
 

 

 

 

 

 

 

 Page 1 of 7 
 

ة  الذاتية السير

ي و  ـمـــــــــاالســ
  الجبوري شيماء يوسف عيىس    :اللقب الثالث 

 االثار   الكليـــــــــــــــة : 

     1989/  12/  27  :  الد ــتاريــــخ الميـ

 لغات مسمارية  –اثار قديمة  :    صــــــالتـخـص

  مساعد  مدرساللقب العلمي : 

  ماجستير اثار قديمة:  الشهادة

   ةتدريسي :  ةــــــــــالوظيف

 سم الدراسات المسمارية ق –لية االثار ك  -جامعة القادسية       :    عنوان العمل

يد  ي الرسمي الير
وث    :  االلكير

       Shyamaa.yosif@qu.edu.iq  

@qu.edu.iq07arch  /shaima.arc@gmail.com 

   

           

 المؤهالت العلمية 

 التسلسل التاريــــخ الكليـــة  الجامعة المؤهل العلمي 

 بكالوريوس

 

 عىل الجامعة االوىل  2011 اآلداب القادسية 

 عىل الدفعة االوىل  2020  ثار اآل   القادسية الماجستير 
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 المنشورة  العلميةوالكتب  البحوث 

 سنة النش   والكتبث و أسم البح ت

 2015 وحضارًة)منشور(كتاب بعنوان موسوعة مدينة الديوانية أرثًا  1

كتاااب بعنااوان اسااتلداب اللشاار قاال العااياض الااادوص قاال  ااو  الن ااو   2
 المسمارية )منشور(

 

2016 

 كتاب بعنوان الفن البابلل الادوص ومعطياته الفكيية )منشور( 3

 

2017 

 2018 كتاب بعنوان الزمان والمكان قل قلسفة الفنون الادومة )منشور( 4

 الموروث الديوانل قل ال ور )منشور(كتاب بعنوان  5

 

2019 

 2019 كتاب بعنوان ابحاث قل نشو  حضارة بالد مابين النهيين )منشور( 6

كتاااب بعنااوان نااااب الااي  قاال بااالد الياقاادين ودورا قاال نشااو  الحضااارة  7
 )منشور(

 

2020 

ة بحث بعنوان الواح قلارية من الع ي البابلل الادوص )منشور قال مللا 8
 جامعة المثنى( – أوروك

 

2021 

 بحااث بعنااوان الكتابااة واثي ااا علااى الينيااة التكوينيااة للفاان ماان الع ااور 9
امعااااة ج –)منشااااور قاااال مللااااة أوروك األكد الحلييااااة الااااى الع ااااي 

 المثنى(

 

2020 

بحاااث بعناااوان اااايض اااايانة ومعاللاااة الااايحص الطينية)مشااااك  وحلاااو (  10
 )منشور قل مللة روسية(

2020 

احيا/ ال يانة الوحائية قل تأ ي  المواحع االثيية واستغاللها سايتوظيف  11
 بحث منشور قل وحائع مؤتمي جامعة ساميا  الثانل

2021 

تانيااة ت ااميص العاايت االلكتيوناال ودور ااا قاال تنميااة الااوعل الثااااقل/  12
 منشور

 )معيو ات المتاحف أنموذجا(

 

2020 
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اااال منشااورة ماااان الع ااااي البابلنااااااب المياساالة قاال  ااااو  رسااائ   يااي  13
 الاديااص )م ادرة( من المتحف العياحل/ منشور

2021 

 ة استلاااااداب الماااواد العضاااوية قل  اااو  الكتابات المسماري 14
 اللشر إنموذجًا/ منشور 

2021 

بحااث بعنااوان دراسااة ملتيييااة ألثبااات عائدوااة ن ااو  مساامارية  يااي  15
المتحف العياحل )مايو  النشي قال مللاة اللامعاة منشورة م ادرة من 

 العياقية(

2020 

بحااث مشااارك مايااو  للنشااي قاال مااؤتمي متحااف الكفياا  الاادولل الثالااث  16
.بعنااوان / اسااتلداب تانيااة 21/11/2020الاا   عاااد قاال فااي ال  قاال 

العيت المتحفل والتعيف على المحتوى )دراسة  االاطناعل قلال فا  
 عملية للتانية(

 
 

2020 

المااوت قاال  -1مااااالت عاادة منشااور قاال العديااد ماان الملااالت منهااا ) 17
ا  قال الساما   مديناة نفاي األ  -2الفكي الغي ال  ثيياة المديناة التال ْقلاف

شر قل العياض الادوص قل  او  الن او  المسامارية استلداب الل -3
 دميي أثار الموا  )منشورة(.ت -4
 

2015-
2018 

  مشارفين قال ماؤتمي االثاار الادولل الثاانل الا بحثين مايولين للنشي  18
 2020 /11/  26 -25عاد قل فلية االثار جامعة الاادسية قل 

2020 

كتاب بعنوان تمتمات من علاى سااح  محايل الايوح )تحا  الطباعاة  19
 والنشي(

 

2020 

 لتيييةالم إثبات عائدوة الْيحص الطينية  يي المنشورة باستلداب التانيات 20
 )تح  الطباعة ونشي(

 

 

 

 

2021 
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ي   المؤتمرات العلمية
 شارك فيهات التر

 

 مكان االنعقاد السنــة النوع العنوان ت

ي العراق  1
 
االستثمار السياحي ف
 وافاق تطويره

مؤتمر 
 دوىلي 

كلية   -جامعة كربالء  2015
العلوم السياحية و 
 العتبة الحسينية

 االاااطناعلاسااتلداب تانيااة الاا فا   2
العيت المتحفال والتعايف علاى  قل

 المحتوى )دراسة عملية للتانية(
 

مؤتمر 
 االول دوىلي 

مؤتمي متحف الكفي  الدولل  2020
الثالث ال   عاد قل في ال  

 .21/11/2020قل 

توظيف ال يانة الوحائية قال تأ يا   3
 المواحع االثيية واستغاللها سياحيا

مؤتمر ال
 دوىلي ال

ي 
 الثاث 

المؤتمر الدولي الثاني لكلية  2021
 االثار جامعة سامراء / 

ي المــؤتمر الــدوىلي  4
 الســنوي الثــاث 
 لكية االثار جامعة القادسية

مؤتمر 
 دوىلي 

امعة ج -كلية االثار  2020
 القادسية

 

ت فيها  الدورات التدريبية ي حاض 
 : التر

 

 العنوان ت

 النوع

 مكان االنعقاد السنــة

جامعة  - ثار كلية اال  17/2/2021 التنمية ابتكار من اجلدورة حول  1
 القادسية

ي دورة حول  2
 
إشكاليات ظاهرة التنمر ف

  المجتمع
امعة ج -كلية االثار  3/3/2021

 القادسية

دورة حول استخدام التقنيات الحديثة  3
ي المحررات الرسمية

 
  ف

امعة ج -كلية االثار  7/6/2021
 القادسية

 –أدوات البحث العلمي دورة حول  4
  االبتكار والمهارات

امعة ج -كلية االثار  17/3/2021
 القادسية
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امعة ج -كلية االثار  4/4/2021 االميل الرسمي الجامعي دورة تدريبية عن  5
 القادسية

تعاطي المخدرات والمؤثرات ظاهرة  6
ها العقلية   عىل الفرد والمجتمع وتأثير

امعة ج -كلية االثار  22/2/2021
 القادسية

ي كلية االثارالمهام االدارية 
 
 ف

 

 السنة المهمة ت

  2021-2020 امير  مجلس الكلية   1

 2021 -2020  التأهيل والتوظيفمسؤول وحدة  2

ي  3
وث   2021-2020 مسؤول وحدة االعالم و الموقع االلكير

 مسؤول وحدة االرشاد والخدمات النفسية 4

  

2020- 2021 

 المقررات الدراسية التر قمت بتدريسها

 

 بكالوريوس ت

ي  1
 
 اللغة السومريةمقدمة ف

  نصوص اكدية 2

 السياحة االثرية 3

 المسماريةالكتابة  4

 استنساخ كتابات مسمارية  5

 

ي 
 جيدها  : تاللغــات التر

 

ف(-متوسط-)مبتدىءالمستوى  اللغة  ت   محير

ي  1  اللغة االم  عرثر

ي 2  متوسط  انكلير 
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  واالعمال التطوعيةالمبادرات 

 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

اء  1 ي كل مجموعة مصادر العلمية باختصاص التاريــــخ  ش 
 
ف

بية / مجاالته ي كلية الير
 
 اىل طالب الدراسات العليا ف

24/8/2021 

ع بكتب اىل مكتبة كلية االثار  2  19/10/2021 ( مصدر50عددها ) التير

 

 : الخبرات العلمية

 
أعمل في متحف الفنون  ااثاو ف فوي ع معوة الي ، ويةم ااعمول فوي  17/9/2020 -8/1/2013

اعول  التشكيلية م امو  التاو فا الن عحوة فوي مشوران التنميوة مو صي نة اليطع الفنية االلنح ت 

 اثبتكوووووووووووووووووووووو ف الوووووووووووووووووووووو    ييموووووووووووووووووووووو  اث حوووووووووووووووووووووو ، ا افبووووووووووووووووووووووي للشووووووووووووووووووووووب ا 

  دف سية في كلية اثا ف ا شغل منصب آمي  مالس الكلية 9/2020 /25افي 

  MS: Word- Excel- Power point - Internet Explorerا نا تخدام الح  

 مسماريةصيانة وترميم النصوص ال -

 للغة المسم ف ة على الطي  صنيع الرقم الطينية انحت ا -

 والتقنية:الدورات التعليمية 

 .حاسوبتأهيل  امتحان اجتياز

 اجتياز دورة كفاءة اللغة االنكليزية
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 الجوائز وشهادات التقدير الشكر،كتب 

 

 لعددا الجهة ت

 19 امعة القادسية ج\ السيد عميد كلية االثار  1

 14 امعة القادسيةج \ السيد رئيس الجامعة  2

 1 امعة كربالءج \ السيد عميد كلية العلوم السياحية 3

 1 افظ الديوانيةمحالسيد  4

 1 امعة القادسيةج\  الفنون الجميلةالسيد عميد كلية  5

 \  مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةالسيد  6
 جامعة القادسية

4 

 1 القادسيةامعة ج \ السيد عميد كلية اآلداب 7

 1 مدير مكتب رئيس الوزراءالسيد  8

 2 امعة القادسيةج \  امير  المكتبة المركزيةالسيد  9

شهادة  /  سامراءجامعة  \ ثارالسيد عميد كلية اآل  10
 مشاركة

2 

 1 الموصلامعة ج \ السيد عميد كلية االثار  11

اث  لألثار العامة لهيئة ا 12  1 والير

 2 العامة للعتبة العباسية المقدسة األمانة 13

 1 وزير العدل \  حسن الشمريالسيد  14

وع  15  1 مشاركةشهادة  – EDUUمش 

رئيس لجنة التعليم  \  عبد ذياب العجيىلي السيد  16
ي مجلس النواب ا / العاىلي والبحث العلمي 

ر
 لعراف

1 

وع  17 ي االتحاد مش   1 ابتكار من اجل التنمية /  األورثر

وع  18  1 مشاركةشهادة  – IREXمش 

 

 


