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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

و يف ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

 هى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح ٌشرتط ع

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأىاء َششخ غرتجع عو ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج



 



 ثثد احملرىٌاخ

 العنوان اسم الباحث الصفحة

 رؤطئخ علي يبسيي الججىري أ.د. ٕ-ٔ

 قشاءة انىض انمسماسي َتحهٍهً ) تحقٍقً ( أ. خبلذ سبلن اسوبعيل ٕٓ-ٖ

ٕٔ-ٗٙ 
 .د.حسٍه ظاٌش حمُدأ

 جمٍم فً طبشيٌٍ
 آداب تىاَل انطعاو َانششاب عىذ انمظشٌٍه انقذماء

ٗ4-88 
 أ. د. عبهر عجذ اهلل الجويلي

 أ. م. د. هؤيذ هحوذ سليوبى الذليوي

هذى وهىاقع جغرافيخ ًسجذ ألسوبء الٌجبربد في ضىء 

 الوصبدر الوسوبريخ والزبريخيخ

88-ٕٔٗ 
 أ.د. صفىاى سبهي سعيذ

 د. يبسر هبضن حسيي

واًعكبسهب في الخطبة الرسوّي في الوولكخ هطبعر األًسبى 

 اآلضىريخ

 أ.م.د. زهير ضيبء الذيي سعيذ الرفبعي ٓٗٔ-ٕ٘ٔ
 الوجبز العقلي في اللغخ األكذيخ 

          "دراسخ هقبرًخ هع اللغخ العرثيخ  " 

 أ.م.د. حسيي يىسف حبزم ٓٙٔ-ٔٗٔ
أثر الجيئخ في اقزصبد ثالد الرافذيي إثبى عصىر هب قجل 

                         الزبريخ 

                                    حقىق الجبر الوزضرر في القبًىى العراقي القذين أ. م. د عجذالرحوي يىًس عجذالرحوي 48ٔ-ٔٙٔ

 العالهي هحوذ أ. م. د.  8ٙٔ-48ٔ
أسطىرح قبييي  األسطىرح ثىصفهب هصذرا لذراسخ الزبريخ

              وهبثيل الزىراريخ أًوىرجًب

 ٌحٍى أ.و.د. اكشو محمذ ٕٕٗ-84ٔ
                                        انخظائض انمعماسٌت انمشتشكت فً تخطٍط انبٍماسستان

 انعظُسانعشبٍت َاالسالمً َتطُسي فً          

 د. هحوذ خضر هحوىد ٕٗٗ-ٕٕ٘
دار غسالخ في حي الجذيذح ثوذيٌخ حلت في العهذ العثوبًيّ  

 )دراسخ هيذاًيخ(

 د. إيوبى هبًي العلىش 8ٕ٘-ٕ٘ٗ
في العصر  عالقبد العبصوخ اآلضىريخ ًيٌىي ثوذيٌخ حراى

 (م.ق  ٕٔٙ-8ٔٔ)اآلضىري الحذيث 

 االثي الجبر واالثي العبق في الوجزوع الجبثلي د. هجخ حبزم هحوذ الٌعيوي 4ٕٗ-8ٕ٘

 د .هعبر حجص خضر 8ٕٕ-4ٕ٘
 ًصُّ هسوبريُّ غير هٌطىر ُهْعٌّي ثبلطعير

 ()هي العصر السىهري الحذيث 

 عجبراد الزهذيذ في رسبئل العصر الجبثلّي القذين د. راهي عجذ الحكين قبسن العجبدي ٖٙٓ-8ٖٕ



 



 د. يبسر جبثر خليل ٖٖٓ-4ٖٓ
إيلىًب -عقىد إيجبر غير هٌطىرح هي عهذ الولك الجبثلي سوسى

هي هذيٌخ ثيكبسي
(*)

 

 د. أبارس ساًٌ سعذَن انزٌذي ٖٗ٘-ٖٖٔ
  ُأَّما )چُخت(وظُص ُسسم مذٌىت 

                 )دساست فً ضُء انمظادس انمسماسٌت(

                                                                    صيبغخ عقىد الذيي في العصر الجبثلّي القذين م. أ حوذ هيسر فبضل 4ٖٗ-ٖ٘٘

 و: سوا َعذ اهلل مٍذي 8ٕٖ-4ٖ٘
األثشٌت انمشٍذة بانحجاسة مه انعُامم انحفاظ عهى انمباوً 

                           انطبٍعٍت

 م.م .رعذ سبلن هحوذ الوعوبري 8ٓٗ-8ٖٖ
الصبئغ وحرفزه في العراق القذين في ضىء الوصبدر 

                    الوسوبريخ

 

                                                           

نىظُص انمسماسٌت ، نخهم فىً فً ا باستىساخن وشش ٌزا انبحث واقظًا طفحاتً االخٍشة َ انمتعهقت أسبق  (*)

 فهزَو ، كامال  فً ٌزا انعذد مه انمجهت يوشش بإعادةو . َقذ قمىا 2192 - 9/ 3مجهذ طذاس مجهت آثاس انشافذٌه انإ
 انتىبًٍ



 



1 
 

  توطئت

 الجبوري علي يبسين أ.د.

 رئيس هيأة التحرير                    

تحذَب  8112َعّذ إ صذاس انًجهذ انخبنج/انعذدَن األول وانخبنٍ ين يجهت آحبس انشافذَن سنت      

هزا  8112-8112نهظشوف انتٍ يشث بهب يذَنت انًىصم وجبيعتهب انعشَقت ين ديبس فٍ األعىاو 

وانهغبث انقذًَت وين نبحُت أخشي فإنه دنُم عهً يذي اهتًبو انببحخُن فٍ يجبل اِحبس  ين نبحُت,

 وحقتهى بًجهت آحبس انشافذَن

تهتى انًجهت بجًُع األبحبث انتٍ تعبنج يىاضُع راث عالقت ببنًعبسف انتبسَخُت وانسُبسُت 

 وانحضبسَت نبالد انشافذَن  وانششق األدنً انقذَى ونهعصىس انقذًَت واإلساليُت كبفت

شافذَن وصذوس ,انًجهذ انخبنج/انعذد ًَخم هزا انعذد استًشاسا بعذ استئنبف يجهت آحبس ان   

وانهغىَت نهًجتًع انعشبٍ عًىيًب  االحبسَت.تهذف انًجهت إنً نشش انًعشفت 8112األول ين عبو 

وانعشاقٍ خصىصًب ورنك عن طشَق األبحبث انتٍ تقّذو بهب انسبدة انببحخُن فٍ انًجبل واجتُبصهب 

 االختصبصيشحهت انتحكُى انعهًٍ انزٌ قذيه األسبتزة روٌ 

أدعى اإلخىة انًختصُن بآحبس انعشاق وانششق األدنً انقذَى واإلساليُت وانهغبث انعشاقُت     

انقذًَت وانكتبببث انًسًبسَت وحضبسة بالد انشافذَن وانششق األدنً انقذًَت نهًسبهًت بؤبحبحهى فٍ 

 انقبديت األعذاد 

 

 

 ومن هللا التوفيق
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 إيلونا من مذينت بيكاسي -سمسو عقود إيجار غير منشورة من عهذ الملك البابلي  

 د. ياسر جابر خليل                                                                    

  جامعت الموصل -ثارآلكليت ا                                                    

 : الملخص

 بع انزوٙ ششو ذ ػُٓوب رُقٛجوبد انٓٛو ح     عثؼوخ َصوٕن يوٍ ػقوٕص ا ٚجو     ٞصعاؿوخ  انجذش ْوٕ   

 ٙ  ـوووووُٕادروووووم نثوووووٕ ػُزٛكايضُٚوووووخ ثٛكبؿوووووٙ   وووووٙ يٕاؿوووووًٓب نه   انؼبيوووووخ نٝصوووووبع ٔانزوووووغاس  ووووو

. ٔانغقى انطُٛٛخ ْظِ ٔيؼٓب انًجًٕػخ انًكزش خ  ٙ ْظا انزم يذ ٕظخ  وٙ  2003، 9111-2002

ٕن اٞعثؼوخ  غ، ٔيُٓوب انُصو  ز سانً نؼصغ انجبثهٙ انقضٚىثجغضاص، ٔشهٓب رؼٕص إنٗ ا ٙانًزذف انؼغاق

ٕ  َٓب رؼٕص إنوٗ ػيوٍ ان  يٕضٕع صعاؿزُب ْظِ،  ئ ثوٍ انًهوك   ق.و  ا9392-9371إٚهَٕوب ا -ًهوك ؿًـو

دًٕعاثٙ، ٔرذًم  ٙ يضبيُٛٓب ػقٕص إٚجبع ٞيٕال غٛغ يُقٕنخ، ٔرذضٚوضا  إٚجوبع دقوٕل شًوب  وٙ      

 .اثغ انضبنش ٔانغ ٍٛاٞٔل ٔانضبَٙ، ٔإٚجبع ثٕٛد  ٙ انُص انُصٍٛ

 

Abstract 

 This article deals with four Old Babylonian cuneiform texts 

unearthed at Tell Abu-Enteek (ancient Pekasi) during the Iraqi Expedition 

carried out on the last few years. These texts dated to the reign of  

Samsi-iluna  son of Hammurapi, king of Babylon (1749-1712B.C). Now 

in the Iraq Museum, Baghdad. 

 : المقذمت

شوٛب ، جوغد   ٔ َنشٓضد انًجزًؼبد انًزًضَخ انقضًٚخ يُٓب ٔانذضٚضخ صوٕعا  يزؼوضصح نشوٙ  نَ   

ػض َٔظى رؼبع وذ ػهٛٓوب   ثًٕججٓب انؼبصاد ٔاؿزقغد ػهٛٓب اٞػغاف، ٔنصجذذ ثًغٔع انؼيٍ قٕا

 صعاشب  نهؼضانخ.  إ انًجزًؼبد

ٌ ٔشبٌ انـجت انظ٘ نٔجض رهك انقٕاػض ٔٔنوض  كغرٓوب  وٙ طْوٍ      ٗ ، دبجزوّ  ا َـوب رُظوٛى،   إنو

 نضع  انًُبػػبد انزٙ قض رذصم ثٍٛ ن غاص انًجزًغ. 

انًجزًؼبد  ٙ انؼصٕع انقضًٚوخ،   بٙ رؼبع ذ ػهٛٓزٔا ٚجبع ْٕ ٔادض يٍ رهك انجٕاَت ان

 ٓى ٔيؼبيالرٓى. د ػالقبد اٞ غاص ٔؿهَٕشدضصٔقٕاػض يزُٛخ  نؿؾٔ ق  ػهٗ دكًزّ انُظىٔن

زذقووق  ٛووّ يُ ؼووخ انطووغ ٍٛ ا ٚجووبع  ووٙ انؼٓووٕص انقضًٚووخ قووض َظدووَى ٔ ووق ػقووض ر  ٚكووٌٕثووظنك ٔ

ْٔوٕ انًـوزضًغ، ٔنؿوبؽ انًُ ؼوخ انًزذققوخ ْوٕ        انًزؼبقضٍٚ، ًْٔب انًؤجغ ْٕٔ انًبنك، ٔانًـوز جغ 
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انشووٙ  نٔ رهووك  ْووظٍٚ انطووغ ٍٛ، ٔقووض ٚكووٌٕ ْووظا انًووبل، ٔٚزغرووت ػهووٗ طنووك انزؼايووبد يزجبصنووخ ثووٍٛ

صٔاد رـوزشضو نهؼعاػوخ. ٔقوض ٚكوٌٕ ػقوبعا  يضوم انجٛوذ نٔ اٞعاضوٙ         نٔ نٔ ػغثوخ  اٞشٛب ، دٕٛاَوب  ن 

انؼعاػٛخ نٔ انجـبرٍٛ. ٔرزؼاٚض نًْٛخ رهك اٞشٛب  انُ ؼٛخ  ٙ انًجزًؼبد انًضَٛخ ثضعجخ ر ٕق ثكضٛغ 

 رُؼضو  ٙ انًجزًؼبد انقجهٛخ نٔ انجضٔٚخ.  ػًب ْٕ  ٙ انًجزًؼبد انغٚ ٛخ، ٔركبص

يووب َقووٕصا  شًووب ْووٙ انذووبل  ووٙ  إٔنؿووبؽ ا ٚجووبع، ْووٕ قٛووبو انًـووز جغ ثووض غ نجووغح نهًووؤجغ  

شووٛقم نٔ  ووٙ صووٕعح ػُٛٛووخ شًووب ْووٕ يزؼووبعف ػهٛووّ  ووٙ انًجزًؼووبد انؼغاقٛووخ      دبضووغَب نٔ ثٓٛوو ح

ٍ       الؿًٛبانقضًٚخ، ٔ ٔانذٕٛاَوبد ٔدزوٗ اٞصٔاد     وٙ إٚجوبع اٞعاضوٙ انؼعاػٛوخ شوبنذقٕل ٔانجـوبرٛ

 زٙ رـزشضو  ٙ انؼعاػخ. ان

ٔ وق  ػهوٗ  انًؼًٕل ثٓب قضًٚب  ٔيضهٓب  وٙ انٕقوذ انذبضوغ ْوٕ نٌ ٚوزى رذضٚوض طنوك        ٔانقبػضح 

يووب ثًقزضووٗ اٞػووغاف نٔ رجؼووب  نهقووٕاٍَٛ انًؼًووٕل ثٓووب. إاالر وبق انًووضٌٔ ثووٍٛ انًووؤجغ ٔانًـووز جغ،  

شوكم يوٍ اٞشوكبل، ٔٚشوكم      ّ٘انشوغٔط ػُوّ ثوبَ   ػ نًٓب ٔٚكٌٕ ْظا االر بق يهؼيب  نهطغ ٍٛ، ٔالٚجٕ

 ٚهج  شالًْب نٔ ادضًْب إنٗ انقضب  نهذكى ثًُٛٓب.  ٌ دصم َؼاٌعإانشغٔط 

ٔيووٍ انُبدٛووخ انًٕضووٕػٛخ، شووغهذ ػقووٕص ا ٚجووبع  ووٙ انؼصووغ انجووبثهٙ انقووضٚى ثًشزهووف          

 اٞسوووغٖ، ْٔوووظا نَٕاػٓوووب، انًُقٕنوووخ ٔغٛوووغ انًُقٕنوووخ دٛوووؼا  شجٛوووغا  يوووٍ ثوووٍٛ انؼقوووٕص االقزصوووبصٚخ    

يب نشضرّ انُصٕن انًـًبعٚخ انًكزش خ  ٙ رم نثٕ ػُزٛكايضُٚخ ثٛكبؿٙ 
 9ا

، ٔيوٍ انزهوٕل اٞصغٚوخ    

 اٞسغٖ.

يب  سزالف يهٕشّ، ٔالؿًٛب ٙ صٛغزٓب ثب انقضٚى ا ٚجبع  ٙ انؼصغ انجبثهٙسزه ذ ػقٕص ٔا

  ٕ إٚهَٕوب -ٚزؼهق ثبٞيٕال غٛغ انًُقٕنخ  ٙ ػيٍ دكى انًهوك ؿًـو
 2ا

ب ػقوٕص إٚجوبع اٞعاضوٙ    ، ٔيُٓو 

ٌ طنوك انؼبْوم    ٙ انغبنت إنٗ ظبْغح ي بصْب ْٕ ن ٚؼٕصانؼعاػٛخ ٔرذضٚضا  انذقٕل ٔانجـبرٍٛ، ْٔظا 

دز وب   خ شقوبصح انجوٛا انوظٍٚ ؿوًخ نٓوى ثبال     يُخ اٞعاضٙ إنٗ اششبن يٍ طٔ٘ انًكبَخ  ٙ انـهط

ثٓب نٔ اؿزضًبعْب طٛهخ ثقبئٓى  ٙ انشضيخ
 7ا

َ ـوٓى اؿزضًبعْب ث ًًُٕدٍٛ ٔٚزؼظع ػهٗ ْؤال  ان .
 7ا

. 

سوغٍٚ ٚقٕيوٌٕ ثؼعاػزٓوب،    ٔيٍ نجم االَز بع يٍ ْظا انذق، ُنجغد رهك اٞعاضوٙ إنوٗ نشوشبن آ   

ال رشزهوف  وٙ   نقب  َـجخ يٍ انًوبل نٔ انًذصوٕل، ٚذوضصِ ػقوض ٚجوغو ثوٍٛ انطوغ ٍٛ، ْٔوظِ انطغٚقوخ          

ٚؼطووٗ  إطنًصووهذخ ، ؿووى اابشووٙ  ػًووب ْووٕ يؼًووٕل ثووّ  ووٙ ٔقزُووب انذبضووغ ٔانزووٙ رؼووغف يذهٛووب  ث   

 انًـزضًغ ْٕٔ انًؼاعع نصبدت اٞعض َـجخ يٍ انًذصٕل نٔ يب ٚؼبصنٓب يٍ انًبل.

ٔٚالدظ صاعؽ ْظا انُٕع يٍ انؼقٕص، شضغح ػقٕص إٚجبع اٞعاضٙ انؼعاػٛخ  ٙ ػيٍ طنوك  

ٍ ًهوٕ   انٔثضعجخ ر وٕق نػوضاصْب انؼقوٕص اٞسوغٖ انًُـوٕثخ إنوٗ        إٚهَٕب -انًهك اؿًـٕ  وٙ   اٜسوغٚ

ٕ    انجبثهٛخ انقضًٚخ انـبثقٍٛنخ انـال -ٔانالدقٍٛ نّ، ْٔظا ٚؼطٙ انًؤشغ نهجبدضٍٛ  وٙ نٌ انًهوك ؿًـو
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إٚهَٕووب ػاص  ووٙ يووُخ اٞعاضووٙ إنووٗ اٞشووشبن، ٞؿووجبة قووض ركووٌٕ نٓووب ػالقووخ ثظووغٔف يؼُٛووخ، نٔ   

 ئٍظ. ٔقزيؼبنجخ نٕاقغ شبٌ ٚزطهجّ انٕضغ انـٛبؿٙ نهًًهكخ 

صٌٔ انجٛوغ ٚؤشوغ دبنوخ ي بصْوب، نٌ      .ػهوٗ ا ٚجوبع  ٔيٍ َبدٛخ نسغٖ،  ئٌ اقزصبع انؼقوٕص  

ٚضرووّ انُصووٕن انًـووًبعٚخ  ذ ٕٚيٓووب يًهٕشووخ نهـووهطخ، ْٔووظا يووب ن  جًٛووغ اٞعاضووٙ انؼعاػٛووخ شبَوو 

هذ يٍ ػقٕص اقزصغد ػهٗ ػقٕص ا ٚجبع يٍ ػصغ ْظا انًهك ٔس إطانًكزش خ  ٙ يضُٚخ ثٛكبؿٙ، 

ٔشغائٓب اٞعاضٙ انؼعاػٛخ رذًم يضبيٍٛ ثٛغ 
 5ا

. 

ٕ    ،ٔرذهٛهٓوب  عثؼخ َصوٕن يـوًبعٚخ  ح  َنش يكغؽ نقغا انجذ ػوخ انزوٙ   ْوٙ يوٍ ثوٍٛ انًجً

انؼبيخ نٝصبع  ٙ رم نثوٕ ػُزٛوك اثٛكبؿوٙ  ْٔوٙ يذ ٕظوخ  وٙ انًزذوف         شش ذ ػُٓب رُقٛجبد انٓٛ ح

ق.و 9392-9371إٚهَٕب ا-انؼغاقٙ ثجغضاص، ٔرؼٕص إنٗ ػيٍ انًهك انجبثهٙ ؿًـٕ
 6ا

.  

 ٌّ ط انًـوًبع٘ ٔثبنهغوخ اٞشضٚوخ ٔثبنهٓجوخ انجبثهٛوخ، ٔرًٛوؼد       ْظِ انُصٕن يكزٕثوخ ثوبنش  إ

ٓوب انقوبََٕٙ انًزوٍٛ، انوظ٘ شوبٌ ؿوبئضا        ئشزبثزٓب ثضقخ اٞؿهٕة، ؿٕا  نشبٌ طنك  ٙ انقٕاػض نٔ  ٙ ثُب

ٕٚيٓووب  ووٙ انًجزًووغ انجووبثهٙ انقووضٚى، انووظ٘ شووبػذ  ٛووّ ػضانووخ انقووٕاٍَٛ انزووٙ ؿووُٓب انًهووك انؼظووٛى          

ق.و 9350-9312دًٕعاثٙ ا
 3ا

. 

يُقٕنوخ اصُوبٌ يُٓوب إٚجوبع دقوٕل      ٚجبع ْظِ انضعاؿخ، ْٙ ٞيوٕال غٛوغ   إٌ يضبيٍٛ ػقٕص إ

نعسووذ جًٛؼٓووب انضبنووش ٔانغاثووغ ًْووب إٚجووبع ثٛووٕد ، ٔقووض    ٔانُصووبٌ ، ًْٔووب انووُو اٞٔل ٔانضووبَٙ

 . إٚهَٕب ٔثـُٕاد دكًّ انًشزه خ-ثؼصغ انًهك ؿًـٕ

زٙ نى روغص  وٙ ػقوٕص إٚجوبع ؿوجقزٓب      انؼجبعاد انػضص يٍ يٍ انًالدظ  ٙ ْظِ انؼقٕص ٔعٔص 

 rabûْٔوٕ يوٍ انًصوضع     ir-ra-ab-buيٍ ْظا انًٕقغ،  قض ٔعَص  وٙ انوُو اٞٔل ان ؼوم اٞشوض٘     

ّٙ : ثًؼُووٗ ًّوو ، ، ٚكجووّغ، ٕٚؿووّغاًُٚوو ٙ انذقووم، إط ػووبصح يووب ٚووغص ْووظا ان ؼووم  ووٙ ػقووٕص إٚجووبع     ن٘ ُٚ

ػقٕص ا ٚجبع انًكزش خ يٍ يضُٚخ ثٛكبؿٙ الؿًٛبٔ ،انجـبرٍٛ
 2ا

. 

ًوٍ انجوضٚغ ثبنوظشغ نٌ ثوضل ا ٚجوبع      إٚجبع انجٕٛد  ٙ ْظِ انضعاؿخ،  نيب  ًٛب ٚشو ػقٕص 

 ٙ جًٛغ ػقٕص إٚجبع انجٕٛد ٚذضص ثبنؼقض ثشكم صبثذ ٔغبنجب  يب ٚض غ ثضل ا ٚجبع يوٍ يوبصح ان ضوخ    

ٔاؿووزشضو اانشووٛقم   ٛٓووب ٔدووضح نهووٕػٌ يووغ اسووزالف انكًٛووخ، عثًووب رجؼووب   سووزالف يـووبدخ انجٛووذ        

ٔنٔصووب ّ
 1ا

نعثؼووخ  ثهوو   ثووضل ا ٚجووبع  ٛووّ قووض ٌ انووُو انضبنووش، نعانًٓووى  ووٙ ْووظا انًٕضووٕ ٔنؼووّم .

يوٍ ان ضوخ إنوٗ يبنوك انجٛوذ شض ؼوخ أنوٗ،         ٔادوض  شوقم  رى رـهٛى  إطشٛقالد يٍ ان ضخ ٔنًضح ؿُخ، 

ٞ  ،عثًب ٚكٌٕ ْظا انًجه  يقبثم إٚجبع يوضح يذوضصح ٔنوزكٍ صالصوخ نشوٓغ     ٔ ًُـوهى   ٌّٔطنوك   ْوٕ   انًجهو  ان

انًجهوو  ْووٕ دجووؼ شووٛقالد ن٘ عثووغ انًجهوو ، نٔ عثًووب ٚكووٌٕ ْووظا   خعثؼوويووٍ ثووٍٛ َن ٔادووض شووٛقم  ضووخ

نهؼقبع، نٔ يب ٚؼغف ثٕقزُب انذبضغ اثبنؼغثٌٕ ، ْٔوظِ انذبنوخ  غٚوضح يوٍ َٕػٓوب  وٙ ػقوٕص اٚجوبع         

 انجٕٛد. 
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ٌّ ّٛ نيب انُو انغاثغ  قض نٕدظ  نًوب   ر شٛوض زذ  ٙ ػقض ا ٚجبع، ْٔظا ّجنضغاع انجٛذ قض ص ن

ْٕ يؼًٕل ثّ  ٙ ٔقزُب انذبضغ ث ٌ رضجذ اٞضغاع ٔانًٕجٕصاد صاسم انجٛذ قجم اؿزالو انًوؤجغ  

انجضٚغ ثبنظشغ نٚضب  نٌ جًٛغ ػقٕص إٚجبع انجٕٛد  ٙ انؼصغ انجبثهٙ انقوضٚى  يٍ نهجٛذ يٍ انًبنك. ٔ

ّ   ضْب نيب  ٙ نٔل ٕٚو يٍ انشوٓغ نٔ آ ٚزى ػق سوغ ٚوٕو يُو
 90ا

ثوغاو انؼقوض  وٙ    ى إٔ وٙ انوُو انغاثوغ رو     .

ٕ عٚشر ئّ ح إنٗ اثغاو ػقض  ٚجبع ثٛذ ٔاػطبنٔل إشبع انشٓغ ، ْٕٔ ثظنك ٚؼّضيُزصف  انٛوٕو    ب  ْو

     ً بعٚخ انزوٙ ؿزكزشوف   انشبيؾ ػشغ يٍ انشٓغ ن٘  ٙ يُزصو ّ، ٔنغثًوب ؿوزؼٔصَب انُصوٕن انًـو

 ًضم ْظِ انذبنخ. ث  ٙ انًـزقجم 

197381( م.ع 1)  

  ؿى2.3×7.3×6.0 القياساث:

3  IKU  
┌

A.ŠA3
┐

 Obv. 

└A.ŠA3┘  pa-la-la  

KI    pa-la-la  

└
m.

┘a-[wi]-li-ia  

u3    
┌

i-ta
┐

-na-pa-di 5. 

a-└na┘  
┌

ŠE.GIŠ.I3
┐

   u3   ŠE.IM     

└a┘-na   ša-lu-uš-<tim>  

u2-└še┘-[Si]  

U4.BURU14.
┌

ŠE
 ┐

 Lo.ed. 

ša-lu-
┌

uš
┐

 10. 

i-ma-da-du
! 

 

[ X ]   IKU   A.ŠA3    pa-la-la Rev. 

┌
ir

┐
-ra-ab-bu-u2      

IGI   zi-ri-ir3-ra  

DUMU   Sa-└i┘-du-um 15. 

IGI    i-bi-
d.
Nin-tu  

LU2    KURUN2.NA  
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IGI    
d.
EN.ZU-[ma]- └gir┘    DUB.SAR  

ITI     ŠE.KIN.[KU5   UD   X   KAM] Up.ed. 

MU    sa-[am-su-i-lu-na   LUGAL.E] 20. 
 

 :  انزغجًخ

 إٚكٕ 7دقم ايـبدزّ    انٕجّ

 دقم ثبالال 

 يٍ ثبالال 

 نٔٚهٛب 

 ٔ إرُجبص٘ .5

 نـاػعاػخ  انـًـى ٔانشؼٛغ 

 ٞجم انضهش 

 َغّجَن 

 ػُض ٔقذ انذصبص انذب خ انـ هٗ

 انضهش .11

 ٚض ؼٕا 

 [  إٚكٕ ايٍ  دقم ثبالال X]  انق ب

 ٚكجغٔا، ًُٕٚا 

 عا-إع-نيبو ػٚغ٘ 

ّٔو-باثٍ  ص .11  إٚض

 َُزٕ-نيبو  إٚجٙ 

 صبدت انذبَخ 

 انكبرت يبشغ-نيبو ؿٍ 

 [ يٍ شٓغ نطاع   Xانٕٛو ]  انذب خ انؼهٛب

 إٚهَٕب انًهك[-ؿُخ ؿـ]ـًـٕ .11
 

 الترجمت العامت:      

 انشؼٛغ خ نغغض اػعاػ ، ثبالال ايبنك انذقم  ٔ نٔٚهٛب ٔإرُجبص٘ثٍٛ يذضص انًـبدخ  ػقض إٚجبع دقم      

  ٔركجٛغِ انذقم ػهٗ نٌ ٚقٕيب ثزًُٛخ  ،ذ انذصبصـقصهش اانًذصٕل  ٚض غ ػُض ٔٔانـًـى، يقبثم       

 .ػضص يٍ انشٕٓص يبؤقض ُنثغو انؼقض َن      
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 المالحظاث: 

1 .KU  ٔدضح ؿٕيغٚخ نقٛبؽ انًـبدبد ٔثبٞشضٚخ :ikûm
 99ا

. 

9 .A.ŠA3 شهًخ ؿٕيغٚخ رؼُٙ دقم ٔثبٞشضٚخ :eqlum
 92ا

. 

2 .pa-la-la.اؿى ػهى يظشغ ٚغص ٞٔل يغح : 

7 .KI ُٗايٍ  ٔثبٞشضٚخ  :: دغف جغ ؿٕيغ٘ ثًؼištu
 97ا

. 

6 .a-na ُٗاإنٗ  :: دغف جغ نشض٘ ثًؼ
 97ا

. 

6 .ŠE.GIŠ.I3 ُٙاؿًـى  ٔثبٞشضٚخ  :: ي غصح ؿٕيغٚخ رؼšamaššammu
 95ا

. 

3 .ša-lu-uš-<tim>اؿى  ٙ دبنخ انجغ يٍ ا :šaluštuًؼُٗ انضهش  ث
 96ا

. 

2 .u2-še-Si ؼووم يضووبعع يووٍ صووٛغخ  :š انـووججٛخ نهشووشو انضبنووش انً ووغص انًووظشغ يووٍ انًصووضع 

wāSû ثًؼُٗ نجـَغ
 93ا

. 

1 .U4.BURU14.ŠE  يصوووووووطهخ ؿوووووووٕيغ٘ ٚؼُوووووووٙ اإنوووووووٗ ٔقوووووووذ انذصوووووووبص  ٔثبٞشضٚوووووووخ : 

 a-na maškanim صائًب   ٙ ػقٕص انؼصغ انجبثهٙ انقضٚى ، إط رغص ْظِ انصٛغخ
 92ا

. 

99 .i-ma-da-du  ؼم يضبعع يٍ انصٛغخ  :G  نهششو انضبنش انجًغ يٍ انًصضعmadādu 

اٚض ؼٕا ، ٚكٛهٕا  :ثًؼُٗ
 91ا

. 

97 .ir-ra-ab-bu-u2  ؼم يضبعع يٍ انصٛغخ  :N  ٍانًجُٙ نهًجٕٓل نهششو انضبنش انجًغ ي

اٚكجغٔا  :ثًؼُٗ rabûانًصضع
 20ا

. 

97 .IGI ُٙيبو  ٔثبٞشضٚخ اَن :: ي غصح ؿٕيغٚخ رؼpānu
 29ا

. 

93 .LU2. KURUN2.NA ُٙاصبدت انذبَخ  ٔثبٞشضٚخ  :: يُٓخ ؿٕيغٚخ رؼsābû
 22ا

. 

92 .DUB.SAR ُٙاانكبرت  ٔثبٞشضٚخ  :: يصطهخ ؿٕيغ٘ ٚؼtupšarru
 27ا

. 

91 .ITI ُٗاشٓغ  ٔثبٞشضٚخ  :: ي غصح ؿٕيغٚخ ثًؼwarḫu م ؿّج :ر  نّ٘عْٔٙ  ٙ انؼغثٛخ اَن

عٚزانز 
 27ا 

. 

91 .ŠE.KIN.KU5: ؿى شٓغ ؿٕيغ٘ ٚقبثهّ ثبٞشضٚخ اadaru طاعْٕٔ شٓغ آ
 25ا

. 

91 .UD ي غصح ؿٕيغٚخ رؼُٙ إٚو  ٔثبٞشضٚخ ا :ūmum 
 26ا

. 

91 .KAMػاليخ صانخ رهذق ثبٞػضاص انزغرٛجٛخ :
 23ا

. 

20 .MUُٙاؿُخ  ٔثبٞشضٚخ  :: شهًخ ؿٕيغٚخ رؼšattu
 22ا

. 

20  .LUGAL.E  :ُٙايهك  ٔثبٞشضٚخ :شهًخ ؿٕيغٚخ رؼ šarrum ٔاE ٙ  ضًٛغ ان بػم  

دبنخ انً غص
 21ا

. 
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927217  و.ع 2ا  

  ؿى2.5×7.2×5.9انقٛبؿبد: 

[ X ]  IKU  A.ŠA3 Obv. 

┌
A

┐
.ŠA3   ḫa-ab-lum  

KI    ḫa-ab-lum  

LUGAL   A.ŠA3    BI.KE4  

m.d.
AMAR.UTU-ḫa-[zi-ir]    5. 

└a-na    MU┘  1   [KAM]        

[IB2.TA.E3.A] Lo.ed. 

[GU2.UN   MU   1   KAM]  

[ _ _ _ _ _ ]   
┌

I3.AG2
┐.[E] Rev 

┌
IGI

┐  a-ri-ik-[i-di-bēl] 10. 

└IGI┘  i-li2-ša-
┌

tum
┐

  

DUMU  IR3-KU-bi  

IGI   na-bi-ir    DUB.SAR  

ITI   NE.NE.GAR    UD   9   KAM  

MU    sa-am-su-i-lu-na   <LUGAL.E> Up.ed.15. 

DINGIR   SAG.DU.GA.NI
!
.<RA>  

 

 انزغجًخ: 

 [ إٚكXٕدقم ايـبدزّ   ] انٕجّ

 دقم سب نثهٕو 

 يٍ سب نثهٕو 

 يبنك دقهّ 

 سب]ػع[-يغصٔر .5

 نـُخ ٔادضح 

 ـَغ[ّج]َن انذب خ انـ هٗ
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 غرّ نـُخ ٔادضح[ّج]َن 

 ] _ _ _ _ _ [ ؿٛكٛم انق ب

 ثٛم[-]إٚض٘-]نيبو[ نعٚك .11

 شبرٕو-نيبو  إٚهٙ 

 شٕثٙ-نثٍ ٔعص 

 نيبو َبثٛغ انكبرت 

 ةو انزبؿغ يٍ شٓغ آانٕٛ 

 إٚهَٕب انًهك-ؿُخ ؿًـٕ .95 انذب خ انؼهٛب

إٚهَٕب انًهك  جهت نًؼجٕصِ ػغشوب  يوٍ انوظْتأرًضم ْوظِ انـوُخ انشبيـوخ       -اانـُخ انزٙ ؿًـٕ 

إٚهَٕب -يٍ دكى انًهك ؿًـٕ
 70ا

. 

 انزغجًخ انؼبيخ:        

 يبو ػضص يٍ انشٕٓص.ٔقض ُنثغو انؼقض َن ،نًضح ؿُخ ٔادضحدقم ثٍٛ سب نثهٕو ٔ يغصٔر سبػع  ػقض إٚجبع       

 انًالدظبد:

9 .LUGAL   A.ŠA3    BI.KE4 :         ٙصٛغخ ؿٕيغٚخ غبنجوُب يوب رو رٙ  وٙ ػقوٕص إٚجوبع اٞعاضو

bēl ēqlišuٔرؼُٙ ايبنك دقهّ  ٔثبٞشضٚخ  ،انؼعاػٛخ  ٙ انؼصغ انجبثهٙ انقضٚى
 79ا

. 

5 .
m.d.

AMAR.UTU-ḫa-[zi-ir]   : ايغصٔر ٚججٙ  :ؿى ػهى يظشغ ثًؼُٗا
 72ا

. 

3 .IB2.TA.E3.A   ٙ ْوٕ   Siū  ٔثبٞشضٚوخ  : اَنجَّوغَ : صٛغخ  ؼهٛخ ؿٕيغٚخ  ٙ انوؼيٍ انًبضوٙ رؼُو

اٚؤجغ  :ثًؼُٗ WaSûنهششو انضبنش انً غص انًظشغ يٍ انًصضع  G ؼم يبٍض يٍ صٛغخ 
 77ا

. 

2 .GU2.UNُٙجغح  ٔثبٞشضٚخ ان :: شهًخ ؿٕيغٚخ رؼbiltu
 77ا

. 

1 .I3.AG2.E : ٙ ْٔوٕ  ؼوم يضوبعع     imaddadٔثبٞشضٚوخ   ،ؿوٛكٛم  :صٛغخ  ؼهٛخ ؿٕيغٚخ رؼُو

ثًؼُٗ اٚكٛم  madāduنهششو انضبنش انً غص يٍ انًصضع  Gيٍ صٛغخ 
 75ا

. 

90 .a-ri-ik-[i-di-bēl] ُٗاطعاع انـٛض انطٕٚهخ  :: اؿى ػهى يظشغ ثًؼ
 76ا 

. 

97 . NE.NE.GAR ٚقبثهّ ثبٞشضٚخ اشٓغ ؿٕيغ٘ : اؿى ،abu ٙ  انشٓغ انشبيؾ ْٕٔ  

ٔع انضبنضخشظنك  ٙ رقٕٚى يضُٚخ َ غ يٍ ػصغ نانزقٕٚى انجبثهٙ، ٔٚغص 
 73ا

. 
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181191( م.ع 7)  

  ؿى2×5×2.5 القياساث:

E2  
┌

ka-ri-bu
┐

-[um] Obv. 

KI
┌

ka
┐

-ri-bu-um  

LUGAL  E2  E.KE4  

m.
a-wi-il-

d.
IM  

a-na  KA.KEŠDA2    MU   1   KAM 5. 

┌
IB2

┐
.TA.E3.A     

KA.KEŠDA2    MU   1   
┌

KAM
┐

  

4   GIN2    KU3.[BABBAR]  

I3. └LA2┘.[E]      

ŠA3.BA    1  GIN2   [KU3.BABBAR] Lo.ed.10. 

ma-ḫi-ir
 

 

ma-na-ja-tim  ša   a-na   bi-
┌

tim
┐

 Rev. 

i-ša-ka-nu  

ma-ja-ar-
d.
AMAR.UTU  

ni-ka-as-si 15. 

i-
┌

ma
┐

-aḫ!
-ḫa-ar-šu  

IGI   DUMU-ia-gu-za  

IGI   ši-ir-pa-la-a   

IGI  [ X ]- └ab┘-ba2-a   

[ ITI     ŠE.KIN].KU5   UD   30   KAM 20. 

[MU    sa-am]- └su┘-i-lu-na   LUGAL.E  

[ _ _ _ _ _ _ _ ] Up.ed. 
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 :  الترجمت

 ثٛذ شبِع ثٕؤو انٕجّ

 ِع ثٕؤويٍ شب 

 يبنك ثٛزّ 

 اصص-نٔٚم 

 نإلٚجبع نـُخ ٔادضح .5

 َغجََّن 

 ا ٚجبع نـُخ ٔادضح 

  ضخ دشقال 7 

 ؿٛؼٌ 

 يٍ ضًُٓب ٔادض شقم ] ضخ[ .90 انذب خ انـ هٗ

ًُـزهى   ان

 انُ قبد انزٙ اص ؼذ نًبنك  انجٛذ انق ب

 صجزذ 

 نيبو ا نّ يغصٔر 

 انذـبة .95

 ٚـزهًّ 

 شٕػا-ٚب-نيبو يبع 

 ن-ثبال-نيبو شٛغ 

 ن-نثجب -[ Xنيبو ]  

 طاع[انٕٛو انضالصٌٕ ايٍ  ]شٓغ آ .20

 إٚهَٕب انًهك-]ؿُخ ؿًــ[ـٕ 

 ] _ _ _ _ _ _ [ 

 

 الترجمت العامت:        

 ان ضخ، يقبثم شًٛخ يذضصح يٍ نًضح ؿُخ ٔادضحاصص -نٔٚمٔ شبِع ثٕؤو يبنك انجٛذ ٍ ثّٛ ثٛذػقض إٚجبع                   

 يبو ػضص يٍ انشٕٓص.ٔقض ُنثغو انؼقض َن          
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 المالحظاث: 

9 .E2 ُٙاثٛذ  ٔثبٞشضٚخ  :: ي غصح ؿٕيغٚخ رؼbītu
 72ا

. 

5 .KA.KEŠDA2 ُٙاا ٚجبع  ٔثبٞشضٚخ  :: شهًخ ؿٕيغٚخ رؼkisru
 71ا

. 

2.GIN2 ٌ  اٞٔػاٌ غووى ٔ ووق 2.7  ٔرؼووبصل اšiqluٔثبٞشضٚووخ ا ،: ٔدووضح ؿووٕيغٚخ نقٛووبؽ اٞٔػا

انًؼبصغح
 70ا

. 

2. KU3.BABBARُٙا ضخ  ٔثبٞشضٚخ  :: شهًخ ؿٕيغٚخ رؼkaspu
 79ا

. 

1 .I3.LA2.Eُٗاؿٛؼٌ  ٔثبٞشضٚخ  :: صٛغخ  ؼهٛخ ؿٕيغٚخ ثؼيٍ انًضبعع ثًؼišaqqal
 72ا

. 

90 .ŠA3.BAُٙايٍ ضًُٓب  ٔثبٞشضٚخ  :: شهًخ ؿٕيغٚخ رؼina libbi
 77ا

. 

99 .ma-ḫi-ir اؿى  بػم يٍ صٛغخ : G يٍ انًصضع maḫāru ُٗاانًـزهى  :ثًؼ
 77ا

. 

92 .ma-na ḫa-tim ُٗاَ قبد  :: شهًخ نشضٚخ  ٙ دبنخ انجغ ثًؼ
 75ا

. 

97 .i-ša-ka-nu ؼووم يضووبعع يووٍ صووٛغخ  :G  نهشووشو انضبنووش انً ووغص يووٍ انًصووضعšakānu 

اٚضجذ  :ثًؼُٗ
 76ا 

. 

95 .ni-ka-as-si ُٙاانذـبة  :: شهًخ نشضٚخ رؼ
 73ا

. 

96 .i-ma-aḫ-ḫa-ar-šu  ؼووم يضووبعع يووٍ صووٛغخ  :G  نهشووشو انضبنووش انً ووغص يووٍ انًصووضع

maḫāru ٗاٚـووزهى  :ثًؼُوو
 72ا

ضووًٛغ يزصووم نهشووشو انضبنووش انًووظشغ انغبئووت  ٛصووجخ   šu، ٔانووـ 

اٚـزهًّ  :انًؼُٗ
 71ا

. 
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139791م.ع  (1)   

  ؿى2.7×7.6×6.2 القياساث:

[E2  si-im-] 
┌

ti-na
┐

-bi-[um] Obv. 

┌
KI  si 

┐
-im-ti-na-bi-[um]  

<LUGAL  E2  E.KE4>  

[m.]
└ni┘-id-na-tum   

[NAM]    MU   1   KAM       5. 

[NAM]  KA.
┌

KEŠDA2
┐

      

[IB2].TA.<E3>.└A┘     

[KA.KEŠDA2]   MU   1   KAM    

[ X ]   GIN2    KU3.BABBAR     I3. LA2.E      

[a]-na   ḫi-ti3    a-na   E3 10. 

┌
i
┐

-ša-ak-
┌

ka
┐

-nu Lo.ed. 

i-na  KA.KEŠDA2  bi-
┌

tim
┐

  

└ma┘-ḫa-ar-ra-
┌

tim
┐

 Rev. 

IGI   └
d.
IM┘-qa2-ra-at  

[IGI   X - X]- ša-nim 15. 

[IGI  X  X  X ]  

[IGI  X  X  X ]  

[ITI  X  X  X  UD]  15 [KAM]  

ID2   [sa-am- su-i-]└lu-na┘     

[ X  X  X  X ] Up.ed.20. 
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 الترجمت: 

 َبثٛؤو-]ثٛذ ؿًٛـ[ـزٙ انٕجّ

 َبثٛـ]ـؤو[-يٍ ]ؿًٛـ[ـزٙ 

 >يبنك ثٛزّ< 

 َٛضَبرٕو 

 ]نـ[ــُخ ٔادضح .5

 جََّغَن 

 ]ا ٚجبع[ نـُخ ٔادضح 

  [X شقم  ضخ ] ٌؿٛؼ 

 انضغع اانظ٘  ٙ  انجٛذ 

 صجَذ  .11 انذب خ انـ هٗ

  ٙ إٚجبع انجٛذ 

 انزـهٛى انق ب

 قغآد-نصص نيبو 

 [ شبَى  X  X نيبو] 

 [ X  X  X]نيبو  .11

  [ X  X  X]نيبو  

 [ X]انٕٛو[ انشبيؾ ػشغ ]يٍ شٓغ  

إٚهَٕب انًهك  اد غ  قُبح أْٙ انـُخ انغاثؼخ يٍ دكًّ -انـُخ انزٙ اؿًـٕ انذب خ انؼهٛب
 50ا 

. 
 

 الترجمت العامت:          

 نًضح ؿُخ ٔادضح يقبثم شًٛخ يذضصح يٍ  َضَبرٕويبنك انجٛذ ٔ  ثٛؤوَب-ؿًٛزٙػقض إٚجبع ثٛذ ثٍٛ            

 انؼقض نيبو ػضص يٍ انشٕٓص. ُدغعان ضخ، ٔقض           

 المالحظاث:

1 .<LUGAL  E2  E.KE4>: ٔعٔص ْظِ رت قض َـٗ شزبثخ ْظا انـطغ، دٛش إٚجضٔ نٌ انكب ٌ

 ظشٕع ْٕ ٔشٛم نًبنك انؼقبع.انششو انً نٗ يهكٛخ انؼقبع، نٔ نؼمَّ انؼجبعح نإلشبعح إ

11 .ḫi-ti3:  ٍشهًخ نشضٚخ يītuḫ    ثًؼُٗ اانضغع، اًْٞبل  ْٔٙ قغٚجخ جضا  يٍ انكهًوخ انؼغثٛوخ

اانشط  
 59ا

. 
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 انُصٕن انًضعٔؿخ  ٙ ْظا انجذش يٍ يضُٚخ ثٛكبؿٙجضٔل 

 انغقى انًزذ ٙ عقى انذ غٚبد انًٕؿى انطجقخ  انغغ خ انًغثغ انُو

 927312 2322 انغاثغ انضبَٛخ 16 91/5 انُو اٞٔل

 927217 2210 انغاثغ انضبَٛخ 11 20/5 انُو انضبَٙ

 917567 7755 انغاثغ اٞٔنٗ 926 29/5 انُو انضبنش

 936729 9212 انضبَٙ انضبَٛخ 33 97 انُو انغاثغ

 ومنها تل أبو عنتيك )بيكاسي( ،( بالد بابل وعميها مواقع المدن1خارطة )ال
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5. 

10. 

Obv. 

Rev. 

15. 

Up.ed. 

1 (IM.183792) 

Lo.ed. 

20. 
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5. 

10. 

Obv. 

Rev. 

15. 

Up.ed. 

2 (IM.183893) 

Lo.ed. 

5. 

10. 

Obv. 

Rev. 

15. 

Up.ed. 

3 (IM.194564) 

Lo.ed. 

20. 
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5. 

10. 

Obv. 

Rev. 

15. 

Up.ed. 

4 (IM.176381) 

Lo.ed. 
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Obv. 

Rev. 

 

Up.ed. 

1 (IM.183792) 

Up.ed. 
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Obv. 

Rev. 

 

Up.ed. 

2 (IM.183893) 
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Obv. 

Rev. 

 

3 (IM.194564) 

Lo.ed. 
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Obv. 

Rev. 

 

Up.ed. 

4 (IM.176381) 

Lo.ed. 
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 :الهوامش 

                                           
ص صوالس  شوى جُوٕة يضُٚوخ ثبثوم ٔٚذوبص     50ٔػهٗ َذٕ  ،شى شًبل شغق يضُٚخ انكٕ خ23ٚقغ رم نثٕ ػُزٛك ػهٗ ثؼض   9ا

 يذب ظبد ْٙ ثبثم ٔانقبصؿٛخ ٔانُجف ٔاالؿى انقضٚى نهًضُٚخ اثٛكبؿٙ ، نهًؼٚض ُٚظغ:  

يذًووض، ندًووض شبيووم، يالدظووبد ػبيووخ ػهووٗ انُصووٕن انًـووًبعٚخ يووٍ رووم نثووٕ ػُزٛووك انًٕؿووًٍٛ انضووبَٙ ٔانضبنووش        

 . 9 ، ن2000-9111، ا50، يجهخ ؿٕيغ، انًجهض 2000-2009

  . 9قى أػٍ يٕقغ انزم ُٚظغ انشبعطخ ع

ق.و . نهًؼٚض 9392-9371ػبو نهًضح ا 72ؿبثغ يهٕ  انؼصغ انجبثهٙ انقضٚى ْٕٔ نثٍ انًهك دًٕعاثٙ دكى نًضح   2ا

 .72، ن9132ُٚظغ: ثصًخجٙ،  غط، شُٕػ انًزذف انؼغاقٙ، ثغضاص، 

ؿوبنخ يبجـوزٛغ غٛوغ    انؼجبص٘، عايٙ ػجض انذكٛى قبؿى، ن غاص انقٕاد انًـهذخ  ٙ ػٓض انًهك انجبثهٙ دًوٕعاثٙ، ع   7ا

 . 93، ن2006يُشٕعح، جبيؼخ انًٕصم، 

 .953، ن9126ْٕعؿذ، شهُغم، دًٕعاثٙ يهك ثبثم ٔػصغِ، رغجًخ: غبػ٘ شٛغٍٚ، ثغضاص،   7ا

إثغاْٛى، ٚبؿغ جبثغ سهٛوم، ػقوٕص إٚجوبع غٛوغ يُشوٕعح يوٍ انؼصوغ انجوبثهٙ انقوضٚى يوٍ روم نثوٕ ػُزٛوك، نطغٔدوخ                 5ا

 .971، ن2092انًٕصم، صشزٕعاِ غٛغ يُشٕعح، جبيؼخ 

إنٗ انضشزٕعح نيٛغح ػٛضاٌ انظْت يضٚغ ػبو انًزبدف ٔإنٗ انضشزٕع ندًض شبيم يوضٚغ ػوبو    ٔانؼغ بٌ نرقضو ثبنشكغ  6ا

 انزذغٚبد ٔانزُقٛجبد، نًٕا قزٓى ػهٗ صعاؿخ انغقى انطُٛٛخ انًُشٕعح  ٙ ْظا انجذش.

شوغاف اٞؿوزبط   انضشزٕعاِ انزٙ نػضْب انجبدش، ثئدخ نى ركٍ ْظِ انُصٕن يٍ ثٍٛ انُصٕن انًُشٕعح  ٙ نطغٔ  3ا

ػهووٙ ٚبؿووٍٛ انججووٕع٘ انًشووغف اٞٔل، ٔانووضشزٕع ندًووض شبيووم يذًووض انًشووغف انضووبَٙ، ٔانزووٙ َٕقشووذ ثزووبعٚز        

  ٙ جبيؼخ انًٕصم.  29/6/2092

 .979إثغاْٛى، ٚبؿغ جبثغ سهٛم، انًصضع انـبثق، ن  2ا

 .975ق، نإثغاْٛى، ٚبؿغ جبثغ سهٛم، انًصضع انـبث  1ا

 .975إثغاْٛى، ٚبؿغ جبثغ سهٛم، انًصضع انـبثق، ن  90ا

(11) ŠL, P.264  ;   MDA,  P.87:105. 

(12) CAD, E, P.249:b. 

(13) SUM.L, P.89. 

(14) CAD, AII, P.100:a   ;  AHw, P.47:a. 

(15) MAD, P.367. 

 .537ن، 2090  انججٕع٘، ػهٙ ٚبؿٍٛ، قبيٕؽ انهغخ اٞشضٚخ انؼغثٛخ، نثٕ ظجٙ، 96ا
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