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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

عنوان البحوث العلمية املنشورة

الدكتوراة-:نصوص مسمارية غير
منشورةمن العصر البابلي القديم
من تل بزيخ(زبالم)وأبو عنتيك
(بيكاسي).
الماجستير -:نصوص مسمارية غير
منشورة من العصر البابلي
القديم منطقة ديالى-تل حرمل)
-1

نصوص مدرسية رياضية من موقع ابو عنتيك،
مجلة القادسية للعلوم االنسانية.1111،

-1

نص مسماري من العصر البابلي القديم(يتعلق
باالطوال) ،مجلة الكلية االسالمية الجامعة1111،

-3

رسائل مسمارية غير منشورة من العصر البابلي
القديم ،مجلة كلية التربية االساسية1112،

-2

رسائل مسمارية مصادرة من العصر البابلي القديم-
مشترك ،مجلة دراسات في التاريخ1112،

-5

رسائل من العصر البابلي القديم(موقع ابو عنتيك)،
مجلة القادسية للعلوم االنسانية1112،

-2

دراسة لنصوص مسمارية غير منشور من العصر
البابلي

القديم،

مجلة

دراسات

في

التاريخ

واالثار1115،

-7

رسالتان مسماريتان من العصر البابلي القديم ،مجلة

دراسات تاريخية-بيت الحكمة6102،
-8

نصوص مسمارية غير منشورة من تل ابو عنتيك،

مجلة كلية التربية للبنات1115،
-9

رؤوس رماح من عصر فجر السالالت-بحث
مشترك ،مجلة سومر1112،

-11

اشارات مسمارية مهمة حول الثروة السمكية في
العراق القديم ،مجلة مركز احيار التراث1113،

-11

مابين العربية واالكدية تطابق في اللفظ والمعنى،
مجلة القادسية للعلوم االنسانية1112،

-11نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي القديم من
تل بزيخ(زبالم)وابو عنتيك ،مجلة كلية االداب.1111،
-11

Tow old Babylonian texts from
 ،maradمجلة اداب الرافدين1111،

-13

from

texts

unpublished

Tow

zabalam(ibzikh)dated to the reign of
Journal of cuneiform ،warad-sin
1112،studies

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها

 81كتاب شكر وتقدير
رئيس قسم االثار /جامعة القادسية/كلية االداب
0282

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت
العلمية والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات ( 6مابني اطروحة ورسالة)

العليا
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Name and academic Title

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

Ass.prof. saad salman fahad alshweli

Specialization (Major & Minor)

Ancient Archaeology/Assyriology

Email

Saad.sinaa@yahoo.com
Ma.Degree:-unpublished cuneiform texts
from the Old Babylonian period Diyala
region - Tel Harmal) .

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation

Ph.Degree:- unpublished cuneiform texts
from the old Babylonian period fromTel
Bzykh (ZABALAM) and Abu Antek
(Bikasi).
1-School mathematical texts from the site of
abu-Antek,al-qadisiya journal for
humanities,2011.
2-cuneiform text from old babylonain period

Titles of Published Research

(respect lengths),journal of college Islamic
aljamiea,2012.
3-unpublished cuneiform letters from the old
Babylonian period,journal of college basic
education.
4-requisition cuneiform letters from the old

Babylonian period(a joint research),journal of
studies in history and archaeology,2016
5-letters from old babylonian period(site abuantek), al-qadisiya journal for humanities,2014.
6-studies to unpublished cuneiform texts from
old Babylonian period,journal of studies in
history and archaeology,2015.
7- tow cuneiform texts from old Babylonian
period,journal of historical studies,bet-alhekma,2016
8-unbuplished cuneiform texts from the site of
abu –antek),journal of college of education for
girls,2015.
9-spears heads from early dynastic period(a joint
research),sumer,2016.
10-important cuneiform signals on fisheries in
ancient Iraq,journal of heritage revival center
,2013.
11-between Arabian and akkadian language
correspond in pronunciation and meaning, alqadisiya journal for humanities,2014.
12- Tow old Babylonian texts from
marad,journal of adab-al-rafiden,2012
13- Tow unpublished texts from
zabalam(ibzikh)dated to the reign of waradsin,journal of cuneiform studies,2016.

Titles of Published Books (Authored non
&Translated Books)
Letters of Appreciation & Recognition.

18

Professional Experience

Head of department of

Archaeology,college of arts,
university of al-qadisiya
Membership

(Journals,

Scientific non

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate 6
Students.
Total Number of Graduate Examining 26
Committees.

