
 

 (8152-5391) في ذمة الخلود االستاذ  الدكتور فاضل عبد الواحد علي

مدينة البصرة، حصل على في  5391استاذ اللغة والحضارة واالداب السومرية، ولد سنة 
، التحق 5311-5311 جامعة بغداد سنة -كلية االداب –كلوريوس من قسم االثار شهادة الب

، للحصول على  شهادتي الماجستير   5311االمريكية سنة نيا/ الواليات المتحدة ابجامعة بنسلف
في تخصص االثار والتاريخ  القديم، ونال  5311ة توراه، اذ حصل على الماجستير  سنوالدك

 في قسم االثار وعين مدرسا   في التخصص ذاته، عاد الى العراق 5311شهادة الدكتوراه سنة 
شغل ، 5313م امساعد عى مرتبة استاذ ، رقي ال5311سنة  جامعة بغداد -بكلية االداب

وفي مدة ترأسه لقسم االثار  ، حصل خالل5313لغاية  5313من  ارثقسم اآل سرئي منصب
 ية.على مرتبة االستاذ5311عام 

منها في قسم االثار، على تدريس مواد عدة تور فاضل عبد الواحد كاالستاذ الد عكف  
اللغة مالدة بتدريسه هو  ،  واهم ما قاموتاريخ الشرق القديم ،وحضارته تاريخ العراق القديم

 وادابها واالدب والحضارة السومرية. ، قواعدهاالسومرية

القديمة والحضارات في االثار  دكتوراه روحةرسالة ماجستير واط 51 شسرف علىأ 
في منها اثنتان  ،ماجستير رسائل ل ستةئاذ بلغت عدد الرسا ،والدراسات المسماريةالقديمة 

اما اطاريح الدكتوراه فقد  ،واربعة في االثار القديمة واالداب والحضارة، الدراسات المسمارية 
منها سبعة في الدراسات المسمارية وقواعد اللغة السومرية   ،اشرف رحمه هللا على تسعة اطاريح

كانت اول رسالة ماجستير و ، واثنتان في االثار القديمة والحضارة واالداب والمعتقدات الدينية
المرأة ومكانتها في حضارة " رسالة هيله  باشراف المغفور 5311عام  قسم االثار نوقشت في

واول اطروحة دكتوراه اشرف عليها هي اطروحة " للطالبة ثلمى ستيان عقراوي، وادي الرافدين
لدولة اور الثالثة في  الطالبة نواله احمد المتولي الموسومة "مدخل في دراسة الحياة االقتصادية

وكانت اخر اطروحة  .5331 ، نوقشت عامضوء الوثائق المسمارية )المنشورة وغير المنشورة("
عن "قواعد اللغة السومرية  4111دكتوراه اشرف عليها هي للطالبة سجى مؤيد عبد اللطيف سنة 

 في ضوء نصوص ساللة لكش االولى".
فاضل عبد الواحد علي مؤلفات عدة تراوحت بين الكتاب والمقاالت  ألف االستاذ الدكتور 

العلمية، اذ كتب عن تاريخ العراق القديم وحضارته، واسهب في مجال االداب السومرية 



(، وكتاب الطوفان في المراجع 5319منها كتاب عشتار ومأساة تموز )والمعتقدات الدينية. 
الشعوب القديمة مع االستاذ الدكتور عامر سليمان  (، وكتاب عادات وتقاليد5311المسمارية  )
(. وكتاب سومر اسطورة 5313(،  وكتاب من الواح سومر الى التوراة )5313)رحمه هللا( )

 (. ونشر عدد من المقاالت في مجالت عدة.5331وملحمة )
 

من  عبد الواحد عليعليها االستالذ الدكتور فاضل  الرسائل واالطاريح  التي اشرف
 8112 -5391سنة 

 عنوان الرسالة او االطروحة ت
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