
 

 االسم : مهند عاشور شناوه  -

  1973 –مكان وتاريخ الوالدة : بغداد  -

  1997حاصل على شهادة البكالوريوس في قسم االثار بجامعة بغداد سنة  -

  2000في قسم االثار بجامعة بغداد سنة    الماجستيرحاصل على شهادة  -

 2011حاصل على شهادة الدكتوراه في قسم االثار بجامعة بغداد سنة  -

 بجامعة القادسية . ) سابقا (تدريسي في قسم االثار -

 تدريسي في قسم الدراسات المسمارية / كلية االثار )حاليا  ( بجامعة القادسية . -

-  mohannad.shnawah@qu.edu.iqUniversity email:  

- mmuhanadas@yahoo.coor personal email:  

 muhanadas@yahoo.comالبريد االكتروني :  -

  07901616716رقم الموبايل :  -

  المشاركات

( االمريكياة بالتعااون  Stony Brookالتي أقامتهاا جامعاة )  المشاركة في ورشة عمل -

( فاي العاصامة االردنياة American center for Oriental Researchما  ) 

 ( . 2004) من آب الى أيلول  عمان في المدة

المشاركة في بعثة التنقيب االثارية لقسم االثار في جامعة القادساية الا ع عمال فاي موقا   -

 .   2006 -2005والصدوم ( في العام -مرد ) ونه 

اركة فااي امالااة بحثيااة فااي المتحااي البريلاااني حااول الدراسااات المساامارية ) ماان المشاا -

 ( . 2009كانون الثاني الى أ ار 

المشاركة في مؤتمر ال ع نظمه المعهاد الررنساي للشارال االدناى فاي محافظاة اربيال فاي  -

2011 . 

 ةالراب  ال ع عقد في جامعة الكوفااللماني  –المشاركة في اللقاء العراقي  -

     18 /2 /2013  . 

الاا ع  / جامعااة بغااداد اآلدابه كليااة تااالاا ع نظم ببحاام مشااتر  المشاااركة فااي المااؤتمر -

 . 9/12/2015 في عنوانه ) االبادة الجماعية والعلوم االنسانية ( 
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 ال ع نظمه قسم االثار/ كلياة اآلداب / جامعاة بغادادببحم مشتر   المشاركة في المؤتمر -

 . 31/10/2016في  (والعلوم االخرىانه)علم االثار ال ع عنو

الاا ع  ه كليااة اآلداب / جامعااة بغاادادتااالاا ع نظمو ببحاام مشااتر  المشاااركة فااي المااؤتمر -

 . 19/12/2016في  عنوانه ) العلوم االنسانية وآثرها في البناء االجتماعي (

قسام االثاار/ كلياة اآلداب / جامعاة بغاداد  االمشاركة في ندوة ببحم مشتر  وال ع نظمها -

ال ع عنوانه ) العالقات والروابل االجتماعية في الحضارات القديمة والحضارة العربياة 

 . 9/4/2017االسالمية ( في 

المشاااركة فااي ناادوة والاا ع نظمهااا قساام الحضااارة / كليااة اآلثااار / جامعااة سااامراء الاا ع  -

 . 2017/ 10/ 3الدينية عند العراقيين ( في  عنوانه ) المعتقدات

 والا ع نظمتاه كلياة اللاب البيلارع ) الدولي االول( العلمي السادس المشاركة في المؤتمر -

 .  9/2017/ 28-27في  جامعة القادسية/

    المشاركة في المؤتمر ال ع نظمه قسم االثار/ كلياة اآلداب / جامعاة بغاداد الا ع عنواناه  -

 16/11/2017االقتصاد في الحضارات القديمة والحضارة العربياة االساالمية  (  فاي  )

.  

( ضامن برنااما التعااون  المشاركة في ورشة عمل التي أقامتها جامعة ) ميونخ االلمانية 

تشرين الثااني الاى  28من والتي استمرت لمدة اسبوعين   waladuم  االتحاد االوربي 

ماديرة  Pro. Dr . Adelheid Ottoعوة الموجهاة لاي مان كانون االول وحسب الد 6

 /12/ 2017. معهد االثار في جامعة ميونخ 

 -قسم االثار -جامعة ميونخ-حضور مؤتمر ) اركانا ( في جامعة ميونخ المانيا -

-  3\4\2018 . 

المشاااركة فااي مااؤتمر ببحاام مشااتر  والاا ع نظمهااا كليااة االثااار / جامعااة القادسااية الاا ع  -

  21/11/2018آثار وحضارة العراال هويته الولنية  ( في عنوانه ) 

المشاااركة فااي ناادوة والاا ع نظمهااا قساام الدراسااات المساامارية / كليااة اآلثااار / جامعااة  -

 12/ 31القادسية ال ع عنوانها ) دراسات جديدة فاي ضاوء النصاول المسامارية ( فاي 

/2018 . 

ة الكوفااة الاا ع عنوانااه )بااالد المشاااركة فااي المااؤتمر والاا ع نظمتااه كليااة اآلثااار / جامعاا -

 . 19/3/2019الرافدين مصدر االشعاع الحضارع لإلنسانية  ( في 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل :   -



 نااااااااااوع المساااااااااااهمة عنوان الورشة  ت
  حضور 

 مكان اقامتها  تاريخ انعقادها 

 Teachingورشة    1
with excellence 

 جامعة ميونخ-المانيا  04.12.2017 حضور

                   ورشة  2
Leading with 

excellence. 
Leading in 

research 

  05.12.2017 حضور
 

 جامعة ميونخ-المانيا

                   ورشة 3
Global 

Diversity  

 جامعة ميونخ-المانيا  07.12.2017 حضور

                   ورشة 4
Presenting in 

English  

 to 11-28 حضور
 6-12-
2017  

 جامعة ميونخ-المانيا

-  

 كتب الشكر -

 كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية االستا  الدكتور عماد احمد الجاواهرع. -

 .   2009/  4/  30 التاريخ  في 5042رقم 

كتاب شكر وتقادير مان السايد رئايس جامعاة القادساية االساتا  الادكتور احساان كااظم  ارب   -

التااريخ  فاي 73211رقام   (2)  2012/ 9/4التااريخ  فاي 5427رقم  (1). القرشيشريي 

 1194(  رقاام 4)  2012 /12/  31فاي تااريخ  21267رقام ال .ب   (3) 2012/  7 /16

  .2017 /1/  24في تاريخ 

الاادكتور فااردوس  كتاااب شااكر وتقاادير ماان الساايدة رئيسااة جامعااة القادسااية وكالااة  االسااتا  - -

 .   2018/  1/  7في  التاريخ  302عباس جابر رقم 

 . 2013/  4/  10 كتاب شكر وتقدير من السيد واير السياحة واالثار -

جامعاة فاي  االساتا  الادكتور علاي ياساين الجباورع اآلثار عميد كلية من كتاب شكر وتقدير -

 .2013/ 3/  10تاريخ   675  /70/ 9رقم  الموصل

مان  وألاار  فاي قسام االثااركتب شاكر وتقادير للمشااركة بمناقشاة عادة رساائل  اثنتا عشر -

  عميد كلية اآلداب االستا  الدكتور صال  فليرل عايد الجابرع في جامعة بغداد .



مان عمياد كلياة اآلداب  اآلدابثالم كتب شكر وتقدير للمشاركة في ثاالم ماؤتمرات بكلياة  -

  رل عايد الجابرع في جامعة بغداد .االستا  الدكتور صال  فلي

كتااب شاكر وتقادير لتقاويم رساالة ماجساتير فاي قسام االثاار مان عمياد كلياة اآلداب االساتا   -

 الدكتور صال  فليرل عايد الجابرع في جامعة بغداد .

 وكالاة ارب  كتب شكر وتقدير للمشاركة في نشاالات مختلراة بالكلياة مان عمياد كلياة اآلثاار -

  المساعد  الدكتور محمد كامل روكان في جامعة القادسية .االستا  

ارب  كتب شكر وتقدير للمشاركة في نشاالات مختلراة بالكلياة مان عمياد كلياة اآلثاار وكالاة  -

 االستا   الدكتور احمد محمد لنش في جامعة القادسية . 

كليااة ب تاقساام االثااار وفااي مااؤتمرب ومااؤتمر مشاااركة للمشاااركة فااي ناادوة خمسااة شااهادات - 

 اآلداب  من عميد كلية اآلداب االستا  الدكتور صال  فليرل عايد الجابرع في جامعة بغداد .

للمشاااركة فااي سااب  دورات لتلااوير مهااارات التاادريس منهااا ارباا  تخااتل بمهااارات  شااهادتا 

 اللغة االنكلياية . 

بالمشاركة بندوة بالكلية احدهما شهادتان تقديريتان من عميد كلية االثار في جامعة القادسية  -

 أ . م .د محمد كامل روكان .  واخر للمشاركة بيوم الجامعة

للمشاااركة بناادوة بالكليااة فااي قساام  سااامراء شااهادة تقديريااة  ماان عميااد كليااة االثااار فااي جامعااة

 الحضارة أ . م . د .قاسم حسن ال شامان السامرائي . 

كتب شكر وتقدير للمشاركة في تقويم ثالم بحوم مقدمة الى مركا دراسات الكوفاة  ثالم  -

 أ . م. د . فكرع جواد عبد . من مدير مركا دراسات الكوفة 

دكتاوراه  فاي قسام التااريخ كلياة التربياة  كتب شاكر وتقادير للمشااركة بمناقشاة  ألروحاة  - 

 جامعة واسل من عميد كلية التربية  االستا  المساعد الدكتور علي حسن الدلري .

 

 خبير علمي 

 رسائل ارسلت من جامعة بغداد /كلية اآلداب وهي كاالتي : ارب  -

 وفاااي تااااريخ  55الرساااالة الموساااومة) الرخاااار الررثاااي دراساااة فنياااة اثارياااة (  و العااادد  -

30/3/2014  . 

) نصول اقتصادية غير منشورة من نهاية االلي الثالم قبال المايالد  الرسالة الموسومة -

   17/8/2015وفي تاريخ   169(  و العدد 



اقتصادية وادارية غير منشورة من امن سااللة اور الثالثاة   الرسالة الموسومة) نصول -

   13/10/2015وفي تاريخ   212( (  و العدد 2004 -2112)

الرسالة الموسومة) مشاهد االختام على االختام االسلوانية في االلي الثالم قبال المايالد  -

  وفاااي تااااريخ 150فاااي ضاااوء اختاااام اسااالوانية منشاااورة وغيااار منشاااورة  (  و العااادد 

16/11/2017. 

 رسالة واحدة ارسلت من جامعة واسل / كلية التربية وهي كاالتي :  -

وفاااي تااااريخ   124حاااريم فاااي الركااار العراقاااي القاااديم(  و العااادد التالرساااالة الموساااومة)  -

24/1/2018  . 

 الروحة واحدة ارسلت من جامعة بغداد /كلية اآلداب وهي كاالتي : -

اقتصاادية غيار منشاورة مان العصار االكادع القاديم فاي  االلروحة الموسومة ) نصول -

   5/9/2018وفي تاريخ   148المتحي العراقي (  و العدد 

 تقويم بحوث 

ة العراقياة الدراجاة جاتقويم بحم من مركا ترام الحلة وعنوانه ) مرردات اكدية في الله -

 . 2015/ 6 /4( في تاريخ 

راساة فاي المعتقادات الدينياة البابلياة   تحكيم كتاب مان مركاا تارام الحلاة وعنواناه ) د  -

 . 2015/ 11 /28االله مردوخ أنمو جا  ( في تاريخ 

تقااويم بحاام ماان مجلااة اورو  للعلااوم االنسااانية / كليااة التربيااة للعلااوم االنسااانية/ جامعااة  -

في تاريخ  8المثنى وعنوانه ) دراسة نصول اقتصادية من مدينة ابو عنتي  (  و العدد 

7/ 1 /2016 

تقاويم بحاام  الااى مركااا دراساات الكوفااة وعنوانااه ) دراسااة وتحليال ناال مساامارع ماان  -

 في تاريخ  207عصر ساللة اور الثالثة يتعلق بالحراثة  (  و العدد 

- 29/ 5 /2016 

تقويم بحم  الى مجلة اآلداب والعلوم التربوية / كلية التربية / جامعة القادساية  وعنواناه  -

الرافااادين مااان خاااالل بعاااف المشااااهد الرنياااة علاااى االختاااام ) االفكاااار الدينياااة فاااي باااالد 

 21/8/2017تاريخ في 169االسلوانية غير المنشورة  (  و العدد 

 تقويم بحوث ألغراض الترقية 

بحااوم مرساالة ماان جامعااة باباال / كليااة اآلداب لغاارف الترقيااة ماان مرتبااة  تقااويم ثااالم -

وفاي تااريخ  219س / مدرس مساعد الاى مرتباة مادرس وحساب االمار االدارع المارقم

12/11/2015  .  

تقااويم بحثااان  مرساالة ماان جامعااة تكرياات / كليااة اآلداب لغاارف الترقيااة وحسااب االماار  -

  .  23/8/2016وفي تاريخ  420س /11االدارع المرقم 



تقويم بحثان مرسلة من جامعة بابل / كلية اآلداب لغرف الترقية مان مرتباة مادرس الاى  -

  .  13/4/2017وفي تاريخ  64االمر االدارع المرقم س مرتبة استا  مساعد وحسب 

تقااويم ارباا  بحااوم مرساالة ماان جامعااة بغااداد / كليااة اآلداب لغاارف الترقيااة ماان مرتبااة  -

وفاااي تااااريخ  206مااادرس الاااى مرتباااة اساااتا  مسااااعد وحساااب االمااار االدارع المااارقم 

12/8/2017 . 

مان جامعاة بغاداد / كلياة اآلداب لغارف الترقياة مان مرتباة مادرس  تقويم بحثان  مرسلة -

 29/10/2017وفي تاريخ  268الى مرتبة استا  مساعد وحسب االمر االدارع المرقم 

تقويم بحثان  مرسلة مان جامعاة بغاداد / كلياة اآلداب لغارف الترقياة مان مرتباة مادرس  -

وفاااااي تااااااريخ  267مسااااااعد الاااااى مرتباااااة مااااادرس وحساااااب االمااااار االدارع المااااارقم 

29/10/2017 

  المناقشات -

 مناقشات  رسائل ماجستير في قسم االثار / كلية اآلداب / جامعة بغداد  عشر سبعة -

 دكتوراه في قسم االثار / كلية اآلداب / جامعة بغداد لار اارب  مناقشات  - 

 واسلأللروحة دكتوراه في قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة  مناقشتان اثنان -

 

    -: البحوث المنشورة

بعناوان ) نصاول   2014لسانة  41نشر بحم في مجلة دراسات في التاريخ واآلثار العدد  -

 اقتصادية غير منشورة من العصر االكدع  ( .  

 2014فااي حايااران    16العاادد نشاار بحاام فااي مجلااة كليااة التربيااة األساسااية/ جامعااة باباال  -

 اقتصادية من عصر المل  السومرع أبي سين آخر ملو  ساللة أور الثالثة ( . ) نصول بعنوان

لسانة  39العادد  نشر بحم في مجلة دراسات تاريخية   الصاادرة عان بيات الحكماة / بغاداد   -

 بعنوان ) دراسة لنصول سومرية من عصر ساللة أور الثالثة ( .   2014

  2016لساانة  53نشاار بحاام مشااتر  فااي مجلااة دراسااات فااي التاااريخ واآلثااار ملحااق العاادد  -

  (  4si-liditi)بعنوان ) الشهر التاس  في مدينة اوما 

وقائ  أعماال الماؤتمر العلماي الثااني وتحات عناوان )االباادة الجماعياة نشر بحم مشتر  في  -

العنااي بعنااوان )   2017بغااداد ساانة كليااة اآلداب جامعااة  ت عاانصاادروالعلااوم االنسااانية ( التااي 

 .  ( ال . م (    539 -722واالبادة الجماعية في العراال القديم ) 

 122نشر بحم مشتر  فاي مجلاة اآلداب التاي تصادر فاي كلياة اآلداب جامعاة بغاداد  العادد  -

 (  -عرف موجا  -بعنوان ) االحوال االجتماعية لألسرة في العراال القديم   2017ايلول لسنة 



-  

الخيااال فاااي باااالد )بعناااوان     2018  لسااانة  125نشااار بحااام فاااي مجلاااة اآلداب  ملحاااق العااادد  -   -

 الرافدين( .

-  

    -االشراف : -

الماجستير صراء عبد الكاريم حيادر  وعناوان رساالتها دراساة نصاول  األشراي على لالبة -

فااي جامعااة بغااداد حسااب  ال .م (  2004-2112اقتصااادية غياار منشااورة ماان عصاار اور الثالثااة )

 .2014/  5/  7وفي تاريخ  5844االمر االدارع المرقم 

األشاراي علاى لالبااة الماجساتير مااريم حساو وعنااوان رساالتها دراسااة نصاول اقتصااادية    -

ماان المتحااي العراقااي (  فااي  ال .م 2004-2112جدياادة غياار منشااورة ماان عصاار اور الثالثااة )

 .   2017/  1/  31وفي تاريخ   1754جامعة بغداد حسب االمر االدارع المرقم 

-  

فاي   15544 رئيس قسم الدراسات المسمارية فاي كلياة االثاار حساب االمار االدارع المارقم -

 .  2014 /21/10 تاريخ 

التعليم المستمر فاي جامعاة  ا مركاة العليا الثانية التي اقامهالمشاركة في دورة القيادة واالدار -

 .  3/2015 /31ولغاية  17/3/2015القادسية للمدة من 

تااريخ   وفاي 1238مر الجاامعي رقام ال .ب / الترقية الى أستا  مساعد حسب اال  -      -

27  /1 /  2015               

 

 عضوية اللجان  -

 

لجنة استالل بحوم مرسلة من مركا دراسات الكوفة / جامعة الكوفة حسب الكتااب عضوية  -

  2015/ 12/  21وفي تاريخ  1694 و العدد 

اللجنااة االمتحانيااة الررعيااة فااي قساام الدراسااات المساامارية /كليااة االثااار / جامعااة عضااوية  -

  2016/ 2/ 14وفي تاريخ  187القادسية حسب العدد 

مان كلياة االثاار / جامعاة  بحاوم خاصاة بمعاملاة ترقياة الاى االساتا يةلجناة اساتالل عضوية  -

  2016/ 6/  14وفي تاريخ  616حسب الكتاب  و العدد  القادسية

عضو اللجنة العلمية في المؤتمر التقويمي وال ع نظمها كلية االثاار / جامعاة القادساية حساب  -

 2016 /11 /3وفي تاريخ   1242الكتاب  و العدد 

لجنة الندوة العلمياة التاي اقامهاا قسام الدراساات المسامارية  حساب الكتااب  و العادد عضوية  -

  2017/ 4/  4وفي تاريخ  519



وفاي  772عضوية اللجنة االمتحانية المركاية  في كلية االثار / جامعة القادسية حسب العدد  -

  2017/ 5/ 21تاريخ 

مساامارية /كليااة االثااار / جامعااة عضااوية اللجنااة االمتحانيااة الررعيااة فااي قساام الدراسااات ال -

 2017/ 9/ 26وفي تاريخ  2361القادسية حسب العدد 

فااي كليااات  تلااوير وتحااديم المناااها الدراسااية المناااها ألقسااام االثااارل الوااريااة جنااةللاعضااوية  -

  2017/ 6/ 8وفي تاريخ  2335حسب العدد  اآلداب وكليات االثار

 3012كلياة االثاار حساب العادد  جامعاة القادساية فيالعلمية للدراسات العليا  اللجنة عضوية  -

  2017/ 12/ 27وفي تاريخ 

عضو اللجنة العلمية في مؤتمر الدولي وال ع نظمها كلية االثار / جامعة الكوفة ال ع عنواناه  -

ش حسب الكتاب  و العدد  20/1/2018-21) تعايا االهتمام باألثار والترام في العراال   ( في 

  2017-10-29وفي تاريخ   21795ت 

بالتعااون ما   كعضاو ممثال لجامعاة القادساية شروع تلوير مناها كليات االثارمعضو لجنة  -

 .  2018/  4 /22وفي تاريخ   6437حسب الكتاب  و العدد   (WALADU) االتحاد االوربي

الا ع وال ع نظمهاا كلياة االثاار / جامعاة القادساية  الدولي عضو اللجنة العلمية في مؤتمر -

حساب الكتااب  و  21/11/2018عنوانه ) آثار وحضارة العاراال هويتاه الولنياة  ( فاي 

  2018-10-8وفي تاريخ   1774العدد 

عضااوية لجنااة اسااتالل بحااوم مرساالة ماان مركااا كليااة االثااار / جامعااة القادسااية حسااب  -

 2019/ 4/  18وفي تاريخ  749الكتاب  و العدد 

 224االثار / جامعاة القادساية حساب الكتااب  و العادد  عضوية لجنة فحل الجودة  كلية -

 2019/ 2/  5وفي تاريخ 

 -النشاطات االكاديمية والثقافية :

 

 .  2013- 2012التدريس كأستا  محاضر في جامعة بغداد للعام الدراسي 

  - أجراء ثالم مقابالت تلرايونية م  قناة اسيا الرضائية حول االثار والتاريخ القديم . 


