االستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد علي في ذمة الخلود ()8152-5391
استاذ اللغة والحضارة واالداب السومرية ،ولد سنة  5391في مدينة البصرة ،حصل على
شهادة البكلوريوس من قسم االثار – كلية االداب -جامعة بغداد سنة  ،5311-5311التحق
بجامعة بنسلفانيا /الواليات المتحدة االمريكية سنة  ، 5311للحصول على شهادتي الماجستير
والدكتوراه ،اذ حصل على الماجستير سنة  5311في تخصص االثار والتاريخ القديم ،ونال
شهادة الدكتوراه سنة  5311في التخصص ذاته ،عاد الى العراق وعين مدرسا في قسم االثار
بكلية االداب -جامعة بغداد سنة  ،5311رقي الى مرتبة استاذ مساعد عام  ،5313شغل
منصب رئيس قسم اآلثار من  5313لغاية  ،5313حصل خالل مدة ترأسه لقسم االثار وفي
عام 5311على مرتبة االستاذية.
عكف االستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد على تدريس مواد عدة في قسم االثار ،منها
تاريخ العراق القديم وحضارته ،وتاريخ الشرق القديم ،واهم ما قام بتدريسه هو مالدة اللغة
السومرية ،قواعدها وادابها واالدب والحضارة السومرية.
أشسرف على  51رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه في االثار القديمة والحضارات
القديمة والدراسات المسمارية ،اذ بلغت عدد الرسائل ستة رسائل ماجستير ،اثنتان منها في

الدراسات المسمارية  ،واربعة في االثار القديمة واالداب والحضارة ،اما اطاريح الدكتوراه فقد
اشرف رحمه هللا على تسعة اطاريح ،منها سبعة في الدراسات المسمارية وقواعد اللغة السومرية
واثنتان في االثار القديمة والحضارة واالداب والمعتقدات الدينية ،وكانت اول رسالة ماجستير

نوقشت في قسم االثار عام  5311باشراف المغفور له هي رسالة "المرأة ومكانتها في حضارة

وادي الرافدين" للطالبة ثلمى ستيان عقراوي ،واول اطروحة دكتوراه اشرف عليها هي اطروحة
الطالبة نواله احمد المتولي الموسومة "مدخل في دراسة الحياة االقتصادية لدولة اور الثالثة في

ضوء الوثائق المسمارية (المنشورة وغير المنشورة)" ،نوقشت عام  .5331وكانت اخر اطروحة
دكتوراه اشرف عليها هي للطالبة سجى مؤيد عبد اللطيف سنة  4111عن "قواعد اللغة السومرية

في ضوء نصوص ساللة لكش االولى".

ألف االستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد علي مؤلفات عدة تراوحت بين الكتاب والمقاالت

العلمية ،اذ كتب عن تاريخ العراق القديم وحضارته ،واسهب في مجال االداب السومرية

والمعتقدات الدينية .منها كتاب عشتار ومأساة تموز ( ،)5319وكتاب الطوفان في المراجع

المسمارية ( ،)5311وكتاب عادات وتقاليد الشعوب القديمة مع االستاذ الدكتور عامر سليمان
(رحمه هللا) ( ،)5313وكتاب من الواح سومر الى التوراة ( .)5313وكتاب سومر اسطورة
وملحمة ( .)5331ونشر عدد من المقاالت في مجالت عدة.

الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها االستالذ الدكتور فاضل عبد الواحد علي من
سنة 8112 -5391
عنوان الرسالة او االطروحة

اسم الطالب

السنة

رسالة اطروحة

ت
.5

المرأة ومكانتها في حضارة وادي الرافدين

ثلمى ستيان عقراوي

5311

ماجستير قديم

.4

العبيد في العراق القديم

صالح حسين الرويح

5311

ماجستير قديم

.9

مدخل في دراسة الحياة االقتصاديـة لدولة

نوالة احمد محمود

5331

دكتوراه مسماري

اور الثالثة في ضوء الوثائق المسمارية
(المنشورة وغير المنشورة)

المتولي

.1

كتابة التاريخ في وادي الرافدين في ضوء

حسين احمد سلمان

5331

دكتوراه قديم

.1

الفكر الديني عند السومرين في ضوء

مريم عمران موسى

5331

دكتوراه قديم

.1

الفكر السياسي في العراق القديم

يوسف خلف عبد هللا

5331

دكتوراه قديم

.1

اليمن في عهد المكرب السبيئي كرب ال

جمال عبد الواسع قاسم

5331

دكتوراه قديم

النصوص المسمارية
الكتابات المسمارية

وترين ذمر علي
.1

فجر الحضارة السومرية في ضوء اختام
عصري الوركاء وجمدة نصر

الحاج يونس

.3

ادب الحكمة في وادي الرافدين في ضوء

صالح سلمان ارميض

النصوص المسمارية
 .51مجمع االلهة وادي الرافدين في ضوء
النصوص المسمارية

ريا محسن عبد الرزاق

الجبوري

مهند عاشور شناوة

5331
5333

4111

دكتوراه قديم
دكتوراه قديم

ماجستير
مسماري

 .55الروح الحاميه ( الالماسو ) في ضوء

امنة فاضل البياتي

4115

النصوص المسمارية والشواهد االثرية
 .54الطقوس الدينية في بالد الرافدين حتى

شيبان ثابت الراوي

4115

ماجستير

مسماري

دكتوراه قديم

نهاية العصر البابلي الحديث
 .59جوديا-امير ساللة لكش الثانية

حنان شاكر حمدان

4119

ماجستير قديم

 .51االسرة العراقية القديمة في ضوء النصوص

داليا فوزي االنصاري

4119

ماجستير قديم

 .51قواعد اللغة السومرية في ضوء نصوص

سجى مؤيد عبد اللطيف

4111

دكتوراه مسماري

المسمارية

ساللة لكش االولى
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