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  (CV)السيرة الذاتية                                                             
 زياد عويد سويدان سرحان المحمدي .. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :مساعد استاذ.... الدرجة العلمية:          تاريخ قديم...التخصص.  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07802390682/     نقال                  

 يالبريد االكترون yahoo.comzead75@   

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                       / الفلوجة االنبار  والدة :ــمكان ال   
 .............IRQ – A1918832 ..........جواز سفر:                      1975/  7/  18خ الوالدة :  ــتاري   
                                    3 عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1998-1997 العراق بغداد البكالوريوس
 2003 العراق بغداد الماجستير 

 2012 العراق بغداد هالدكتورا
  تيران رسالة الماجسعنو:   

 ق.م ( 1330 -1365التطورات السياسية في بالد الرافدي العهد االشوري الوسيط )
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 

 ق.م  612-2000التطورات السياسية واالقتصادية في اعالي الفرات ما بين         
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 يسيةالمهام الرئ
 إلى من

  مستمر 2005 قسم التاريخ تدريسي 
  3013 2012 التاريخقسم  مقرر قسم

  2015 20013 التاريخقسم  رئيس قسم
معــاون العميــد لل ــؤون العلميــة 

 والدراسات العليا
  2017 2016 التاريخقسم 

 
 

 شعار اجلامعة 

mailto:zead75@yahoo.com
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 دراسات االولية)البكالوريوس(:ال في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ ال رق القديم   2012-2004 تاريخ اليونان والرومان 

 تاريخ ال رق القديم  2007-2004 التاريخ الساساني والبيزنطي 
تاريخ ال رق القديم )بالد مصر والجزيرة العربية 

 وسورية (
 لقديمتاريخ ال رق ا 2009 - 2004

 تاريخ ال رق القديم مستمر - 2009 تاريخ ال رق القديم )مصر(

 فلسفة تاريخ   2008-2007 فلسفة تاريخ 
 تاريخ ال رق القديم مستمر -2009 تاريخ ال رق القديم )الجزيرة العربية وسورية(

 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 تاريخ ال رق القديم  االول للغة االكدية ا
 اللغة االكدية  –للغات القديمة  الثاني  اللغة االكدية 

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
 التنظيمات االدارية في بالد الرافدين منذ العصور المبكره الى نهاية ساللة اور الثالثة . -1 

     

 .تقييم البحوث: 4
 معاني مصطلح الشرق القديم .  .1

 الرسل في ال رق القديم . .2

 الرساىئل المتبادلة في ال رق القديم .  .3
 . االهتمامات البحثية : 5
 . االوجه الحضارية لل رق القديم  -1   
 . المراكز الحضارية في اعالي الفرات   - 2    
 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر لمؤتمرعنوان ا

 المؤتمر
 طبيعة الم اركة

كلية  -الموصلجامعة  القطري االول لكلية االداب المؤتمر 
 لتاريخقسم ا –االداب 

12/12/
2010 

 م ارك

 العالمية االسالميةالجامعة   االمة وحدة في العماني الدور
 كوااللمبور – بماليزيا

19/10/
 م ارك  2013
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-11 جامعة االنبار  نسانية / جامعة االنبار مؤتمر الكليات اال 
 حضور  12/4/2011

كلية  – االسكندرية جامعة  الدولي لكلية االثار مؤتمر 
  االثارقسم  – االداب 

 م ارك 19/4/2011

    

 : سادسا : البحوث المن ورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

الميتانيون والحوريون اوربية  –االقوام الهندو  -
 في ال رق القديم.

مجلة كلية التربية للعلوم 
 2007 من ور االنبار -االنسانية 

الكتابة والتعليم وإثرهما على التدوين في بالد  -
 الرافدين .

مجلة كلية التربية 
 2008 من ور االساسية المستنصرية

األمكنة والبقاع في الحمالت العسكرية  -
 فراتية في غرب العراق. االشورية للمناطق ال

مجلة االنبار للعلوم 
 2008 من ور االنبار -االنسانية 

البدو وأشباه البدو   -من نصوص ماري  -
 )االموريون ( في االلف الثاني قبل الميالد .

مجلة االنبار للعلوم 
 االنبار - االنسانية

 2012 من ور

الموانئ النهرية في  -من نصوص ماري  -
 لف الثاني قبل الميالد . أعالي الفرات في ال 

 -مجلة كلية االداب 
 2013 من ور بغداد

 تجارة أبال في اللف الثالث قبل الميالد .  -
 -مجلة التاريخ واالثار

 2016 من ور بغداد

( جمان) العربي اخلليج يف التجارية املراكز   -
يف ضوء التنقيبات االثارية واملصادر  عمان

منذ  لرافدينالكتابية املسمارية يف بالد ا
العصور المبكرة الى نهاية عصر اور 

 الثالثة

مجلة االنبار للعلوم 
 االنبار - االنسانية

 من ور

2016 
 
 
 
 
 
 

 الكتابية المصادر في الحيوانات اسماء -
 نظريتي ضوء في دراسة.  المسمارية
 التكويني والتحليل الداللية الحقول

 –مجلة بحوث الكلية 
 المنوفية  –مصر 

 من ور

2017 
 
 
 
 

 الرافدين بالد في التجارية المعامالت إدارة -
 ساللة نهاية إلى السالالت فجر عصر) 
 م ترك -(الثالثة أور

مجلة االنبار للعلوم 
 2016 من ور االنبار - االنسانية

 ثامنا : الكتب المن ورة  :
 تاريخ الن ر جهة الن ر عنوان الكتاب
 2015دار امجد للن ر العصر اتالشوري  التطورات السياسية في بالد الرافدين ,
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 االردن -والتوزيع  ق. م  911ى – 1360الوسيط  
التطورات السياسية واالقتصادية في منطقة اعالي 

  2015 دار دجلة ق م 612-2000الفرات 

   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

نات المركزية لجنة االمتحا 
2010-2011 

  اللجنة العلمية للدراسات العليا 
2012 - 2015 

لجنة قبول وتوزيع الطلبة على  
  2013-2012االقسام 

 اللجنة العلمية للدراسات االولية
2012-2015  

-2016لجنة الدراسات العليا  
2017 

 

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها الدورة مكان اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي حادي ع ر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2006 مركز طرائق التدريس  االرشاد التربوي 
 2012-2011 مركز الحاسبات جامعة ابن سينا االفتراضيه

   
   
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  التقديرالتقديراجلوائز واجلوائز و  ..11
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  العامةالعامةاملهارات املهارات   ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2016/  11/  24      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 االدب واالساطير كتابات عامة

 المنطق والفلسفة قراءات عامة

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 واللغة االكدية  )جيد( ) متوسط (واللغة التركيا االنكليزية  اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 والسباحة  كرة القدم   اتـــــــــــوايــاله


