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  -الشهادات الحاصل عليها :
 

  1983بكالوريوس اثار بدرجة جيد جدا / جامعة بغداد / كلية االداب عام  . 
  1990ماجستير اثار بدرجة جيد / جامعة بغداد / كلية االداب عام  . 
 2021 -كلية االداب–جامعة بغداد  -دكتوراه اثار اسالمية بدرجة جيد جدا 
  30/10/2003  /تاريخ التعيين  . 

 

 :  المنشورة  البحوث
 

        3، العدد  11، مجلة القادسية للعلوم االنسانية ، المجلد قلعة الخزاعل ) دراسة اثارية (  -
2008      

       8صفي الدين الحلي ،العدد  –مجلة كلية التربية هـ ( 322-320مسكوكات الخليفة القاهر باهلل)  -
    .2011كانون االول ، 

مجلة   ،هـ( في المتحف البريطاني 279-256 دراسة دراهم للخليفة المتعمد على هللا ) -
 الهيئة العامة لالثار والتراث ، قيد الطبع  المسكوكات ،

  64، مجلة اداب الرافدين ، جامعة الموصل ، العدد دراسة نقود عباسية في المتحف البريطاني  -
2012  

علوم االنسانية ، ، مجلة القادسية لل هـ (329 – 322)نادر للخليفة الراضي باهلل    صلةدينار -
  2012، 2، العدد  15المجلد 

، أواخر عهد عبد الملك بن مروان ة والساسانية المتداولة في العراق حتى نيالمسكوكات البيزنطي -
   2012،  2، العدد  2مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية ، مجلد 

 

 :  قيد النشر
 

 هـ(640-623)دنانير نادرة للخليفة العباسي المستنصر باهلل  -
                                                                                                                          . يدراسة مجموعة اختام اسالمية محفوظة في المتحف العراق -

 دراهم ايوبية مضروبة في مدينة ماردين. -
 

 :العلمية   المشاركات
 

 12/2007/  5لعلمي السادس للعلوم االنسانية في جامعة القادسية في المؤتمر ا . 
  بغداد –المؤتمر الدولي لاللفية الخامسة الختراع الكتابة في بالد وادي الرافدين 
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  (20-26/3/2001  . ) 
  شغل منصب نائب رئيس الفريق االثاري للتنقيب في مدينة مرد ) الونة والصدوم( بموجب

 . 7/3/2005في  298من جامعة القادسية الكتاب الصادر 
  من قبل عمادة كلية االداب في بابل  2007/  7/  3في  858شكر وتقدير بموجب الكتاب

 اللقاء المحاضرات لطلبة قسم االثار الفرع االسالمي لمادة المسكوكات والفنون.
 لندن بتاريخ  االشتراك بدورة حول المسكوكات االسالمية المقامة في المتحف البريطاني في

 .  1/4/2009الى  1/1/2009
 . القاء العديد من المحاضرات الثقافية باختصاص المسكوكات في المحافل الثقافية 
  عضو اللجنة التحضرية للندوة االحتفالية بالذكرى السابعة والعشرين لوفاة العالمة طه باقر

 . 28/2/2011قسم االثار في  –كلية االداب  –. في جامعة القادسية 
   . اقامة عدد من المعارض بواسطة الصور للسمكوكات االسالمية 
  االطالع على العديد من الطبالت التي تحتوي المسكوكات في المتحف العراقي والتي تعود

 الى فترات عديدة ودول اسالمية . 
   2011           / 1/ 8 – 7مؤتمر متحف االمام الحسين )ع( في كربالء   
 2010االول لدراسات الشرق االدنى ،جامعة الزقازيق    المؤتمر الدولي 
  جامعة القادسية بعنوان) النهوض بالمواقع  –رئيس لجنة الندوة العلمية في قسم االثار

 . 12/3/2012االسالمية والتراثية في محافظة القادسية ( بتاريخ 
 

 -العضوية واالنتساب :  
 

  . عضو جمعية المؤرخين واالثاريين العرب 
 . عضو أتحاد اآلثاريين العرب في القاهره 
  . عضو جمعية االثاريين العراقيين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


