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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل السجمة البحهث العمسية التي تقع في تخررات: -ٔ

 . اإلسالميو  القديم بفرعيوعمم االثار  -
 بميجاتيا و الدراسات السقارنة. القديسة المغات -
 . القديسةو الخطهط  السدسارية الكتابات -
 . والحزارية التاريخية الدراسات -
 .     ةياالثار  الجيهلهجيا -
 . اآلثاري السدح  تقشيات -
 . ةياالنثروبهلهج الدراسات -
 . والترميم الريانة -

 تقدم البحهث الى السجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبسدافات مفردة بين Microsoft Word(، وبشظام )A4يطبع البحث عمى ورق ) -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 (، وبشدختين ورقيتين. CD)االنكميزية، ويدمم عمى قرص ليزري 

(، يميو اسم الباحث ودرجتو العمسية ومكان ٙٔيطبع عشهان البحث وسط الرفحة بحجم ) -ٗ
 (، وبالمغتين العربية واالنكميزية.٘ٔ(، بحجم )e-mailعسمو كامال والبريد االلكتروني )

( ٓٓٔيجب ان يحتهي البحث ممخرا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كمسة.

 تزسين البحث كمسات مفتاحية تتعمق بعشهان البحث ومزسهنو. -ٙ

(، لكل من ٕٔجم )تكتب ارقام اليهامش بين قهسين وترد متدمدمة في نياية البحث بح -ٚ
 واالنكميزية. السرادر العربية

( سم، واليسين واليدار ٘ٗ.ٕكهن أبعاد الرفحة من كل االتجاىات من االعمى واألسفل )ت -ٛ
 ( سم.ٚٔ.ٖ)



ان ال يكهن البحث قد تم نذره سابقا أو كان مقدما لشيل درجة عمسية أو مدتال من ممكية  -ٜ
 فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطيا عشد تقديسو لمشذر.

 تباع االسس العمسية الدميسة في بحثو.يمتزم الباحث با -ٓٔ

 يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو ليتشاسب مع مقترحات الخبراء واسمهب الشذر في السجمة. -ٔٔ

(، صفحة وفي حال تجاوز العدد السطمهب يتكفل ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٕٔ
 ديشار.( ٖٓٓٓالباحث بدفع مبمغا اضافيا عن كل صفحة اضافية قدره )

 ال تعاد اصهل البحهث السقدمة لمسجمة الى اصحابيا سهاء نذرت أم لم تشذر. -ٖٔ

ترقم الجداول واالشكال عمى التهالي وبحدب ورودىا في البحث، وتزود بعشاوين،  وتقدم  -ٗٔ
 بأوراق مشفرمة وتقدم السخططات بالحبر االسهد والرهر تكهن عالية الدقة.

امال في اليامش مع وضع مخترر السردر بين قهسين في يذار الى اسم السردر ك -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحسل الباحث ترحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغهية وطباعية. -ٙٔ

البالغة  واالستالل تعسل السجمة وفق التسهيل الذاتي، لذلك يتحسل الباحث اجهر الشذر -ٚٔ
 الف ديشار عراقي فقط. وخسدة عذر (، مائةٓٓٓ٘ٔٔ)

يزود كل باحث بسدتل من بحثو، أما ندخة السجمة كاممة فتطمب من سكرتارية السجمة لقاء   -ٛٔ
 ثسن تحدده هيأة التحرير. 

 ترسل البحهث عمى البريد االلكتروني لمسجمة: -ٜٔ

E-mail: uom.atharalrafedain@gmail.com 
  



 ثثد احملروٌاخ
 

 العنهان اسم الباحث الصفحة
 تهطئة إسساعيلخالد سالم  ٔ

 زىراء محسهد دمحم نظام ٖٙ-ٖ 
 اآلمثال الخاصة بالحيهان في السرادر السدسارية الدهمرية خالد سالم إسساعيل

 -ٜٓٛنشهرتا )الثاني( -الحس التاريخي عشد السمك اآلشهري تهكمتي احسد زيدان الحديدي ٓٙ-ٖٚ
 ق.م ٗٛٛ

 حدشين حيدر عبد الهاحد ٓٛ-ٔٙ
 مؤيد دمحم سميسان

السدسارية عمى طبعات َأختام حكام السدن من عرر أور الكتابات 
 الثالثة

ٛٔ-ٜٛ 
 دمحم أحسد دمحم

 سالم يحيى الجبهري 
 أثر الحهاس في الرهرة الذعرية عشد أدباء بالد الرافدين

 نجاة عمي دمحم التسيسي ٕٙٔ-ٜٜ
 فاتن مشرهر دمحم الغانسي

 ٕٛٓٓ-الفخار الفرثّي من تل مدكن السهسم اأَلول

 دراسة مقارنة مع المغة العربّية القمب السكانّي في المغة األكدّية عباس إبراهيم صابر ٛٗٔ-ٕٚٔ

ٜٔٗ-ٔٙٙ 
 مشاىل أسامة جارهللا الخيرو

 شكيب راشد آل فتاح
 مرويات عّز الدين ابن األثير عن معارك قهات السهصل

 م(٘ٚٔٔ-ٗٚٔٔىـ/ٔٚ٘-ٓٚ٘مع صالح الدين األيهبّي )

ٔٙٚ-ٕٔٛ 
 دمحم عميسميسان 

 سفيان ياسين إبراهيم
 ممكية األراضي الزراعية وجبايتيا في اليشد

 م(ٗٔ –م ٓٔىـ /ٛ -ىـ ٗ)القرن 
 عمم الفمك في الترهير العثساني شيساء جاسم البدري  ٕٙٓ-ٖٛٔ
 "دراسٌة لشرهص مدساريَّة غير مشذهرة من العرر الدهمرّي الحديث" حدين دمحم رضا الِحْسَيري  ٕٕٙ-ٕٚٓ
 اإلنكميزي القدم 

 إليهنهرا مارياني ٗٔ-ٖ
نساذج فخار من العرر البرونزي السبكر )الدور الرابع( من ام 

 الحفريات في جشهب بالد الرافدين

نظرة عمى الريف االشهري الحديث: مدتهطشة العرر الحديدي الثالث  كابراييل جاكهزا ٕٗ-٘ٔ
 لسشطقة تل تاسمي جيدك في وادي اصالحية )تركيا(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 تهطئة

          خالد سالم إسماعيل  . أ

    رئيس التحرير                                                                

 

ثار الرافدين الذي يتزامن مع آن ُأقدم الجزء األول من السجمد الثامن من مجمة أيدرني  

التي تردرها  2112عام  السجمد األول مشها  صدور ذكرى مرور عذر سشهات عمى 

 إلىثار بجامعة السهصل، فزال عن حرهل السجمة عمى مهافقة لالنزسام اآلكمية 

وهه انجاز هام من ضسن الخطهات  22/8/2122العالسي بتاريخ  DOAJمدتهعب 

 لسهاكبة التطهر الدريع الحاصل ؛لتي رسسشاها لمشههض بهاقع السجمةالطسهحة والدديدة ا

في الشذر العمسي وااللكتروني في العراق والعالم. نذكر كل من ساهم ودعم وساند في 

 ثار الرافدين.آالتقدم الذي حرل في مجمة 

 ن يهفقشا ويددد خطانا.أندأل هللا                 
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 جامعة ذي قار /�ل�ة اآلثار /ثار والحضارة القد�مةقسم اآلمدرس في  *
E-mail: hussien@utq.edu.iq 

٢٠٧ 

"ثالحدی من العصر السومريّ  غیر منشورةة لنصوص مسمار�َّ  "دراسةٌ   
 

 *ري یَ مْ حسین دمحم رضا الحِ 
 

 ٢٠٢٢-٧-١٧ تار�خ قبول النشر:               ٢٠٢٢-٦-٩تار�خ تقد�م ال�حث للمجلة: 
 

 الملخص:
، النصوص االقتصاد�ة واحدة من اهم الوثائق التي تعكس حالة المجتمع االقتصاد�ة تعد      
مهمة الوثائق العصور غزارة �الاكثر من ق.م)  ٢٠٠٤-٢٢٠٠( العصر السومري الحدیث و�عد

�درس ال�حث ار�عة نصوص و لدراسة حالة المجتمع االقتصاد�ة واالجتماع�ة لتلك المدة، هذا 
، نصان منهم تار�خ�ة اً ص�غ ضمن جم�عها، مجهولة المعثرالعراقي  المتحف منغیر منشورة 

لساللة اور الثالثة،  الرا�عق.م) الملك  ٢٠٢٩-٢٠٣٧( سین-شوالى مدة حكم الملك  ان�عود
لهذه  االخیرق.م) الملك  ٢٠٠٤-٢٠٢٨سین (-ابيالى مدة حكم الملك  انعود� واآلخران
یتعلق �مضامین النصوص، والثاني دراسة النصوص یتضمن ال�حث ثالثة محاور األول الساللة، 

الن اصل وعمل استنساخ یدوي لهذه النصوص، و  من حیث القراءة والترجمة وشرح المفردات
، و حاولنا تحدید منطقتهم علیهمالنصوص غیر محدد لذلك قمنا بدراسة اسماء االشهر المدونة 

 . الواردة في النصوصدراسة لمعاني االسماء الشخص�ة والمحور الثالث یتعلق ب

 دراسة، نصوص مسمار�ة، غیر منشورة، العصر السومري الحدیث. الكلمات المفتاح�ة:

 
"A Study of Unpublished Cuneiform Texts from Neo-

Sumerian Period" 
 

Hussein Mohammed Ridha Al Hummeri 

 
Abstract: 

     The economic texts are considered as one of the most important 
documents that reflect the economic condition of society, Neo-Sumerian 
Period  (2200-2004 B.C) is one of the most abundant regards the greatest 
period that provides important documents to study the economic a social 
conditions of that period, this research studied four unpublished 
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٢٠٨ 
 

cuneiform texts belong to Iraqi Museum, but their location and reference 
are unknown, among all of them are historical formulas, two of them date 
back to Šū-Suen (2037-2029 B.C), the forth king of Ur III dynasty, the 
other two date back to Ibbi-Suen (2028-2004 B.C)  the last king of this 
dynasty, the research includes three sections the first deals with the 
contents of the cuneiform texts, the second about transliteration, 
translations and vocabulary explanations of these texts, as well as making 
manual copies for these texts, since the origin of these texts doesn’t have 
determined the researcher studied the names of the months that were 
scribed on them and tried to determine their regions, the third section is  
studying  personal names that mentioned in these texts these.  

Keywords: Study, cuneiform texts, unpublished, Neo-Sumerian period. 
 

 اوًال: مضامین النصوص المسمار�ة الواردة في ال�حث
:)م.ع ٢١٢٦٨١( النص األول  

السا�ع من تقو�م مدینة نیبور  ماخ في الشهر-من قبل نام شعیركم�ة من ال تسلموصل 
سین وهي -في السنة الثان�ة من حكم الملك شو، مدینة ادب (�سما�ة) تقو�م والثالث في(نفر) 

 آبزو)، حالة النص جیدة و�حتوي على ط�عة ختم-نكي (مادارإله ُزفتت فیها سفینة اإل السنة التي
 .غیر واضحة المعالم أسطواني

:)م.ع ٢١٢٧٨٠( النص الثاني  

الســا�ع مــن  مــاخ �كفالــة شخصــین فــي الشــهر-مــن قبــل نــا الجعــةمــن  ألنــواع تســلموصــل 
والثاني من تقو�م مدینـة ادب  داكان (در�هم)،-شور بوز  تقو�م مدینة اور، والسادس من تقو�م مدینة

فیھا مدینة سیمانوم،  وهي السنة التي دمرتسین -حكم الملك شولمدة السنة الثالثة  من، (�سما�ة)
 .غیر واضحة المعالم أسطوانيختم  طبعة حالة النص جیدة نسبیا، ویحتوي على

 :)م.ع ٢١٢٧٨٤( النص الثالث

وطحــین ودقیــق خشــن وخبــز مــن قبــل  جعــةلكم�ــات مــن مــواد مختلفــة تشــمل تســلم وصــل 
، (نفـر) والثالـث فـي تقـو�م مدینـة ادب (�سـما�ة) السا�ع من تقو�م مدینة نیبورماخ، في الشهر -نام

حال��ة ال��نص جی��دة نس��بیا، ویحت��وي عل��ى طبع��ة خ��تم . ســین-الســنة الثالثــة مــن حكــم الملــك شــوفــي 
 .غیر واضحة المعالم أسطواني

 



 "دراسٌة لنصوص مسمار�َّة غیر منشورة من العصر السومرّي الحدیث"                  حسین دمحم رضا الِحْمَیري 

٢٠٩ 
 

 ):م.ع ٢٣٥٤٧٨( النص الرا�ع

الثالـث ، فـي الشـهر وخبز لمجموعة من الم�عوثین الملكیـین جعةلكم�ات من  توز�عوصل 
سـین، حالـة الـنص جیـدة -ولـى مـن حكـم الملـك ابـيك)، في السـنة األ�ساكر -(ایري  تقو�م مدینة في
 حتوي على ط�عة ختم.� وال

هاوتحلیل تهاوترجمثان�ًا: قراءة النصوص المسمار�ة   

Text (1): IM.212681 
Details of the text:   (١) معلومات النص 
Museum's number: IM.212681      ٢١٢٦٨١ - م.ع المتحفي:الرقم  
Dimensions:4.4 * 3.6 * 1.5 cm   :سم ١,٥×٣,٦×٤,٤اال�عاد 
Subject: receipt of barley  الموضوع: وصل استالم شعیر 
Date formula: 
 2nd year of reign of the king Šū-dSîn 

 :التار�خ�ةالص�غة 
 سین-السنة الثان�ة من حكم الملك شو

 العر��ة: الترجمة القراءة:
 

Obv.   الوجه 
 1.1.4.0  še gur (�ان) من الشعیر ٤(بي) ١(كور) ١  
 mu-na-aḫ-tum مكان العمل  
 ki Nam-maḫ ta ماخ-من نام  
 u4-ba-a  الوقتفي ذلك   

Rev.   القفا 
5- šu-ba-ti ٥ استلم- 

 itidu6-ku3 
  المكان المرتفع المقدسشهر

  
SEAL IMPRESSION 

 

 

 ختمط�عة 

 

 mu ma2-dara3-abzu/ 

dEn-ki-ka ba-ab/du8 
 بزوآسنة ما دارا 

 (طلیت �القار) سفینة انكي، ٌزفتت
 

 الترجمة اإلنكلیزیة:



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢١٠ 
 

1. 1 gur 1(pi) 4(ban) barley/ workplace/ from Nammaḫ/ in that time/ 
5. received/ monthholy hill/ year (that) the boat of Enki (which called) ibex 
of the Abzu, caulked. 

 
 شرح المفردات 

še :األكد�ة(شعیر) �قابها  :مفردة سومر�ة �معنى� )še'um( )١(. 
gur :كد�ةمفردة سومر�ة �قابلها �األ )kurrum () لتر) في  ٣٠٠وهي وحدة مك�ال الحبوب تعادل

 .)٢(مقای�س الوقت الحاضر
mu-na-aḫ-tum: (مكان العمل) وقد تسبق �المفردة السومر�ة ( :�معنى مفردة اكد�ةé لتشكل (

 .)٣() لتأتي �المعنى نفسهé-mānaḫtumت�ة (آلالص�غة ا
ki ….. ta :٤( لى)إ (من .... :حرف جر �معنى(. 

u4-ba-a :)u4-ba ((ذلك الوقت) :مصطلح سومري �معنى )٥() ،a ( ظرف) مكانالحرف جر 
 .)٦()المختص

šu-ba-ti: كد�ة ) في ص�غة المبني للمجهول، �قابلها �األتسلم( :ص�غة فعل�ة سومر�ة �معنى
)illeqqi) من المصدر (leqû( )٧(. 

itidu6-ku3: :(iti) كد�ة(شهر) �قابلها �األ :مفردة سومر�ة �معنى )(w)arḫum ()٨( . 

du6-ku3) ((المكان المرتفع المقدس) :اسم شهر سومري �معنى )وهو الشهر السا�ع من )٩ ،
  .)١٢( مدینة ادب (�سما�ة) في تقو�م )١١(والثالث  )١٠(تقو�م مدینة نیبور (نفر) 

mu :كد�ة(سنة)، �قابلها �األ :مفردة سومر�ة �معنى )šattum ()١٣(.  

ma2-dara3-abzu :)ma2 (ـــــــى ـــــــة(مر�ـــــــب، ســـــــفینة) ، �قابلهـــــــا �األ :مفـــــــردة ســـــــومر�ة �معن  كد�

)elippu( )١٤( ،(dara3) ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــردة ســـــــــــــــــومر�ة �معن ـــــــــــــــــة(َوعـــــــــــــــــل) ، �قابلهـــــــــــــــــا �األ :مف  كد�

)turāḫu()١٥()،abzu( (الم�ـــاه العم�قـــة) و�االكد�ـــة  :مفـــردة ســـومر�ة �معنـــى)apzû(  وهـــو مكـــان
 ،)١٦( ع فــي جــوف االرضقــعلــى شــكل مح�طــات مــن الم�ــاه العذ�ــة تســكان �ــالد الرافــدین  هتصــور 

 . )١٧(له إنكيإلاوالمصطلح �أكمله �طلق على مر�ب 
dEn-ki-ka) :dEn-ki (لاللـــــه إنكـــــي التســـــم�ة الســـــومر�ة )ا(ســـــید االرض) و�قابلهـــــ :و�عنـــــي )١٨ 

م علـــى اســـضـــافة الداخل�ـــة داة اإلأحالـــة قواعد�ـــة تكونـــت مـــن الصـــاق ) ka(، )١٩() dEaكد�ـــة (�األ
لـــه والمصـــطلح الـــذي �ســـ�قه مـــع ســـقوط المتكونـــة بـــین اســـم اإل) ak( ضـــافةداة اإلأمـــع ) -k( لـــهاإل

 .)٢٠(ت�ع �صوت علةلم یُ  ألنه) k( الصوت الصح�ح
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٢١١ 
 

ba-ab-du8: وهــي فــي  ، )، طلیــت �الزفــت(ُزفتــت، ُملئــت الشــقوق  :صــ�غة فعل�ــة ســومر�ة �معنــى
ن مــن وّ مكــمقطــع صــوتي ) ab( أداة الجملــة الفعل�ــة ،) ba( للمجهــول، وتتكــون مــن صــ�غة المبنــي

انعكــاس المفعــول �ــه والــذي �عــود الــى الســفینة، �قابــل هــذه ) b( الصــاق صــوت العلــة فــي األداة مــع
 .)٢١( )peḫû) من المصدر (ippeḫi( كد�ةالص�غة �األ

* * * * * 

Text (2): IM.212780 
 of the text Details:    )٢(معلومات النص

 Museum's number: IM.212780  ٢١٢٧٨٠ - م.ع الرقم المتحفي:

 Dimensions: 5.0 * 4.0 * 1.6 cm سم ١,٦×٤,٠×٥,٠اال�عاد: 

  Subject: receipt of beer تسلم جعةالموضوع: وصل 

 :الص�غة التأر�خ�ة

 سین-السنة الثالثة من حكم الملك شو
Date formula: 3rd year from reign 
of the king Šū-Sîn 

 الترجمة العر��ة: القراءة:
 

Obv.   الوجه 
 0.4.1.5  sila3  [kaš.x] الجعة(س�ال) من ٥(�ان) ١(بي) ٤  
 3.2.3.0 kaš-du gur اعت�اد�ة جعة(�ان) ٣(بي) ٢(كور) ٣  
 ki-a!-naĝ ensi2/ ke4-ne مكان سكب قرابین الحكام  
 giri3 Geme3-du6-ku3-ga دو�ا-��ما الوس�ط  

Rev.   القفا 
5- u3 Ab-ba-kal-[la] ٥ كاال-و اب�ا- 

 ki Nam-maḫ ta الى ماخ-من نام  
 kisib3 Ur- du6-ku3-[ga] دو�ا-ختم اور  
 B L A N K فـــراغ  
 iti[a2]-ki-ti (رأس السنة) اكیتي عید شهر  

 
[mu dŠū-dSuen] si-ma-num2

[ki] 
سین مدینة -شو(التي) الملك سنة ال

 س�مانوم 
 

10- [mu]-ḫul ١٠ ُدمر- 

 الترجمة االنكلیز�ة:



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢١٢ 
 

1. 4 (pi) 1 (ban) 5 sila [beer]/ 3 gur 2(pi) 3(ban) ordinary beer/ place of 
(funerary) libations of governors/ under responsibility of Geme-dukuga/ 
 Rev. 5. and Abbakala/ from Nammaḫ to/ seal of Ur-dukuga/ month (festival 

of) Akiti/ year (that) Šū-Suen (which) Simanumcity/ 10. destroyed. 

 شرح المفردات 

sila3 : كد�ــة (لكیــل الحبــوب والز�ــوت، �قابلهــا �األ تســتعملوحــدة ســومر�ةqû /qaوهــي تعــادل ،( 
 .)٢٢() في الوقت الحاضرواحد (لتر 

 kaš: كد�ة () �قابلها �األجعة( :مفردة سومر�ة �معنىšikarum( )٢٣(. 
kaš-du :٢٤(عاد�ة)  جعة( :مصطلح سومري �معنى(. 

:ki-a-naĝ ،٢٥( السكب المقدس) مصطلح سومري یطلق على مكان تقدیم القرابین (الذبیحة(.  

:ensi2-ke4-ne   (ensi2) ( كد�ـة�قابلها �األ )حاكم( :�معنى مفردة سومر�ةiššakku( )٢٦(،      

  (ke4-ne) حالة قواعد�ة  تكونت من الصاق أداة اإلضافة )ak (مـع أداة الجمـع للشـخص العاقـل  

)e.ne( )٢٧(. 

3irig :( كد�ة) �قابلها �األالوس�ط، الناقل( :مفردة سومر�ة �معنىšēp( )٢٨(. 
:u3 ٢٩((و)  :حرف عطف �اللغة االكد�ة �معنى(. 

:kišib3 ( كد�ة) �قابلها �األختم( :مفردة سومر�ة �معنىkunukku( )٣٠(. 
: itia2-ki-ti  طلـق علـى احتفـال اكیتـو و�االكد�ـة (اسـم شـهر سـومري�akītu( ، معنـى االسـم عیـد

ـــة)٣١(ورأوهـــو الشـــهر الســـا�ع مـــن تقـــو�م مدینـــة اكیتـــو (رأس الســـنة)،   ، والســـادس مـــن تقـــو�م مدین
 .)٣٣( ، والثاني من تقو�م مدینة ادب (�سما�ة))٣٢( داكان (در�هم) -بوزر�ش

si-ma-num2
ki : نھ�ا تق�ع ال�ى الش�مال م�ن ب�الد أاسم مدینة لم یتم تحدید موقع بش�كل دقی�ق، یعتق�د

ši-ma-num2""وترد بصیغ عدیدة منھا  الرافدین
ki ٣٤( آلتيكما في النص ا(. 

:mu-ḫul (ًدمــَر) ، للشــخص الثالــث المفــرد ،  :صــ�غة فعل�ــة ســومر�ة فــي زمــن الماضــي �معنــى
ـــة�قابلهـــا �األ ـــة ) mu( تتكـــون مـــن،  )šalputtu( مـــن المصـــدر)، išluput( كد� ـــة فعل� أداة جمل

  وهــــي ،(حطــــم، دمــــر)، و�ــــأتي هــــذا الفعــــل �صــــ�اغة أخــــرى  :جــــذر فعــــل ســــومري �معنــــى) ḫul(و

)ba. ḫul ( (ُدمرت) :�معنىو وهذه الص�غة في حالة المبني للمجهول )٣٥(. 
 

Text (3): IM.212784 
Details of the text: (٣)معلومات النص    
Museum's number: IM.212784    :٢١٢٧٨٤ - م.ع الرقم المتحفي  
Dimensions: 5.0 * 4.2 * 1.6 cm  :سم ١,٦×٤,٢×٥,٠اال�عاد  
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Subject: receipt of beer, flour, 
semolina and bread   
 

وطحین ودقیق  جعة تسلموضوع: وصل الم
وخبزخشن   

Date formula: 3rd year from reign of 
the king Šū-Sîn 

 :الص�غة التأر�خ�ة

سین-السنة الثالثة من حكم الملك شو  

 الترجمة العر��ة: القراءة:
 

Obv.   الوجه 
 0.0.2.0   kaš-da الجعة(�ان) من ٢  
 0.0.0.5   sila3  zi3 gur (س�ال) من الطحین �مك�ال الكور٥  
 0.0.2.0   sila3  dabin /   الطحین الخشن(�ان) س�ال من ٢  
        Dumu-sag      ساك-ُدمو  
5- 0.0.1.0   inda3  ٥ (�ان) من الخبز١- 
Rev.   القفا 

 ki Nam-maḫ ta ماخ-من نام  

 
 

SEAL IMPRESSION 
 

 ط�عة ختم
 

 itidu6.ku3 
  المكان المرتفع المقدسشهر

 mu   ši-ma-n[um2]ki / 

            ba-ḫul 
 س�مانوم مدینة السنة (التي) 

 ُدمرت
 

 الترجمة االنكلیز�ة:

1. 2 (ban) beer/ 5 sila flour (by) gur (measure)/ 2 (pi) semolina/ Dumu-
sag/5. 1 (pi) bread/ from Nammaḫ/ monthholy hill/ year (that) Simanumcity  
has been destroyed. 

 شرح المفردات:
:kaš-da  یرد غالباً في نصوص العصر الجعةمصطلح سومري یطلق على نوع من أنواع ،

  .)٣٦(االكدي 
 :zi3كد�ة ()، �قابلها �األطحین( :سومر�ة �معنى مفردةqēmu( )٣٧(. 

dabin :( كد�ة�قابلها �األ ،) دقیق خشن( :مفردة سومر�ة �معنىtappinnu( )٣٨(. 
 :inda3كد�ة ((خبز)، �قابلها �األ :سومر�ة �معنى مفردةakalum( )٣٩(. 

* * * * * * 



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢١٤ 
 

Text (4): IM.235478 
Details of the text: )٤معلومات النص(     
Museum's number: IM.235478    :٢٣٥٤٧٨ - م.ع الرقم المتحفي  
Dimensions: 6.7 * 4.0 * 1.9 cm  :سم ١,٩×٤,٠×٦,٧اال�عاد  
Subject: receipt of beer and bread   وخبز جعة توز�عوضوع: وصل الم  
Date formula: 1st year from reign of 
the king I-bi-Suen 

 :الص�غة التأر�خ�ة

سین-ابيمن حكم الملك االولى السنة   

 الترجمة العر��ة: القراءة:
 

Obv.   الوجه 
 3 sila3 kaš 2 sila3 inda3 س�ال خبز ٢ جعةس�ال  ٣  
 lugal Ur-dEn-lil2 lu2 kiĝ-gi4-a/  انلیل الم�عوث الملكي-اور  
 u4 ki-maški ta  الیوم الذي جاء من مدینة ��ماش  
 ki lugal-da ĝen-na  الى مكان الملك  
5- 3 sila3 kaš 2 sila3 inda3 ٥ س�ال خبز ٢ جعةس�ال  ٣- 

 Ur-dŠul-pa-e3 [lu2]/ -kiĝ-gi4-a lugal 
                 

 أي-�ا-شول-اور
 الم�عوث الملكي 

 القفا

 3 sila3 kaš 2 sila3 inda3 س�ال خبز ٢ جعةس�ال  ٣  
 A-ḫu-ţabu (du10) lu2-kiĝ-gi4-a lugal الم�عوث الملكي طابو-اخو  

 u4 a-ša3 niĝin.de3  im-e/ re-ša-a دي-یوم الذي جاءوا الى حقل ن�كن  

10- 3 sila3 kaš 2 sila3 inda3 ١٠ س�ال خبز ٢ جعةس�ال  ٣- 
Rev.   القفا 

 Ur-dNin-gublaga lu2-kiĝ/ 
                       -gi4-a lugal 

 كو�الكا الم�عوث-نین-اور
 الملكي 

 

 u4 maškim lu2 di-da-ka-še3 
                       im-ĝen-na-a 

الیوم الذي جاء من اجل المسؤول 
 القضائي

 

 3 sila3 kaš 2 sila3 inda3 س�ال خبز ٢ جعةس�ال  ٣  

 Nu-ur2-i3-li2 lu2-kiĝ/ 
                       gi4-a lugal 

 ایلي الم�عوث -نور
 الملكي

 

15- u4 ki ensi2-ka-še3/ im-ĝen-na-a     
                          

 -١٥ الیوم الذي جاء الى مكان الحاكم
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 zi-ga نفقات  
 itikir11-si-ak انثى الحمل المقرن  شهر  
 mu dI-bi2-dSuen/ lugal            (تنصیب) سین-ابيالملك سنة  
Le.edge   

 u4-1-kam   الیوم األول  

 الترجمة االنكلیز�ة:

1. 3 sila beer 2 sila bread / (to) Ur-Enlil the royal messenger /when he 
came from Kimaš to the king's place / 5. 3 sila beer 2 sila bread/ (to) Ur-
Šul-pa-e the royal messenger /3 sila beer 2 sìla bread/ (to) Aḫu-ţabu the 
royal messenger/ the day when they came to field of Niĝin-de/  
10. 3 sila beer 2 sila bread/ Rev. (to) Ur-Nin- gublaga the royal messenger/ 
the day when he came for the secretary of the judiciaty/ 3 sila beer 2 sila 
bread/ (to) Nūr-ilī the royal messenger/ 15. the day when he came to the 
governor's place /expenditure/ month the third of Iri.saĝrig's calendar/ year 
(that) Ibbi-Suen (become) the king/ le. edge the first day.  

  شرح المفردات:

lu2 kiĝ-gi4.a lugal : (الم�عــوث الملكــي)، :وظ�فــة وهــيمصــطلح ســومري �طلــق علــى اســم 
 . )٤٠( )mār šipri( كد�ة�قابلها �األ)، lu2 kin.gi4.a( ةاآلت� ص�غةوهذا المصطلح �قرأ ا�ضًا �ال

: u4 ( كد�ة) �قابلها �األیوم( :مفردة سومر�ة �معنىūmmu() ًوتقرأ ایضا ،ud( )٤١( . 

:ki-maški  ٤٢(�ر�وك اسم مدینة تقع عند المرتفعات الواقعة جنوب مدینة( 

da : كد�ة�قابله �األ(مع)  :�معنىحرف جر �اللغة السومر�ة )itti( )٤٣(. 

ĝen-na :(ĝen)ـــــــى ـــــــة  ،(ســـــــار، ذهـــــــب، جـــــــاء)  :: جـــــــذر فعـــــــل ســـــــومري �معن ـــــــه �األكد� �قابل
)ālaku()و( .)٤٤na) مقطع صوتي جاء من الصاق صوت (n) مع (a .الحقة الفعل الماضي ( 

a-ša3 niĝin-de3 : 
  (a.ša3)كد�ــة ((حقــل)، �قابلهــا �األ :ســومر�ة �معنــى مفــردةeqlu( )٤٥( .(niĝin.dè) ســم حقــل ا

 .)٤٦(رجح �قع في هذه المدینة على األ اكر�كسیرد في نصوص مدینة ایري 

Im-e-re-ša-a :ص�غة فعل�ة سومر�ة تتألف من :- 
(im) أداة الجملة الفعل�ة : 



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢١٦ 
 

e-re)وجذر فعله في المفرد جاءوا، ذهبوا ،(ساروا :): جذر فعل سومري في حالة الجمع �معنى (
)ĝen( )٤٧(. 
)n…..(e)š( حشوة الفاعل للشخص الثالث الجمع)٤٨(. 
)ša من الصاق الحقة الفاعل للشخص الثالث الجمع مع ( مكّون) مقطع صوتيa الحقة الفعل (

 الماضي

maškim lu2 di-da-ka :القضائي،  المسؤولوهي ( ،مصطلح سومري �طلق على اسم وظ�فة
 .)٤٩(سكرتیر القضاء) 

 :ki ensi2-ka-še3 ارض الحاكم) یتكون من :/ مكان إلى( :مصطلح سومري �معنى- 
(ki) كد�ة ((ارض، مكان) �قابلها �األ :مفردة سومر�ة �معنىerṣetu( )و()٥٠ ،ensí مفردة (

 (حاكم). :�معنى
)še3 (اتجاه،  :حرف جر تفید الحر�ة واالتجاه �معنى�)كد�ة (لى) �قابلها �األإana ()٥١(. 

:im-ĝen-na-a (سار) تتألف من: :ص�غة فعل�ة سومر�ة �معنى- 
(im)) أداة الجملـــة الفعل�ـــة، وهـــو مقطـــع صـــوتي نـــاتج عـــن الصـــاق أداة الجملـــة الفعل�ـــة :i3 مـــع (

 .)٥٢( )imلى (إقلب  ي) الذibن المقطع () ل�كوّ bضمیر غیر العاقل (
(ĝen) و( ،(سار، ذهب، جاء) :�معنى: جذر فعل سومريna مـن الصـاق  مكـّون ) مقطع صـوتي

 ) الحقة الفعل الماضي. a) مع (nصوت (

zi-ga: ( كد�ة المصدر�قابل هذه الص�غة �األ )نفقات( :مصطلح سومري �معنىṣītu( )٥٣(. 
itikir11-si-ak : في نصوص مدینة هذا الشهر یرد)Iri-saĝrig( الشهر الثالث في  دّ ، اذ �ع

ایلي والذي -شهر في ارش�ف تورامسماء األأالشهر التاسع ضمن تسلسل �عد و ، )٥٤(تقو�م المدینة
رجح هو (شهر انثى الحمل ، معنى اسم الشهر على األ)٥٥( )Widellوضعه ال�احث فیدل(

  )siو( )٥٦( )puḫattu( �األكد�ةو نثى الحمل) أ( أتي �معنى) تkir11ن (إذ إ، المقرن)
 .ضافةداة اإلأ) ak، والـ()٥٧( )qarnuكد�ة (�األ (قرن) :تعني

: kam  ٥٨(ترتیبي عددلى إ العددأداة سومر�ة تحول(. 

 

 ً  سماء الشخص�ة الواردة في النصوصاألدراسة لمعاني : ثالثا

١. :Ab-ba-kal-la ) اســــم ذو صــــ�اغة ســــومر�ة یتكــــون مــــن مقطعــــینAb-baمعنــــى� (: 
كد�ـــــة ، �األ)قـــــوي ( :ســـــومر�ة �معنـــــى) صـــــفة kal، و()٥٩()abuكد�ـــــة ((اب، شـــــ�خ)، �األ
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)danānu ()و()٦٠ ،la) مقطع صوتي جاء من الصاق (a الحقة الصفات مع الصـوت (
 الصح�ح الذي �س�قه.

٢. A-ḫu-ţabu(du10):  كد�ـة  یتكـون مـن مقطعـین (أاسم ذو صـ�اغةaḫuاسـم �معنـى (: 
ــــــى ţābuو( ،)٦١(خ)أ( ــــــد( :) صــــــفة �معن ــــــب، جی ــــــى)٦٢()طی خ (األ :، ف�صــــــ�ح المعن

 .)٦٣(الطیب)
٣. Dumu-sag: ) اسم ذو ص�اغة سومر�ة یتكون من مقطعینDumu ،اسم �معنـى ابـن (

 ،)٦٥()rēšuكد�ـــــــة (و�األ ،)ول، رأسأ( :�معنـــــــىاســـــــم ) sagو(، )٦٤()māruكد�ـــــــة (و�األ
 ول).(االبن األ :ف�ص�ح المعنى

٤. Geme3-du6-ku3-ga:  اســم ذو صــ�اغة ســومر�ة یتكــون مــن)Geme3 (اســم �معنــى: 
 :اســـم �معنـــى مصـــطلح )،du6-ku3-ga(و ،)٦٦( )amātu, amtuكد�ـــة (و�األ ،)مـــة(أ

 عاله.أ ة والتي ورد ذ�ره سومر�الشهر وهو اسم الحد األ(المكان المرتفع المقدس) 

٥. Nam-maḫ: اســــم ذو صــــ�اغة ســــومر�ة یتكــــون مــــن مقطعــــین )Nam (داة مصــــدر�ة أ 
 .  (العظمة) :ل�ص�ح المعنى ،)٦٧()ṣīruكد�ة (، و�األ)عظ�م( :صفة �معنى) maḫ( و

٦. Nu-ur2-i3-li2) اسـم ذو صـ�اغة اكد�ـة یتكـون مـن مقطعـین :nūr( معنـى�: )٦٨()نـور(، 
) ضـــمیر متصـــل للشـــخص iو ( ،)٦٩(لـــه)إ( :) �معنـــىilكد�ـــة تتكـــون مـــن (أ) مفـــردة ilīو(
   .)٧٠(لهي)إ(نور  :ول المتكلم المفرد، ل�ص�ح المعنىاأل

٧. Ur-du6-ku3-ga:  ســــــومر�ة یتكــــــون مــــــن مقطعــــــین (اســــــم ذو صــــــ�اغةUrمعنــــــى� (: 
 ).المكان المرتفع المقدس( :مصطلح سومري �معنى) du6-ku3-ga(و )٧١()خادم(

٨. : Ur-dEn-lil2 ) اســم ذو صــ�اغة ســومر�ة یتكــون مــن مقطعــینUrخــادم( :) �معنــى( ،

، ومر�ـــز ع�ادتـــه فـــي مدینـــة )٧٢(د الهـــواء) (الســـیّ  :و�عنـــي لـــه انلیـــلاســـم اإل )dEn-lil2(و
 .(نفر)

٩. Ur-dNin-gublaga: ) اســــم ذو صــــ�اغة ســــومر�ة یتكــــون مــــن مقطعــــینUrمعنــــى� (: 
لــه عبــد فــي عــدة مــدن إ، وهــو )٧٣(گــاو�الگ-لــه نــیناســم اإل) dNin-gublaga(و، )خــادم(

ق.م)،  ٢٣٧١-٢٨٠٠(العصـر السـومري القـد�م ذمثل لگش واور والرسا، و�ان معروفًا من
فـي �عـض النصـوص االبـن  دّ عـشـرو�اك)، و�ُ بداللة أحد النصوص المدرسـ�ة مـن تـل فـارة (

  .)٧٤(له ننا (سین)ال�كر لإل
١٠. :Ur-dŠul.pa.e3 ول (اســـم ذو صـــ�اغة ســـومر�ة یتـــألف مـــن مقطعـــین األUr (معنـــى�: 

�صـــ�ح  (الشـــاب الالمـــع)، :ســـومري �عنـــي لـــهإهـــو اســـم  )dŠul.pa.e3(والثـــاني (عبـــد) ،
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Text (1): IM. 212681 



"دراسٌة لنصوص مسمار�َّة غیر منشورة من العصر السومرّي الحدیث"                  حسین دمحم رضا الِحْمَیري 

٢١٩ 

Text (2): IM. 212780 



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢٢٠ 

Text (3): 212784 



"دراسٌة لنصوص مسمار�َّة غیر منشورة من العصر السومرّي الحدیث"                  حسین دمحم رضا الِحْمَیري 

٢٢١ 

Text (4): 235478 



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢٢٢ 
 

 الهوامش:

                                           
(1) Labat, R., Manuel D'Épigraphie Akkadienne (MDA), (Paris :1994), p169. 

(2) Civil, M., Gelb, I, J., Oppenheim, L, A., Reine, E., The 
Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (CAD), 
K, (Chicago: 1971), p 564: b. 

(3) Van De Mieroop, M., Sumerian Administrative Documents from the Reigns of 
Išbi-erra and Šū-ilišu, Babylonan Inscriptions in the Collection of James B. Nies (BIN 
10), New Haven and London, Yale University Press,1987, No:154,8. 

القطبي، مهند عاشور شناوة، نصوص مسمار�ة غیر منشورة من العصر السومري الحدیث في المتحف  (٤)

 .٧، ص٢٠١١یر منشورة، جامعة �غداد، �ل�ة اآلداب، قسم اآلثار، �غداد، العراقي، اطروحة د�توراه غ

(5) Foxvog, D. A., Elementary Sumerian Glossary, (California:2008), p. 57. 

 .٧٧، ٦٥، ص٢٠٠٩رشید، فوزي ، قواعد اللغة السومر�ة، دمشق، دار صفحات للدراسات والنشر،  (٦)

(7) Civil, M., Gelb, I, J., Oppenheim, L, A., Reine, E., CAD, L, (Chicago: 1973), 
P.131:a.  

(8) Labat, R., MDA, p 59. 

 .١٧٩ص، ٢٠١٦، ابو ظبي، ١العر��ة) ، ط-االكد�ة  -الجبوري، علي �اسین، قاموس اللغة (السومر�ة  (٩)

الشـرقي لمدینـة الدیوان�ـة ، �انـت فـي منتصـف األلـف الثالـث �م تقر��ـًا ، الـى الشـمال  ٣٥نفر: تقع على �عد  (١٠)
 ق.م مر�زًا دین�ًا وثقاف�ًا ل�الد سومر ، ینظر:

 .  ٢٣٥، ص١٩٨٧صالح ، قحطان رشید، الكشاف االثري في العراق، �غداد،

(11) Sallaberger, W., Der Kultische Kalender der Ur III – Zeit, Teil 2, (Berlin: 1993). 
p. 7,10 

�م  ٢٠�م تقر��ا عن مر�ز مدینة �غداد، وعلى �عد  ٣٥تقع تلول �سما�ة على �عد مدینة ادب (�سما�ة):  (١٢)
 تقر��ا من قضاء المدائن، للمز�د ینظر:

، �غداد، ٢، ١، ج٤٥خیري، علي هاشم، احمد، انعام عون، "تقر�ر اولي عن تنقی�ات �سما�ة االثر�ة" سومر، مج 
 .٩، ص١٩٨٨-١٩٨٧

(13) Black, J., George, A., Postgate, N., CDA, P. 363b. 

(14) Borger, R., Mesopotamisches Zeichenlexikon (ZL), Alter Orient und Altes 
Testament, band 305, (Munster: 2004), p. 295. 

(15) CDA, P.410b . 



 "دراسٌة لنصوص مسمار�َّة غیر منشورة من العصر السومرّي الحدیث"                  حسین دمحم رضا الِحْمَیري 

٢٢٣ 
 

                                                                                                                         
�الد الرافدین (السومر�ة وال�ابل�ة) في ادزارد، د.؛ بوب، م.؛ رولینغ،ف.، قاموس االلهة واالساطیر في   (١٦)

 .٩٨، ص، ١٩٩٠الحضارة السومر�ة (االوغار�ت�ة والفین�ق�ة)، ترجمة : دمحم وحید خ�اطه، لبنان،

 .٦٧٢الجبوري، علي �اسین ، المصدر السابق، ص   (١٧)

اب�ع ،وسید (االبزو) ، اإلله إنكي (آ�ا): وهو إله الحكمة و�له الخیر ومانح الخصب واله الم�اه ومفجر الین  (١٨)
 وهو الذي یدیر شؤون الكون ِعْبَر الواح القدر، مر�ز ع�ادة هي مدینة (ار�دو). ینظر:

 .٩٨ص،  ادزارد، د.؛ بوب، م.؛ رولینغ، ف.، المصدر السابق،

(19)  Borger, R., ZL, p. 287. 

 )، ینظر:akللمز�د عن أداة اإلضافة ( (٢٠)

 .٦١رشید، فوزي، المصدر السابق، ص

(21) Biggs, R. D., & Brinkman, J., & Civil, M., & Farber, W., & Gelb, I., & 
Oppenheim, A., & Reiner, E., & Roth, M. T., & Stolper, M. W., (CAD), P, 
(Chicago:2005) p. 318. 

(22) CDA, P.290a. 

(23) Labat, R., MDA, P. 123. 

-Iri-sag منشورة من عصر ساللة اور الثالثة من مدینةعبد، �اسمة جلیل، نصوص مسمار�ة غیر  (٢٤)

rig7:٢٥) ، ص٢٠١٧، (�غداد.  

(25) Foxvog, D. A., Op cit, p. 30. 

(26) CDA, p. 134b. 

 )، ینظر:e.neللمز�د عن أداة الجمع ( (٢٧)

 .٥٣رشید، فوزي، المصدر السابق، ص

(28) Borger, R., ZL, p.402. 

(29) Labat, R., MDA, p.203. 

(30) Foxvog, D. A., Op cit, p. 32.  

�م جنوب غـرب مدینـة الناصـر�ة ، وهـي مـن أشـهر المـدن الحضـار�ة  ١٥مدینة اور: تقع �قا�اها على �عد   (٣١)
 في جنوب العراق ،إذ �انت عاصمة للسالالت السومر�ة الثالث ، ینظر:

 .٢٧٠ص المصدر السابقصالح، قحطان رشید، 



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢٢٤ 
 

                                                                                                                         
ام�ال من جنوب "نفر"  ٣(در�هم) : �عرف محل�ًا بـ(در�هم) هو تل صغیر �قع على �عد  داكان-بوزورش  (٣٢)

داكان ، �شفت التنقی�ات التي جرت في هذا التل عن -، یرى �عض العلماء انه �عود الى مدینة بوزر�ش
 كم�ة �بیرة من الرقم الطین�ة المسمار�ة ، للمز�د ینظر:  

 .٤١٦، ص٢٠١٧، لندن، ١والمواقع في العراق، جفرنس�س، �شیر یوسف، موسوعة المدن 

(33) Sallaberger, W., Op cit. p. 7-10 

(34) Edzard, D. O., Farber, G., Répertoire Géographique des Textes Cunéiformes 
(RGTC), Vol II, (Wiesbaden :1974), p. 165f. 

(35) Brinkman, J, A., Civil, M., Gelb, I, J., Oppenheim, L, A., Reine, E., CAD, Š/I, 
(Chicago:1989). p. 261. 

(36) Maiocchi, M., Classical Sargonic Tablets Chiefly from Adab in the Cornell 
University Collections, Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology 
(CUSAS) 13, (Maryland: 2009), No: 67. 

(37) CDA, p. 287b. 

(38) Labat, R., MDA, p. 221(2). 

(39) Borger, R., ZL, P. 442. 

(40) Black, J., George, A., Postgate, N., A CDA, p.199a; Owen, D., Cuneiform Texts 
Primarily from Iri-Saĝrig\ Āl-Šarrākī and the History of the Ur III Period,  
(Nisaba 15), (Maryland: 2013), p.444. 

(41) Foxvog, D. A., Op cit, P.57. 

(42) Edzard, D.O., Farber, G., Répertoire Géographiqe des Textes Cunéiformes 
(RGTC), Vol 2, (Wiesbaden :1974), p. 100. 

(43) Borger, R., ZL p. 366. 

(44) Labat, R., MDA, p.117; Thomsen, M., The Sumerian Language, (Copenhgen 
1984), p. 309.  

(45) Labat, R., MDA, p.237(2)  

-٢٠٤٦ایلي -الجنابي، جاسم عبد االمیر جاسم، نصوص مسمار�ة غیر منشورة من أرش�ف التاجر تورام (٤٦)
 . ٢٤، ص ٢٠١٤ق.م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة �غداد، �ل�ة اآلداب، قسم االثار،  ٢٠٠٤

 .٨عبد، �اسمة جلیل، المصدر السابق، ص (٤٧)

االولى، اطروحة د�توراه  عبد اللط�ف، سجى مؤ�د، قواعد اللغة السومر�ة في ضوء نصوص ساللة لگش (٤٨)
 . ٢١٢، ، ص٢٠٠٤غیر منشورة، جامعة �غداد، �ل�ة اآلداب، قسم االثار، 



 "دراسٌة لنصوص مسمار�َّة غیر منشورة من العصر السومرّي الحدیث"                  حسین دمحم رضا الِحْمَیري 

٢٢٥ 
 

                                                                                                                         
(49) Owen, D., Op cit, p.169. 

(50) Labat, R., MDA, p.207.  

(51), CDA, p.16. 

 . ٢٤٦عبد اللط�ف، سجى مؤ�د، المصدر السابق، ص (٥٢)

(53) Gelb, I., Landsberger, B., Oppenheim, A., CAD, Ṣ, (Chicago: 1962),  
p. 221d. 

(54)  Owen, D., Op cit, p. 72. 

(55)  Widell, M., The Ur III Calendar(s) of Tūram-ilī, CDLJ, 2003, p.1.; 

 .١٣٤المصدر السابق، ص، الجنابي، جاسم عبد االمیر جاسم

(56) Borger, R., ZL, p.329 

(57)  CDA, p.285b 

(58) Labat, R., MDA, p. 183. 

(59) CDA, p. 8; Labat, R., MDA, p. 95. 

(60) Labat, R., MDA, p. 147 

(61) CDA, p. 8. 

(62) Borger, R., ZL, p.387. 

(63) Legrain,L.,UET-III, p.4; Hubner, B., und Reizammer, A., Šumerisch-Deutsches 
Glosser, ŠDG, Band-I, Osten (1985-1986), p. 218. 

(64) CDA, p.199. 

(65) Labat, R., MDA, p. 91. 

(66) CDA, p. 15. 

(67) Labat, R., MDA, p. 61. 

(68) CDA, p.285. 

(69) Borger, R., ZL, p. 249. 

(70) Ranke, H., Early Babylonian Personal Names from the published Tablets of the 
so-called Hammurabi Dynasty (B.C 2000), The Babylonian Expedition of the 
University of Pennsylvania (BE 03), Philadelphia, 1905, p.217. 

 . ١٠٦٩الجبوري، علي �اسین، المصدر السابق، ص (٧١)

(72  ) CDA, p. 70b. 



۲۰۲۳/  ۸/ مجلد  ۱اثار الرافدین / جمجلة   

٢٢٦ 
 

                                                                                                                         
(73) Labat, R., MDA, p. 294. 

في المصادر النص�ة"، مجلة االتحاد العام  dNin-gublagaجو�الجا -ناصر مكاوي، "المعبود نن (٧٤)
 .٢٨٤، ص٢٠١٠، ١١لآلثار�ین العرب، العدد 

(75) Black, J., Green, A., Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, 
London, 2004, P.173. 



 

 

 

 

  

  



1 

  

Preface  

 
I am pleased to present the first part of the eighth volume of Athar 

Al-Rafedain Journal which coincides with the tenth anniversary of 

publishing the first volume of Athar Al-Rafedain Journal in 2012. 

This journal is issued by College of Archeology at the University 

of Mosul and the journal has acquired the approval to join the 

DOAJ Global Container in 27/8/2022, which is considered an 

important achievement among the ambitious and correct steps that 

we have drawn to advance the reality of the Journal to keep the 

pace with the rapid development in scientific and electronic 

publishing in Iraq and worldwide. 

We would like to thank everyone who contributed and supported 

the progress that took place in Athar Al-Rafedain Journal. 

 

Prof. Khalid Salim Ismael 

                                                                   Editor-in-Chief    

                                                                                      1
st
 -Jan-2023  

  

 

 

 

 

 

  

 





Contents 

 

Page Research Name Subject 

1 Khalid  Salim Ismael Preface 

3-36 
Zahraa Mahmood Mohammed, 

Khalid Salim Ismael 

Proverbs of Animals in the Sumerian 

Cuneiform Sources 

37-60 Ahmed Zidan Al-Hadidi 
The Historical Sense of the Assyrian 

King  Tuklti-Ninurta (II) 890-884 BC 

61-80 
Hassanein Haydar Abdulwahed, 

Moayed Mohammed Suleiman 

Cuneiform Writings on the Seals 

Impressions of City Rulers from the 

Period of Ur III 

81-98 
  Mohammed Ahmed Mohammed, 

Salim. Y. Aljuboori 

The Effect of the Senses in The Poetic 

Image of Mesopotamia Writers 

99-126 
Najat  Ali Mohammed, Faten  

Mansoor Mohammed        

Parthian Pottery from Tell Maskan, 

First Season 2008 

127-148 Abbas Ibrahim Saber 
Metathesis in Akkadian and Arabic 

languages: A Contrastive Study 

149-166 
Manahl Osama Jar-Allah Al-Khero, 

Shakeeb Rashid Bashir Al-Fattah    

Izz Al-Din Ibn Al-Atheer Narrated the 

Mosul Forces ’Battles with Salah Al-

Din Al-Ayuobi (570-571 AH/ 1174-

1175AD) 

167-182 
Suleiman Mohammed Ali, Sufyan 

Yassen Ibrahim 

Ownership of Agricultural Land and 

Collecting it in India 

(Hegira 4th century - 8th century / AD 

10th - 14th century) 

183-206 Shaymaa Jasim Albadri Astronomy in Ottoman Painting 

207-226 
Hussein Mohammed Ridha Al 

Hummeri 

"A Study of Unpublished Cuneiform 

Texts from Neo-Sumerian Period" 

English part 

3-14 Eleonora Mariani 

Early Bronze IV Pottery Assemblages 

from Umm Al-Hafriyat Southern 

Mesopotamia 

15-24 Gabreile Giacosa 

A Look into the Neo-Assyrian 

Countryside: the Iron Age III 

Settlement of Taşlı Geçit Höyük in the 

Islahiye Valley (Turkey) 
 

1
st
 – January – 2023 

 



13- The original research papers submitted to the journal shall not be 

returned to their owners, whether published or not.  

14- Tables and figures are numbered consecutively and according to 

their occurrence in the research, and are provided with titles, 

submitted on separate papers, and blueprints are presented in black 

ink and images are high-resolution.  

15- The full source name is indicated in the margin, with the 

abbreviated source in parentheses at the end of the margin.  

16- The researcher is responsible for correcting the linguistic and 

typographical errors in his research.  

17- The journal operates according to self-funding. Therefore, the 

researcher bears the publication and plagiarism fees of (115000) 

one hundred and fifteen thousand Iraqi dinars only. 

18- Each researcher is provided with a copy of his research. As for the 

full copy of the journal, it is requested from the journal’s secretariat 

in return for a price determined by the editorial board.  

19- The papers should be sent to the journal e-mail: 

uom.atharalrafedain@gmail.com 

  



Publishing rules in Athar Al-Rafedain Journal (AARJ): 

1- The journal accepts scientific research that falls in specializations:  

-  Ancient Archaeology and Islamic Archaeology. 

-  Ancient languages with their dialects and comparative studies. 

-  Cuneiform Inscriptions and ancient lines. 

-  Historical and cultural studies.  

-  Archaeological geology.  

-  Archaeological survey techniques.  

-  Anthropological studies. 

- - Maintenance and restoration.  

2- Research papers shall be submitted to the magazine in both Arabic 

and English.  

3- The research shall be printed on (A4) paper, word-2010 system, 

with double spaces between lines, Simplified Arabic font for Arabic 

language, Times New Roman for English language, delivered on 

CD, and in two copies of paper.  

4- The title of the research should be printed in the middle of the page, 

followed by the name of the researcher, his academic degree, his 

full work address, and e-mail, Size (15), in both Arabic and English.  

5- The research should contain an abstract in Arabic and English 

languages, it shouldn’t exceed (100) words. 

6- The search must include keywords related to the title and content of 

the research. 

7- Margin numbers are written in parentheses and are given 

sequentially at the end of the research in size (12), for both Arabic 

and English sources.  

8- The dimensions of the page in all directions should be, from the top 

and the bottom are (2.45 cm), and from the right and left are (3.17 

cm). 

9- That the research has not been previously published or submitted to 

obtain a scientific degree or extracted from the intellectual property 

of another researcher, and the researcher must undertake this in 

writing when submitting it for publication.  

10- The researcher is obliged to follow the correct scientific foundations 

in his research.  

11- The researcher is obliged to modify the paragraphs of his research 

to suit the suggestions of experts and the method of publication in 

the journal.  

12- The number of research pages does not exceed (25) pages, and in 

case of exceeding the required number, the researcher shall pay an 

additional amount of (3000 dinars) for each additional page.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic Language Expert  

Prof. Maan Yahya Mohammed  

Dep. Of Arabic Language /College of Arts / University of Mosul  

 

 

 

 

 

 

English Language Expert  

Assist. Lect. Mushtaq Abdullah jameel  

Dep. Of Archaeology / College of Archaeology / University of Mosul  

 

 

 

 

Design and Formatting  

Assist. Lect. Thaer Sultan Darweesh  

 

 

 

 

Design Cover  

Dr. Amer Al-Jumaili  

 



 

 

 

Editorial Board 

 

Prof. Khalid Salim Ismael  

Editor-in-Chief 

 

Assist Prof. Dr. Hassanein Haydar Abdlwahed  

Managing Editor 

 

 

Members 

Prof. Elizabeth Stone  

Prof. Adeileid Otto  

Prof. Walther Sallaberger  

Prof. Nicolo Marchetti  

Prof. Hudeeb Hayawi Abdulkareem  

Prof. Jawad Matar Almosawi  

Prof. Rafah Jasim Hammadi  

Prof. Abel Hashim Ali  

Assist Prof. Yasamin Abdulkareem Mohammed Ali  

Assist Prof. Vyan Muafak Rasheed  

Assist Prof. Hani Abdulghani Abdullah  

 



  



Journal  

Athar Al-Rafedain  
 

 

 

 

 

Accredited Scientific Journal  

It Search's in Archaeology of Iraq and Ancient Near East  

Published by College of Archaeology – University of Mosul  

 
 
 
 
 

uom.atharalrafedain@gmail.comMail: -E 
 

Vol.8 / No.1            Jamadi al-awal. 1444 A.H. /1- January.  2023 A.D. 

  

mailto:uom.atharalrafedain@gmail.com


 



 


	الواجهة بالعربي مع التوطئة بالعربي
	الواجهة بالعربي وهيأة التحرير
	توطئة بالعربي العدد 8

	10
	الواجهة بالانكليزي مع التوطئة بالانكليزي معكوسة
	الواجهة بالانكليزي وهيأة التحرير
	توطئة بالانكليزي العدد 8
	Blank Page




