السيرة الذاتية
االسم :زكريا ىاشم أحمد الخضر
محل اإلقامة :العراق – صالح الدين -سامراء
التولد9999 /9 /22 :
المقب العممي :مدرس مساعد
التخصص العام :تاريخ إسالمي
التخصص الدقيق :التاريخ العباسي
مكان العمل :جامعة سامراء /كمية اآلثار
البريد اإللكترونيzakria.ha.ah@uosamarra.edu.iq :
التحصيل الدراسي:
 بكالوريوس تربية جامعة سامراء /كمية التربية /قسم التاريخ 2192 ماجستتتير تتتاريخ إستتالمي متتن جامعتتة ستتامراء /كميتتة التربيتتة  2192بالرستتالة الموستتومة خ تسامراء واشكالية تحديد المواضع بين النصوص التاريخية والدراسات األثرية
-

الب دكتوراه في جامعة سامراء /كمية التربية  /قسم التاريخ
اللجان الجامعية:

 المجنة التحضيرية لألسبوع الستياحي الختامس التعق عقدتتو كميتة اآلثتار  /جامعتة ستامراء -2192.2192
 المجنتتة التحضتتيرية لمنتتدوة العمميتتة السادستتة التتتي أقاميتتا قستتم اآلثتتار بكميتتة اآلثتتار  /جامعتتة ستتامراءبتاريخ .2199 /9 /91
 المجنتتة الخاصتتة بعمميتتة توثيتتق وتصتتنيت المقتنيتتات األثريتتة المستتممة لقستتم الصتتيانة والتتترميم بكميتتةاآلثار  /جامعة سامراء .2199
 عضو في البعثة التنقيبية الخاصة بتل الوزير األثرق. المجنة التحضرية لممؤتمر العممي األول لكمية اآلثار جامعة سامراء .2121 -المجنة الفنية لممؤتمر العممي الثاني لكمية اآلثار جامعة سامراء .2121

النشاطات العلمية:
 المؤتمرات والندوات: الندوة العممية الخامسة لقسم اآلثار في كمية اآلثار جامعة سامراء .2192 الن تتدوة العممي تتة الت تتي أقامي تتا قس تتم الت تتاريخ ف تتي كمي تتة التربي تتة جامع تتة س تتامراء تح تتت عنت توان(سامراء عاصمة العراق لمحضارة اإلسالمية) .2192
 النتتدوة العمميتتة السادستتة التتتي أقاميتتا قستتم اآلثتتار اإلستتالمية بكميتتة اآلثتتار جامعتتة ستتامراء.2199
 المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية اآلثار /جامعة سامراء .2121الدراسات المنشورة:
 -كتاب خ

سامراء واشكالية تحديتد المواضتع فتي مدينتة ستامراء العباستية بتين النصتوص

عمان.2192 ،
التاريخية والدراسات اآلثارية ،دار دجمةّ ،

 كتتتاب بحتتوث اثاريتتة ،متتع مجموعتتة متتن البتتاحثين بإشترات :أ .د .قاستتم حستتن عبتتاس ،دارالرسالة ،سامراء2192 ،م.
-

نظام اإلرواء في مدينة ستامراء العباستية بحتث منشتور فتي مجمتة ستر متن أر  ،مشتاركة
مع ا .د .عابد براك األنصارق.

-

ق تتالع الجن تتد ف تتي مدين تتة س تتام ارء العباس تتية واش تتكالية تحدي تتد مواض تتعيا ب تتين النص تتوص
التاريخية والدراسات األثرية بحث منشور في مجمة سر متن أر  ،مشتاركة متع أ .د .عبتد
الباس مص فى مجيد.

