
 الكرعاوي  غضب حسين لفتة ايمان / والمقب الرباعي االسم
 م .2781/ 23/23/  التولد

 
 / متزوجو .  الحالة االجتماعية

 
 / أستاذ جامعي في قسم التاريخ /كمية التربية / جامعة القادسية .  الوظيفة الحالية

 
 استاذ مساعدالمقب العممي / 

 
 .. الشهادات الحاصل عميها

م . 2774 البكالوريوس سنة 
 م . 3117الماجستير سنة 
 م  . 3123الدكتوراه سنة 

 
 /تاريخ الشرق القديم االختصاص الدقيق/ التاريخ قديم .      االختصاص العام

 
 عدد البحوث المنشورة والمقبولة لمنشر 

مجمة الكمية االسالمية  -م1ق 2315 - 2611الميتانية  -/ العالقات االشوريةأ
م                                                           3117النجف -الجامعة

ب/الطقوس الجنائزيو في بالد وادي الرافدين خالل االلف الثالث قبل الميالد )مجمة 
 (.3117القادسية في االداب والعموم التربوية 

كمية  ج/المموكية في بالد وادي النيل نشاتيا وتطورىا حيى نياية الساللة السادسة)مجمة
 .(  3123جامعة بابل-بابل -التربية لمعموم االنسانية



د/مممكة ليديا تاريخيا وحضارتيا  )مجمة مركز بابل لمدراسات التاريخية والحضارية/ 
 ( .3123جامعة بابل 

 م. 3123مجمة كمية التربية جامعة المثنى /-ىـ/مدينة طروادة االصل التاريخ والحضارة
 القسم التاريخي-موسوعة  بابل الحضارية- و/بابل في العيد االخميني

 مجمة اوراق ايرانية-ي/المراكز السياسية في الدولة االخمينية 
مجلة  كلية التربية للبنات  -س/االله امون هيئاته واثره على االلهة المصرية القيمة  

                       مقبول للنشر                                       –م   4102 -للعلوم النسانية 

مجمة ابحاث  –مدينة جرش انموذجا  –ش/روائع الحضاره الهممنستيو في بالد الشام 
                                                                                 4102السنة   – 01العدد   – 01المجمد   –ميسان 

 عدد المؤتمرات العممية المشارك فيها ..
 
 

 عدد كتب الشكر والتقدير 
  م .3123عمادة كمية التربية 
           م  3125رئيس الجامعة-  

 
 

 رئيس الجامعة بمناسبة اقامت معرض االثار والترث في يوم الجامعة 
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Qadisiya magazine at college of Arts and scientific education 2009). 
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dynasty ( magazine of college of education and scientific humanitarian –
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