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 السيـــــرة الذاتيــــة

 

 :المعلومات الشخصية

 دريد سليم بولس بنيامينالرباعي:  االسم 

 : عراقية الجنسية 

  :مدرس مساعداللقب العلمي 

 :البريد االلكتروني الرسمي الخاص بالجامعة Duraid_s_pulis@uomosul.edu.iq 

  :البريد االلكتروني الشخصيduraidspulis@yahoo.com 

 

 

 :التحصيل الدراسي

 اثار قديمة / فخار اجستير :مال 

 اثار قديمة بكالوريوس :ال 

 

 

 العمل االداري: 

 العمل: 

جامعة الموصل. –في كلية اآلداب  2008ولغاية  2006: من عام . مهام ادارية متنوعة1  
 .2017ولغاية  2012جامعة الموصل: من عام  –مسؤول شعبة الدراسات العليا في كلية االثار . 2 

 

 

 :الخبرة في مجال التدريس

 تدريس مادة الفخار القديم للمرحلة الرابعة / قسم االثار. :التدريس 

 

 

صورة شخصية 
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 والبحوث : المنشورات والكتب

 مرحلة البحث لغة البحث الجهة الناشرة اسم البحث ت
1 THE LOCAL ORIGIN OF THE KHABUR  

WARE FROM UPPER MESOPOTAMIA. 
  2014لسنة  35العدد  Al-Rafidanمجلة 

 ن معهد الدراسات الحضارية للعراقوالصادرة ع
 اليابان. –طوكيو  –جامعة كوكوشيكان  –القديم 

 منشور انكليزي 

2 THE ORIGIN OF NUZI WARE: BETWEEN 

THE RE-EVALUATION OF DIFFERENT 

OPINIONS AND SUBMITTING A NEW 

VIEW. 

  2016لسنة  37العدد  Al-Rafidanمجلة 
 والصادرة عن معهد الدراسات الحضارية للعراق 

 اليابان. –طوكيو  –جامعة كوكوشيكان  –القديم 

 منشور انكليزي 

 المؤتمر الدولي )اثار وتراث نينوى عمق الماضي االنتشار الجغرافي لفخار العُبيد في محافظة نينوى 3
 وافاق المستقبل(. 

 اربيل -/ الجامعة الكاثوليكية  2019اذار  12-13

 منشور عربي

 .2020، 5اثار الرافدين، المجلد  المواقع الجغرافية النتشار فخار العبيد الشمالي. 4
 جامعة الموصل. –كلية االثار 

 منشور عربي

 دالئل على استيطان لدور الُعبيد بمحافظة نينوى في ضوء 5
 .المسوحات والتنقيبات اآلثارية

 التاريخية للدراسات عشر الثاني الدولي المؤتمر
 .والقانونية واالجتماعية

 .2020 آذار 29-26 من تركيا أنطاليا في

 منشور عربي

 

 :نشاطات علمية 

 التاريخية للدراسات عشر الثاني الدولي المؤتمر المشاركة في المؤتمرات الدولية

 والقانونية. واالجتماعية

 .2020 آذار 29-26 من تركيا أنطاليا في

 دالئل على استيطان لدور العُبيد بمحافظة نينوى في ضوء

 المسوحات والتنقيبات اآلثارية.

المشاركة في المؤتمرات 

 المحلية

 المؤتمر الدولي )اثار وتراث نينوى عمق الماضي

 وافاق المستقبل(. 

 -/ الجامعة الكاثوليكية  2019اذار  12-13

 اربيل

 االنتشار الجغرافي لفخار العُبيد في محافظة نينوى

 االول في  الكتاب الدولي معرض التي اقيمت لمناسبة افتتاح حضارة العراق( في ندوة )الكتابة والكتاب والمكتبات المشاركة في الندوات
 .2012اذار  / محافظة نينوى 

األصل المحلي لفخار الخابور من أعالي بالد  المشاركة في الحلقات النقاشية
 الرافدين

2013 

 2016 األخطاء الشائعة في رسم الفخار
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 2019 فخار الُعبيد الشمالي

 

 : المشاركة في الحلقات النقاشية 

 

 

 المخرجات العالمية :الحسابات الشخصية في 

  حساب الباحث العلمي)Google Scholar( : Duraid Saleem Polis 

  البوابة البحثية حساب )Research Gate( : Duraid Saleem Polis 

 

 


