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 المؤهالت العلمية
 

  التاريخ  ةـــالكلي  الجامعة  الدرجة العلمية

  ٢٠٠٣  قسم االثار –االداب   ة بغدادجامع  بكالوريوس

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

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

دراسة مابعد 
  الدكتوراه 

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

  
 
  
  
 
 



 

 التدرج الوظيفي

  

 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  الدراسات قسم

  المانيا / دلبرغهاي 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 قسمال
رقم  المشروع في هايدلبرغ جامعة في

  .الطقوس ديناميكية :ب والموسوم ٦١٩

   ٢٠١١تشرين االول  
  الى

  ٢٠١٢اذار  

٥  
 بلقب علمي مساعد باحث

  أكاديمي (ماجستير)

والبحوث  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        



 

 ى قمت بتدريسهاررات الدراسية التالمق

  ةـــــالسن  ادةـــــالم  مـــالقس  ت

١  
 –قسم الدراسات المسمارية 

  جامعة هايدلبرغ
  ٢٠١٦- ٢٠١٣ الطرق الحديثة الستنساخ النصوص المسمارية 

٢  
 –كلية االداب  –االثار 

  جامعة بغداد 
  ٢٠١٧- ٢٠١٦ نصوص اثرية باللغة االنكليزية 

٣  
 –كلية االداب  –االثار 

 دادجامعة بغ
  ٢٠١٨- ٢٠١٧  لغات قديمة 

٤  
 –كلية االداب  –االثار 

  جامعة بغداد
  ٢٠١٨- ٢٠١٧ نصوص اثرية باللغة االنكليزية

 

  التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (

  السنــة  القســـم  ةاسم األطروحة  أو  الرسال  ت

١        

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  خارج الكلية  اخل الكليةد

  
 االثار لمعهد االثرية البعثة في عضو ٢٠١٩ شباط

 الوركاء مدينة في االثري المسح إلجراء االلماني
  االثرية

  
 االثار لمعهد االثرية البعثة في عضو ٢٠١٨ /اذارشباط

 الوركاء مدينة في االثري المسح إلجراء االلماني
  االثرية

  
 لمعهد االثرية البعثة في عضو ٢٠١٧ االول تشرين

 مدينة الوركاء في االثري المسح إلجراء االلماني االثار
  االثرية

  
 االثار لمعهد االثرية البعثة في وعض 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

-٢٠٠٢في االعوام  العثور عليها في مدينة الوركاء
 بتوكيل من المعهد االلماني لالثار  ٢٠١٥

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

  
  

 هيئات العلمية المحلية والدولية عضوية ال

  الحكمةدراسات تأريخية الصادرة عن بيت  عضو هيئة تحرير مجلة  ١

٢  
  الحديث ضو هيئة تحرير في مشروع نشر الكتابات الملكية لملوك العصر البابلي ع

)Royal Inscriptions of the Neo-Babylonian Empire – RINBE(   
  الصادر عن جامعة ميونخ

 

  

 و شهادات التقدير الجوائز كتب الشكر ، 

  السنة  الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو  ت

  ٢٠١٨  جامعة بغداد رئاسة  كتاب شكر  ١

  ٢٠١٥  جامعة بغداد –كلية االداب   كتاب شكر  ٢

  ٢٠١٤  برلين  –السفارة العراقية   كتاب شكر   ٣

  

  

 أو المترجمة الكتب المؤلفة

 سنة النشر أسم الكتاب ت

١   

٢   

٣   

  



 

  البحوث

 السنة النشر محل أسم البحث ت

١ 
Die neuen Spätaltbabylonische Briefe 

des ‚Königlichen Barbiers‘ aus Sippar 

RA, Band 108 (2014), p. 

45-60 
٢٠١٤ 

٢ 

Literarische Bruchstücke aus Uruk. 

Teil 1: W 25366-Tafeln. (with E. 

Jiménez) 

Zeitschrift für für 

Orient-Archäologie 

(ZOrA) 2017; Band 10, p. 

158-173. 

٢٠١٧ 

٣ 
مركزية ترميم المعبد في فكرة الخلود لدى 

 .ينملوك بالد وادي الرافد
، ٤٦ مجلة دراسات تأريخية

  ٢٢-١١ ص
٢٠١٨ 

٤ 

Literarische Bruchstücke aus Uruk. 

Teil 2: Zwei Tafeln für die 

Berechnung des adannu. (with E. 

Jiménez) 

Zeitschrift für für 

Orient-Archäologie 

(ZOrA) 2018; Band 11, p. 

130-158. 

٢٠١٨ 

٥  

Ein neues Abwehrzauberritual vor 

dem Mondgott.  

 

Zeitschrift für 

Assyriologie(ZA) (2018); 

108(2), p. 192-202. 
٢٠١٨ 

٦  

Literarische Bruchstücke aus Uruk. 

Teil 3: Fragmente astrologischer und 

terrestrischer Omina. (with E. 

Jiménez) 

Zeitschrift für für 

Orient-Archäologie 

(ZOrA) 2019; Band 12 
٢٠١٩ 

٧  

Literary Texts from the Sippar 

Library I. Two Babylonian Classics. 

(with E. Jiménez) 

Zeitschrift für 

Assyriologie(ZA) (2019); 

109(2), p. 1-20. 
٢٠١٩ 

  

   اتــاللغ

 (اللغة االم) العربية  

 (بطالقة) االلمانية 

 ة)االنكليزية (جيد 



 

  المنح والبعثات الدراسية 

 السنة الجهة المانحة  ت

١  
للعمل على بحوث  هنكل األلمانية -گيردا  مؤسسةمنحة بحثية من قبل 

  تتعلق بنصوص غير منشورة من الوركاء واشور
  ٢٠١٩حزيران  –آب 

٢  
ل  ن قب ة م ة بحثي اني (منح افي األلم ادل الثق ة التب  )DAADمؤسس

  للعمل على بحوث تتعلق بنصوص غير منشورة من الوركاء واشور
  ٢٠١٨حزيران  –آب 

٣  

اني (  Deutsche Orientمنحة بحثية من مؤسسة االستشراق االلم
Gesellschaft(  ورة ر منش وص غي ق بنص وث تتعل ى بح ل عل للعم

  من الوركاء واشور

  ٢٠١٧اب 

٤ 

اء Postdoctoralمنحة بحثية إلكمال دراسة مابعد الدكتوراه ( ) إلنش
ة ب: المشروع الموسوم  زيم ، نشر ودراسة باللغ مكتبة بيت كاهن التع

ن قبل المؤسسة العامة العربية واأللمانية للنصوص األدبية المكتشفة م
تراك  ١٩٧٩لالثار والتراث خالل تنقيبات عام  في مدينة اشور. باإلش

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

 - ٢٠١٣انون الثاني ك

 ٢٠١٦حزيران 

٥ 
) DAADمنحة دراسية من قبل مؤسسة التبادل الثقافي األلماني (

 ول على درجة الدكتوراهإلكمال متطلبات الحص
ايلول  - ٢٠٠٧تشرين االول 

٢٠١١ 

٦ 
) DAADمنحة دراسية من قبل مؤسسة التبادل الثقافي األلماني (

 إلكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
 حزيران -٢٠٠٥يسان ن

٢٠٠٧ 

٧  

المشاركة في دورة لتعليم اللغة األلمانية والمقدمة من قبل مؤسسة 
 Speak and Write) في معهد DAADفي االلماني (التبادل الثقا

  المانيا. - غفي مدينة ماربور
 

اذار  - ٢٠٠٤كانون االول 
٢٠٠٥  

  

  


