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 4/7/1771المواليد: بغداد 

 الحالة الزوجية:متزوجة )ولدي ثالثة اوالد(

 الديانة:مسلمة

 القومية:عربية

 السيرة العلمية:

 التحصيل الدراسي:

 (1774) بكالوريس اثار ،كلية االداب،قسم االثار،جامعة بغداد 

  (1771االداب،قسم االثار،جامعة بغداد )ماجستير اثار/مسماريات، كلية 

 ( 4004دكتوراه/مسماريات، كلية االداب،قسم االثار،جامعة بغداد) 

 التخصص العام:اثار       التخصص الدقيق:اللغات القديمة

 

 اللقب العلمي:استاذ

 4010تاريخ الحصول عليه:

 1771تاريخ التعيين:

 االعمال االدارية

 في قسم االثار

  الدراسات االوليةمقررة 

 مقررة الدراسات العليا 

 ( والى االن/لجنة داخلية4014رئيس اللجنة االمتحانية  من ) 

 ( والى االن/لجنة داخلية4012رئيس اللجنة العلمية من ) 

 اللجان الوزارية

 رئيس لجنة فتح الدراسات العليا في جامعة الموصل 

 رئيس لجنة فتح الدراسات العليا في جامعة القادسية 

 )لجنة توحيد المناهج)رئيس لجنة الفرع المسماري 



 

 اللجان الداخلية)كلية االداب(

 عضو لجنة الترقيات 

 عضو هيأة تحرير مجلة كلية االداب 

 مدير تحرير مجلة االثار والتاريخ 

 

 النشاطات العلمية

 المشاركة في المؤتمرات  والندوات

 المحلية :كثيرة جدا

 العالمية:

 فرنسا،المانيا( 4ت الدولي حضور مؤتمر االشوريا( 

  المانيا( 1مشاركة في مؤتمر االشوريات الدولي( 

 

 بحث 40عدد البحوث المنفردة 

 بحث 12عدد البحوث المشتركة 

كتب جميعها في االختصاص وهي دراسة  رقم طينية  4عدد الكتب العلمية 

الموقع العالمي  cdliودخلت هذه الكتب في مكتبات ايرس موس الدولية و 

 للمسماريات

 وهناك الكتاب الخامس الذي سينشر في المانيا

 رسالة واطروحة 00ناقشت اكثر من 

 رسالة ماجستير 00اطروحة و  40واشرفت  على 

 

 حصلت على اعلى تقييم اداء في الكلية

 كرمت بدرع التميز

 

 عدد كتب الشكر

سامراء،عميد كلية االثار )عميد االداب،عميد كلية االثار  02العميد 

 القادسية،عميد كلية التربية واسط(

 )بغداد،واسط،ذي قار( 4رئيس الجامعة 

 )وزير التعليم العالي والبحث العلمي(4وزير 



 قيمت كثير من البحوث سواء للنشر في المجالت او للترقيات العلمية

 المواد العلمية التي درستها في القسم:

 مدخل الى علم االثار 

 يخ العراق القديمتار 

 )قواعد اللغة االكدية )االولية والعليا 

 خط واستساخ 

 

 عناوين الكتب المؤلفة

  السلسله االكدية )نصوص مسمارية غير منشورة من العصر االكدي في

 المتحف العراقي( الجزء االول

 نص مسماري 104تضمن هذا الكتاب 

 السلسله االكدية الجزء الثاني 

 نص مسماري 100تضمن 

 رشيف الملكي للملك ايلوني ملك اشنونااال 

نص مسماري التي هي عبارة عن تقارير عسكرية،تضمن  20تضمن دراسة 

 معلومات جديدة غيرت تاريخ مملكة اشنونا

 نصوص مسمارية غير منشورة من عصر اور الثالثة من مدينة ايريساكريك 

 نص مسماري 100تضمن هذا الكتاب دراسة 

 

 مدينة شاطر ارشيف شمش زير ابني من 

نص مسماري،يوضح نشاط العائلة التجارية  120تضمن هذا الكتاب دراسة 

لشمش زير ابني واوالده في احدى المدن الواقعة في ضواحي مدينة بابل.)هذا 

 الكتاب سينشر في دور النشر االلمانية(

 اما البحوث  متنوعة بين دراسة قواعدية مقارنة بين االكدية والعربية 

  المكان دراسة مقارنة بين العربية واالكديةاسم 

 اسماء هللا الحسنى ومقارنتها مع صفات االلهه القديمة 

 دراسة وتحليل اسماء الملوك في جدوال الملوك السومرية 

 اما البحوث التطبيقية  شملت دراسة نصوص رياضية

 دراسة نص رياضي جديد غير منشور من المتحف العراقي 

 ير منشورة من المتحف العراقينصوص هندسية وجبرية غ 



  نصوص رياضية من تل ابو عنتيك )يمثل مسائل هندسية وجبرية وعكوس

 االعداد(

 وغيرها من البحوث المشتركة الكثيرة

 

 

 


