
 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

 

 

 انظىرح 

 

 انظُزح انذارُخ
 

 

 

 

 محمىد حامذ احمذاالســــــــــــم: 

 2891تاريخ الميـالد:  

 ويىىي / واحيت زمار مكان الىالدة:

 متسوجالحالت السوجيت: 

 3عـــــذد األوالد: 

 دراساث مسماريت الــتـخـصـص: 

 الـمىصب: 

 استار مساعذ الذرجت العلميت: 

 جامعت المىصل عىىان العمل: 

  هاتف العمل: 

 855729885712المىبايل: 

 mahmmod_hamed@uomosul.edu.iqالبريذ اإللكترووي: 

 رابط الصفحت الشخصيت: 

 تاريخ وحضارة بالد الرافذيه / الذراساث المسماريت واللغاث العراقيت القذيمت .التخصصاث المهتم بها: 

 

 

 



 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

 أوالً: انمؤهالد انؼهمُخ ●

انسرجخ 

 انؼهمُخ
 انزبرَد انكــهُــــخ انجبمؼخ

 3002 االزاة انمىطم ثكبنىرَىص

 3002 االزاة انمىطم انمبجظزُز

    انسكزىراي

    أذزي

 

 انً - انفززح مه انجهخ انىظُفخ د

 االن - 3000 جبمؼخ انمىطم/كهُخ االثبر رسرَظٍ 1

2    

3    

4    

5    

6    

 ثبوُبً: انزسرج انىظُفٍ  ●

 

 ثبنثبً: انزسرَض انجبمؼٍ ●

 انً –انفززح مه  انجبمؼخ انجهخ )انمؼهس / انكهُخ( د

 االن - 3000 جبمؼخ انمىطم كهُخ االثبر 1



 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

 

 قمذ ثزسرَظهب راثؼبً: انمقزراد انسراطُخ انزٍ ●

 انظىـــــخ انمـــــبزح انقظـــم د

 3002-3000 / ثبوٍاطزىظبخ كزبثبد مظمبرَخ انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 1

 3030-3008 / راثغوظىص اشىرَخ انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 2

 3002-3006 وظىص طىمزَخ/ ثبنث انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 3

 3002-3006 طىمزَخ/ راثغوظىص  انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 4

 3002-3002 وظىص ثبثهُخ/ ثبنث انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 5

 3002-3006 انهغخ انظىمزَخ / اول انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 6

 3002-3006 انهغخ انظىمزَخ / ثبوٍ انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 7

 3002-3002 / اولاطزىظبخ كزبثبد مظمبرَخ انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 8

 3002-3002 / ثبنثاطزىظبخ كزبثبد مظمبرَخ انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 9

 3002-3002 /راثغاطزىظبخ كزبثبد مظمبرَخ انهغبد انؼزاقُخ انقسَمخ 10

 3002-3002 وظىص اشىرَخ/ راثغ االثبر 11

12 
 3002-3002 / ثالثبابمية مسمارية نصوص  االثبر

13 
 االثبر

 3002-3006 ثبنث انهغخ انظىمزَخ /

14 
 

  

 

 ذبمظبً: )اطزوحبد انسكزىراي، رطبئم انمبجظزُز( انزٍ أشزفذ ػهُهب ●



 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

 انظىــخ انقظـــم اطم األطزوحخ أو انزطبنخ د

1    

 طبزطبً: انمؤرمزاد وانىسواد انؼهمُخ انزٍ شبركذ فُهب ●

 مكبن اوؼقبزهب انظىــخ انؼىىان د

 وىع انمشبركخ 

) ثحث / 

ثىطزز 

 حضىر(

1 
ارشيف بيت الكاهن في مدينة 

 اشور
 

3000 
 ثحث جبمؼخ انمىطم

2     

3     

4     

 

 

 

 



 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

 طبثؼبً: األوشطخ انؼهمُخ األذزي ●

 

 ذبرج انكهُخ م انكهُخذزا

  

  

  

  

 

 

 ثبمىب: انمشزوػبد انجحثُخ فً مجبل انزرظض نرسمخ انجُئخ وانمجزمغ أو رطىَز انزؼهُم ●

 انظىخ محم انىشز أطم انجحث د

1 
وظىص مظمبرَخ اكسَخ غُز مىشىرح مه انمزحف 

 انؼزاقٍ
 انزافسَه  مجهخ اثبر

3002 

2 
وض أكسٌ قسَم غُز مىشىر نحبكم جسَس مه مسَىخ 

 أومب

 مجهخ اثبر انزافسَه 
3008 

3 
وض مظمبرٌ غُز مىشىر مه ػظز فجز انظالالد انثبنث 

 مه مسَىخ شزوثبك ) رم فبرح (

انزبرَد مجهخ زراطبد فٍ 

 واالثبر
3002 

4 
وص مسماري غير مىشىر مه المتحف العراقي لحاكم 

 GAR3 . NE . NEمذيىت َكارويىي 
KI

 

مجلت جامعت كركىك 

 الذراساث االوساويت
3008 

5 
في وص مسماري غير مىشىر مه العصر  nabriumعيذ 

 السىمري الحذيث مه المتحف العراقي

مجلت دراساث في التاريخ 

 واالثار
3008 

 

 ربطؼب: ػضىَخ انهُئبد انؼهمُخ انمحهُخ وانسونُخ ●

0.  

 

 

 



 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

 ػبشزاً: كزت انشكز، انجىائش وشهبزاد انزقسَز ●

 د
كزبة انشكز او انجبئشح أو انشهبزح 

 انزقسَزَخ
 انظىخ انجهخ انمبوحخ

 3000 رئُض جبمؼخ انمىطم شهبزح رقسَزَخ 1

 3000 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 2

 3003 محبفع وُىىي شهبزح رقسَزَخ 3

 3002 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 4

 3006 رئُض جبمؼخ انمىطم كزبة شكز 5

 3006 رئُض جبمؼخ انمىطم كزبة شكز 6

 3008 كهُخ االثبر ػمُس كزبة شكز 7

 3008 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 8

 3002 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 9

 3002 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 10

 3002 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 11

 3030 وسَز انزؼهُم انؼبنٍ كزبة شكز 12

 3030 ػمُس كهُخ االثبر كزبة شكز 13

 

 dddحبزٌ ػشز: انكزت انمؤنفخ أو انمززجمخ ●

 طىخ انىشز أطم انكزبة د

1   

2   



 

 

 وسارح انزؼهُم انؼبنٍ وانجحث انؼهمٍ

 جبمؼخ انمىطم

 كهُخ االثبر

   شؼجخ ضمبن انجىزح ورقىَم االزاء
 

 

3   

4   

5   

6   

 

 انؼزثُخ / االوكهُشَخثبوٍ ػشز :  ●

             

 .CDمالحظخ: َزم رظهُم وظرخ ػهً 


