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 . 2019آذار  13 -12

لغات ),  تركيا -الدولي للدراسات التاريخية واالجتماعية والقانونية في أنطاليا مؤتمرال .2

 . 2020  آذار 29 - 26 , (الشرق األدنى القديم المدونة بالخط المسماري

 

  المحلية :المشاركة في المؤتمرات 

 

 

 : المشاركة في الندوات 

/  3/  28 – 20 الكتابة والكتاب والمكتبات في حضارة العراق/ ندوة محافظة نينوى  .1

2012 .  

ندوة قسم اآلثار الثالثة / كلية اآلثار / جامعة الموصل / اإلرث اآلثاري والحضاري  .2

  . 2019/  4/  8لمدينة نينوى مصدراً للباحثين والدارسين 

 



 : المشاركة في ورش العمل  

دورة تدريب األساتذة الجامعيين على اآلليات الحديثة لتدريس مادة حقوق اإلنسان في  .1

 . 2012/  12/  25 – 24/ كلية العلوم السياسية جامعات العراق 

 . 2013,  دورة المعهد العراقي لصيانة اآلثار والتراث .2

 . 2014 دورة المعهد العراقي لصيانة اآلثار والتراث , .3

  . 2018/  2/  1إلى  1/  28من  / كلية اآلداب دورة سالمة اللغة العربية .4

لمسمارية انواعها وطرق القواميس والمعاجم المعتمدة في قراءة وترجمة النصوص ا .5

 . 2018/  3/  1إلى  2/  27استخدامها / كلية اآلثار من 

 . 2018/  4/  3اآلثار / كلية الجديدة بخصوص الترقيات العلمية  التعليمات .6

 . 2018/  12/  5 - 3 / كلية اآلثار  تعليم اللغة العبرية .7

/ كلية هندسة العمارة إلحياء مدينة الموصل القديمة  التقنيات المعاصرة توظيف .8

2018  

 . 2018/  12/  20العصف الذهني في حل المشكالت / كلية اآلثار  .9

 . 2019/  1/  3ة العلوم اإلسالمية ة في علم المواريث / كليحبي  حفظ متن الر   .10

 1/  15 – 13 المنهج األمثل لتحقيق النصوص وأصوله / كلية العلوم اإلسالمية .11

 /2019 . 

حقوق الموظف الجامعي وواجباته في ظل قانون الخدمة الجامعية / كلية اآلثار  .12

17  /1  /2019 . 

/  2/  25اآلثار  / كلية ودورها في تعزيز االقتصاد الوطنيالسياحة اآلثارية  .13

2019 . 

ومسؤولية وضع وتنفيذ اولويات  الموازنة العامة, موازنة محافظة نينوى .14

 . 2019/ كلية اآلثار ,  استخدامها

 . 2019 / 12/  11 المجتمع / كلية اآلثار , المخدرات وأثرها على .15

 . 2020 / 1/  14 – 12 ,م اللغة العبرية / كلية اآلثار تعل   .16

 

  الحلقات النقاشية :المشاركة في 

 

 

 الحسابات الشخصية في المخرجات العالمية :



  حساب الباحث العلمي(Google Scholar) : 

  البوابة البحثية حساب (Research Gate) :  Abdulsattar Hussein      

 

 


