الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي

االستاذ المساعد الدكتورة سجى مؤيد عبد
اللطيف الياسين

التخصص العام والدقيق

اثار/لغات قديمة

البريـد اإلليكتروني

s.muayd22@gmail.com

عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

الماجستير :الحيوان في ادب العراق القديم
الدكتوراه :قواعد اللغة السومرية في ضوء
ساللة لكش االولى

عنوان البحوث العلمية المنشورة

-1دور الداللة في تأصل االلفاظ السومرية
(دراسة تحليلية )
-2نصوص اقتصادية من عصر اور الثالثة
من المتحف العراقي
-3دراسة لنص اقتصادي من زمن ساللة
اور الثالثة في المتحف العراقي
-4االصل الفلكي للنظام الستيني
في العراق القديم
-5االصول المبكرة للكتابة الهجائية بين
الخط

المسماري

والخطوط

المصرية

القديمة ودور بالد الشام في ابتكاره
-6مصطلح ( )i3-gal2في ضوء نصوص
مسمارية من عصر ساللة اور الثالثة
-7التقارب اللفظي والداللي واثره في
الكشف عن االصوات واثره في الكشف
عن االصوات الحلقية غير المنطوقة في

اللغات القديمة (دراسة مقارنة بين اللغات
العراقية القديمة واللغة العربية)
-8توزيع معجنات في نصوص مسمارية
غير منشورة من المتحف العراقي
كتاب مؤلف تحت الطبع  :الحيوانات

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

المائية في ادب العراق القديم
كتب الشكر والتقدير

18

المناصب اإلدارية التي تقلدها

مقرر الدراسات المسائية 2006-2004م
مقرر قسم االثار للدراسات العليا -2006
2008م

ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية والفرق عضو في فرع اللغات القديمة في دائرة
التراث العربي االسالمي في المجمع

االستشارية

العلمي العراقي في 2003-1111م
العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

10

العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات

27

Assistant professor Dr. Saja muayad Abdul Latif

Name and academic Title

Al-Yassin

Archaeology/ancient languages

)Specialization (Major & Minor

s.muayd22@gmail.com

Email

Master: animal in the literature of ancient Iraq

Ph.D

&

thesis

MA

of

Titles

PhD: the rules of the Sumerian language in the
light of the first dynasty of Lagash

dissertation

1-rooted role of significance in the wordy
)study

(analytical

Sumerian

2-economic texts from the era of Ur third of the

Titles of Published Research

Iraqi

Museum

3-economic study of the text of the third dynasty
of Ur at the time of the Iraqi Museum
4-astronomer
In

original

system

sexagenarian

old

Iraq

the

5-assets early to write the alphabet between
cuneiform ancient Egyptian lines and the role of
the

Levant

in

his

creation

6-term (i3-gal2) in the light of cuneiform texts
from

the

era

of

Ur

III

7-verbal and semantic convergence and its impact
on the detection of the vote and its impact on the
detection of the vote is ringed spoken in ancient
languages (a comparative study between the old
and the speaker of the Iraqi Arabic languages)
8-distribution

pastries

in

cuneiform

texts

unpublished from the Iraqi Museum

Titles of Published Books (Authored

animals in the ancient literature Iraq

&Translated Books)
Letters

of

The author of a book under copyright: aquatic

Appreciation

& 18

Recognition.
Rapporteur

Professional Experience

of

Evening

Studies

2004-2006

Rapporteur of the Department of Archaeology
Graduate Studies 2006-2008

Membership

(Journals,

Scientific

A member of the ancient languages branch in the
Arab-Muslim

committees, etc.)
Total

Number

circle

in

the

Academy of Sciences in the 1999-2003m

of

Supervised 10

Graduate Students.
Total Number of Graduate Examining 27
Committees.

heritage

Iraqi

