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 66/4/0206تاريخ قبهل الشذخ:          66/6/0206مة: تاريخ تقجيم البحث لمسج

 سمخص:ال  
في  التصػراتة مغ يتزح مغ الشرػص السدسارية العائجة الى العرخ االكجي حرػل جسم   

ا ـلس وذلظ الدراعيةالسحاصيل  ة وتشػعات االراضي الدراعيمداحالذؤون االقترادية مشيا اتداع 
الدراعية  االساليب فزال عغ تصػرخة السخاعي ـة وكثــو اراضي السشصقــة مغ خرػبتتسيد ب

وزيادة االىتسام  ةـالرشاعي الدراعي وتصػر الحخفدة فائس االنتاج ازي فيا ساعج ـا مسـوأدواتي
 عغ اتداع حخكـة ة فزالــــالتجاري خاضفائس االنتاج لألغ ا وتحقيقـبتخبية الحيػانات ومشتجاتي
 الفتػحات العدكخية الػاسعة .السبادالت التجاريـة نتيجة 

  اـة ثع تبعتيــة مع صػرىا األصميــالشرػص السدساريادة البحث عمى استشداخات ــزسشت مج توق
 بالمغة االنكميدية. السرادر العخبية واالجشبية وممخزقػائع ب

   .بقػليات خ،شعي ،حشصة ،العرخ األكجي ،: نرػص مدساريةالكمسات السفتاحية
 

Unpublished Economic Akkadian Texts In 

   The Iraq Museum             
Luay Kadhim Sae’a 

Babylon Antiquities Inspectorate 

luay@yahoo.com –k.s  

Abstract:                                                                                       

          
        The cuneiform texts of the Akkadian period show a number of 

developmentsIn  economic   affairs, including  the  expansion  of  

agricultural land and the diversity of agricultural  crops  This is because 

of  the  fertile  and plentiful pastures in the  region  as well as the  

development of  methods , This  has helped  to  increase the surplus of 

agricultural production and the devlopment of  industrial crafts and   

Increasing   interest in raising animals and their products and achieving 

surplus  production for  commercial purposes  as well on the expansion of 

trade exchanges as a result of large military conquests.    
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The reserach consists of  the photocopies of these cuneiform texts  with  

their original   photos  followed by a bibliography of  Arabic and  English 

soueces and an abstract in  English. 

Keywords: Cuneiform texts, Akkadian period, wheat, barley, legumes. 

 
 :السقجمة

ػر ماقبل التاريخ وتحجيجا رلقج عخفت الدراعة في بالد الخافجيغ مشح زمغ مبكخ ججا يعػد الى ع 
 ، (1)الحجيث الحجخي  ي العرخـة فـالقخى الدراعي ىالعرخ الحجخي الػسيط الحي ميج لشذػء أول

الػاحـجة "  الفخد أو العائمة التي تفي بحاجةة السداحات السدروعة الحي تسيدت زراعتو بسحجودي
العرخ  االندان العخاقي في ىـحا اـات البخية التي دجشيى الشباتوكانت أول ، (2)ء الحاتي "االكتفا

خ عب ـة فـي التصـػرــ، ثع استسخت الدراعـ (3)ىػ الذعيخ والعـجس وغيخىا مـغ الحبػب البخيـة
نطخا  جيـالعرخ األك شيجت تصػرا ممحػضا أبان اذ عرػر وخاصة في العرػر التاريخيةال

بيخ ، فزال عغ االىتسام الكججيجة في تمظ الحقبـة التاريخيـةالة ياسية واالقتراديـلمتصػرات الد
 نطسة أستبجلت أج ـق القشـػات واقامـة الدـجود ، فقـشغ ـخي معسال الـأل ن ػ الــحي أواله السمـػك االكجي

 .   (4)الخي الفخعية بشطام ري مػحج تذخف عميو الجولة
جي عمى الخغع مغ ضيػر التجارة ـة لمدكان في العرخ االكـة االساسيـتعج الدراعة الحخف 

أسيست ج ـمشيا وق ا  اساس اة جدءـات الدراعيـوالتي كانت السشتج غ الشاس ،ـسارسيا قدع كبيخ مالتي
الشرػص  خـاذ تحك ، (5)ةـار الدراعـي ازدىـفجي ــا العرخ االكـي احجثيـة التـدياسيالتغييخات ال

الى  مغ نيخ الفخات ة التي تعتسج عمى الخي وشق قشػات الخي ـان االكجييغ مارسػا الدراع السجونة
 تكفيالذتاء كانت ال ي فرل ـحيث ان االمصار التي تدقط ف ، (6)اـخوا فييـغ التي استقـاالماك

ه مغ ـي تأخـح السياالت القشػاتوانذاء  يػا االرواء االصصشاعـلحلظ استخجم  عـلدج حاجاتي
 الحشصة أبخزىافا مدروعاتيـع أم الدراعية ،راضي ى ترل األـجة حتـات بعيـى مدافـج الـوتستشيخ ال

 . (7)كانػا يقزػن بيا حاجاتيعوالحسيخ التي  خ والساعدـالبقوالذعيخ وحيػاناتيع كانت 
مغ  ج ـا تعـػت الخئيذ لالندان كســالق ـاة بػصفيـة السيسـوتعج الحبػب مغ السحاصيل الدراعي

أو أن  جةـخ بالفائـخى وتؤجـاع وتذتـغ ان تبـة فيي يسكـات التجاريـي الرفقـة فـالعشاصخ السيس
الشرػص في  خىاــخد ذكـي يـة التـالسادة الخئيد še)الذعيخ ) جـويع.  (8)تدتبجل مع بزائع اخخى 

ع ـ، كسـا انـو يجف (9)ل ماـار حقـغ ايجـجات أو ثسا عائـي الشرػص أمـف اخىـويأتي ذك،  امـبذكل ع
 " يقابموŠE.BA" خف بالسرصمح الدػمخي ـحي عـال مقابل عسميع والـو بجل أجػر لمعسـبػصف

 ، كسا استعسـل الذعيخ كحلظ كعمف لمحيػانات واستعسل (12)جخايـة شعيخ :عشييو  "ipru"ة ـــباألكجي
 اخخى مغ الحبػب تأتيوىشاك أنػاع ــــــــة والخبد ، ة الجعالغخاض السقايزة ولرشاع كحلظ

 ػاع نأحــج أ ػـوى kunāšuويقابمو باألكجية ، zíz(11)االيسخ  حشصة ج الذعيخ مشياـة بعـبالجرجة الثاني
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،  (12)في العالع ية جخمػ اولى القخى الدراعيــــةالتي زرعيا االندان العخاقي القجيع في قخ الحبػب 
ويدسى بحشصة االيسخ  zíz يمة مغ حشصةصوىػ فـ imgagàوالحي يقخأ  zíz-an ػاع مشياولو أن

 أوما فقط  ةمجيش صذكخه في نرػ وردج ــانو قويبجو   zíz-galوىشاك نػع اخخ مشو ىػ،(13)السقذخ
، كحلظ gig(14) الحبػب االخخى ىي الحشصة غ ــوم ، بذكل خاص ثسشا اليجارات العقاراتويجفع 

 dabin االخخى  ، ومغ مشتجات الحبػبmundu (15) ةباالكجييقابميا و  níg - àr - raالبخغل 
 عغ فزال  ة ،ـػب السصحػنـػع مغ الصحيغ أو الحبـخ الى نــيذي  tappinnu ةـباالكجيا ـيقابميو 

 - gú - gú - gal ذغالخ الحسز وىشاكḫallūru (16)ة ـباالكجيقابمو يو  gú - gal الحسـز
gal عـالشاع والحسزgú -tur   الـحي يعـخف بالدػمخيــــــــــــة والكسػن  ú.tir (17)  ة باألكجي ويقابمو

kamūnu ة ـالدػمخي ذكخ الدسدع بالريغة ورد (18)كساše-giš-ì  ويقابمو
يل الدراعيــة السيسـة التي  ذكختيا صـغ السحام التسخكسا ان  šamššammu(19)باالكجية

  ةـكجيويقابميا باأل gišimarومخية  سيغـة الـصراالكـجي ، اذ ورد بالـصمارية في العـسادر السـصالسـ
ومخية سيغة الـصحي ورد  بالـصشاعــة الخسػر ، كسا ان التسخ ال يجخـل gišmmaru (22)حيالـ

zú-lum ةويقابميا باألكجيsuluppu(21) (22)تعسل عمفا  لمحيػاناتسناعة الجبذ ويـصفي  يجخل . 
 

 ججول بشرهص البحث
 

 ت
 

 مزسػن الشز القياسات الخقع الستحفي 

1 
 

 تػزيع حشصة سع1،2×3،2×3،2 م.ع296225

2 
 

 شعيخاستالم  سع1×7،3×4،7 م.ع224822

3 
 

 تػزيع مػاد سع1،1×2،1×2،3 م.ع214446

4 
 

 تػزيع شحيغ سع1،2×2،3×2،4 م.ع226262
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 وتحليلها: وترجمتهاقراءة النصىص 

 

1.(IM.296025) 

Obv.                    

1-  30 lá 1 zíz gur /                                                                                         

šà - sìg                                                                                            

         é  é - ki - ná                                                                                   

Rev.   

         space            

         gú - anše                                                                                                 

         space                                                                                                       

 التخجسة :         
 الػجو :          

 حرة ، زاد ، عمف  گػر حشصة  29         - 1         
 بيت ايكيشا                        

 القفا :         
 انذي -ػ گ                       

 الى أشخاص .  مزسػن الشز : تػزيع حشصة         
 : السمحػضات         
 الدصخ االول :         

 zíz         (23) نـػع مـغ أنػاع الحشصة يعتقـج أنـو نـػع قـجيع مـغ فريمـة الذعيخ ويقابمـو :
         ".kunašum ة  " ــباألكجي

šà - sìg          (24)" مرصمح سػمخي يقابمو باألكجية :nebrītuحرة أو زاد أو  ى:" بسعش"
             ". عمف

 الدصخ الثاني :          
é          ويقابميا باالكجية "ا  أو معبج ا  "بيت ي:: مفخدة تعش "bītu"(25) .  

é - ki - ná          (26): اسع شخز . 
 الدصخ الثالث :          

gú - anše          (27):  اسع شخز  . 
 

┐ ┌ 
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2.(IM.204820) 

Obv.                                                                                         

1-      4  še  gur - sag - gál - dùl                                              

     a - ga - dè                                               

     [….] ba - dab                           

Rev.                                                                                             

             un - íl šabra 

         5-     šu - ba - ti   

                2 mu 9 iti                                                                 

              التخجسة:
 الػجو : 

 )بقياس( كػرساك كال دول  ر( شعيخاكػ أ) 4 ـ 1              
 مجيشة أكج                                    
 ٌسمست )الى(                                   

 القفا :              
 مػضف )نػع مغ الكيشة(، اون أيل                                    

 (                 استمع 5               
 الدشة الثانية ، الذيخ التاسع                                     

 لتاسع .الذيخ ا كسية )مغ( شعيخ مجيشة أكج ، الدشة الثانية ، السزسػن العام :  استالم         
 

 ول : الدصخ األ          
       še    شعيخ" ويقابميا باألكجية " :: مفخدة سػمخية بسعشى"še'u"(28).  

        gur - sag - gál - dùl  :  دون  في العرخ األكجيوحـجة كيل لمدعة ، استخجم
             . (29)كالحبػب)مكيال كػر كبيخ( لكيل السػاد الجافة :بسعشىغيخه 

 : الدصخ الثالث         
          ba - dab : صيغة فعمية سػمخية تتألف مغ : 



 2222/  7/ مجمج  1مجمة آثار الخافجيغ / ج 

172 
 

 ba (32)الفعمية لمسبشي لمسجيػل : أداة الجسمة.                                       
dab  اخح " يقابمو باألكجية "  :: جحر الفعل الدػمخي بسعشى "ṣābatu "(31). 

 الدصخ الخابع :         
        un - íl   (32): اسع شخز.              

         šabra مػضف كبيخ في السعبج " كاىغ " باألكجية "  :: بسعشىšabaru "(33).        
 الدصخ الخامذ :         

šu - ba - ti أخح أو تدمع "، ويقابميا باألكجية  :: صيغة فعمية سػمخية مخكبة بسعشى "
" ilqī " مغ السرجرleqûm"(34) . 

  ويسكغ تحميميا عمى وفق اآلتي :         
šu           " مفخدة سػمخية بسعشى " يج " ويقابميا باالكجية :qātu "(35). 
ba          ( ، أداة الجسمة الفعمية :n            . حذػة الفاعل ) 
ti          جحر فعل سػمخي بسعشى " تدمع أو أخح " ويقابمو باألكجية : "  ilqī"(36).            

 : الدصخ الدادس         
         mu  " مفخدة سػمخية بسعشى " سشة " يقابميا باألكجية :šattu"(37).                                            

         iti ى " شيخ " يقابميا باألكجية ": مفخدة سػمخية بسعش arḫu"، warḫu"(38) . 
 
 

 (IM.214446).3ـ
Obv.                                                                                                                       
1-    32 (gur) 1(pi) 2 (bán) 5 sìla  
       še - gur - sag - gál                                                                   
       1 (pi) 2 (bán) gig                                                                                     
       2 (bán) gú - gú                                                                                        
Rev.                                                                                                                      
       lá - ni                                                                                                       
5-   sa - [xx]                                                                                                    
      [---------]                                                                                                  
      [---------]                                                                                                  
      16 mu 1 iti                                                                                                
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 التخجسة :  
  الػجو :  

 ال گ - گسا -ػر گ)سيال( شعيخ )بقياس(  5)بان(  2)بي(  1)كػر(  32ـ   1         
 )بان( قسح  2)بي(  1              
 )بان( فاصػلياء  2              

 القفا :    
 الستبقي               
         5-    […..….]    

                ...[...]..... 
                ....[...].... 

 الدشة الدادسة عذخ ، الذيخ االول                
 مزسػن الشز : تػزيع مػاد .  -

 السمحػضات        
  الدصخ األول :

 pi" وىي وحــجة لقياس السكاييــل ، وىـي مـغ أجــداء الگــػر يقابميـا باألكجيـة :pānu(m) ،" 
 . (39)التخ  52،52 قياس الحاليبالس ايعادلي و         

sìla باالكجيةلتخا في وقتشا الحالي ، يقابميا 2،842عادل : وحجة كيل سػمخية )مقياس لمدعة( ت                                                             
         "qȗ"(42). 

gur - sag - gál   لتخا  242عادل جي ، يفي العرخ األك ػر السدتخجمالگ معاع : مغ أنػ
  . (41)الدعة الحالية مكاييل وفق

  الدصخ الثاني :
gig  : ويقابميا باالكجية ""قسح :مفخدة سػمخية بسعشى ""kibtu (42). 

 الدصخ الثالث : 
gú - gú فاصػلياء" ويقابميا باالكجية " :: مفخدة سػمخية بسعشى"ḫallūru"(43).  

وتذسل  ة بالبخوتيغ ،ـــالغشي حورىاـى بـجف الحرػل عمقػليـات مـغ السحاصيل التـي تدرع بيــج البـتع
عامة عمى  برػرةالء والعـجس والسـاش والمػبياء والفاصػلياء ، اعتسجت البقػليات الحسز والباق

   . (44)الخي االصصشاعي
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4.(IM.206062) 
Obv.                                                                                       
                   
1- 1 bariga 4 (bán) zíd                                                               
     la - mu                                                                              
     gú - dé – a   

      é - gal                                                                               
5-  3 (bán) gú - edin - na - ka                                                    
          
Rev.                                                                                       
                               
     [--] - dug  - ga                                                                   
     šu.nígin 2 bariga  1 (bán) zíd                                                  
     space                                                                                
                       

  التخجسة : 
 الػجو : 

 )بان( شحيغ  4 باريگا 1  ـ1         
  المػ              
 كػديا              

 القرخ              
   اشيايج - ػگ)حقل( )بان( )الى(  3   ـ5         

 القفا : 
 گا  - گ]...........[ دو          

 شحيغ  )بان(  1و باريگا 2السجسػع           
 . مزسػن : تػزيع شحيغ          

  السمحػضات         
 الدصخ األول :

bariga     :  مغ أجداء الگػر ويقابميا باألكجية " وحجة كيلparsiktu باريگا( 1ان كل "، اذ( 

4 



 لؤي كاضع سايع                                     نرػص أكجية اقترادية غيخ مشذػرة في الستحف العخاقي

511 

 

 .  (45)ة في نرػص أوما الستأخخةضيخت ىحه العالم گػر بسقياس ساگ گال 1/4يداوي       
   

 الدصخ الثاني : 
la - mu           :(46)اسع شخز .                                   

 الدصخ الثالث : 
gú - dé - a          (47): اسع شخز . 

 gùبجال مغ  gúبالعالمة  ورد : السدسى كػديا مالحطة
 الدصخ الخابع : 

é - gal          قرخ" يقابميا باالكجية :: مفخدة سػمخية بسعشى""ekallu"(48) . 
  الدصخ الخامذ :

gú - edin - na - ka   حافـة الديل  :: أرض زراعيـة تقـع مابيغ أومـا ولكر وتعشي ( )
 ةـــمدروع  GANNA . UGIGA )عمييا ايزا اسع )عمييا تدسيـة ) سيػل لكر ( واشمق  أشمق

 .(49)ة "أرض شعيخ حافة الديل"بالذعيخ لسشصقة )كػايجن( والسعشى الحخفي لمريغ         
  الدصخ الدادس :

         : dug4 - ga (52)اسع شخز . 
 الدصخ الدابع :                            

šu.nígin          " مرصمح سػمخي بسعشى" مجسػع " ويقابمو باألكجية :napḫaru"(51) . 
          

 :االستشتاجات
، اذ تحكـخ الشرػص السجونة أن          ـ تعج الدراعة الحخفـة االساسيـة لمدكان في العرخ االكـجي1

          االكجييغ مارسػا الدراعـة التي تعتسج عمى الخي وشق قشػات الخي مغ نيخ الفخات الى االماكغ
التي استقـخوا فييـا ، حيث ان االمصار التي تدقط فـي فرل الذتاء كانت ال تكفي لدج حاجاتيع         

اعي وانذاء القشػات التي تأخح السياه مغ نيخ الفخات وتستج الى         لحلظ استخجمػا االرواء االصصش
   مدافـات بعيـجة حتـى ترل األراضي الدراعيـة . 

ادة الحبػب أثخا بارزا ــــــــــأضيخت الشرػص السدسارية وجػد نذاط اقترادي كبيخ، اذ نجج لس ـ2
واحيانا ا في الشرػص أما عائجات أو ثسغ أيجار حقل ما ــفي الشذاط االقترادي التي يخد ذكخى

 ألجػر أشخاص وغيخىا مغ الحاالت .  ا  حرر
 ة وتؤكج وجػد مؤسدات أو تشطيساتـتعكذ ىحه الشرػص جانبا ميسا عغ الحياة االقترادي ـ3

           سداتحه السؤ ومغ ىــــــ ة ـــة االقتراديــة بالقرخ وىي تجيخ العسميـة مختبصــة ميســاقترادي
  ػلجان .السعبج ، بيت  الر
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 و أدى الى ابتكار واعتساد أنػاع متعجدة مغ السكاييل لعـــــتصػر الشطام االقترادي ودقتان ـ 4
 .((gur.sag.gál.dùlفي غيخىا مغ العرػر مثل مكيال گػر.ساگ.گال.دول  تدتعسل

 
 سشذهرة في هحا البحث وماة الــــالسدساريالشرهص ججول السكاييل واألوزان التي تزسشتها 

 (50) بالسقاييس السعاصخةيعادلها 
 

 المغة الدػمخية رقع الشز والدصخ
 

2:1 GUR.SAG.GÁL.DÙL 
 

3:1 GUR.SAG.GÁL 
 

4:1 ba - ri - ga  
 

 
 ججول السكاييل

 
 كػر

GUR 
 بي
PI 

 بان
Bán 

 سيال
Silà 

وحجات السكاييل 
 السعاصخة

 
1 

 
 لتخ 25256 322 32 5

 
 

 لتخ 52552 62 6 1

 
 

 لتخ 8542 12 1 

 
 

 لتخ 25842 1  
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 ثبت السفخدات والسرطمحات
 

 رقع الشز والدصخ
 

 المغة الدػمخية المغة االكجية المغة العخبية

 bῑtu É بيت ، معبج  1:2

 Ekallu É-GAL القرخ  4:4

 ṣabātu BA….DAB تدمع  2:3

 Kibtu GIG قسح  3:2

 ḫallūru GÚ - GÚ فاصػلياء 3:3

 arḫu             ITI شيخ 3:8;2:6

1:1 
 

                     maṭû   LÁ ناقز

 ribbatu LÁ – NI الستبقي  3:4

 šattu MU سشة  3:8;2:6

 še'u ŠE شعيخ 2:1
         nebrītu ŠÀ - SÌG  حرة،زاد،عمف 1:1

       Ilqī ŠU - BA - TI استمع ، اخح  2:5

       napḫaru ŠU - NÍGIN السجسػع 4:7
 kunašum ZÍZ حشصة  1:1
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 ثبت أسساء األشخاص
 

 
 

 ثبت أسساء السجن
 

رقع الشز 
 والدصخ 

 المغة الدػمخية المغة العخبية 
 

2:2          
  

              a - ga - dè مجيشة أكج  
                  

 
 

 
 
 

 رقع الشز والدصخ
 

 االسع

1:2 
 

é - ki – ná 
 

4:6 dug  - ga 
  

1:3 gú - anše 
 

4:3 gú - dé - a                            
 

4:2 la - mu 
 

2:4 un - íl  
 

KI 
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 ثبت أسساء السهن
 

رقع الشز 
 والدصخ 

 المغة الدػمخية المغة األكجية  المغة العخبية 
 

2:4         
   

مػضف كبيخ في 
 السعبج   

šabaru           
     

ŠABRA             
                 

 
 
 والرهر  االستشداخات
 

No.1(IM.296025) 
 

Obv. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rev.  

 
 
 
 
 
 
 

 

1- 

1- 
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No.2(IM.204820) 

 

 
Obv. 

. 

Rev. 

 

5- 

1- 
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No.3(IM.214446) 
 

Obv. 

 

Rev. 

 

1- 

5- 
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No.4(IM.206062) 
 

Obv. 

 

Rev. 
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 الههامش:

                                                 

فـي ضـػء   ( العيداوي ، حشان عبـج الحسـدة ، الحيػانـات السججشــة ودورىــا فـي اقتراد العـرخ االكجي1)
الشرػص السدسارية السشذػرة وغيخ السشذػرة ، رسالــة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة بغجاد / كمية االداب / قدع 

 .76، ص 2214االثار ،  
( الستػلي ، نػالة أحسج محسػد ، مجخل في دراسة الحياة االقترادية لجولة اور الثالثة في ضػء الػثائق 2)

 .177، ص2227بغجاد ،   1السدسارية )السشذػرة وغيخ السشذػرة( ، مشذػرات الييأة العامة لالثار والتخاث ، ط
 . 128، ص1983، بغجاد ،  1( سػسة ، أحسج ، تاريخ حزارة وادي الخافجيغ ، ج3)
ماجدتيخ ـالة س( السعسػري ، لؤي كاضع ، نرػص مدساريــة اقتراديــة غيخ مشذػرة مغ العرخ األكجي ، ر4)

 . 11، ص۲215جامعة بغجاد / كمية االداب / قدع االثار ،  غيخ مشذػرة ،
 .77( العيداوي ، حشان عبج الحسدة ، الحيػانات السججشة.................. ، ص5)
 .66، ص 1972سػسة ، أحسج ، العخب والييػد في التاريخ ، بغجاد ، ( 6)
( الشجاوي ، ىـجى ىادي ، نرػص اقترادية غيخ مشذػرة مغ العرخ األكجي القجيع ، رسالــة ماجدتيخ غيخ 7)

 .           19، ص 2213مشذػرة ، جامعة بغجاد / كمية االداب / قدع االثار ، 
 .77حسدة ، الحيػانات السججشة................... ، ص( العيداوي ، حشان عبج ال8)
( الحىب ، أميخة عيجان ، دراسة نرػص مدسارية غيخمشذػرة مغ العرخاألكجي ، اشخوحة دكتػراه غيخ 9)

 . 32، ص2224مشذػرة ، جامعة بغجاد / كمية اآلداب / قدع االثار ،  
(10) Gelb,I,J &others ,The Assyrian  Dictionary of  the   oriental  Institut   of the 
university of Chicago,(CAD,I/J),(1956f),(2004),p.166:a.                                   

 كحلظ يشطخ:     
 ،2212، دار الكتب الػششية ، أبػ ضبي ،1العخبية ، ط - الجبػري ، عمي ياسيغ ، قامػس المغة االكجية

 222ص
    . 182( الستػلي ، نػالة أحسج محسػد ، مجخل في دراسة ..........................، ص11)
 
( السعساري ، محسػد حامج أحسج ، " نز أكــجي غيخ مشذػر لحاكع ججيج مغ مجيشة أوما "،  مجمة اثار 12)

 .275، ص2218، مػصل ،  3الخافجيغ ، مج
(13) Kienast, Burkhart &Volk , Konrad ., Die  Sumerischen  Und  Akkadischen Briefe 
, FAOS-19,Stuttgart , 1995,p.45.                                        

 . كحلظ يشطخ :62الحىب ، أميخة عيجان ، دراسة نرػص...................... ، ص( 14)
Demel,A.,Die  verabetung des  Getreides, Or , Vol - 14 , 1924 , p.22;   
Sallaberger,M., Sumerischer Zettelksten ,Leipzig, 2006,p.710.           

 .  362ص، قامػس المغة......................... ،  الجبػري ، عمي ياسيغ( 15)
(16) Labat, R,M., D' Épigraphie Akkadienne , MDA, Paris ,1988,p.221: 536.  
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العخاقي مغ الستحـف  باسسة جميل ، والحىب ، أميخة عيـجان ، دراســة نرػص مدساريــة غيـخ مشذـػرة( عبج ، 17)
 . 143، ص2213، بغجاد ،  1، الدمدمة األكجية ، ج

(18) Black,J& George, A., and  Postgate ., A Concise     Dictionary  of Akkadian 
,(CDA) , Wiesbaden , 2000,p.145:a.                                                   
(19) Zamuda,R,J., Antologia  de  textos  sumerios , Madrid ,2002,p.116  
(20) MDA,p.165:356  
(21) Sigrist,M.&Gavin,C.,Neo-Sumerian    Account Texts  in    the    horn                
Archaeological Museum , Vol.2,(USA), 1988, p.60. 

 .33،ص1،1952، ج8ومخ ، مجسمارية"، سدراسة في الشباتات السحكػرة في السرادر السـ"( باقخ ، شو ،22)
(23) Halloran,J.A., Sumerian Lexicon , SLe ,USA, 2006,p.15.                 

  .  412الجبػري ، عمي ياسيغ ، قامػس المغة االكجية ...............، ص( 24)
 45نشكخسػ ( "، سػمخ ، مج  -فيج ، سعج سمسان ، " شبعة كتابية عمى اجخة مغ العرخ الدػمخي ) اور ( 25)

  .            236، ص 2229، بغجاد ، 
(26) L' anthoponymie sumerianne dans les  documents de la 3 Limet,H., 
dynastie d'ur , Paris ,1968 ,p.205.       

  .  55عبج ، باسسة جميل ، والحىب ، اميخة عيجان ، الدمدمة األكجية............. ، ص( 27)
(28)MDA,p.169:367.                                                                                  
   
( الجبػري ، وسام حسيج صباح ، السكاييل والسقاييذ في العخاق القجيع فـي ضػء السرادر السدسارية ، 29)

 .  22، ص2211رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة السػصل ، 
(30) Thomsen, M,L., the Sumerian Language, vol.10,Copenhagen,1984, p.176 
(31) CDA, p.330 ;CAD, Ṣ, p.5  
(32) Manuel, M ., Sargonic cuneiform  tablets in   the real academia de la historia , 
Madrid , 2014 , p.294 
(33) MDA , p.136; Abz , p.172 

اسساعيل ، خالج سالع ، نرػص مدسارية غيخ مشذػرة مغ العرخ البابمي القـجيع ، مشصقة ديالى/ تمػل ( 34)
 .67، ص1992خ مشذػرة ، جامعة بغجاد / كمية االداب / قدع االثار،خصاب ، رسالة ماجدتيخ غي

(35) CAD,q,p.183:b   ;   CDA,p.287:a 
(36) CAD,L,p.131:a  ;  CDA,p.180:b  ;  MDA,p.69:73 
(37)VonSoden,V,W.,Grundriss der Akkadischen Grammatik (GAG) , 
Roma1995,p.323 
(38) CDA,W,p.434:a 
(39) CDA,p.263 
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(40) Borger,R., Mesopotamisches Zeichenlexikon , AOAT/305,Munster/ Germany, 
2004,p.65 
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