
 السيرة الذاتيةكتب الشكر 
 

االسم 
واللقب 
 العلمي 

 باسمة جليل عبد / أستاذ

التخصص 
العام 

 والدقيق

 أثار قديمة / مسماريات

البريد 
 االلكتروني

Basima.abed72@yahoo.com 

عنوان 
رسالة 

الماجستير 
واطروحة  

 الدكتوراه

)نصوص مسمارية غير  الماجستير
منشورة من العصر البابلي القديم )تل 

 حرمل((
الدكتوراه )نصوص مسمارية غير 

منشورة من العصر البابلي القديم )تل 
 ابو عنتيك((

 

عنوان 
البحوث 
العلمية 

 المنشورة

نص رياضي جديد من المتحف  -
 العراقي

االصول المبكرة للجاموس في  -
 العراق القديم 

رية غير منشورة من نصوص مسما -
 تلول البقرات

المربية )في ضوء نص مسماري  -
 غير منشور من العصر االكدي(

اسم المكان دراسة مقارنة بين اللغة  -
 العبية واالكدية

معاني بعض اسماء الملوك الواردة  -
 في جداول الملوك السومرية

النصوص الرياضية البابلية القديمة  -
الرسا في المتحف العراقي من 

 وبيكاسي
 

عنوان 
الكتب 

المؤلفة و 
 المترجمة

السلسلة االكدية )نصوص مسمارية 
غير منشورة من المتحف العراقي( 

 الجزء االول
السلسلة االكدية )نصوص مسمارية 
غير منشورة من المتحف العراقي( 

 الجزء الثاني

 2الوزير       
  1رئيس الجامعة  

  11عميد كلية االداب 
 6عمداء جامعات اخرى  
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 والتقدير

 / المناصب االدارية التي تقلدها

مجلة كلية االداب / مجلة دراسات في  ذكرالعضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية
 التاريخ واالثار

 22 العدد االجمالي لالشراف على طلبة الدراسات العليا 

 02 العدد االجمالي للمشاركة في المناقشات

 

 

Basima Jaleel Abid / Prof Name and academic Title  
Archaeology/Assyriology  Specialization (Major & Minor) 

Basima.abed72@yahoo.com Email 

-Unpublished Cuneiform Texts from 
Old Babylonian Period From Tell 
Harmal 
- Unpublished Cuneiform Texts 
from Old Babylonian Period From 
Tell Abu-Anteeq 
  

 

Titles of MA thesis & Ph.D 
dissertation 

-Remarks Upon new Date formulas 
for  Iluni The king of Eshnunna 
New mathematical Text from Iraqi 
museum- 

- The Early Races of the Buffalo in 

incent Iraq(A Study highlighted by 

the cuneiform texts and the art 

views) 

-Unpublished Cuneiform Texts from 

Tlul-ALbaqrat 

- Mathematical Texts from Old 

Babylonian from Larsa and Pikasi 

Titles of Published Research 
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Unpublished Cuneiform TextsIn The 
Iraqi Museum (Akkadian Series) 
Part   1&2 

Titles of Published Books(Authored 
& Translated Books ) 

 

 

 

 

 

 


