
 

 

عناوين مشاريع بحوث التخرج لقسم اللغات العراقية القديمة للعام الدراسي 

2020-2021 
 

 عناوين بحوث التخرج اسم الطالب اسم االستاذ المشرف ت

 التبني في نصوص العصر البابلي القديمصيغ عقود  االء عدنان صابر -1 أ. خالد سالم اسماعيل 1

عقود القرض في العصور االشورية دراسة في ضوء  انغام حسين علي  -1 أ.د صفوان سامي سعيد 2

 المصادر المسمارية

 قياس الطول في النصوص المسمارية عباس صالح عباس-1 أ.د مؤيد محمد سليمان 3

نور الهدى فراس  -1 أ.د سالم يحيى خلف 4

 عبد العالي 

" والصلة " ventiveحالتي فعل الحركة واالتجاه "

subjunctive" في اللغة االكدية " 

أ.م.د امين عبد النافع  5

 امين

تقى منتصر عبد -1

 القادر 

 فعل االمر في اللغة االكدية دراسة صرفية نحوية

 اسماء طالل احمد-1 أ.م.د شيماء علي احمد 6

صالح الدين انوار -2

 ابراهيم

 نساء البالط االشوري في ضوء المصادر المسمارية -1

 اغطية الراس في النصوص المسمارية والمنحوتات -2

 حرز عبد الناصر علي-1 أ.م.د معاذ حبش خضر 7

 مصطفى بشار محسن-2

المعتقدات الدينية العراقية  االول فيثالوث االلهة  -1

 القديمة

المكتشفات االثرية  والكتابات مدينة نفر في ضوء  -2

 المسمارية

 نرمين نشأت احمد -1 أ.م.د ياسر جابر خليل 8

 مثنى عايد صالح -2

 تل حرمل مصدراً لدراسة النصوص المسمارية-1

الدالالت العمارية للصيغ التاريخية في العصر البابلي  -2

 القديم

 سين –المنجزات الحضارية للملك االكدي نرام  -1 محمد محمود عادل -1أ.م.د محمد حمزة  9



 

 احمد سليمانيقين  -2 حسين

ربى عصام محمد  -3

 طاهر

عثمان نوار -4

 عبدالوهاب

 ق.م 539-626الدولة البابلية الحديثة )الكلديون( -2

 االحوال الشخصية في ضوء القوانين العراقية القديمة-3

 اهم التجهيزات الحربية في الجيش االشوري -4

 اسماء وليد يحيى -1 ن غانم محمدأ.م عثما 10

 مصطفى اسود حنوش-2

 نماذج من الرسائل في عصر اور الثالثة-1

 مواد البناء في عمارة العصر البابلي الحديث -2

 رحمة محمد جالل -1 أ.م محمد محارب علي 11

 دالل اياد محمد نظير -2

 ضياء عبد الوهاب -3

 االكديةالصيغ الفعلية الثانوية في اللغة  -1

 اسم الفاعل في اللغة االكدية-2

 ارامية الحضر -3

أ.م حسنين حيدر عبد  12

 الواحد

 فرح عماد عزالدين -1

 هبة هائل مدحت  -2

 خديجة نشوان حازم -3

 نظام الملكية في العصر البابلي القديم-1

النشاط االقتصادي لمملكة اشنونا في العصر البابلي -2

 القديم

تنظيم الحياة االقتصادية في العراق دور القانون في  -3

 القديم

 عادل خضير فتحي-1 أ.م محمود حامد احمد 13

 عبد هللا وسام يونس-2

 احمد حسان يونس-3

 انواع القرابين الحيوانية في المصادر المسمارية -1

 اصناف الموفودين في العراق القديم  -2

قراءة وتحليل نصوص مسمارية من عصر اور الثالثة  -3

 ( AUCT,3(ق.م)سلسة 2112-2004)

م.د رونق جندي  14

 صبري

 جاسم محمد احمد -1

 اسماء زياد خلف-2

 محمد راشد احمد -3

 الملك اورنمو حياته ومنجزاته الحضارية -1

 عقوبة التشويه في قانون حمورابي -2

 القديمالطب الكهنوتي في العراق  -3



 

م.د رامي عبد الحكيم  15

 قاسم

 حيدر مثنى عباس -1

 علي محمود عيد -2

 

صخر هذال عبد -3

 الستار

 ليم ملك مدينة ماري  -الملك زمري -1

المهن الزراعية في العصر البابلي القديم في ضوء  -2

 النصوص المسمارية

 صيغ عقود االيجار في العصر البابلي القديم-3

 مصطفى شهم كمال-1 نبيل خالد شيت م.د 16

 

 غفران مهند محمود -2

 نهى عمار صالح-3

الرواية السومرية ألسطورة نزول االلهة اينانا عشتار -1

 الى العالم السفلي

 موت انكيدو وحزن كلكامش عليه-2

 قصة اتراخاسيس في االدب العراقي القديم -3

م.د شيماء وليد عبد  17

 الرحمن

 ودزينب لقمان محم-1

 امنة طالل عبد الرزاق-2

 

صفا علي -3

 محمدعالوي

 مدينة اور في ضوء النصوص المسمارية  -1

دراسة نماذج من نصوص مسمارية منشورة من عهد  -2

 الملك شوسين

 الملك ابي سين ونهاية عصر اور الثالثة -3

م.د مصطفى محسن   18

 محمد

خورشيد عدنان  -1

 خرشيد

 ريام يونس حمد-2

 حسينامل صبحي -3

 مصطفى يونس حيدر-4

 منار مشعان قاسم -5

 البوابات في عواصم المدن االشورية-1

 مدينة اشور في العصر االشوري القديم  -2

مدينة خورسباد)دور شروكين( في ضوء المصادر  -3

 المسمارية

 التذكير والتأنيث في اللغة االكدية دراسة مقارنة -4

 في العصر االشوري الحديث مدينة نينوى-5

 سارة سعد قاسم-1 م احمد ميسر فاضل 19

مريم عبد الرزاق -2

 يحيى

 اياد محمد عاصي-3

من عهد الملك ريم  UE.t5سلسة  ŠU.LALقروض  -1

 سين االول –

 في االلف الثاني ق.م  Imḫadمملكة حلب "يمخد"  -2

 gungunmمملكة الرسا في عهد الملك كنكونم  -3



 

 علي طارق محمود-1 طارق حازم طه م.م 20

 محمد باسل محمد-2

 صدى محمود سلطان-3

 تاريخ وعمارة مدينة اوغاريت )رأس شمرا( -1

 المرأة في القوانين العراقية القديمة  -2

 مدينة الحضر ,)تاريخها ,تخطيطها ,ديانتها( -3 

 شيماء احمد ابراهيم -1 م.م رنا وليد فتحي 21

شيماء صالح الدين -2

 صبيح

 مينا محمد بشير-3

المنجزات الحضارية والعسكرية للملك نبوخذ -1

 نصرالثاني

 المراسيم الملكية في العراق القديم -2

 ملكية االراضي الزراعية في العصر االكدي -3

 مصطفى خالد محمد -1 م.م وسام حميد صباح 22

 حسن حامد الياس-2

 مبدأ التعويض والقصاص في القوانين العراقية القديمة -1

 المعتقدات الدينية عند العراقيين القدماء -2

م.م عدي عبد الوهاب  23

 عبد هللا

 ايناس ادريس سالم-1

 منى صفوان جهاد-2

 مهدية احمد محمد -3

 ملحمة ايرا في االدب العراقي القديم -1

 البابليةالشخصيات الدينية في قصة الخليقة  -2

 مرثية اور في االدب العراقي القديم -3

م.م.حنين عبد الغني  24

 جاسم

 ابتسام محمود محسن-1

 ايناس يونس حميد-2

 المعركة االسطورية بين تيامة ومردوك-1

 عقود االيجار في العصر البابلي القديم -2

 

 

 


