
                     
                                             القادسية جامعة     

 (((ذاتيةالسيرة ال)))

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 القادسية / عفك عنوان السكن :  لطيف تايه حسون اليساري  الثالثي واللقب  االسم

 07812048442 رقم الموبايل : عفك/ القادسية 8/5/1983 التولد ومسقط الرأس : 

 :البريد االلكتروني 00282761 هوية األحوال المدنية : 

Lateef_1983@yahoo.com 
Lateef.hasson@qu.edu.iq 

 
 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهالالتعليم/ 
 

 سنة التخرج الجامعة التخصص هادة الش

 2007 / جامعة القادسية اآلدابكلية  ةاالثار / االسالمي لوريوسابك
 2012 / جامعة بغداد اآلدابكلية  ةاالثار / االسالمي ماجستير
 2019 جامعة بغداد /اآلدابكلية  االثار / االسالمية دكتوراه 

 

 
 معلومات وظيفية 

الدولة  تاريخ أول تعيين في دوائر  2/4/2008في  594حسب االمر االداري  30/3/2008 
 2/4/2008في  594حسب االمر االداري  30/3/2008 تاريخ المباشرة في التعليم العالي 

يخ المباشرة في جامعة القادسية تار  2/4/2008في  594حسب االمر االداري  30/3/2008 
 

 المناصب :

 خالل الفترة المنصب  ت

 الى من

2/11/2014 مقرر قسم االثار / كلية االثار 1  3/10/2016  
28/6/2018 امين مجلس الكلية 2  11/2/2020  
15/9/2018 مقرر قسم االثار/ كلية االثار 3  11/2/2020  
11/2/2020 معاون العميد للشؤون االدارية 4  لحد االن 
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 االلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي

درس مساعدم 13/2/2013في  712حسب االمر االداري  11/2/2014   
26/3/2017في  460حسب االمري االداري  14/6/2016 مدرس     
26/1/2020في  1005حسب االمر اإلداري  17/6/2019 أستاذ مساعد  

 

 المحاضرات الدراسية 

 

 المحاضرات  ت

قسم االثار الفنون الزخرفية / المرحلة الثالثة االسالمي /  1  
 اثار المغرب واالندلس / المرحلة الرابعة االسالمي / قسم االثار 2
 مدخل الى علم االثار وفن المتاحف / االول / قسم الدراسات المسمارية 3
 تخطيط واستحكامات المدن/ ماجستير اثار اسالمي 4

 

 التشكرات 

 كتاب الشكر  ت

1/2017/  24في  1194سب االمر كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة ح 1  
18/2/2014في  242كتاب شكر وتقدير من محافظ الديوانية حسب االمر  2  
  30/3/2014في  2434كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد حسب االمر  3
27/2/2013في  3202كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة حسب االمر ق ب  4  
22/9/2011في  9131الديوانية حسب االمر  كتاب شكر وتقدير من محافظ 5  
31/12/2013في  21267كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة حسب االمر ق ب  6  
18/6/2014في  9842كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة حسب االمر ق ب  7  
4/11/2010في  3503حسب االمر  اآلدابكتاب شكر وتقدير من عميد كلية  8  
8/11/2010في  3571حسب االمر  اآلدابكتاب شكر وتقدير من عميد كلية  9  
27/4/2008في  755حسب االمر  اآلدابكتاب شكر وتقدير من عميد كلية  10  
24/12/2015في  1259كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االثار حسب االمر  11  
31/8/0172كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االثار حسب االمر  12  
10/5/2020في  4103كتاب شكر وتقدير من رئيس الجامعة حسب االمر ق م  13  
23/11/2020في  2283كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االثار حسب االمر  14  
2/12/2020في  2344كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االثار حسب االمر  15  
11/1/2021في  68مر كتاب شكر وتقدير من عميد كلية االثار حسب اال 16  
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 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسم المؤتمر او الندوة ت

 ندوة كلية االثار ) الفنون االسالمية وجه مشرق للحضارة االسالمية ( 1
2018ندوة عن مخاطر األلغام في العراق / محاضر  2  

2018ة باآلثار والتراث في العراق ورشة عن القوانين والتعليمات المتعلق 3  
2019ندوة عن تطوير مناهج قسم االثار  4  
2019المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية االثار سنة  5  
2020المؤتمر الدولي الثاني لكلية االثار سنة  6  

 

 روابط المواقع البحثية 

 الرابط  الموقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=jJyoGXgAAAAJ&hl=ar 
Research gate https://www.researchgate.net/home 

نظام التعليم 
 االلكتروني

http://qu.edu.iq/el/course/index.php?categoryid=82 

 

 الدورات 

 ت
 مكان الدورة  الدورة 

 جامعة كربالء دورة طرائق التدريس 1
 جامعة القادسية IC3  دورة تقنيات الحاسوب  2
دورة تطويرية في استخدام برامج  3

 الحاسوب
اآلداب/ جامعة القادسيةكلية   

 

 كلية االثار/ جامعة القادسية / محاضر دورة عن كيفية كتابة البحث العلمي 4
 جامعة بولونيا/ ايطاليا دورة تطوير مناهج كليات واقسام االثار 5
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 البحوث المنشورة 

ثاسم البح ت  رابط البحث السنة  المجلد العدد اسم المجلة  

نماذج من دراهم االمام علي بن  1

 موسى الرضا )ع( 

مجلة كلية التربية 

االساسية / جامعة 

 بابل

حزيران   27

2016 

http:  // becm-iq.org 

تخطيط وعمارة مقام النبي  2

 يونس )ع( في قضاء عفك

للعلوم  القادسيةمجلة 

 االنسانية

19 3 6201   

دينار صلة نادر للخليفة المهتز  3

 باهلل

مجلة دراسات في 

 التاريخ واالثار

74 1 2019  

نماذج من دراهم الصلة  4

 والمناسبات

  2018 1 40 مجلة المسكوكات

مجلة كلية التربية  الهالة في الفنون الزخرفية 5

االساسية / جامعة 

 بابل

37 1 2018  

درهم نادر للسيد زبيدة زوجة  6

لخليفة هارون الرشيدا  

مجلة الفنون والعلوم 

اإلنسانية 

 واالجتماعية

40 1 2019  

 


