
 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ( والعلمٌة لذاتٌة)السٌرة ا

 
 البكريمصطفى محمد سعٌد محمد عبد الغنً عبد الرحمن االسم الكامل :  ◄   
  موصل /حً البرٌد العنوان : ◄   
  2791مكان وتارٌخ الوالدة : موصل /   ◄ 
 22/1520/ 9  تارٌخ الحصول على اللقب العلمً : ،  أستاذاللقب العلمً : ◄    
 االختصاص العام : أثار ◄    
 االختصاص الدقٌق : أثار قدٌمة وكتابات مسمارٌة ◄    
    تدرٌسً فً قسم اآلثار لمنصب الوظٌفً الحالً : ا ◄   
     قسم اآلثار     كلٌة اآلثار جامعة الموصل :  العمل مكان    ◄ 
  -  albaki_arm Mobil :  0773  051  8852:   االلكترونً برٌدال   ◄ 
 متزوج الحالة االجتماعٌة :   ◄ 
 3 عدد األوالد :   ◄ 
   : العلمً  التحصٌل ◄   

 2/9/2771 -قسم اآلثار   كلٌة اآلداب الموصل جامعة  :رٌوسوبكال   ■      
  27/1/1552 -  قسم اآلثار  كلٌة اآلداب موصل جامعة ال   :ماجستٌر    ■      

  19/7/1552  -  اآلثارقسم    كلٌة اآلداب  جامعة الموصل    :ه دكتورا   ■      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 :   واإلدارٌةخبرات العلمٌة ال  ◄  
 1557لغاٌة  1551من عام  متحانٌةإلعضو اللجنة ا  ■      

  1551لغاٌة  1550من عام اآلثار  مقرر قسم■        
  أالنوحتى  1559من عام  علمٌةاللجنة العضو   ■      
 1521إلى  1557من عام فً قسم اآلثار علٌا الدراسات العضو لجنة   ■      

   أالنوحتى  1557من عام فً الكلٌة  عضو لجنة ضمان الجودة  ■      
  1521لغاٌة  1557 اممن عفً الكلٌة شعبة ضمان الجودة  مسئول   ■      
  12/1/1522وحتى  0/1521/ 9من اآلثاررئٌس قسم    ■      
 1522إلى  1557و مجلس كلٌة من عام عض   ■      
  1522الى  1521ً قسم اآلثار من رئٌس اللجنة العلمٌة ف   ■      
 وحتى اآلن 1529عضو لجنة الترقٌات فً الكلٌة من    ■      

  وحتى اآلن  1521رئٌس لجنة الدراسات العلٌا فً القسم من    ■      
 :   المشاركة بالمؤتمرات والندوات ◄    

 1551مؤتمر جامعة تكرٌت مشارك فً     ■      
 1552جامعة الموصل  اآلدابتمر كلٌة مشارك فً مؤ    ■      
  1550جامعة الموصل  اآلدابمشارك فً مؤتمر كلٌة     ■      
  1525شارك فً ندوة مركز دراسات الموصل م    ■      



 1522شارك فً مؤتمر كلٌة اآلثار م    ■
 1527مؤتمر االتحاد الدولً للمؤرخٌن ، اربٌل مشارك فً    ■
 
            عمل  :الدورات و ورش ال    ◄
 المجمع ، ضارة العراقح اسةورشة عمل حول النصوص المسمارٌة وأهمٌتها فً در    ■      

                                                                                  1551بغداد  –المجمع العلمً العراقً             
 1552األردن  ،عمان  – الدراسٌة والمناهج  ئق التدرٌسطراحول  ورشة عمل      ■      
 جامعة -دورة فً سالمة اللغة العربٌة فً مركز طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً      ■      

 1525 -الموصل               
 جامعة الموصل  - ISO 9000-2000ٌزو واألورشة عمل عن الجودة الشاملة       ■      

              - 1525  
 جامعة الموصل -والعتماد األكادٌمً  ام الجودةدلٌل نظ إعداد آلٌةورشة عمل عن       ■      

              - 1522  
 1522جامعة الموصل  - ، األكادٌمًورشة عمل عن ضمان الجودة واالعتماد       ■      
 1521 هوك جامعة د -وصٌانتها   اآلثارعن حماٌة  ورشة عمل       ■      
 جامعة  –مركز طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً  -دورة فً التفكٌر اإلبداعً       ■      

 1521 -الموصل               
  1521 -ل جامعة الموص  -واالعتماد األكادٌمً  ورشة عمل عن ضمان الجودة      ■      
 1521 -الموصل جامعة  -ض كلٌة التمرٌ - دورة فً اإلسعافات األولٌة      ■      
 1523 -جامعة الموصل   -كلٌة الحقوقورشة عمل عن قوانٌن انضباط الطلبة       ■      
 1523 - اربٌل -اآلثارالمعهد العراقً لصٌانة   - اآلثار صٌانةورشة عمل عن       ■      
  فً  نزٌارة لقسمً اآلثار فً جامعتً بوسطن وبنسلفانٌا ومتحف المترو بولٌتا      ■      
     1522 – األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة  –نٌوٌورك       ■      
 1521 –حاضر( ورشة عمل حول التعلٌمات الجدٌدة للترقٌات العلمٌة )م        ■      
 1527 -كلٌة اآلثار  ورشة عمل حول تطبٌق نظام المقررات ،     ■      

                         )األبحاث( المنشورات العلمٌة     ◄ 
 1551 – معة تكرٌتجامنشورات   -  فلسطٌن فً المصادر المسمارٌة     ■      

  1553 -الرافدٌن  آداب –االسم فً حالة المطلق فً اللغة األكدٌة     ■      
                                                                                                                              1557    -الرافدٌن  آداب –لً القدٌم العصر الباب اإلعالة فً    ■      
              1525     - نآداب الرافدٌ - ذات دالالت اقتصادٌة أكدٌةمفردات     ■      
 1522 -لرافدٌن ا آداب –تنفٌذها  وأسلوبعقوبة الموت فً القوانٌن البابلٌة ■          
              1521      -فدٌن    آداب الرا - فً القضاء البابلً ًحمو رابدور الملك     ■      
  1522 -طرائق الطعن فً األحكام القانونٌة خالل العصر البابلً القدٌم آداب الرافدٌن■          

  آداب –فً ضوء وثٌقة قضائٌة من العصر البابلً القدٌم  qiptum لقروض ا■          
  1522 -الرافدٌن             

 1520  -مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانٌة   –الجودة عند البابلٌٌن ■         
 رٌخ مجلة دراسات فً التا –نصوص مسمارٌة غٌر منشورة من المتحف العراقً ■         



   1520 -جامعة بغداد  – اآلدابكلٌة  – واآلثار            
 من المتحف العراقً نص مسماري غٌر منشور PISAN  DUB.BAظة الرق م حاف■         

 1520 –مجلة سومر  -           
 منشورات االتحاد الدولً  –َدٌان  )القاضً( خالل العصر األشوري الحدٌث  لوظٌفة ا   ■      
 1527 –للمؤرخٌن            
 الكتب العلمٌة     ◄
 1527 –الموصل  –حقوق اإلنسان فً العراق القدٌم    ■     

 األشراف على الدراسات العلٌا :◄    
 1522رسالة ماجستٌر للطالبة حال صبٌح حجً بعنوان فن التطعٌم فً العراق القدٌم    ■      
  ان تل براك فً ضوء التنقٌبات م كاظم ذنون بعنورسالة ماجستٌر للطالبة أحال   ■      

 1523 –والمكتشفات األثرٌة            
 رسالة ماجستٌر للطالب عالء ثامر العالف بعنوان نصوص سومرٌة غٌر منشورة من    ■     

 1527 -المتحف العراقً            
 ناهج الدراسٌة التً عملنا على تدرٌسها الم ◄   
 غة السومرٌة للدراسات العلٌا واألولٌةالل■         
 األكدٌةاللغة ■         
  مقدمة فً اللغات القدٌمة■         
 القدٌمتارٌخ وحضارة العراق ■         
 بابلٌة  مسمارٌة نصوص■         
 أشورٌةمسمارٌة نصوص ■         
 ثقافة جامعٌة  ■         
 المساحة لطالب قسم اآلثار   ■      

 للدراسات العلٌا  –مصادر معلوماتنا عن آثار وحضارة العراق القدٌم    ■      
  للدراسات العلٌا  –القانون فً العراق القدٌم   ■      
 :الحلقات النقاشٌة ◄   
 ، منها نقاشٌة فً جامعة الموصل وخارجها  عشرة حلقة اتأثنإلقاء    ■      

 ، التارٌخ واألصول القوانٌن العراقٌة القدٌمة  -        
 نٌن األشورٌة القوامالحظات حول  -        
 رأي فً سٌاسة الدولة األشورٌة فً عصرها الحدٌث  -        
  التشابه اللفظً بٌن األكدٌة والعربٌة -        
 قانون اآلثار العراقً فً مواجهة التحدٌات  -        
 آلثارطرائق مقترحة فً تدرٌس منهج علم ا -        
 هٌئة التدرٌسٌة ، الغاٌة والتحقٌق جودة التعلٌم عند عضو ال -        
  عامر سلٌمان ، مسٌرة حٌاة  -        
 النشاطات األخرى : ◄   
 على مستوى الجامعات العراقٌة األولعلى المركز  اآلثارالمساهمة فً حصول كلٌة ■          

 1522 - 1525الكلٌات للعام  اءأدمن خالل انجاز ملف تقٌٌم             



 لجنة تطوٌر المناهج فً الكلٌة  عضو    ■     
 دلٌل الكلٌة  إعدادعضو لجنة ■         
 1529إلى  1523من لمجلة الملوٌة جامعة سامراء االستشارٌةعضو الهٌئة ■         
 عضو لجنة ضمان الجودة فً الكلٌة ■         
 تطوعً فً قسم اآلثاررئٌس لجنة العمل ال    ■     
 1527-1521مقرر لجنة االمتحان التقوٌمً للعام     ■     
   1515-1527منسق مقرر المستوى األول للعام     ■     
  ٌةتقدٌر اتدشها 22و كتاب شكر12  : كتب الشكر ◄   

 
 


