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سنة  اسم المجلة عنوان البحث اسم االستاذ ت

 النشر

نوع 

 المجلة

 البحثرابط  نوع البحث

 A New source of A stone cylinder أ.د. علي  ياسين الجبوري 1

describe the Rebuilding of the  

Temple of Ištar  at Nineveh by 

shamsh-I Addi 1 

Journal cuneiform studies 

Vol , 68 

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 2016

 The Excavation of the college of أ.د. علي  ياسين الجبوري 

Archaeology at kuyunjik ( Ancient 

Nineveh ) 

The Provincial Archeology 

of the Assyrian Empire 

Cambridge 

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 2016

 Recently Discovered Neo-Assyrian أ.د. علي  ياسين الجبوري 

Royal Inscription from the Review 

palace and Nergal Gate of Nineveh 

Iraq ,Vol ,79 2017 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 

 An Inscription of Ashurnasirpal 2 أ.د. علي  ياسين الجبوري 

from the Ištar –šarrat-Niphi Temple 

at Nimrud 

Iraq ,Vol ,80 2018 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 

تظلم موظفي الدولة االشورية الحديثة للملك او  أ.د. علي  ياسين الجبوري 

 (ق.م 612 -721ولي العهد  )

/https://www.bibalex.org/writingandscriptscenter/abgadiyat انساني عربي 2018 13 مجلة ابجديات

s/Articles/%D8%A7%D9%84%D8%ACAttachments/Issue

https://www.bibalex.org/writingandscriptscenter/abgadiyat/Attachments/Issues/Articles/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89.pdf
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/https://www.bibalex.org/writingandscriptscenter/abgadiyat انساني عربي 2018 13 مجلة ابجديات االمثال في الرسائل االشورية  وامتدادها أ.د. علي  ياسين الجبوري 

hments/Issues/Articles/%D8%A7%D9%84%D8%ACAttac
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84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84.pdf 

 https://iasj.net/iasj/article/174184 انساني محلي 2018 3مجلة اثار الرافدين /م مكتبة اشور بأنيبال : الماضي والحاضر أ.د. علي  ياسين الجبوري 

 )GIŠ الواح الكتابة المسمارية الخشبية والعاجية أ.د. علي  ياسين الجبوري 

lã u) في العصر االشوري الحديث 

 https://iasj.net/iasj/article/174949 انساني محلي 2019 4مجلة اثار الرافدين /م

 https://iasj.net/iasj/article/174959 انساني محلي 2020 5مجلة اثار الرافدين /م ملحمة كلكامش : االصالة والتأثير أ.د.علي  ياسين الجبوري 

 https://iasj.net/iasj/article/174382 انساني محلي 2018 2 ع/3مجلة اثار الرافدين/ ( قراءة النص المسماري وتحليله ) تحقيقه أ. خالد سالم اسماعيل 2

&http://iraqacademy.iq/index.php?name=Pages انساني محلي 2019 66مجلة المجمع العلمي/م تعدد تقاويم الشهور في عصر اور الثالثة اسماعيلأ. خالد سالم  

op=page&pid=126 

 أ. خالد سالم اسماعيل 

 وليد عبدالرحمن م.د. شيماء

New texts from the Iraq museum on 

šulgi-mudah and šara – dãn 

Zeitschrft  fur Assyriologie 

, band,109 

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 2019

 أ. خالد سالم اسماعيل 

 واسامة محمد خورشيد

في نص مسماري جديد من عصر اور  صيغ اكدية

 الثالثة محفوظ في المتحف العراقي

 https://iasj.net/iasj/article/191749 انساني محلي 2020 5مجلة اثار الرافدين /م

 أ. خالد سالم اسماعيل 

 م.د. شيماء  وليد عبدالرحمن

نصوص اقتصادية غير منشورة من عهد الملك 

 سين -شو

 https://iasj.net/iasj/article/174960 انساني محلي 2020 5مجلة اثار الرافدين /م

األلف الثاني من مالحم ملوك بالد الرافدين في  عدي عبد الوهاب النعيمي 

 واألول قبل الميالد دراسة تحليلية

 https://iasj.net/iasj/article/198956 انساني محلي 2021 6مجلة اثار الرافدين/م
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 أ.خالد سالم اسماعيل

 حنين عبد الغني جاسم 

 أ.خالد سالم اسماعيل

البابلي أضواء على المراسيم الملكية من العصر 

 القديم دراسة تحليلية

 https://iasj.net/iasj/article/206231 انساني محلي 2021 6مجلة اثار الرافدين/م

 علي محمد احمد 

 أ .خالد سالم اسماعيل

Two New Cuneiform Texts from Iri-

Sagrig Including Akkadian 

Formulas 

 https://iasj.net/iasj/issue/12621 انساني محلي 2021 6مجلة اثار الرافدين/م

 https://iasj.net/iasj/article/174185 انساني محلي 2018 1 ع/3مجلة اثار الرافدين/م اخفاقات ملوك بالد اشور العسكرية أ.د. صفوان سامي سعيد 3

 أ.د. صفوان سامي سعيد 

 و د. ياسر هاشم حسين

مشاعر اإلنسان وانعكاسه في الخطاب الرسمي 

 في المملكة االشورية

 https://iasj.net/iasj/article/174411 انساني محلي 2018 2ع/3مجلة اثار الرافدين/م

مواقف سوء الخلق من اصحاب السلطة والنفوذ  أ.د. صفوان سامي سعيد 

 في المملكة االشورية ودور الدولة في ردعها

 https://iasj.net/iasj/article/174950 انساني محلي 2019 4مجلة اثار الرافدين/م

مظاهر الحرية واالستبداد في نظم االدارة  أ.د. صفوان سامي سعيد 

 المركزية في المملكة االشورية الحديثة

 https://iasj.net/iasj/article/174964 انساني محلي 2020 5مجلة اثار الرافدين/م

 أ.د. صفوان سامي سعيد 

 وعفراء يحيى قاسم

 https://iasj.net/iasj/article/175059 انساني محلي 2020 5مجلة اثار الرافدين/م شخصية الملوك االشوريين وصفاتهم القيادية

 ريم محمد صالح 

 أ.د صفوان سامي سعيد

هواجس خوف االشوريين وقلقهم من األرواح 

 الشريرة والعفاريت

 https://iasj.net/iasj/article/198958 انساني محلي 2021 6مجلة اثار الرافدين/م

نصوص مسمارية غير منشورة تعنى بالحيوانات  أ.د. مؤيد محمد سليمان 4

 من العهد البابلي القديم

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2017 63 مجلة سومر /م

https://iasj.net/iasj/article/206231
https://iasj.net/iasj/issue/12621
https://iasj.net/iasj/article/174185
https://iasj.net/iasj/article/174411
https://iasj.net/iasj/article/174950
https://iasj.net/iasj/article/174964
https://iasj.net/iasj/article/175059
https://iasj.net/iasj/article/198958


 

نصوص مسمارية غير منشورة من العهد البابلي  محمد سليمانأ.د. مؤيد  
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D8%A7%-81 

 أ.د. مؤيد محمد سليمان 

 عامر عبدهللا الجميليوأ.د. 

مدن ومواقع جغرافية نسبت ألسماء النباتات في 

 ضوء المصادر المسمارية والتاريخية

 https://iasj.net/iasj/article/174410 انساني محلي 2018 2ع/3مجلة اثار الرافدين/م

االطباء في العراق القديم في ضوء النصوص  أ.د.مؤيد محمد سليمان 

 المسمارية

منشور ضمن وقائع المؤتمر الدولي 

بالتعاون مع جامعة الموصل 

والحمدانية والموسوم " اثار وتراث 

نينوى عمق الماضي وافاق 

 1المستقبل" م

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

 أ.د. سالم يحيى خلف 5

 نبيل محمد و سناريا

نصوص مسمارية غير منشورة من عصر الملكين 

سين –ق.م( وابي  2029-203سيين )-شو

 (ق.م 2028-2004)

 https://iasj.net/iasj/article/133289 انساني محلي 2017 122 مجلة اآلداب / جامعة بغداد ع

 https://iasj.net/iasj/article/149669 انساني محلي 2018 32/مجلة ادأب الفراهيدي ع تصنيفات رسائل العهد البالي القديم يحيى خلفأ.د. سالم  

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2018 125بغداد/عمجلة كلية اآلداب جامعة  االسباب والنتائج-سقوط مملكة قبارا أ.د. سالم يحيى خلف 

 https://iasj.net/iasj/article/174186 انساني محلي 2018 3مجلة اثار الرافدين /م دراسة صوتية –الهمزة في اللغة االكدية  أ.د. سالم يحيى خلف 

 مجلة دراسات في التاريخ واالثار /ع نصوص اقتصادية غير منشورة من العهد االكدي د.سالم يحيى خلفأ. 
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https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM- انساني محلي 2018

-879940
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https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880282-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880282-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880282-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7
https://iasj.net/iasj/article/174410
https://iasj.net/iasj/article/133289
https://iasj.net/iasj/article/149669
https://iasj.net/iasj/article/174186
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
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-1275نيراري)-نص جديد يعود للملك ادد أ.د.سالم يحيى خلف 

 (محفوظ في متحف اربيل الحضاري1307

بحث منشور في المؤتمر اربيل الدولي 

 جامعة صالح الدين-الثالث

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 2019

دراسة في ضوء الرسائل اشخاص فوق القانون  أ.د.سالم يحيى خلف 

 البابلية القديمة

 تبدء المجلة على االنترنت من المجلد الثالث العدد الرابع انساني محلي 2019 1 /ع 2مجلة الملوية /م

 أ.د. سالم يحيى خلف 

 و م. نسرين احمد عبد

دراسة  –الزواج بين النص المسماري والقوانين 

 مقارنة

 https://iasj.net/iasj/article/175066 انساني محلي 2020 5مجلة اثار الرافدين /م

 
 

سنة  اسم المجلة   عنوان البحث االستاذاسم  ت

 النشر
نوع 

 المجلة
 رابط نوع البحث

 البحث

االكدية صياغة الفعل الثالثي المزيد في اللغة  امين عبد النافع امين. د.م.أ 6

 دراسة مقارنة مع اللغات العاربة
 https://iasj.net/iasj/article/174953 انساني محلي 2019 4/م /مجلة اثار الرافدين 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879940-%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A
https://iasj.net/iasj/article/175066
https://iasj.net/iasj/article/174953


 

االثارية مجلة الملوية للدراسات  تداخل ابواب الفعل االكدي امين عبد النافع امين. د.م.أ 

 17 ع /6/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/166727 انساني محلي 2019

 امين عبد النافع امين. د.م.أ 

 شيماءوليد عبدالرحمن.ود

االثارية مجلة الملوية للدراسات  مدينة اور في ضوء التنقيبات االثرية

 19 العدد/7/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/175817 انساني محلي 2020

 امين عبد النافع امين. د.م.أ 

 شيماء وليد عبدالرحمن.ود

افعال الستر والتغطية في اللغات العاربة دراسة 

  معجمية
ابحاث كلية التربية مجلة 

 1العدد/17م/االساسية
 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2021

االسماك في ضوء المصادر المسمارية   شيماء علي احمد. د.م.أ 7

 والمنحوتات االثرية االشورية
مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 5/14/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/146720 انساني محلي 2017

مراحل التعليم في العراق القديم في ضوء المصادر  شيماء علي احمد. د.م.أ 

 المسمارية

وقائع المؤتمر الدولي الحادي عشر للعلوم 

 –تركيا  /االجتماعية  واالبحاث الراهنة 
 انطاليا

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

مرصد نينوى في ضوء المصادر المسمارية الفلكية  شيماء علي احمد. د.م.أ 

 االشورية

وقائع المؤتمر الدولي بالتعاون بين جامعتي 

آثار وتراث " الموصل والحمدانية  والموسوم 

 2نينوى عمق الماضي وافاق المستقبل م

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

اسلوب الخطاب في رسائل العصر االشوري  عثمان غانم محمد. م.أ 8

 (م.ق 912-611)الحديث 
 https://iasj.net/iasj/article/174189 انساني محلي 2018 3/م /مجلة اثار الرافدين 

مصطلحات عمارية في كتابات العصر االشوري  عثمان غانم محمد. م.أ 

 الحديث
مجلة ألرك للفلسفة  واللسانيات 

 41 ع /والعلوم االجتماعية 
 يرجى تصحيح رقم العدد 2021سنة  41رقم العدد خطا الن العدد  انساني محلي 2021

العراقية القديمة في اللغات (  -iŝ)الالحقة الظرفية  عثمان غانم محمد. م.أ 

 واثرها على اللهجات العراقية القديمة
 https://iasj.net/iasj/article/191754 انساني محلي 2020 5/م /مجلة اثار الرافدين 

مصطلحات عمارية في كتابات البابلية الحديثة  عثمان غانم محمد. م.أ 

 انموذجا
مجلة الرك للفلسفة واللسانيات 

 41 ع/والعلوم االجتماعية
 https://iasj.net/iasj/article/201826 انساني محلي 2021

https://iasj.net/iasj/article/166727
https://iasj.net/iasj/article/175817
https://iasj.net/iasj/article/146720
https://iasj.net/iasj/article/174189
https://iasj.net/iasj/article/191754
https://iasj.net/iasj/article/201826


 

اللهجة البابلية الحديثة -تقديم الفعل في اللغة االكدية عثمان غانم محمد. م.أ 

 انموذجا
 https://iasj.net/iasj/article/224004 انساني محلي 2021 139 ع/جامعة بغداد-مجلة اآلداب

أهمية التنبؤات في أتخاذ القرارات الحاسمة عند  د معاذ حبش خضر.م.أ 9

 اآلشوريين
مجلة دراسات في التاريخ واالثار 

 57/ع/
 https://search.emarefa.net/detail/BIM-853818 انساني محلي 2017

 

نص مسماري غير منشور معني بالشعير من  د معاذ حبش خضر.م.أ 

 العصر السومري الحديث
 https://iasj.net/iasj/article/174422 انساني محلي 2018 3/2م/مجلة اثار الرافدين

قراءة في االصالحات االجتماعية واالقتصادية خالل  د معاذ حبش خضر.م.أ 

 كاجينا -عهد اورو
العدد   /آداب الرافدين /مجلة 

 49 السنة/77
.https://radab.mosuljournals.com/article_164946 انساني محلي 2019

html 

شيماء وليد عبد الرحمن . د 

 د معاذ حبش خضر.م.أ
نصوص مسمارية غير منشورة من المتحف 

 العراقي
 https://iasj.net/iasj/article/171571 انساني محلي 2019 39ع/11م /مجلة آداب الفراهيدي 

جوانب من العلوم الكيميائية في العراق القديم  في  د معاذ حبش خضر.م.أ 

 ضوء المصادر المسمارية
كتاب االبحاث الكاملة للمؤتمر الدولي 

 الثاني عشر
 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني دولي 2020

قديم غير منشور من سبار خاص  نص بابلي ياسر جابر خليل. د.م.أ 10

 بقماش مقدم لآللهة
 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2017 63 م/مجلة سومر

مصدراً ( مدينة بيكاسي ) نصوص تل ابو عنتيك  ياسر جابر خليل. د.م.أ 

 لدراسة االقتصاد الزراعي في العصر البابلي القديم
 https://iasj.net/iasj/article/147870 انساني محلي 2018 125 ع/جامعة بغداد -مجلة اآلداب 

عقود ايجار غير منشورة من عهد الملك البابلي  ياسر جابر خليل. د.م.أ 

 ايلونا من مدينة بيكاسي –سمو 
 https://iasj.net/iasj/article/174193 انساني محلي 2018 3/م /مجلة اثار الرافدين 

ار بين المصادر المسمارية پقنوات مدينة سـ ياسر جابر خليل. د.م.أ 

 والمسوحات االثرية
مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 16 ع/6/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/162511 انساني محلي 2019

https://iasj.net/iasj/article/224004
https://search.emarefa.net/detail/BIM-853818
https://iasj.net/iasj/article/174422
https://iasj.net/iasj/article/171571
https://iasj.net/iasj/article/147870
https://iasj.net/iasj/article/174193
https://iasj.net/iasj/article/162511


 

مجلة الملوية للدراسات االثارية  اللفاظ الفرح والسرور في اللغة االكدية محمد محارب علي. م.أ 11

 10 ع/4/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/135263 انساني محلي 2017

 https://iasj.net/iasj/article/141049 انساني محلي 2018 124 ع/جامعة بغداد -مجلة اآلداب  افعال المغادرة والذهاب في اللغة االكدية محمد محارب علي. م.أ 

 داللة الدم في اللغة االكدية محمد محارب علي. م.أ 

 

مجلة التربية والعلم للعلوم االنسانية 

 3 ع/ 21/م
 https://iasj.net/iasj/article/219469 انساني محلي 2018

حسنين حيدر عبد الواحد .  م.أ 12

 د اسماء سعود ادهام.م.و أ
بالغة الحوار في نص ملحمة كلكامش اللوح 

دراسة مقارنة بين اللغتين  -الحادي عشر انموذجاً 

 االكدية والعربية

مجلة حضارات الشرق االدنى القديم 

 24 ع /
 يرجى كتابة اسم الجامعة التابعة لها /التوجد هكذا مجلة محلية  انساني محلي 2016

وهدم االثار والمراقد  –سيكولوجية التطرف الديني  حسنين حيدر عبد الواحد.  م.أ 

 الدينية مدينة الموصل انموذجاً 
وقائع المؤتمر العلمي  الدولي األول 

لعلوم االثار والتراث العراقي 

 /كلية االثار –التحديات المعاصرة 

 جامعة الكوفة

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2017

تنظيم المعامالت التجارية إبان العصر البابلي القديم  حسنين حيدر عبد الواحد.  م.أ 

 حمورابيفي ضوء قانون 
مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 17 ع/6/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/166731 انساني محلي 2017

المخاطر واالنتهاكات التي تتعرض لها المواقع  حسنين حيدر عبد الواحد.  م.أ 

 والتراثية وتأثيرها في السياحةاالثرية 
 https://iasj.net/iasj/article/174078 انساني محلي 2019 مجلة القادسية للعلوم االنسانية

  ŝarr tamhari رحلة الملك شروكين االكدي حسنين حيدر عبد الواحد.  م.أ 
 العربيواثرها في االدب 

 https://iasj.net/iasj/article/202462 انساني محلي 2020 80/ ع/مجلة ادأب الرافدين 

داللة االفعال في مضامين الصيغ التاريخية  من  احمد ميسر فاضل. م.أ 13

 العصر البابلي القديم
 https://iasj.net/iasj/article/174197 انساني محلي 2018 2/ ع/3/مجلة ادأب الرافدين م

 انساني محلي 2018 2/ع/3/م/مجلة اثار الرافدين  صياغة عقود الدين في العصر البابلي القديم احمد ميسر فاضل. م.أ 

 

https://iasj.net/iasj/article/174427 

https://iasj.net/iasj/article/135263
https://iasj.net/iasj/article/141049
https://iasj.net/iasj/article/219469
https://iasj.net/iasj/article/166731
https://iasj.net/iasj/article/174078
https://iasj.net/iasj/article/202462
https://iasj.net/iasj/article/174197
https://iasj.net/iasj/article/174427


 

 

في ( مطابقة  –نسخة  ) GARA.RI مصطلح احمد ميسر فاضل. م.أ 

النصوص المسمارية غير منشورة من عصر اور 

 الثالثة

مجلة دراسات في التاريخ واالثار 

 65/ع/
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM- انساني محلي 2018

-880314
-D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%
-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-ri-.-gaba

-lrm-D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%
-D9%81%D9%8A%

8%D8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8%
-B5

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%%
-A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-D8%BA%D9%8A%D8%B1%
D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4% 

االسماء الملكية المتشابهة في الممالك االمورية  احمد ميسر فاضل. م.أ 

 ( م.ق  2004-1595)
مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 16 ع /6/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/162514 انساني محلي 2019

نص مسماري غير منشور من عصر فجر السالالت  م محمود حامد احمد.أ 14

 (تل فارة)الثالث من مدينة شورباك
 ع/مجلة دراسات في التاريخ واالثار

59 
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM- انساني محلي 2017

-D9%86%D8%B5%-854557
D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%%

-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-8A
-%D8%B1D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%
-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-D9%85%D9%86%

-D9%81%D8%AC%D8%B1%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%%

-84%D8%A7%D8%AA
D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%

-%D9%85%D9%86-AB%
-D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%

D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8% 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-880314-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-gaba-.-ri-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-lrm-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4
https://iasj.net/iasj/article/162514
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854557-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8


 

ر لحاكم جديد من مدينة نص اكدي قديم غير منشو م محمود حامد احمد.أ 

 اوما
 https://iasj.net/iasj/article/174196 انساني محلي 2018 3م/مجلة اثار الرافدين

في نص مسماري غير منشور من  nabriumعيد م محمود حامد احمد.أ 

 العصر السومري الحديث من المتحف العراقي
مجلة دراسات في التاريخ 

 63ع/واالثار
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM- انساني محلي 2018

-nabrium-D8%B9%D9%8A%D8%AF%-879951
-%D9%86%D8%B5-D9%81%D9%8A%

D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%%
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-8A

-D9%88%D8%B1D9%85%D9%86%D8%B4%%
-D9%85%D9%86%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%%

-B1%D9%8A
D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%

%D9%85-AB% 

 م محمد حمزة حسين.أ 15

 د منذر علي عبد المالك.أ

-ثارمجلة دراسات في التاريخ واال نراري األول وحمالته العسكرية-الملك ادد

 79 العدد
 لم يتم تنزيل البحث على الموقع  انساني محلي 2021

 م محمد حمزة حسين.أ 

 د منذر علي عبد المالك.أ

األول سياسته ( اشاريد-شولمانو)الملك شلمنصر

 وحمالته العسكرية
https://iasj.net/iasj/article/21 انساني محلي 2021 138 العدد-جامعة بغداد-مجلة اآلداب

4750 

عهد  –التبادل التجاري في عصر لكش الثانية  شيماء وليد عبد الرحمن. د 16

 كوديا انموذجاً 
مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 17 ع/6/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/166734 انساني محلي 2019

البصل في العراق القديم في ضوء نصوص  شيماء وليد عبد الرحمن. د 

 مسمارية منشورة وغير منشورة
وقائع المؤتمر الدولي الحادي عشر 

للعلوم االجتماعية  واالبحاث الراهنة 

 انطاليا –تركيا  /

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

https://iasj.net/iasj/article/174196
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-879951-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-nabrium-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85
https://iasj.net/iasj/article/214750
https://iasj.net/iasj/article/214750
https://iasj.net/iasj/article/166734


 

شيماء وليد عبد الرحمن و . د 

 معاذ حبش خضر. د
نصوص مسمارية غير منشورة من المتحف 

 العراقي

 

 

 

 https://iasj.net/iasj/article/171571 انساني محلي 2019 39ع/11م /مجلة آداب الفراهيدي 

تماثيل كوديا  –النحت المجسم في العراق القديم  شيماء وليد عبد الرحمن. د 

 انموذجاً 
وقائع المؤتمر العلمي  الدولي األول 

ديالى -لكلية الفنون الجميلة  

الموروث الحضاري في " والموسوم 

 " الفن التشكيلي المعاصر

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

 –حروف العطف في اللغتين االكدية والعربية  رونق جندي صبري. د 17
 دراسة مقارنة

مجلة دراسات في التاريخ واالثار 

 52/ع/
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM- انساني محلي 2016

-D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81%-854418
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81%

-D9%81%D9%8A%
D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%

-%8A%D9%86
8%A3%D9%83%D8%AF%D9%D8%A7%D9%84%D%

-%D9%88-8A%D8%A9
D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%

-%8A%D8%A9
-D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%

D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%%
A9 

 رونق جندي صبري. د 

 سعد سلمان فهد. د.م.ا

نصوص مسمارية غير منشورة من المتحف 

 العراقي
يات مجلة الرك للفلسفة  واللسان

 25 ع /والعلوم االجتماعية 
 https://iasj.net/iasj/article/129236 انساني محلي 2017

https://iasj.net/iasj/article/171571
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-854418-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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https://iasj.net/iasj/article/129236


 

 –ظاهرة  االبدال في اللغتين االكدية والعربية  رونق جندي صبري. د 
 دراسة مقارنة

 https://iasj.net/iasj/article/174195 انساني محلي 2018 3 /ع/مجلة اثار الرافدين 

وقائع المؤتمر الدولي الحادي عشر  الكتابة المسمارية تاريخها ومراحل تطورها رونق جندي صبري. د 

للعلوم االجتماعية  واالبحاث الراهنة 

 انطاليا –تركيا  /

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

وقائع المؤتمر العلمي  الدولي األول  الرسوم الجدارية في العصر اآلشوري الحديث رونق جندي صبري. د 

ديالى -لكلية الفنون الجميلة  

الموروث الحضاري في " والموسوم 

 " الفن التشكيلي المعاصر

 االنترنتالرابط غير متوفر على  انساني محلي 2019

رونق جندي صبري و . د 

 باسل خلف محمود.  د.م.أ
 –معاني ابنية الصيغة البسيطة  في اللغة االكدية 

 دراسة مقارنة مع اللغة العربية
 https://iasj.net/iasj/article/171569 انساني محلي 2019 39ع/11م /مجلة آداب الفراهيدي 

حذف االصوات اللغوية لعلة صوتية في اللغة  رونق جندي صبري. د 

 االكدية

مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 25 العدد/8م/والتاريخية

 الرابط غير متوفر على االنترنت   2021

نهاية النصوص االدبية في العراق القديم حتي  نبيل خالد شيت. د 18

 االلف الثاني قبل الميالد
وقائع المؤتمر الدولي الحادي عشر 

للعلوم االجتماعية  واالبحاث الراهنة 

 انطاليا –تركيا  /

 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

 طقوس الوقاية من الشر نامبوربي نبيل خالد شيت. د 
NAM.BÚR.BIعند العراقيين القدماء 

 https://iasj.net/iasj/article/175062 انساني محلي 2020 5/ م /الرافدينمجلة اثار 

الغضب اإللهي في االدب العراقي القديم اشكاله  نبيل خالد شيت. د 

 ومبرراته
 https://iasj.net/iasj/article/209961 انساني محلي 2021 46ع/13م/مجلة ادأب الفراهيدي

 https://iasj.net/iasj/article/174423 انساني محلي 2018 4 ع/ 3م  /مجلة اثار الرافدين عبارات التهديد في رسائل العصر البابلي القديم رامي عبد الحكيم قاسم. د 19

https://iasj.net/iasj/article/174195
https://iasj.net/iasj/article/171569
https://iasj.net/iasj/article/175062
https://iasj.net/iasj/article/209961
https://iasj.net/iasj/article/174423


 

ابعاد تدمير المعالم الحضارية واالثارية في بالد  رنا وليد فتحي. م.م 20

 متحف الموصل الحضاري انموذجاً  –الرافدين 
 اثار وتراث نينوى" وقائع مؤتمر 

 " عمق الماضي وافاق المستقبل
 الرابط غير متوفر على االنترنت انساني محلي 2019

نص مسماري غير منشور من العصر االكدي  رنا وليد فتحي. م.م 

 القديم يعنى بالخبز
مجلة الملوية للدراسات االثارية 

 18 ع /6/والتاريخية م
 https://iasj.net/iasj/article/170999 انساني محلي 2019

 عدي عبد الوهاب النعيمي 21

 خالد سالم اسماعيل.أ

من مالحم ملوك بالد الرافدين في األلف الثاني 

 واألول قبل الميالد دراسة تحليلية
 https://iasj.net/iasj/article/198956 انساني محلي 2021 6م/مجلة اثار الرافدين

 ريم محمد صالح 22

 د صفوان سامي سعيد.أ

هواجس خوف االشوريين وقلقهم من األرواح 

 الشريرة والعفاريت
 https://iasj.net/iasj/issue/12243 انساني محلي 2021 6م/مجلة اثار الرافدين

 حنين عبد الغني جاسم 23

 خالد سالم اسماعيل.أ

أضواء على المراسيم الملكية من العصر البابلي 

 القديم دراسة تحليلية
 https://iasj.net/iasj/article/206231 انساني محلي 2021 6م/مجلة اثار الرافدين

 علي محمد احمد 24

 خالد سالم اسماعيل.أ 

Two New Cuneiform Texts from Iri-
Sagrig Including Akkadian Formulas 

 https://iasj.net/iasj/issue/12621 انساني محلي 2021 6م/مجلة اثار الرافدين
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