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: أثر السرية الذاتية رسالة املاجستري عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

يف نتاجها  للشاعرة راحيل بلوفشتاين

 الشعري .

: اليهود يف فلسطني أطروحة الدكتوراه

القدمية خالل األلف األول قبل امليالد 

 دراسة يف األحوال االجتماعية . 

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
المدلول الفكري لمشاهد العراة في الفن العراقي  -1

 القديم .

دراسات تاريخ الشرق األدنى القديم وأهم إشكاالتها  -2
 المنهجية 

وسائل وآليات العالقات الدبلوماسية في العراق   -3
 القديم

 935 -626يهود بابل في عهد الدولة الكلدية ) -4
أنموذجا للتعايش السلمي في المجتمع  ق.م(

 . العراقي القديم
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، الجذور التاريخية لثقافة العنف واإلبادة الجماعية  -9
 العهد القديم أنموذجا .

 ال يوجد عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 (51) كتب الشكر والتقدير

سنة  للدراسات األولية  ًامقرر -5 اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

(3152- 3152)  

مقررًا للدراسات العليا سنة  -3

(3152- 3151) 

 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 االستشاريةوالفرق 

 ال يوجد

 ( طلبة ماجستري2) العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 ( 51)  العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

 

 



T. D. Amar H. Hussean AL- gareeb Name and academic Title 

Major : ancient history  

Minor : history of the peoples of the 

ancient Near East (Semites)   

Specialization (Major & Minor) 
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Email 

MA thesis : The Impact of the 

poetess Bluwstein Rachel's 

Autobiography on her poetry . 

Ph.Ddissertation: The Jews in the 

Ancient Palestine of the first 

Millennium B.C. a Study of their 

Social Conditions .  

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

1- intellectual overtones of nudes 

scenes in the ancient Iraqi art. 

 2- studies of Ancient Near East 

History, and its prominent 

methodical paradoxes . 
5- 3- Means and mechanisms 

of  diplomatic relations in 

the ancient Iraq. 

Titles of Published Research  
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4- Jews of Babylon, in the 

reign of Alcaldah State 

(626-539 BC), an example 

of peaceful coexistence in 

the ancient Iraqi society . 

5- historical roots of the 

culture of violence and 

genocide, the Old 

Testament example . 

 

-------------- 

 

Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

(15) Letters of Appreciation & Recognition. 

1-Rapporteur of initial studies 

(2013- 2014) 

2-Rapporteur of Graduate Studies 

2014- 2015 

Professional Experience 

 

--------------------- 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 



4)) 
Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

16)) 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


