
  
  
  
  
  
  
 

 ةالسيره الذاتي
 

    
 أنمار عبداالله فاضل:     ـم ـــــــــاالســ

 ٥/٣/١٩٨٠  : تاريخ الميـالد 

  متزوج  الحالة الزوجية :

   ٢   : األطفالدد ــعـــ

  مسلم  :   الديـــــــــــانة

   الدراسات المسمارية  –االثار :      صــالتـخـص

 تدريسي :       ةــــــالوظيف

 دكتوراه   ية :الدرجة العلم

            قسم االثار/  كلية االداب / جامعة بغداد:      عنوان العمل

 anmar.fadhil@coart.uobaghdad.edu.iq   كتروني :البريد إالل

    

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية 
 

  التاريخ  ةـــالكلي  الجامعة  لميةالدرجة الع

  ٢٠٠٣  قسم االثار –االداب   جامعة بغداد  بكالوريوس

  ٢٠٠٧قسم الدراسات المسمارية  –كلية الفلسفة   المانيا -جامعة هايدلبرغ   الماجستير

  ٢٠١٢ قسم الدراسات المسمارية –كلية الفلسفة   المانيا -جامعة هايدلبرغ   الدكتوراه

دراسة مابعد 
  وراه الدكت

Post doctor 
 ٢٠١٦ - ٢٠١٣ قسم الدراسات المسمارية –كلية الفلسفة   المانيا -جامعة هايدلبرغ 

  
 
 
 



  
  
  
  
  
  
 

 ثانياً : التدرج الوظيفي 

  

 ثالثاً : التدريس الجامعي 

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

١  
كلية  –قسم الدراسات المسمارية 

  الفلسفة
  المانيا  -جامعة هايدلبرغ 

١/١/٢٠١٣   
  الى 

٣٠/٦/٢٠١٦  

  ٢٠١٧- ١-١١منذ   جامعة بغداد   كلية االداب -قسم االثار  ٢

٣        

  

 

  الى -الفترة من   الجهة  الوظيفة  ت

   -٢٠١٧ /٩/١  قسم االثار -كلية االداب  -جامعة بغداد   مدرس  ١

٢  
 بلقب علمي باحث

  أكاديمي (دكتوراه) 
 -  الفلسفة كلية -المسمارية  اساتالدر قسم

  المانيا / هايدلبرغ جامعة

١/١/٢٠١٣ 
  الى

٣٠/٦/٢٠١٦  

٣  
 بلقب علمي باحث

أكاديمي (ماجستير/ 
  دكتوراه)

والبحوث  للدراسات هايدلبرغ أكاديمية في
نشر ودراسة  :ب الموسوم المشروع في

  .اشور مدينة من األدبية النصوص

  ٢٠١٢نيسان 
  الى

  ٢٠١٢كانون االول 

٤  
 بلقب علمي باحث

  أكاديمي (ماجستير)

العلمية  والدراسات بالبحوث الخاص القسم
رقم  المشروع في هايدلبرغ جامعة في

  .الطقوس ديناميكية :ب والموسوم ٦١٩

   ٢٠١١تشرين االول  
  الى

  ٢٠١٢اذار  

٥  
 بلقب علمي مساعد باحث

  أكاديمي (ماجستير)

حوث والب للدراسات هايدلبرغ أكاديمية في
نشر ودراسة  :ب الموسوم المشروع في

  .اشور مدينة من األدبية النصوص

   ٢٠٠٨كانون الثاني 
  الى 

  ٢٠١١أيلول 

٦  
علمي بدون  مساعد باحث

أكاديمي  لقب
  (بكلوريوس)

والبحوث  للدراسات هايدلبرغ أكاديمية في
نشر ودراسة  :ب الموسوم المشروع في

  .اشور مدينة من األدبية النصوص

   ٢٠٠٦نيسان 
  الى 
  ٢٠٠٧كانون االول 

٧        



  
  
  
  
  
  
 

 بتدريسهاررات الدراسية التى قمت رابعاً : المق

  ةـــــالسن  ادةـــــالم  مـــالقس  ت

١  
 –قسم الدراسات المسمارية 

  هايدلبرغجامعة 
  ٢٠١٦- ٢٠١٣ الطرق الحديثة الستنساخ النصوص المسمارية 

٢  
 –االداب كلية  –االثار 

  بغداد جامعة 
  ٢٠١٧- ٢٠١٦ وص اثرية باللغة االنكليزية نص

٣       

٤       

 

  التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (خامساً: 

  السنــة  القســـم  ةاسم األطروحة  أو  الرسال  ت

١        

٢        

٣        

٤        

 

  التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً: 

  هامكان أنعقاد  ةــالسن  عنوانال  ت
 نوع المشاركة 
( بحث / بوستر 

  حضور)

١  
Krieg und Frieden im Alten 

Vorderasien 
٢٠٠٦  

Münster‐ 
Germany  

  حضور

٢  
“Language in the Ancient Near 
East” and “City Administration 

in the Ancient Near East” 
٢٠٠٧  

Moscow & 
St. Petersburg - 

Russian  
  حضور



  
  
  
  
  
  
 

٣  
La famille dans le Proche-

Orient ancien :réalités, 
symbolismes et images 

٢٠٠٩  Paris - France  حضور  

٤          

٥          

 

  االخرىسابعا : األنشطة العلمية 

  خارج الكلية  داخل الكلية

  
 االثار لمعهد االثرية البعثة في عضو ٢٠١٦ /اذارشباط

 الوركاء مدينة في االثري المسح إلجراء االلماني
  االثرية

  
 لمعهد االثرية البعثة في عضو ٢٠١٥ االول تشرين

 مدينة الوركاء في االثري المسح إلجراء االلماني االثار
 االثرية

  
اجراء توثيق كامل للقى السطحية التي تم  ٢٠١٥ نيسان

عليها في مدينة الوركاء بتوكيل من المعهد  العثور
 االلماني لالثار 

في  طوعية مشاركة ٢٠٠٢ تموز - ٢٠٠٢ نيسان
 سبار مدينة في االداب كلية لتنقيبات ٢٤ الموسم

 .العراق - بغداد - اليوسفية االثرية في
  

  
 في تنقيبات المشاركة ٢٠٠١ تموز - ٢٠٠١ نيسان

 .االردن - االثرية جرش مدينة

  
  البحوثثامنا: 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

١ 
Die neuen Spätaltbabylonische Briefe 

des ‚Königlichen Barbiers‘ aus 
Sippar" 

RA 108 ٢٠١٤ 

٢    

٣    

٤    

 



  
  
  
  
  
  
 

 هيئات العلمية المحلية والدولية تاسعا: عضوية ال

      

 و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

  ت
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

  التقدير
  السنة  الجهة المانحة

  ٢٠١٥  جامعة بغداد –كلية االداب   كتاب شكر  ١

  ٢٠١٤  برلين  –السفارة العراقية   كتاب شكر   ٢

٣        

 

 أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر :

 سنة النشر أسم الكتاب ت

١   

٢   

٣   

  

  ات.ــعشر :اللغ ثاني

 (اللغة االم) العربية  

 (بطالقة) االلمانية 

 النكليزية (جيدة)ا 

  

  

  

  

 



  
  
  
  
  
  
 

  ثالث عشر: المنح والبعثات الدراسية 

 السنة الجهة المانحة  ت

١ 

اء Postdoctoralمنحة بحثية إلكمال دراسة مابعد الدكتوراه ( ) إلنش

ة ب: المشروع الموسوم  زيم ، نشر ودراسة باللغ مكتبة بيت كاهن التع

ؤسسة العامة العربية واأللمانية للنصوص األدبية المكتشفة من قبل الم

تراك  ١٩٧٩لالثار والتراث خالل تنقيبات عام  في مدينة اشور. باإلش

  هنكل األلمانية. -مع البروفسور شتيفان ماول من قبل مؤسسة گيردا 

 - ٢٠١٣كانون الثاني 

 ٢٠١٦حزيران 

٢ 
) DAADمنحة دراسية من قبل مؤسسة التبادل الثقافي األلماني (

 جة الدكتوراهإلكمال متطلبات الحصول على در
ايلول  - ٢٠٠٧تشرين االول 

٢٠١١ 

٣ 
) DAADمنحة دراسية من قبل مؤسسة التبادل الثقافي األلماني (

 إلكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
 حزيران -٢٠٠٥نيسان 

٢٠٠٧ 

٤  

المشاركة في دورة لتعليم اللغة األلمانية والمقدمة من قبل مؤسسة 
 Speak and Write) في معهد DAADني (التبادل الثقافي االلما

  المانيا. - غفي مدينة ماربور

اذار  - ٢٠٠٤كانون االول 
٢٠٠٥  

  

  

  

  

  

  

  


