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 Recently Discovered Neo-Assyrian Royal Inscription from the علً  ٌاسٌن الجبوري أ.د. 
Review palace and Nergal Gate of Nineveh 
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 An Inscription of Ashurnasirpal 2 from the Ištar –šarrat-Niphi علً  ٌاسٌن الجبوري أ.د. 
Temple at Nimrud 

Iraq ,Vol ,80 6102 

 6102 01ابجدٌات  مجلة ق.م( 606 -260تظلم موظفً الدولة االشورٌة الحدٌثة للملك او ولً العهد  ) علً  ٌاسٌن الجبوري أ.د. 
 6102 01مجلة ابجدٌات  االمثال فً الرسائل االشورٌة  وامتدادها علً  ٌاسٌن الجبوري أ.د. 
 6102 1مجلة اثار الرافدٌن /م : الماضً والحاضر بأنٌبالمكتبة اشور  علً  ٌاسٌن الجبوري أ.د. 
 6102 4مجلة اثار الرافدٌن /م فً العصر االشوري الحدٌث (GIŠ lã u )والعاجٌةالواح الكتابة المسمارٌة الخشبٌة  علً  ٌاسٌن الجبوري أ.د. 

 6161 5مجلة اثار الرافدٌن /م ملحمة كلكامش : االصالة والتأثٌر أ.د.علً  ٌاسٌن الجبوري 

 6102 6/ع 1/مجلة اثار الرافدٌن قراءة النص المسماري وتحلٌله ) تحقٌقه ( خالد سالم اسماعٌل أ. 6

 6102 66/ممجلة المجمع العلمً تعدد تقاوٌم الشهور فً عصر اور الثالثة خالد سالم اسماعٌل أ. 

 خالد سالم اسماعٌل أ. 
 عبدالرحمن شٌماء ولٌد م.د.

New texts from the Iraq museum on šulgi-mudah and šara – dãn Zeitschrft  fur Assyviologie , 
band,109 

6102 

 اسماعٌلخالد سالم  أ. 
 واسامة محمد خورشٌد

 6161 5/ممجلة اثار الرافدٌن  اكدٌة فً نص مسماري جدٌد من عصر اور الثالثة محفوظ فً المتحف العراقًصٌغ 

 خالد سالم اسماعٌل أ. 
 عبدالرحمن ولٌد  شٌماء م.د.

 6161 5/ممجلة اثار الرافدٌن  سٌن -نصوص اقتصادٌة غٌر منشورة من عهد الملك شو

 6102 0/ع 1/ممجلة اثار الرافدٌن اخفاقات ملوك بالد اشور العسكرٌة صفوان سامً سعٌد .أ.د 1

 صفوان سامً سعٌد أ.د. 
 ٌاسر هاشم حسٌند.  و

 6102 6/ع1/ممجلة اثار الرافدٌن مشاعر اإلنسان وانعكاسه فً الخطاب الرسمً فً المملكة االشورٌة



 6161-6106 لؤلعوامفً المجالت والمؤتمرات العلمٌة  المنشورة ساتذة قسم اللغات العراقٌة القدٌمةاعناوٌن بحوث 

اصحاب السلطة والنفوذ فً المملكة االشورٌة ودور الدولة فً مواقف سوء الخلق من  صفوان سامً سعٌد أ.د. 
 ردعها

 6102 4/ممجلة اثار الرافدٌن

 6161 5مجلة اثار الرافدٌن/م مظاهر الحرٌة واالستبداد فً نظم االدارة المركزٌة فً المملكة االشورٌة الحدٌثة صفوان سامً سعٌد أ.د. 

 صفوان سامً سعٌد أ.د. 
 وعفراء ٌحٌى قاسم

 6161 5مجلة اثار الرافدٌن/م شخصٌة الملوك االشورٌٌن وصفاتهم القٌادٌة

 6102 61مجلة سومر /م  نصوص مسمارٌة غٌر منشورة تعنى بالحٌوانات من العهد البابلً القدٌم مؤٌد محمد سلٌمان أ.د. 4

 6102 65مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار /ع  المتحف العراقًنصوص مسمارٌة غٌر منشورة من العهد البابلً القدٌم من  مؤٌد محمد سلٌمان أ.د. 

 مؤٌد محمد سلٌمان أ.د. 
 عامر عبدهللا الجمٌلً وأ.د.

 6102 6/ع1مجلة اثار الرافدٌن/م النباتات فً ضوء المصادر المسمارٌة والتارٌخٌة ألسماءمدن ومواقع جغرافٌة نسبت 

منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولً  القدٌم فً ضوء النصوص المسمارٌةاالطباء فً العراق  أ.د.مؤٌد محمد سلٌمان 
بالتعاون مع جامعة الموصل والحمدانٌة 
والموسوم " اثار وتراث نٌنوى عمق 

 0م "الماضً وافاق المستقبل

6102 

 سالم ٌحٌى خلف أ.د. 5
 سنارٌا نبٌل محمد و

ق.م(  6162-611سٌٌن )-نصوص مسمارٌة غٌر منشورة من عصر الملكٌن شو
 ق.م( 6114-6162سٌن )–وابً 

 6102 066/ جامعة بغداد ع  اآلدابمجلة 

 6102 16الفراهٌدي ع/ ادأبمجلة  تصنٌفات رسائل العهد البالً القدٌم سالم ٌحٌى خلف أ.د. 

 6102 1مجلة اثار الرافدٌن /م دراسة صوتٌة –الهمزة فً اللغة االكدٌة  سالم ٌحٌى خلف أ.د. 

 أ.د.سالم ٌحٌى خلف 
 وأ.م.د.زهٌر ضٌاء الدٌن سعٌد

 6102 61مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار /ع  نصوص اقتصادٌة غٌر منشورة من العهد االكدي

 6102 0/ع  6مجلة الملوٌة /م اشخاص فوق القانون دراسة فً ضوء الرسائل البابلٌة القدٌمة أ.د.سالم ٌحٌى خلف 

 سالم ٌحٌى خلف أ.د. 
 نسرٌن احمد عبد م. و

 6161 5مجلة اثار الرافدٌن /م دراسة مقارنة –الزواج بٌن النص المسماري والقوانٌن 

 

 

 



 6161-6106 لؤلعوامفً المجالت والمؤتمرات العلمٌة  المنشورة ساتذة قسم اللغات العراقٌة القدٌمةاعناوٌن بحوث 

 سنة النشر اسم المجلة  اسم البحث اسم االستاذ ت

صٌاغة الفعل الثالثً المزٌد فً اللغة االكدٌة دراسة مقارنة مع اللغات  امٌن عبد النافع امٌن أ.م.د. 6
 العاربة

 6102 4مجلة اثار الرافدٌن / م/

مجلة الملوٌة للدراسات االثارٌة والتارٌخٌة  تداخل ابواب الفعل االكدي امٌن النافع عبد امٌن .د.م.أ 
 02/ ع 6م/

6102 

 امٌن النافع عبد امٌن .د.م.أ 
 ود.شٌماء ولٌد عبدالرحمن

االثارٌة والتارٌخٌة مجلة الملوٌة للدراسات  مدٌنة اور فً ضوء التنقٌبات االثرٌة
 02/العدد 2م/

6161 

مجلة الملوٌة للدراسات االثارٌة والتارٌخٌة  االسماك فً ضوء المصادر المسمارٌة  والمنحوتات االثرٌة االشورٌة  شٌماء علً احمد .د.م.أ 2
 5/064م/

6102 

وقائع المؤتمر الدولً الحادي عشر للعلوم  مراحل التعلٌم فً العراق القدٌم فً ضوء المصادر المسمارٌة   احمد علً شٌماء .د.م.أ 
 -االجتماعٌة  واالبحاث الراهنة / تركٌا 

 انطالٌا

6102 

ن بٌن جامعتً بالتعاو الدولً المؤتمر وقائع مراحل نٌنوى فً ضوء المصادر المسمارٌة الفلكٌة االشورٌة  احمد علً شٌماء .د.م.أ 
الموصل والحمدانٌة  والموسوم " آثار 
وتراث نٌنوى عمق الماضً وافاق المستقبل 

 6م

6102 

 6102 1/م/  الرافدٌن اثار مجلة ق.م( 206-600اسلوب الخطاب فً رسائل العصر االشوري الحدٌث ) أ.م. عثمان غانم محمد 2

مجلة ألرك للفلسفة  واللسانٌات والعلوم  العصر االشوري الحدٌثمصطلحات عمارٌة فً كتابات  محمد غانم عثمان. م.أ 
 40االجتماعٌة / ع 

6161 

( فً اللغات العراقٌة القدٌمة واثرها على اللهجات  -iŝالالحقة الظرفٌة ) محمد غانم عثمان. م.أ 

 العراقٌة القدٌمة  

 6161 5/م/  الرافدٌن اثار مجلة

 6102 1/6مجلة اثار الرافدٌن/م غٌر منشور معنً بالشعٌر من العصر السومري الحدٌثنص مسماري  أ.م.د معاذ حبش خضر 2

 6102 61مجلة سومر/م  نص بابلً قدٌم غٌر منشور من سبار خاص بقماش مقدم لآللهة أ.م.د. ٌاسر جابر خلٌل 01

( مصدراً لدراسة االقتصاد الزراعً  نصوص تل ابو عنتٌك ) مدٌنة بٌكاسً خلٌل جابر ٌاسر. د.م.أ 
 فً العصر البابلً القدٌم 

 6102 065جامعة بغداد/ع  -مجلة اآلداب 

اٌلونا من مدٌنة  –عقود اٌجار غٌر منشورة من عهد الملك البابلً سمو  خلٌل جابر ٌاسر. د.م.أ 
 بٌكاسً

 6102 1/م/  الرافدٌن اثار مجلة

 والتارٌخٌة االثارٌة للدراسات الملوٌة مجلة ار بٌن المصادر المسمارٌة والمسوحات االثرٌة پـقنوات مدٌنة س خلٌل جابر ٌاسر. د.م.أ 
 06ع /6/م

6102 



 6161-6106 لؤلعوامفً المجالت والمؤتمرات العلمٌة  المنشورة ساتذة قسم اللغات العراقٌة القدٌمةاعناوٌن بحوث 

 والتارٌخٌة االثارٌة للدراسات الملوٌة مجلة اللفاظ الفرح والسرور فً اللغة االكدٌة  أ.م. محمد محارب علً  00
 01 ع/4/م

6102 

 6102 064 ع/بغداد جامعة - اآلداب مجلة افعال المغادرة والذهاب فً اللغة االكدٌة  علً محارب محمد. م.أ 

 داللة الدم فً اللغة االكدٌة  علً محارب محمد. م.أ 
 

 60مجلة التربٌة والعلم للعلوم االنسانٌة م/
 1/ع 

6102 

حسنٌن حٌدر عبد الواحد و  . م.أ 06
 أ.م.د اسماء سعود ادهام

دراسة  -وذجاً مبالغة الحوار فً نص ملحمة كلكامش اللوح الحادي عشر ان
 مقارنة بٌن اللغتٌن االكدٌة والعربٌة 

 6106 64مجلة حضارات الشرق االدنى القدٌم / ع 

وهدم االثار والمراقد الدٌنٌة مدٌنة الموصل  –التطرف الدٌنً  ةسٌكولوجٌ عبد الواحد حٌدر حسنٌن.  م.أ 
 انموذجاً 

لعلوم  األول الدولً  العلمً المؤتمر وقائع
–االثار والتراث العراقً التحدٌات المعاصرة 

 كلٌة االثار / جامعة الكوفة 

6102 

تنظٌم المعامالت التجارٌة إبان العصر البابلً القدٌم فً ضوء قانون  الواحد عبد حٌدر حسنٌن.  م.أ 
 حمورابً 

 والتارٌخٌة االثارٌة للدراسات الملوٌة مجلة
 02 ع/6/م

6102 

المخاطر واالنتهاكات التً تتعرض لها المواقع االثرٌة والتراثٌة وتأثٌرها فً  الواحد عبد حٌدر حسنٌن.  م.أ 
 السٌاحة 

 6102 مجلة القادسٌة للعلوم االنسانٌة 

 6161 21مجلة ادأب الرافدٌن /ع / واثرها فً االدب العربً   ŝarr tamhariرحلة الملك شروكٌن االكدي  الواحد عبد حٌدر حسنٌن.  م.أ 

 6102 6/ ع/1م/ الرافدٌن ادأب مجلة داللة االفعال فً مضامٌن الصٌغ التارٌخٌة  من العصر البابلً القدٌم  أ.م. احمد مٌسر فاضل 01

 6102 6/ع/1الرافدٌن /م/مجلة اثار  صٌاغة عقود الدٌن فً العصر البابلً القدٌم  فاضل مٌسر احمد. م.أ 

مطابقة ( فً النصوص المسمارٌة غٌر  –) نسخة  GARA.RIمصطلح   فاضل مٌسر احمد. م.أ 

 منشورة من عصر اور الثالثة 

 6102 65مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار /ع/

 والتارٌخٌة االثارٌة للدراسات الملوٌة مجلة ق .م ( 0525-6114االسماء الملكٌة المتشابهة فً الممالك االمورٌة ) فاضل مٌسر احمد. م.أ 
 06 ع/ 6/م

6102 

نص مسماري غٌر منشور من عصر فجر السالالت الثالث من مدٌنة  أ.م محمود حامد احمد 04
 شورباك)تل فارة(

 6102 52مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار/ع 

نص مسماري غٌر منشور من المتحف العراقً لحاكم مدٌنة  أ.م محمود حامد احمد 

 GAR3.NE.NE.KIكارنٌنً
مجلة جامعة  كركوك الدراسات 

 4/ع 06اإلنسانٌة/م
6102 

 6102 1مجلة اثار الرافدٌن/م نص اكدي قدٌم غٌر منشور لحاكم جدٌد من مدٌنة اوما أ.م محمود حامد احمد 

فً نص مسماري غٌر منشور من العصر السومري الحدٌث  nabriumعٌد أ.م محمود حامد احمد 

 من المتحف العراقً

 6102 61مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار/ع

 6102 والتارٌخٌة االثارٌة للدراسات الملوٌة مجلة عهد كودٌا انموذجاً  –التبادل التجاري فً عصر لكش الثانٌة  د. شٌماء ولٌد عبد الرحمن 05



 6161-6106 لؤلعوامفً المجالت والمؤتمرات العلمٌة  المنشورة ساتذة قسم اللغات العراقٌة القدٌمةاعناوٌن بحوث 

 02 ع/6/م

 البصل فً العراق القدٌم فً ضوء نصوص مسمارٌة منشورة وغٌر منشورة  الرحمن  عبد ولٌد شٌماء. د 
 
 
 
 
 

وقائع المؤتمر الدولً الحادي عشر للعلوم 
 -االجتماعٌة  واالبحاث الراهنة / تركٌا 

 انطالٌا

6102 

الرحمن و د.  عبد ولٌد شٌماء. د 
 معاذ حبش خضر

 المتحف العراقًنصوص مسمارٌة غٌر منشورة من 
 
 
 

 6102 12/ع00مجلة آداب الفراهٌدي / م

الدولً األول لكلٌة  المؤتمر العلمً  وقائع انموذجاً  كودٌاتماثٌل  –النحت المجسم فً العراق القدٌم  الرحمن عبد ولٌد شٌماء. د 
دٌالى والموسوم " -الفنون الجمٌلة  

الموروث الحضاري فً الفن التشكٌلً 
 المعاصر "

6102 

 6106 56/ع/ واالثار التارٌخ فً دراسات مجلة دراسة مقارنة  –حروف العطف فً اللغتٌن االكدٌة والعربٌة  د. رونق جندي صبري 06

 والعلوم واللسانٌات  للفلسفة الرك مجلة نصوص مسمارٌة غٌر منشورة من المتحف العراقً صبري جندي رونق. د 
 65 ع/  االجتماعٌة

6102 

 6102 1مجلة اثار الرافدٌن /ع/  دراسة مقارنة  –ظاهرة  االبدال فً اللغتٌن االكدٌة والعربٌة  صبري جندي رونق. د 

 للعلوم عشر الحادي الدولً المؤتمر وقائع الكتابة المسمارٌة تارٌخها ومراحل تطورها  صبري جندي رونق. د 
 - تركٌا/  الراهنة واالبحاث  االجتماعٌة

  انطالٌا

6102 

 لكلٌة األول الدولً  العلمً المؤتمر وقائع الرسوم الجدارٌة فً العصر اآلشوري الحدٌث  صبري جندي رونق. د 
"  والموسوم دٌالى-  الجمٌلة الفنون

 التشكٌلً الفن فً الحضاري الموروث
 " المعاصر

6102 

صبري و أ.م.د.   جندي رونق. د 
 باسل خلف محمود

دراسة مقارنة مع اللغة  –معانً ابنٌة الصٌغة البسٌطة  فً اللغة االكدٌة 
 العربٌة 

 6102 12ع/00م/  الفراهٌدي آداب مجلة

 6102 للعلوم عشر الحادي الدولً المؤتمر وقائع النصوص االدبٌة فً العراق القدٌم حتً نهاٌة االلف الثانً قبل المٌالد د. نبٌل خالد شٌت  02



 6161-6106 لؤلعوامفً المجالت والمؤتمرات العلمٌة  المنشورة ساتذة قسم اللغات العراقٌة القدٌمةاعناوٌن بحوث 

 - تركٌا/  الراهنة واالبحاث  االجتماعٌة
 انطالٌا

 6161 5/ م الرافدٌن/ اثار مجلة القدماء العراقٌٌن عندNAM.BÚR.BI نامبوربً الشر من الوقاٌة طقوس شٌت خالد نبٌل. د 

 6102 4ع / 1م / الرافدٌن اثار مجلة هدٌد فً رسائل العصر البابلً القدٌم تعبارات ال رامً عبد الحكٌم قاسم. د 02

متحف الموصل  –ابعاد تدمٌر المعالم الحضارٌة واالثارٌة فً بالد الرافدٌن  م.م. رنا ولٌد فتحً  02
 الحضاري انموذجاً 

وقائع مؤتمر " اثار وتراث نٌنوى عمق 
 الماضً وافاق المستقبل " 

6102 

 والتارٌخٌة االثارٌة للدراسات الملوٌة مجلة القدٌم ٌعنى بالخبز  نص مسماري غٌر منشور من العصر االكدي فتحً ولٌد رنا. م.م 
 02 ع/ 6/م

6102 

 

 


