ي العراق القديمدور اإللهة و الكهنة ف

ز
 :986 الشيطان ف

ي العراق القديم  7
ز
 ;986 عرض موجز -اإلحوال اإلجتماعية لألرسة ف

ي العراق القديم بادة الجماعية اإل  8
ز
 >986 عرض موجز -ف

ز اورنمو  9 ي ضوء النصوص المسمارية و اعمال الملكير
ز
 =986 شولكي ف

ي ضوء نصوص مسمارية غير  :
ز
ي عرص اور الثالثة ف

ز
دقيق الشعير ف

ي 
 
 منشورة من المتحف العراف

986= 

ي كتاب (   9888-9669العرص السومري الحديث ;
ز
 9898 ق.م. /) فصل ف

دراسة نصوص مسمارية مصادرة غير منشورة من العرص البابلي  >
 ق.م.  9=69-9888القديم 

9896 

ي  =
ز
اث المالحي ف ي كتاب (الي 

ز
 9896 بالد وادي الرافدين / ) فصل ف

10 
The Khandaq Shapur: Defense, Irrigation, Boundary, Frontier 

 
2021 

 

 

 تاريــــخ الحصول عل اللقب  اللقب العلمي  ت

 9869 مدرس مساعد 6

 =986 مدرس 9
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ي   العلميةوالندوات المؤتمرات 
 شارك فيها الت 

 

 مكان اإلنعقاد السنــة النوع العنوان ت

ي علم  6
ز
دراسات جديدة ف
 المسماريات

جامعة  -كلية اإلثار  9869 ندوة
 القادسية 

ي  9
ز
اإلستثمار السياحي ف
 العراق وافاق تطويره

كلية   -جامعة كربالء  9869 مؤتمر دولي 
العلوم السياحية و 
 العتبة الحسينية

علوم بالد الرافدين و  7
 العلوم اإلخرى

كلية   -جامعة بغداد  :986 مؤتمر دولي 
 اآلداب

العلوم اإلنسانية و اثرها  8
ي 
ز
 البناء اإلجتماعي ف

كلية   -جامعة بغداد  :986 مؤتمر دولي 
 اآلداب

اهوار العراق ومدنه عل  9
اث العالمي   إلئحة الي 

جامعة  -كلية اإلثار  ;986 ندوة
 القادسية

السنوي المؤتمر الدولي  :
األول لكية اإلثار جامعة 

 القادسية

جامعة  -كلية اإلثار  >986 مؤتمر دولي 
 القادسية

مدينة بابل عل  ادراج :
اث العالمي   إلئحة الي 

جامعة  -كلية اإلثار  =986 ندوة
 القادسية

سبل الحماية واإلنقاذ  ;
ي 
 داخل المباثز

جامعة  -كلية اإلثار  =986 ندوة ثقافية
 القادسية

ز و انظمة الطلبة  > قوانير
داخل الجامعات 

 العراقية

جامعة  -كلية اإلثار  =986 ارشاديةندوة 
 القادسية
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السنوي المؤتمر الدولي  =
ي 
لكية اإلثار جامعة  الثاثز

 القادسية

جامعة  -كلية اإلثار  9898 مؤتمر دولي 
 القادسية

ي بالد وادي  68
ز
الزراعة ف

 الرافدين
جامعة  -كلية اإلثار  9898 ندوة

 القادسية

سوق العمل الخاص  66
 بالدراسات المسمارية 

جامعة  -كلية اإلثار  9896 ندوة
 القادسية

 

 الدورات التدريبية

 العنوان ت

 النوع

 مكان اإلنعقاد السنــة

جامعة  -كلية اإلداب  9869 وتطبيقا GISدورة حول استعمال جهاز  6
 القادسية

ي  :986 التدريس الحديثة  ا دورة حول تكنولوجي 9
ز
مركز التعليم المستمر ف
 جامعة القادسية 

ي  :986 دورة حول طرائق التدريس  7
ز
مركز التعليم المستمر ف
 جامعة القادسية 

ي العمل  Drobixدورة حول منصة  8
ز
ف

 التدريس اإلكاديمي و 
ي  :986

ز
مركز التعليم المستمر ف
 جامعة القادسية 

ي  9
ز
اث الثقاف الوإليات المتحدة  ;986 دورة تدريبية عن حماية الي 

 اإلمريكية

ي  :986 دورة حول طرائق التدريس  :
ز
مركز التعليم المستمر ف
اء   جامعة القاسم الخرصز

ي علم اإلثار ;
ز
 ايطاليا =986 دورة حول التقنيات الحديثة ف

ي  >
وثز دورة تدريبية عن التعليم اإللكي 

 المدمج 
 الفريق الوزاري للتعليم 9896

 المدمج 

دورة حول استخدام نظم المعلومات  =
ي اإلثار

ز
 الجغرافية ف

جامعة  –كلية اإلثار  9896
 القادسية 
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ونية عن اإلثار العراقية  68 دورة تدريبية الكي 
وع  وتطويرها وسوق العمل  ، ضمن مش 

BANU 

-  جامعة القادسية 9896
ي   اإلتحاد اإلورثر

 : اللجان 

رقم اإلمر  اللجنة ت
 اإلداري

 تاريخه

 -9868اللجنة اإلمتحانية المركزية لعام  6
9869 

9== 6=  /9/9869 

 -9869اللجنة اإلمتحانية المركزية لعام  9
986: 

6<; 68 /9 /986: 

 66/9868/:6 8: لجنة فحص الجودة  7

 8/6/9869 697 لجنة ارشفة اإلضابير  8

ي  9
 :8/9/986 696 لجنة التقييم الذاث 

 :68/986/=6 ;>66 لجنة فحص الجودة :

ي  ;
ز
ية ندوة اهوار العراق ومدنه ف لجنة تحضير

اث   العالمي الي 
9= 8/6/986; 

اللجان التدقيقة لالمتحانات النهائية للعام  >
  >986-;986الدراسي 

6888 98/9/986< 

ية لمؤتمر البحوث العلمية =  =78/8/986 67> لجنة تحضير

 :7/66/986 6989 لجنة المؤتمر التقويمي  68

 =8/986/= ;99 اللجنة الثقافية  66

 =8/986/= ;99 لجنة اإلرشاد  69
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ي كلية  67
ز
 =8/986/: =:69 اآلدابلجان مناقشة بحوث التخرج ف

 ;9/986/> 998 لجنة اإلحتفال بيوم الجامعة 68

ي  69
 ;9/9/986 998 لجنة التصنيف الوطتز

 ;6/986/>6 677 لجنة دراسة اجراء التنقيبات اإلثرية :6

ي  ;6
 ;986/>/9 :987 لجنة التصنيف الوطتز

ز  لجنة جمع و تدقيق بحوث >6  =7/986/=6 996 التدريسيير

 9869/>/98 86> 9869-9868لجنة المؤتمر التقويمي لعام  =6

 =69/7/986 896 لجنة نظام المقررات الدراسي  98

ي  96
   لجنة التصنيف الوطتز

  =986/  >/  6 8=67 لجنة الرواتب  99

  =986/  >/  6 8=67 لجنة الوقود  97

ي  98
   9898لجنة التصنيف الوطتز

ي  99
   9898لجنة التقييم الذاث 

    لجنة جرد المكتبة  :9

   لجنة  علمية للمؤتمر العلمي الدولي  ;9

    9898-=986لجنة امتحانية  =9
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   9896-9898لجنة امتحانية  78

 

 

 

 تاريخه رقم اإلمر الوزاري اللجنة الوزارية ت

 ;986/:/> 9779 لجنة تعديل مناهج كليات اإلثار 6

 

ي كلية اإلثارالمهام اإلدارية 
ز
 ف

 

 السنة المهمة ت

ز مجلس الكلية   6   :986-9868 امير

 9869-9868 مدير شعبة ضمان الجودة  9

 :986-9869 مقرر قسم الدراسات المسمارية 7

 >986-;986 مقرر قسم الدراسات المسمارية 8

 9898-=986 مقرر قسم الدراسات المسمارية  9

ي  
وثز   9896-9898 منسق التعليم اإللكي 

 

 المقررات الدراسية الت  قمت بتدريسها

 

 بكالوريوس ت

 اللغة السومرية 6

 اللغة اإلكدية  9

 اللغات القديمة  7

 الكتابة المسمارية 8

 استنساخ كتابات مسمارية  9
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 المدخل ال علم اإلثار  :

 نصوص سومرية  ;

 كتابة عل اإلختامال >

 قواعد اللغة اإلكدية =

 

  واإلعمال التطوعيةالمبادرات 

 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

ي قسم الدراسات  6
ز
اعمال اصالح مقاعد دراسية ف

 المسمارية 
986: 

ع بكتب ال مكتبة كلية اإلثار  9  :986 التير

ي الكلية   7
ز
  ;986 اعمال زراعة أشجار ف

ي الكلية   8
ز
  >986 اعمال زراعة أشجار ف

ي قسم الدراسات المسمارية  شبابيكاعمال اصالح  9
ز
 =986 ف

 

 الجوائز وشهادات التقدير الشكر،كتب 

 

رقم وتاريــــخ  الجهة ت
 الكتاب

 المناسبة

السيد عميد كلية اإلثار  6
 جامعة القادسية \ 

ي  9;6
ز
ف

</6/9869  
جهود تطوير قسم الدراسات 

 المسمارية

 \ السيد رئيس الجامعة  9
 جامعة القادسية

ي  :>69
ز
ف

7/6/9869 

 

انجاز اعمال اللجنة اإلمتحانية 
 9869-9868المركزية لعام 

السيد عميد كلية العلوم  7
 جامعة كربالء \ السياحية

ي 
ز
بال  ف

9/7/9869  
المشاركة و انجاح العلمي 

 9869الثالث        عام 

 \السيد عميد كلية اإلثار  8
 جامعة القادسية

ي  998
ز
ف

98/8/9869 
انجاز و نجاح ندوة دراسات 
ي  
ز
ي علم المسماريات ف

ز
جديدة ف

 كليتنا 



 

 

 

 

 

 

 

 Page 10 of 17 
 

 \ السيد عميد كلية اآلداب 9
 جامعة بغداد

ي  >>7;6
ز
ف

=/69/9869 
المشاركة و انجاح مؤتمر كلية 

ي عام –اآلداب 
 9869الثاثز

 \ السيد عميد كلية اإلثار  :
 جامعة القادسية

ي   69:6
ز
ف

98/69/9869  
المشاركة و انجاح مؤتمر كلية 

ي عام –اآلداب 
 9869الثاثز

 \ السيد عميد كلية اإلثار  ;
 جامعة القادسية

ي  =699
ز
ف

98/69/9869  
انجاز و نجاح المؤتمر التقويمي 

  9869-9868لكليتنا لعام 

 \ السيد عميد كلية اإلثار  >
 جامعة القادسية

ي  98:
ز
ف

9=/:/986:  
انجاز اعمال اللجنة اإلمتحانية 

 :986-9869لعام 

السيد عميد كلية اإلثار  =
 جامعة القادسية\ 

ي  9:7
ز
ف

7/9/9869  
ي 
وثز اجتياز دورة التعليم اإللكي 

  9869السابعة لعام 

 \ السيد عميد كلية اإلثار  68
 جامعة القادسية

ي  9;8
ز
ف

98/8/986: 
انجاز و نجاح ندوة دور 
ي  
ز
الكتابات المسمارية..... ف

 كليتنا 

 \ السيد عميد كلية اآلداب 66
 جامعة بغداد

ي  >:688
ز
ف

76/68/986: 
المشاركة و انجاح مؤتمر كلية 

قسم اإلثار لعام  –اآلداب
986:  

 \ السيد عميد كلية اإلثار  69
 جامعة القادسية

ي  6978
ز
ف

6/66/986:  
مؤتمر كلية المشاركة و انجاح 

قسم اإلثار لعام  –اآلداب
986: 

 \ السيد عميد كلية اإلثار  67
 جامعة القادسية

ي   6989
ز
ف

96/69/986:  
المشاركة و انجاح مؤتمر كلية 

العلوم اإلنسانية  –اآلداب 
 جامعة بغداد 

 \ السيد عميد كلية اآلداب 68
 جامعة بغداد

ي  >977
ز
ف

68/8/986;  
كلية المشاركة و انجاح مؤتمر  

قسم اإلثار لعام  –اآلداب 
986; 

 \ السيد عميد كلية اإلثار  69
 جامعة القادسية

ي  ::
ز
ف

68/6/986;  
انجاز و نجاح ندوة اهوار 

ي كليتنا 
ز
 العراق ومدنه ف

 \ السيد عميد كلية اإلثار  :6
 جامعة القادسية

ي   696
ز
ف

6:/6/986;  
ز مجلس  ي كأمير

انهاء تكليفز
 الكلية
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 \ كلية اإلثار السيد عميد   ;6
 جامعة القادسية

ي   89:
ز
ف

6;/8/986;  
انجاز و نجاح ندوة الدراسات 

ي كليتنا 
ز
 المعجمية ف

 \ السيد عميد كلية اإلثار  >6
 جامعة القادسية

ي   998
ز
 >/76ف

/986;  
انجاز المهام المناطة و انجاح 

 عمل كليتنا 

 السيد عميد كلية اإلثار  19

 جامعة القادسية \ 

ي كليتناعن الجهود  
ز
 المبذولة ف

 السيد عميد كلية اإلثار  98

 جامعة القادسية \ 

عن الجهود المبذولة ؤلنجاح  
ي كليتنا 

ز
ي ف

 المؤتمر الدولي الثاثز

جامعة  رئيسالسيد  96
 القادسية

عن الجهود المبذولة ؤلنجاح  
ي كليتنا 

ز
ي ف

 المؤتمر الدولي الثاثز

جامعة  رئيسالسيد  99
 القادسية

عن الجهود المبذولة ؤلنجاح  
ي جامعتنا 

ز
ي ف

وثز  التعليم اإللكي 

 

 

ي يجيدها  : ات ــاللغ
 الت 

 

ف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت   محي 

ي  6  اللغة اإلم  عرثر

ي 9 ز  متوسط  انكلير
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Curriculum Vitae 

      Current Address 

      Full Name :   Hayder Aqeel AL-QARAGHOLI  

          Surname :   AL-QARAGHOLI  

        Name of Employer : Lecturer 

 Specialization: Cuneiform texts (Sumerian-Akkadian -  Old Babylonian) , 

ancient Archeological       

 The field of academic interest    : Cuneiform studies  , Lexical studies of 

cuneiform texts  , Websites for cuneiform texts ,  Economic   exchange in 

the ancient East , Modern techniques in archaeology    Preserving cultural 

heritage .  

        Passport Number :  A9358181   

        Iraq - Diwaniyah  / University of Al-Qadisiyah  

        University email : haider.abed@qu.edu.iq  

        personal email : hayderqaragholi@gmail.com                   

        University of Al-Qadisiyah – 

        College Of  Archaeology 

       P.O Box  :   1811  

       http : qu.edu.iq/staff/haiderabed 

Date of Birth : 09\08\1986                                                                                  

Marital Status: Married                                                                                       

Specialization : Ancient Archaeology – Assyriology  

        Academic rank : Lecture   

        Work address : University of AL-Qadisiyah - Faculty of Archeology         -  

Department Of Cuneiform Studies 

Links  

- http://qu.edu.iq/staff/haiderabed/ 

- https://scholar.google.com/schhp?hl=ar  

mailto:haider.abed@qu.edu.iq
http://qu.edu.iq/staff/haiderabed/
https://scholar.google.com/schhp?hl=ar
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- https://www.researchgate.net/profile/Hayder_Aqeel 

- https://orcid.org/0000-0003-2347-0761 

Educations  

1. BACHELOR \ University University  of Al- Qadisiyah\ faculty of Arts 

\ Department of Archaeology \ Graduation year 2009  – 2008  , sequence : 

The First .  

2. MASTER \ University of Bagdad\ faculty of Arts \ Department of 

Archaeology \ Graduation year 2015   – 2014   , sequence : The First .  

3. PHD. \ University of Bagdad\ faculty of Arts \ Department of 

Archaeology \ Graduation year 2015   – 2014 \ Still Student In PhD , 

sequence : The First .  

Experiences And Skills   

1- Computer , (Especially Office Programs   (  .  

2- E-Learning .  

3- A member of the excavation team - Faculty of Archeology / Al-

Qadisiyah University in an archaeological site /    2019  .  

4- Participate in some of the archaeological survey work.  

5- Work for several months on the websites of cuneiform texts as 

part of my thesis project. 

Membership  

1- Iraqi Academy of Academies  .  

2- IVLP Alumni Association  .  

3- Iraqi Academic Quality Association  .  

4- Iraqi Academics Syndicate  .  

Occupation    

1- Research Assistant 2009-2012 (Appointed the first: the first on the 

University of AL - Qadisiyah for the academic year            2008 - 2009    .  

2- Lecturer  2015 –   until now   

Academic Qualification   

1- Bachelor’s degree /  University   Of AL - Qadisiyah -    College Of 

Arts   :  2009 

https://www.researchgate.net/profile/Hayder_Aqeel
https://orcid.org/0000-0003-2347-0761
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2- Master’s degree   /   University   Of Baghdad- College Of Arts   :  

2015 

3- Doctorate degree / University   Of Baghdad- College Of Arts   :  

2021 .   

Academic Rank   

1- Assistant lecturer     /   2015 

2- Lecturer           /   2019 

Scientific  Researches  

1- Acts of King Abi-Sen, the last king of the third dynasty of Ur 2028-

2004 BC. / 2015 

2- The role of gods and priests in expelling evil and Satan in ancient 

Iraq             / 2016 

3- Social Status of the Family in Old Iraq                                                               

/ 2017 

4- The works of the kings Ur-Nammu and Shulgi in the light of 

cuneiform texts  /2019 

5- Barley flour in the era of Ur III in the light of unpublished 

cuneiform texts from the Iraqi Museum                                                                                                        

/ 2019 .  

6- Formulas and verbs of Delivery in the Sumerian and Akkadian languages 

 / 2021 .  

7- Forms and verbs of receipt in the Sumerian and Akkadian languages  / 

2021 . 

8- Study of unpublished cuneiform texts from the ancient Babylonian 

period   / 2021  .  

9- The Khandaq Shapur: Defense, Irrigation, Boundary, Frontier . / 2021 

(MDPI)  

 

 

Academic Conference, seminars and workshops attended 

1- New studies in citrus science  / University of Al- Qadisiyah Faculty 

of Archeology  /  2015  
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2- Tourism investment in Iraq and prospects for its development / 

Karbala University /    2015  

3- Mesopotamia and other sciences University of  Baghdad  College of 

Arts  /  2016  

4- Human sciences and their impact on social construction / University 

of Baghdad -   College of Arts / 2016   

5- Iraq's marshes and cities on the World Heritage List / College of 

Archeology - University Of  Al- Qadisiyah   / 2017   

6- The first international conference of the Faculty of Archeology, 

University of Qadisiyah  /   

           College of Archeology - University of Qadisiyah  / 2017    

7- Babylon is inscribed on the World Heritage List / College of 

Archeology - University of Qadisiyah  / 2017  .  

8- The First International Conference of the Faculty of Archeology - Al-

Qadisiyah University 2020 .  

9- The Second International Conference of the Faculty of Archeology - 

Al-Qadisiyah University  / 2020  .  

10- A seminar on agricultural tools in Mesopotamia / 2020  .  

Permanent and temporary committees 

The Cultural Committee / 2015 

Counseling Committee / Feb 14, 2016 

Committees to discuss graduation research in the Faculty of Arts / 2014 .  

Committee to celebrate University Day / 2015 

National Classification Committee / 2016 

Committee to study the conduct of archaeological excavations / 2016 

National Classification Committee / 2017 

Committee of collecting and auditing the research of teachers / 2018 

Committee of the Calendar Conference 2014-2015   / 2019 

Curriculum System Committee / 2016 

National Classification Committee / 2019 

Payroll Committee / 2019 

Fuel Committee / 2019 
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Ministerial Committee for the Modification of Curricula of Archeology 

Faculties  .  

Community Service Committee - Cultural Heritage  / 2021 .  

Committee for establishing a museum in the College of Law - Al-

Qadisiyah University  2021    / . 

And many other committees 

Administrative task that he filled 

1- Secretary of the College Council at the Faculty of Archeology 

2- course the Department of cuneiform studies at the Faculty of 

Archeology 

3- Director of the Quality Assurance Department at the Faculty of 

Archeology 

4- E-learning official at the College of Archeology  / 2020 – 2021 .  

Other Scientific activities 

1- A training course in the United States of America on the development of 

archeology and heritage preservation programs within the IVLP program / 

2017 . 

2- A training course in University of Bologna -  Italy on 

developing archeology curricula and modern technologies used within 

the WALADU program / 2020 .  

3- Several training courses at the University of Al-Qadisiyah - the 

Teaching Development Center and the Computer Center 

4- A training course at Al Qasim Al Akhdaraa University Center for 

Continuing Education.  

 

Course Taught 

1- The Sumerian Language 

2- The Akkadian Language 

3- The Ancient Languages 

4- The Epigraphy Cuneiform 

5- The Introduction to Archeology 

Awards, Certificates and Letters of appreciation  



 

 

 

 

 

 

 

 Page 17 of 17 
 

I have many Letters of appreciation and certificates of appreciation from 

scientific and community posts and the management of the business 

foundation. 

Languages skills   

Arabic          : Advance  

English     :     Intermediate 

 


