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 العزاوي  خالد سالم اسماعيل علي  االسم

 موصل    محل الوالدة 26/2/1965  تاريخ الميالد

 4  عدد االوالد متزوج   الحالة الزوجية 

 عراقي  الجنسية 

 13/10/2004استاذ    اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه 

 30  الخدمةعدد سنوات 

 Kh_salim65@yahoo.com                 عنوان البريد االلكتروني 

 
 الشهادات 

 الجامعة  سنة الحصول عليها التخصص  الشهادة

 بغداد  1987  اثار قديمة البكالوريوس

بغداد   1990 اثار قديمة/كتابات مسمارية  الماجستير       

    الدكتوراه 

 
 البيانات العلمية 

 نعم  الدراسات العليا  نعم  الدراسات االولية 

,برلين  2007لندن -)كامبرجزماالت بحثية في جامعات عالمية  6 النشاطات العلمية
رئيس   ،(2021، ميونخ 2019,ميونخ 2018,ميونيخ2017,ميونيخ2013

لجنة   -لجنة الخبراء الخاصة بعمداء كليات االثارفي الجامعات العراقية
رئيس   المسماري،ة ومغات القديل وزارية،عضو لجنة وزارية مناهج اقسام ال 

عضو البرنامج العالمي لتطوير االداء المتحفي/  ، تحرير مجلة أثار الرافدين
 لندن .   المتحف البريطاني /

 طالب منجز  40 اإلشراف على طلبة الماجستير 

 اشراف مشترك/  جامعة القاهرة –لب منجز اط 1 اإلشراف على طلبة الدكتوراه 

 ماجستير+ دكتوراه  120اكثر من   مناقشات الرسائل الجامعية

 البحوث المنشورة 
 بحث علمي  30 المجالت المحلية 

 بحوث عالمية +كتاب مشترك مع جامعة ميونخ 6 المجالت العالمية 

 بحث علمي 80اكثر من  محليا البحوث المقيمة 

  عالميا

 
 
 

 المؤلفات والشهادات والمؤتمرات 

 كتاب مؤلف  1كتاب مترجم + 1   الكتب المؤلفة عدد 

  براءات االختراع 

 ندوة و مؤتمر علمي عالمي ومحلي 25اكثر من  الندوات والمؤتمرات المشارك فيهاعدد 



  زماالت بحثية عالمية 6دورات وورش عمل +  5 الدورات و ورش العملعدد 

 جائزة من الوزارة  2شهادات + 7اكثر من  الشهادات التقديرية والجوائز العلمية 

 عمادة( –جامعة   –كتاب شكر و تقدير)وزارة  30اكثر من  كتب الشكر 

 
 

 المناصب 

    1997 – 1992 جامعة بغداد  –كلية االداب  -مدير متحف قسم االثار  المناصب اإلدارية التي تقلدها
 1997 -1992عضو هيئة التنقيب االثري في مدينة سبار  

-2000جامعة الموصل   –كلية االداب -اسات المسمارية در مقررقسم ال 
2003 
 2003-2001جامعة الموصل -المكتبة المركزية-امين عام المكتباتمعاون 

-2003جامعة الموصل –كلية االداب -رئيس قسم الدراسات المسمارية
2009 

 2017امين مكتبة اشور بانيبال ومكتبة كلية االثار 
 2019رئيس تحرير أثار الرافدين 

علمين ،عضو نقابة  معضو اتحاد المؤرخين العرب ،عضو نقابة ال  عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
 االكاديميين 

  -رئيس لجنة الخبراء الخاصة بعمداء كليات االثارفي الجامعات العراقية  (1 اللجان  الوزارية عضوية  
عضو لجنة وزارية مناهج اقسام اللغات القديمة و   (2،  لجنة وزارية

لجنة  2010(عضو لجنة مبادرة رئيس الوزاء النقاذ االثار 3,المسماري
 وزارية . 

 


