السيرة الذاتية
االسم  :غسان علي مصطفى السامرائي
محل االقامة  :العراق ــ صالح الدين ــ سامراء
التولد  :بغداد – 7711 /5/23
اللقب العلمي  :مدرس
التخصص العام  :اثار اسالمية
التخصص الدقيق  :عمارة وفن اسالمي
مكان العمل  :كلية االثار  /جامعة سامراء
ايميل ghassan.ali@uosamarra.edu.ip:
التحصيل الدراسي
 -7بكالوريوس أداب قسم االثار الفرع االسالمي جامعة بغداد سنة 3002م.
 -3ماجستير في االثار االسالمي  /قسم االثار ــ كلية اآلداب – جامعة بغداد سنة 3072م
بالرسالة الموسومة (تيجان االعمدة في الفنون العربية االسالمية حتى سنة 656هـ
7351/م).
 -2طالب دكتوراه في قسم االثار -كلية اآلداب – جامعة بغداد  ،في طور مناقشة
األطروحة الموسومة بـ ( تخطيط قصور الخالفة العباسية في مدينة المتوكلية -345 ،
341هـ 167 -157 /م) .
السير الوظيفية
 -7العمل في الكثر من االعمال االغاثية في جمعية الهالل االحمر العراقية سنة -3070
3075م
 -3امين مكتبة كلية االثار االسبق في كلية االثار جامعة سامراء
 -2مدير المتحف الحضاري التعليمي االسبق لكلية االثار في جامعة سامراء
 -4عضو في بعثة التنقيب في تل الوزير التابعة لكلية االثار في جامعة سامراء .
 -5عضو في المكتب االستشاري اآلثاري
 -6رئيس قسم االثار االسالمية في كلية االثار جامعة سامراء

الخبرة العلمية
درس العديد من المواد العلمية واشرف على العديد من مشاريع التخرج لطلبة المرحة الرابعة
في كلية االثار جامعة سامراء .
المؤتمرات والندوات
شارك في اكثر من ثالثين ندوة ومؤتمر محلي ودولي .
االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر
 -7الزخارف الجصية على المحاريب  ،نماذج مختار من بيوت سامراء .
 -3العناصر العمارية لمسجد المتوكلية الجامع .
 -2نفق قصر الجعفري في مدينة المتوكلية دراسة ميدانية .
 -4األماكن الترفيهية في قصور الخالفة العباسية في مدينة المتوكلية (341-345هـ -157/
167م) .
 -5نظام االرواء في قصور الخالفة العباسية في مدينة المتوكلية (341-345هـ 167-157/م)
 -6مالبس الراس للرجال في العصر العباسي .
 -1العناصر العمارية والزخرفة لضريح االمام يحيى بن القاسم .
اللجان العلمية واالمتحانية والثقافية والجودة والمطابقة
 -7رئيس اللجنة العلمية في قسم االثار االسالمية  -كلية االثار – جامعة سامراء
 -3رئيس اللجنة االمتحانية الفرعية لقسم االثار االسالمية -كلية االثار – جامعة سامراء.
 -2عضو في اللجنة االمتحانية المركزية في كلية االثار  -كلية االثار – جامعة سامراء.
 -4رئيس للجنة االستالل الخاصة ببحوث ترقية اساتذة قسم االثار االسالمية .
 -5عضو في اللجنة التحضيرية السنوية لألسبوع اآلثاري السياحي لكلي االثار جامعة سامراء.
 -6عضو في لجنة المطابقة والجودة للعام 3006-3075

