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 خالص عبدالكريم فرمان شاهر االســــــــــــم: 

 1/7/1986تاريخ الميـالد:  

 الموصل  مكان الوالدة:

 متزوج الحالة الزوجية: 

 ثالثة عـــــدد األوالد: 

 قانون خاصالــتـخـصـص: 

 معاون العميد للشؤون االدارية الـمنصب: 

 مدرس مساعد الدرجة العلمية: 

 كلية االثار/ جامعة الموصل  /معاون العميدعنوان العمل: 

 ــــــــــــــــــــهاتف العمل: 

 009647728206372الموبايل: 

 khalsfrmanalshahr@uomosul.edu.iqالبريد اإللكتروني: 

 ـــــــــــــــــــــــــــرابط الصفحة الشخصية: 

 , االثار   التاريخبها: التخصصات المهتم 

 

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة الموصل 

 كلية االثار

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء 
 

 

 أوالً: المؤهالت العلمية  ●

الدرجة 

 العلمية 
 التاريخ  الكــليــــة  الجامعة 

 2005 الحقوق  الموصل  بكالوريوس 

 2021 الحقوق  الموصل  الماجستير 

ــ  الدكتوراه  ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ــ  أخرى ــ  ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي   ●

 الى   -الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

 2010-2009 الحقوق / جامعة تكريت كلية   امين مكتبة  1

 2018-2010 كلية اآلثار مسؤول الشعبة القانونية  2

3 
ون عميد كلية االثار امع

 االدارية للشؤون  
 ولحد االن  2022 كلية اآلثار

 

 ثالثاً: التدريس الجامعي ●

 الى  –الفترة من  الجامعة  الجهة )المعهد / الكلية(  ت

 االن  ولحد 2021 الموصل  كلية االثار 1

 ولحد االن  2021 الموصل  كلية التمريض  2
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 بتدريسهارابعاً: المقررات الدراسية التي قمت  ●

 السنـــــة  المـــــادة  القســـم  ت

1 
/ قسم  اللغات العراقية القديمة

 االثار / قسم الحضارة 
 ولحد االن  2021 حقوق االنسان

2 
اللغات العراقية القديمة / قسم 

 االثار / قسم الحضارة 
 ولحد االن  2021 ديمقراطية 

 ولحد االن  2021 حقوق االنسان فرع العلوم التمريضية السريرية   3

 ولحد االن  2021 ديمقراطية  فرع العلوم التمريضية السريرية   4

 

 خامساً: )اطروحات الدكتوراه، رسائل الماجستير( التي أشرفت عليها  ●

 السنــة  القســـم  اسم األطروحة أو الرسالة  ت

   اليوجد  1

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيهاسادساً:  ●

 مكان انعقادها السنــة  العنوان  ت

 نوع المشاركة 

) بحث / 

بوستر  

 حضور( 

1 
 اليوجد 
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 سابعاً: األنشطة العلمية األخرى ●

 

 خارج الكلية  ل الكليةخدا

  سبل مكافحة التطرف العنيف

  سبل مكافحة المخدرات واالدمان 

 

 

 مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم  يالمشروعات البحثية فثامنا:  ●

 السنة  محل النشر أسم البحث  ت

   ال يوجد 1

 

 العراقيين  اتحاد الحقوقيين: عضو تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية ●

 عاشراً: كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير  ●

 ت
الجائزة أو الشهادة  كتاب الشكر او  

 التقديرية 
 السنة  الجهة المانحة 

 كتاب شكر وتقدير  25 1

وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي 

 رئاسة جامعة الموصل

 عمادة كلية االثار 

 

ولغاية  2008

2022 

 عمادة كلية االثار  شهادات تقديرية  خمسة 2
2013 

2019 
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 المترجمة حادي عشر: الكتب المؤلفة أو   ●

 سنة النشر  أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 

 (.العربية)  ثاني عشر : اللغــات ●

             

 .CDمالحظة: يتم تسليم نسخة على 


