
 ــة اآلدابيـرة العلميــة لتدريسيي كليـــالس

 مساعد /استاذمجال ندا صاحل االسـم واللقب العلمي

العام: تاريخ قديم، الدقيق: تاريخ   التخصص العام والدقيق

  القديم األدنىالشرق 

 اإلليكرتونيالربيـد 
dr.jamal74@yahoo.com 

العالقات السياسية لبالد  :املاجستري  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

يف العصر االشوري  الرافدين مع عيالم

 :الدكتوراهق .م(296-199احلديث )

الدولة امليتانية، دراسة يف التاريخ 

  السياسي واحلضاري. 

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
مجاكككلحح:السكككةتي   لح-المشككك الحالية  كككلح -

د اسكككييحاكككرحال كككي   حةاعةكككي  حجيم كككلح
 .3122 حححح32تغداد ح ا لحاعداب عددح

 حمك حةاعسك  اي حاليكة  القد مكلحا ت لح -
اةاخكك حاعلككثحالةيلككاحالككاحاةاخكك حالقكك  ح
ال اتعحعشك حبتكلحالمك  د.حمجاكلحد اسكييح

 جيم كككلحتغداد  ا كككلحاكككرحال كككي   حةاعةي 
 .3122 ححح74اعداب.عددح

.مجالحالي محارحمص حالقد مل اة حنظيمح -
د اسكككييحاكككرحال كككي   حةاعةكككي  حجيم كككلح

 .3122 حح22تغداد  ا لحاعداب.عددح
اكككرحالم  قكككدحالمصككك  حاعا كككاحةالة تكككي ح -

القككد م ال تيدوحةال قككد م.ححمجاككلحد اسككييح
اككرحال ككي   حةاعةككي  حجيم ككلحتغداد  ا ككلح

 .3127اعداب.
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)لميذاحة  كث، حال ين احارحمصك حالقد مكل -
آلداب حجيم لحتغداد ح ا كلحاعداب.حمجالحا
 .3122 حح217عددح

اليكككةاداحالس يسككك لحةاة  كككيحعاكككاحم ينكككلح -
 .ب دحالنش حاآللهلحارحالش قحاعدناحالقد م

ميككبح-اعصكك احاعدا  حلاع عككة حيككة  -
ةاةككك يحاكككرحابيمكككلحال دالكككلحةاعكككيدوحاعمككك ح

 ححح.حب دحالنش .ةالنظيمحلمص حالقد مل

 اليوجد  واملرتمجةعنوان الكتب املؤلفة 

 

  

كتب،بضمنها كتاب شكر من رئيس  91 كتب الشكر والتقدير

 اجلامعة والوزير

 

 اليوجد اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 والفرق االستشارية

 اليوجد

 3 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 91 اإلمجالي للمشاركة يف املناقشاتالعدد 

 

 



Jamal neda salih Name and academic Title 

 Specialization (Major & Minor) 

dr.jamal74@yahoo.com Email 

The Mittanni State 
A Study in Political and Civilization 

History  
 
 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

The political relations Between 

Mesopotamia and Elam in the neo- 

Assyrian period(911- 612 BC)   
Titles of Published Research  

 
Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

 Letters of Appreciation & Recognition. 

 Professional Experience 

 
Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

 
Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 
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