
9-5ناجي االصيلكلمة البدء والتقديم
13-10سيتون لويداآلثار القديمة في العراق

20-14سيتون لويدالمجھودات االثرية في العراق في خالل الحرب
35-21فؤاد سفرحفريات تل العقير

75-36طه باقرنتائج تنقيبات الحكومة العراقية في عقرقوف: خالصة نتائج الموسمين االول والثاني
130-76كوركيس عوادالمدرسة المستنصرية ببغداد

134-131أكرم شكريالنحت السومري
142-135عبد الوھاب االمينأنباء اآلثار

بالعربية
3ناجي االصيلفي مواطن اآلثار

25فؤاد سفر حفريات تل حسونة
41طه باقرأصل الحروف الھجائية ونثؤھا
61مصطفى جوادالقصر العباسي (دار المسناة)

105حسين عوني عطاصيانة اآلثار القديمة
115ناصر النقشبنديالدينار اإلسالمي

137كوركيس عوادخزانة كتب المتحف العراقي
145سامي الصكاراالحتفال بافتتاح معرض التنقيبات اآلثارية

155المراسالت
161عبد الوھاب االمينانباء اآلثار
باالنكليزية

3سيتن لويدأفضل المواقع للتنقيب فيما بعد الحرب
15جيمس كركماندور الضرب في العراق

37طه باقر ومحمد علي مصطفىحفريات الحكومة العراقية في الدير
55عبد الوھاب االمينانباء اآلثار

59معرض التنقيبات
63المراسالت

1طه باقرديانة البابليين واآلشوريين
20داود الجلبيالملك بدر الدين لؤلؤ
29محمود عليتنقيبات في الحيرة
33ناصر النقشبنديالمدرسة المرجانية

55مصطفى جوادعمارات القرن السادس الضخمة
77بشير فرنسيسالحضارات القديمة في العراق

89سليم الويالمعادن وأول المستعمل منھا في العراق
106كوركيس عوادخزائن كتب العراق قبل العصر اإلسالمي

125المدرسة المرجانية
127أنباء اآلثار
باالنكليزية

1سيتون لويدبعض االضافات الجديدة على المتحف العراقي
10المدرسة المرجانية

مجلة تبحث في آثار العراق القديمة : سومر

١٩٤٥ كانون الثاني : الجزء األول, السنة االولى

١٩٤٦ كانون الثاني : الجزء األول, المجلد الثاني

١٩٤٥ تموز : الجزء الثاني, السنة االولى

تصدرھا مديرية اآلثار القديمة العامة
العراق - بغداد



13أنباء اآلثار

137رودنسونالكتابات الصفوية
155فرج بصمچياالختام االسطوانية

165فؤاد سفرالمنازل الفرثية
179طه باقرديانة البابليين واآلشوريين

197مصطفى جوادعمارات القرن السادس الفخمة
214كوركيس عوادخزائن كتب العراق العامة

235ناصر النقشبنديالدينار العباسي
257المراسالت واألنباء

باالنكليزية
19سدني سمث((دنكتم))

22طه باقرحفريات تل حرمل
31فيايالموصل قبل سنة ١٩١٥

42المراسالت واألنباء

3ناجي االصيلقانون لبت ـ عشتار
4طه باقرقانون لبت ـ عشتار
15فرج بصمجيبحث في الفخار

56حسين عوني عطاصيانة اآلثار القديمة
81أكرم شكريأسد اريدو

86طه باقرعالقات العراق القديم
103بشير فرنسيسالمظاھر الفنية في عواصم العراق اإلسالمية القديمة
113كوركيس عوادأقدم المخطوطات في خزانة االوقاف العامة ببغداد

136يعقوب سركيسالبصرة
144األنباء والمراسالت

القسم االنكليزي
31س. ن. كرامر ـ طه باقر ـ وسليم الويكسر من تمثال كوريكالزو

35سيتون لويدفخار عصر الوركاء
52طه باقرقانون جديد من تل حرمل

54البرخت كوتزهقانون جديد آخر من تل حرمل
55سليم الويملحق بتقرير النصوص غير المنشورة

56سليم الويبعض النصوص
60المراسالت واألنباء

153طه باقرقانون مملكة اشنونا
174فؤاد سفرالتنقيبات العلمية

180محمود األميناستكشافات اثرية جديدة في شمال العراق
220كوركيس عوادأقدم المخطوطات في خزانة االوقاف العامة ببغداد

254ناصر النقشبنديالمدافع والمكاحل
276سيتون لويد وفؤاد سفرحفريات مديرية اآلثار القديمة العامة في اريدو

285يعقوب سركيسطاق كسرى
290فرج بصمجيتقرير عن حفريات المطارة وقلعة جرمو

293طه باقرأخبار اثرية
296باب المراسالت واألنباء

١٩٤٨ كانون الثاني : الجزء األول, المجلد الرابع

١٩٤٦ تموز : الجزء الثاني, المجلد الثاني

١٩٤٨ ايلول : الجزء الثاني, المجلد الرابع



القسم االنكليزي
63البرخت كوتزهقانون مملكة اشنونا

103طه باقرتقويم الملك ((اشبي ـ ايرا))
115سيتون لويد وفؤاد سفرالحفريات في اريدو
128ناصر النقشبنديخمسة نقود إسالمية
132سليم الويبعض النصوص

134فرج بصمجيتقرير موجز عن حفريات المطارة وقلعة جرمو
137طه باقرأخبار اثرية

140باب المراسالت واألنباء
143معالى توفيق وھبيمنحوتات كھف ((كندك))

1طه باقر وبشير فرنسيسالخليقة واصل الوجود
37صالح الدين الناھيتعليقات على قوانين العراق

49فرج بصمه جيمسلة صيد االسود من الوركاء
55بشير فرنسيس وناصر النقشبندياآلثار الخشب في دار اآلثار العربية

65كوركيس عوادآثار العراق في نظر كتاب العرب االقدمين
85عباس العزاويمشاھير الخطاطين في العراق

92يعقوب سركيستلو
95ناصر النقشبنديالدينار اإلسالمي

111باب المراسالت واألنباء
القسم االنكليزي

1ام. اي. ال ملوانأرض ما بين النھرين وسوريا
8موريس البرتاآللھة االحياء

34طه باقرتقاويم من حرمل
87فرج بصمه جيمسلة صيد االسود من الوركاء

95تقارير موجزة ومراسالت

123طه باقرعالقات بالد الرافدين بجزيرة العرب
159فؤاد سفرحفريات مديرية اآلثار القديمة العامة في أريدو

175طه باقر وبشير فرنسيسالخليقة وأصل الوجود
215محمود االمينتعليقات تاريخية على حملة سرجون الثامنة
246كوركيس عوادآثار العراق في نظر الكتاب العرب االقدمين

254ناصر النقشبنديالدينار اإلسالمي
276سعيد الديوه جيالجامع النوري  في الموصل
297يوسف يعقوب مسكونيالصناعة والتجارة في واسط

المراسالت واألنباء
جولة استطالعية في مواطن اآلثار ـ تمثال دودو : الكاتب السومري

التنقيبات االثرية في نمرود ـ معرض اآلثار الفصلي
حفريات حرمل

رسائل مختارة وأنباء أخرى
القسم االنكليزي

131ناجي االصيلدودو : الكاتب السومري
133فؤاد سفردودو : من ھو؟

136طه باقرملحق بالتقاويم التاريخية من حرمل
145محمود االمين وملوانحفريات مخمور
154فؤاد سفرحفريات تل اللحم

١٩٤٩ : الجزء الثاني, المجلد الخامس

١٩٤٩ كانون الثاني : الجزء األول, المجلد الخامس



173محمد علي مصطفىحفريات تجريبية في تل الضباعي
199ناصر النقشبنديالنقود اإلسالمية النادرة في المتحف العراقي

المراسالت واألنباء
بردة بالكة ـ معرض اآلثار العام ١٩٤٩ ـ مبادلة اآلثار

التنقيبات في نمرود ـ رسائل مختارة وأنباء أخرى

3ناجي األصيلاكتشاف خطير في تل حرمل
5طه باقرلوح رياضي على نظرية القليدس

29فرج بصمه جيأواني الحجر المنقوشة في المتحف العراقي
42طه باقر وبشير فرنسيسملحمة جلجامش

81كوركيس عوادآثار العراق في نظر الكتاب العرب االقدمين
المراسالت واألنباء

كھف ھزار مرد الشرقي ـ متحف الموصل
أخبار عن عمليات التنقيب
مبادلة اآلثار وأنباء أخرى

القسم االنكليزي
3ناجي األصيلالفعاليات اآلثارية الحديثة في العراق

6كامرونرقيم شلمنصر الثالث
27فؤاد سفرأريدو

39طه باقرلوح رياضي مھم من تل حرمل
55محمود االمين وملوانحفريات مخمور

91كوونھزار مرد وحسونة
المراسالت واألنباء

حفريات نيبور ـ حفريات نمرود
دراسة لرقم طين نيبور ـ فخار الكھف الشرقي لھزار مرد

الرسائل ومبادلة اآلثار الغراض الدراسة

123طه باقرقضايا رياضية أخرى من تل حرمل
143طه باقر و بشير فرنسيسملحمة جلجامش

192ناصر النقشبنديصناديق مراقد األئمة العراق
211سعيد الديوه چيالجامع األموي في الموصل

220عبد الحميد الدجيليكتاب تاريخ الغياثي
المراسالت واألنباء

البحوث اآلثارية في العراق ـ مواقع أثرية في السليمانية
جولة في أنحاء القائم ـ التصوير الفتغرافي للحفريات اآلثارية

وكيفية تصوير اآلثار في المتحف العراقي
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم االنكليزي
111ناجي األصيلالبحوث اآلثارية في العراق والتعاون العالمي بين المتاحف والمعاھد االركيولوجية

115اندرية پاروتمشھد بحري من خرساد
118فؤاد سفرفخار من كھوف برادوست

124جي. ال. ھاردينككتابات صفوية في المتحف العراقي
130طه باقرقضايا رياضية مھمة من تل حرمل

149موريس المبرتالمدينة المقدسة في أور
165فرج بصمه جياألواني الحجر المنقوشة في المتحف العراقي

177ناصر النقشبنديكنز زاخو

١٩٥٠ : الجزء األول, المجلد السادس

١٩٥٠ : الجزء الثاني, المجلد السادس



المراسالت واألنباء
رسالة البروفسور ملوان حول مؤتمر المتاحف الدولي ـ تعليق على قانون أسنونا

نبذ احصائية وأنباء أخرى

3طه باقردراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية
37فؤاد سفرالحضر وحفريات الموسم األول

53محمود االمينمسلتا طوبزاوة وكيله شين
72صالح أحمد العليخطط البصرة

84موريس المبرتعصر ما قبل سرجون
92كريستوف كليرمونتاألواني اليونانية في المتحف العراقي

96فردريك بارثدراسة في الحياة االجتماعية في كردستان
99سعيد الديوه جيمسجد الشيخ قضيب البان

المراسالت واألنباء
المھرجان األلفي للشيخ الرئيس ابن سينا ـ متحف الموصل وآثاره

نظرات ـ دراسة حجر في المدرسة المرجانية
اليونسكو والمھرجان األلفي البن سينا

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم االنكليزي

3فؤاد سفرالحضر وحفريات الموسم األول
17رينه الباتتقويم كاشي

37رالف سوليكيالتنقيب في كھوف منطقة راوندوز
49سودنتعقيب على دراسة الرقم الرياضية من حرمل

57موريس المبرتعصر ما قبل سرجون
78بيير آميتصورتان لمنظر الزقورة

83كريستوف كليرمونتاألواني اليونانية في المتحف العراقي
87فردريك بارثدراسة في الحياة االجتماعية في كردستان

90كوركيس عوادالمراجع عن التنقيب في العراق
المراسالت واألنباء

متحف الموصل وآثاره ـ مختارات من الرسائل المھمة
نبذ احصائية وأنباء أخرى

145طه باقردراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية
183فؤاد سفركتابات الحضر

196فرج بصمه جيالتنقيب في نمرود
214محمود االمينشعار ((سومر))

236بشير فرنسيس وكوركيس عوادأصول أسماء األمكنة العراقية
281صالح أحمد العليخطط البصرة

304ريس وليامزمنشأ وادي البطن، وبئر في أرض االخيضر
308عبد الحميد الدجيليأول مدرسة اعتزالية في األندلس

المراسالت واألنباء
حجر خان مرجان ـ اكتشاف حجرة رومانية

مختارات من الرسائل ـ نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم االجنبي

123ناجي االصيلالنشاط اآلثاري في العراق
127رالف سوليكيكھف شانيدر

193ايكارد أونكرأدابا (أريدو) وأثره في حضارة وادي الرافدين

١٩٥٢ : الجزء الثاني, المجلد الثامن

١٩٥٢ : الجزء األول, المجلد الثامن



198موريس المبرتعصر ما قبل سرجون
217ريس وليامزمنشأ وادي البطن، وبئر في أرض االخيضر

220ناصر النقشبنديكنز زاخو
المراسالت واألنباء

اكتشاف حجرة مسافات رومانية ـ رسائل مختارة
نبذ احصائية وأنباء أخرى

3طه باقردراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية
45ترجمة : محمود االمينأدابا (أريدو) اليكارد أونكر

53ترجمة وتلخيص : فرج بصمه جيعصر ما قبل سرجون لموريس المبرت
63كوركيس عوادما طبع عن بلدان العراق باللغة العربية

98يوسف غنيمةالنقود العباسية
132روفائيل بابو اسحقمحلة الشماسية ببغداد
المراسالت واألنباء

زيارة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية اللبنانية للمتحف العراقي
النص العربي لكلمة معالي الدكتور ناجي االصيل المنشورة في مطالع القسم االنكيلزي من

ھذا الجزء
تعقيب ومالحظات للدكتور مصطفى جواد

مختارات من الرسائل ـ نبذ احصائية
بيانات وأنباء أخرى

القسم االجنبي
3ناجي األصيلعالئم فاصلة في مراحل التقدم األثري

7فؤاد سفركتابات الحضر
21أوليفر كيرنينصوص أخرى من عقرقوف (دور ـ كوريكالزو)
35محمود األمينمنحوتات وكتابات الملك اآلشوري سرجون الثاني

60رالف سوليكيكھف شانيدر
94موريس المبرتسدنة المعبد (اين ـ آن ـ اي ـ دو)

المراسالت واألنباء
منھج لدراسة أثرية ـ رسائل مختارة

بيانات ونبذ احصائية ـ أنباء أخرى متنوعة

193طه باقردراسة في النباتات المذكورة في المصادر المسمارية
240فؤاد سفركتابات الحضر

250ترجمة : محمود األمينرحلة نيبور في العراق
281فرج بصمه جينفر

295كوركيس عوادما طبع عن بلدان العراق باللغة العربية
317مصطفى جوادالمدرسة النظامية

المراسالت واألنباء
النشاط اآلثاري في سوريا ولبنان

معرض التنقيبات األثرية (١٩٥٣) ـ نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم االجنبي

117الكسندر ھايدلمنشور سنحاريب في المتحف العراقي
189ايكارد أونكرثبت الملوك في الفترة بين اآلشوريين وحمورابي

198موريس المبرتعصر ما قبل سرجون
214محمود األمينمنحوتات وكتابات الملك اآلشوري سرجون الثاني

229رالف سوليكيكھف شانيدر

١٩٥٣ : الجزء األول, المجلد التاسع

١٩٥٣ : الجزء الثاني, المجلد التاسع



233بيير آمييتالثور ذو الرأس البشري
241اي. ام. برونزعود الى دراسة الرقم الرياضية من تل حرمل

المراسالت واألنباء
معرض التنقيبات األثرية [١٩٥٣] ـ نبذ احصائية وأنباء اخرى متنوعة

3ناجي األصيلفي خدمة العلم والتاريخ
8طه باقر وبشير فرنسيسعقائد سكان العراق القدماء في العالم اآلخر

40كوركيس عوادما طبع عن بلدان العراق باللغة العربية
73محمد علي مصطفىتقرير أولى عن التنقيب في الكوفة

86أكرم شكريالمنحوتات األثرية في جبال العراق الشمالي
94سعيد الديوه جيقلعة الموصل في مختلف العصور

117حسين علي محفوظجغرافيا العراق والجزيرة قبل ألف سنة
127ساجدة شكريالدينار اإلسالمي

المراسالت واألنباء
وحدة العلم والتوحيد الفلسفي

نتائج التنقيبات اآلثارية في مدينة الحضر
اكشاف في تلول العبرة الصغيرة ـ الكوفة

التبادل باآلثار القديمة
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم االجنبي
3ھنري الكوستطاق كسرى

23محمود األمينمنحوتات وكتابات الملك اآلشوري سرجون الثاني
43فيصل الوائليدراسة النصوص الملكية من العھد الكاشي
55اي. ام. برونزدراسة في الرقم الرياضية من تل حرمل

62رالف سوليكيموقع من عصور ما قبل التاريخ قرب األخيضر . وكھف دوكان
المراسالت واألنباء

((سومر)) في سنتھا العاشرة
نتائج التنقيبات اآلثارية في الحضر

التنقيب في الوركاء ـ ال التنقيب في نفر
نبذ احصائية وأنباء متنوعة

175فرج بصمه جيمسلة أكدية
180ناصر النقشبنديكنز خضر الياس

197كوركيس عوادالدار المعزية في بغداد
218مصطفى جوادالربط البغدادية وأثرھا في الثقافة اإلسالمية

250سعيد الديوه جيجامع النبي يونس
267محمد علي حالويرحلة بكنكھام في العراق
280محمد علي مصطفىاكتشاف تمثال في نينوي

المراسالت واألنباء
النشاط اآلثاري في العراق

قراءة الكتابتين بالھيروغليفية المكتشفتين في تل النبي يونس
ملحق الجزء األول من ((الدينار اإلسالمي)) ـ التنقيب في الوركاء

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم االجنبي

107ناجي األصيلالنشاط اآلثاري في العراق
113فيشناحية من نواحي الشخصية السومرية

١٩٥٤ : الجزء الثاني, المجلد العاشر

١٩٥٤ : الجزء األول, المجلد العاشر



116فرج بصمه جيمسلة أكدية
120روبرت بريدووداستكشافات في مواطن العصور الحجرية في العراق

139فان دايكالحكم السومرية األكدية
143كرسولزيارة األخيضر والكوفة
150موريس المبرتعصر ما قبل سرجون
المراسالت واألنباء

قراءة كتابتين بالھيروغليفية للفرعون طاھارقا
التنقيب في الوركاء ـ نبذ احصائية وأنباء متنوعة

3فؤاد سفركتابات الحضر
15زكي محمد حسنمدرسة بغداد في التصوير اإلسالمي

47فرج بصمه جيالوركاء
62ساجدة شكري وناصر النقشبنديالدينار اإلسالمي

85محمد علي حالويرحلة بكنكھام في العراق
المراسالت واألنباء

معرض التنقيبات األثرية لسنة ١٩٥٥
التنقيب في الحضر (الموسم الخامس)

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم االجنبي

3ناجي االصيلمعرض التنقيبات األثرية لسنة ١٩٥٥
5ام. اي. ال. ملواناتجاھات جديدة في المباحث األثرية المتعلقة بالبابليات واآلشوريات

14رالف سوليكيكھف شانيدر
39ديفيد أوتسدراسة ثالث كتابات التينية من الحضر

44اي. ام. برونزدراسة في الھندسة البابلية
50بيير آميهدراسة اختام اسطوانية في المتحف العراق

61كوركيس عوادالمراجع عن التنقيب في العراق من سنة ١٩٥٢ ـ ١٩٥٤
المراسالت واألنباء
التنقيب في الوركاء

نبذ احصائية وأنباء متنوعة

111فرج بصمه جيعصور الحجرية في العراق على ضوء االكتشافات الجديدة
127كوركيس عوادمكتبة المتحف العراقي في ماضيھا وحاضرھا

149فالدمير فيكنتيف وترجمة فرج بصمه جيتعليقات على تماثيل تاھرقه من قصر أسرحون في نينوي
154ناصر النقشبندي وفوزي رشيدالدراھم الساسانية في المتحف العراقي

177سعيد الديوه جيالجامع المجاھدي في الموصل
188مصطفى جوادالربط البغدادية وأثرھا في الثقافة اإلسالمية

المراسالت واألنباء
ساقية ساسانية في المدائن ـ حجر حفنة األبيض

دراسة أثرية لألقنية القديمة ـ نقود إسالمية كوفية في المنطقة القطبية
تمثاالن من مجيسر ـ نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم االجنبي
83ھربرت رايتالنواحي الجيولوجية في أركيولوجية العراق

93ھاينرش لنزننظرات في المعبد الكبير في الحضر
107ريتشارد ھنسالتنقيب في نفر

110فان دايكنصوص متنوعة في المتحف العراقي
111فالدمير فيكنتيفتعليقات على تماثيل تاھرقه من قصر أسرحدون في نينوي

١٩٥٥ : الجزء األول, المجلد الحادي عشر

١٩٥٥ : الجزء الثاني, المجلد الحادي عشر



117اي. ام. برونزالمثلثات الفيثاغورية في الرياضيات البابلية
122رالف سوليكيجبل سنام والبصرة القديمة

124رالف سوليكيكھف شانيدر
المراسالت واألنباء

دراسة أثرية لألقنية القديمة ـ تمثال انوخس
نقود إسالمية كوفية في المنطقة القطبية ـ مبادلة اآلثار مع مؤسسات اآلثار في العالم

مسح التربة في وادي الرافدين ـ نبذ احصائية وأنباء متنوعة

3محمد علي مصطفىالتنقيب في الكوفة للموسم الثالث
33ناصر النقشبنديالمصاحف الكريمة في صدر اإلسالم

38وائل الربيعيداقوق
90لوتس كيلھامر وترجمة محمود االمينحل رموز الكتابة المسمارية

101ستيفن رانسيمن وترجمة بشير فرنسيسبغداد والقسطنطينية
108سعيد الديوه جيجسر الموصل في مختلف العصور
124محمود العينه جيالصيانة األثرية في شمالي العراق

133أكرم شكريمعالجة المنحوتات في نمرود
المراسالت واألنباء

الجديد في النشاط اآلثاري في العراق
زيارة سمو األمير ميكاسا للعراق ـ كتابة حجر حفنة األبيض
بعثة اآلثار اليابانية في العراق ـ التنقيب في منطقة شانيدر

مجاري األنھار واألقنية القديمة في العراق األوسط ـ الملعب اليوناني في بابل
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم االجنبي
3ناجي االصيلالجديد في النشاط اآلثاري في العراق

9الكسندر ھايدلمنشور ثماني جديد السرحدون
39ھاينرش لنزنتقرير أولى عن التنقيب في الوركاء (الموسم الرابع عشر)

43ستيفن رانسيمنبغداد والقسطنطينية
51كرسولمراجع العمارة اإلسالمية في العراق

66سيكرد وستفال ھلبوشثقافة المعدان
76فالديمير فيكنتيفاالالھة عنوقة في تل النبي يونس

80أدموند كوردندراسة عن النصب االكدي المكتشف حديثا
المراسالت واألنباء

زيارة سمو األمير ميكاسا ـ بعثة اآلثار اليابانية في العراق
نبذ احصائية وأنباء أخرى

حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم يرعي االحتفال بوضع حجر االساس لبناية المتحف
3العراقي

9بشير فرنسيس وناصر النقشبندياالسطرالبات في دار اآلثار العربية في بغداد
34ولتر اندريهالتنقيب عن اآلثار والمتاحف

38فرج بصمه جيختمان قرصيان في المتحف العراقي
40كوركيس عوادالمخطوطات التاريخية في خزانة كتب المتحف العراقي

83وستفال ھلبوشمدنية المعدان في الحاضر والماضي
95ھاينرش لنزنتاج الوركاء الذھبي

97رالف سوليكيھيكالن عظميان النسان النياندرتال من كھف شانيدر
101سعيد الديوه جيمدارس الموصل في العھد االتابكي

119أحمد جمال الدينمعجم جغرافية واسط

١٩٥٧ : الجزء األول والثاني, المجلد الثالث عشر

١٩٥٦ : الجزء األول والثاني, المجلد الثاني عشر



المراسالت واألنباء
رسالة لصاحب السمو االمبراطوري األمير تاكاھيتو ميكاسا ـ االسطرالب وما ألف فيه من

كتب ورسائل في العصور ااإلسالمية
مالحظة واستدراك ـ تكون سھل السليمانية

دار االمارة في الكوفة ـ معبد سيبتي في خرسباد
بعثة التنقيب الدانماركية في دوكان

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم االجنبي

3رسالة لصاحب السمو االمبراطوري األمير تاكاھيتو ميكاسا
5ناميو ايكاميالتنقيب في تلول الثالثات في لواء الموصل

23آرنولد توينبيالتفرد والتكرر في التاريخ
30بي. بيورنكاالحوال المعاشية في جنوبي العراق في العصور القديمة

58فرج بصمه جيختمان قرصيان في المتحف العراقي
59رالف سوليكيھيكالن عظميان النسان النياندرتال من كھف شانيدر

61ادموند سولبركرنصان قديمان من لجش في المتحف العراقي
65فان دايكنصوص مختلفة في المتحف العراقي [القسم الثاني]

135سيزر فوتمنطقة رزازة في منخفض ((أبودبس)) بلواء كربالء في عصور ما قبل التاريخ
157ستيوارت ھاريس وروبرت آدمسدراسة آثارية لالنھار واالھوار في منطقة الزبيدية

165رالف سوليكيالتنقيب في شانيدر [موسم ١٩٥٦]
172ادزردالكتابات الملكية في المتحف العراقي

190ھنري ساكزختم اسطواني من تل لحم
المراسالت واألنباء

حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم يرعي االحتفال بوضع حجر االساس لبناية المتحف
العراقي

تاج الوركاء الذھبي ـ دار االمارة في الكوفة
التنقيب عن اآلثار والمتاحف ـ بعثة التنقيب الدانماركية في دوكان

اكتشاف وثائق بابلية قديمة في تل شمشارة [دوكان]
معبد سيبتي في خرسباد ـ مسلة أكدية

نبذ احصائية وأنباء أخرى

3سليم عادل عبد الحقسورية أرض عربية تطفح بروائع اآلثار
15محرم كمالروائع اآلثار في مصر الفرعونية

20عدنان البنيحفريات مدفن شلم الالت
27مصطفى جوادالمدرسة المستنصرية

76حسن عبد الوھابالرسومات الھندسية للعمارة اإلسالية
88محمد مصطفىروائع من التحف اإلسالمية

101ناصر النقشبنديالدرھم االموي المضروب على الطراز اإلسالمي الخاص
125فرج بصمه جيتمثال ابن ((اين أناتم)) األول في المتحف العراقي

127گورگيس عوادالمخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي ببغداد
180عبد الحق فاضلعربي، آرامي، عبري
المراسالت واألنباء

المؤتمر الثاني لآلثار في البالد العربية
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم األجنبي
3البرخت گوتزهخمسون رسالة من العصر البابلي القديم من تل حرمل

79ثوركيلد ياكبسنالتحريات االثرية في حوض ديالى
90تي. د. ستيوارتدراسة أولية للجمجمة الرقم ـ١ـ من كھف شانيدر

١٩٥٨ : الجزء األول والثاني, المجلد الرابع عشر



97ديڤيد أوتساالستكشافات األثرية في عين سينو [مدينة زاگارا الرومانية]
101روبرت آدمسالمسح األثري في العراق األوسط لمجاري األنھار والمدن القديمة

104رالف سوليكيالتنقيب في شانيدر (١٩٥٦ ـ ١٩٥٧)
109فرج بصمه جي واوتو ادزردتمثال ابن ((اين أناتم)) األول في المتحف العراقي

114ڤان دايكحلم أنكيدو
122ويلدون براوناكتشاف خط من الحصون القديمة في أعالى الجبال شرقي سھل رانية

125جان فيايتحقيق عن موضع قصر سريج
المراسالت واألنباء

[تعيين زمن موقع زاوي چم شانيدر [قرية من العصر الحجري القديم في شمالي العراق
نبذ احصائية وأنباء أخرى

3طه باقرالى االمام جمھورية ديمقراطية حرة الى االبد
7سليمان مصطفى زبيسالقبة التونسية

21فرج بصمه جيمسلة اور نانشه
25كوركيس عوادالمخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي ببغداد [القسم الثالث]

53ناصر النقشبنديالدرھم األموي المضروب على الطراز اإلسالمي الخاص
75ابراھيم السامرائيبحث مقارن في التثنية

85طارق عبد الوھاب مظلومحفريات تل ابو ذر في بغداد الجديدة
المراسالت واألنباء

حفريات جزيرة فيلكا في الكويت
موكب اآلثار والحضارة

في احتفاالت العيد الجمھوري األول
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم األجنبي
3طه باقرجمھورية ديمقراطية حرة الى االبد

5فان دايكنصوص مختلفة في المتحف العراقي [القسم الثالث]
15يورغن ليسورقم طين باسموسيان

19اوتو ادزارالكتابات الملكية في المتحف العراقي [القسم الثاني]
25ھنري ساكزموظفان اداريان في مدينة الوركاء (ارك) في القرن السادس قبل الميالد

39ھنريش لنزنالملھى االغريقي في بابل
المراسالت واألنباء

موكب اآلثار والحضارة
في احتفاالت العيد الجمھوري األول

أطه باقرتقديم
3فؤاد سفرالتحريات األثرية في مناطق مشاريع الري الكبرى في العراق

13عبود الشالجي المحاميأحوال بغداد في القرن التاسع عشر (ترجمة)
25ابراھيم السامرائيالجمع في العربية ((بحث ومقارنة))
38رد على مقال عربي ـ آرامي ـ عربي

42ناصر النقشبنديالربع المجيب والمقنطر ،المزولة ، بوصلة القبلة ، كرة فلكية
62طارق عبد الوھاب مظلومحفريات تل الوالية (في لواء الكوت)

93عبد القادر التكريتيحفريات الديم (في حوض دوكان)
111سالم اآللوسيأقدم أصدقاء االنسان من الحيوان (ترجمة)

المراسالت واألنباء
المنارة المظفرية في أربيل

كرسى االمير أبي النجم بدر بن حسنويه

١٩٥٩ : الجزء األول والثاني, المجلد الخامس عشر

١٣٨٠ھ ـ ١٩٦٠م : الجزء األول والثاني, المجلد السادس عشر



الزعيم االمين يفتتح بناية المدرسة المستنصرية ومعارضھا
المؤتمر الثالث لآلثار في البالد العربية

اكتشافات جديدة في سھل شھرزور
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم األجنبي
أطه باقرتقديم

3ھنريش لينزنمنطقة معابد (اي ـ أنا) بعد تنقيبات موسم ١٩٥٨ـ١٩٥٩
12يورغن ليسوالمجموعة الثانية من رقم طين شمشارة

20جورج رو(اكتشافات حديثة لمواضع أثرية في منطقة ھور الحمار (جنوبي العراق
32برباره باركرالخدمة المدنية لدى اآلشوريين

39د. ھوميهالحياة في الحضر على ضوء المنحوتات
45فرج بصمه چيمسلة أور نانشه

48كوركيس عوادالمراجع عن الحفريات في العراق (١٩٥٥ـ ١٩٥٩)
المراسالت واألنباء

المحاصيل الزراعية القديمة في سھل شھرزور
البقايا الحيوانية في كھف شانيدر وموقع زاوي  چمي

حفلة افتتاح المدرسة المستنصرية ومعارضھا
نبذ احصائية وأنباء أخرى

1طه باقرتقديم
9فؤاد سفركتابات الحضر

43كوركيس عوادتحقيقات تاريخية، بلدانية، أثرية
100سعيد الديوه  چيجامع النبي جرجيس في الموصل

113ناصر النقشبنديالديناران الصفوي والعثماني
129توفيق وھبيأصل تسمية شھرزور

145فؤاد جميل وسالم اآللوسيالعراق في القرن الرابع للميالد (ترجمة وتعليقات)
174كاظم الحنانيحفريات تل شاملو في شھرزور

المراسالت واألنباء
بلدة عنه ومنارتھا األثرية

تنقيبات الموسم السابع في تل حرمل
صيانة آثار اور في لواء الناصرية

نبذة احصائية وأنباء أخرى
القسم األجنبي

1طه باقرتقديم
13ھنريش لنزنتقرير عن حفريات الموسم التاسع عشر في الوركاء

17ل. ماتوشتقويم من تل بكر آوه
67ر يچاد سي ھينستقرير عن حفريات الموسم ١٩٦٠ ـ ١٩٦١ في نفر

71رالف سوليكيثالثة ھياكل عظمية النسان (( نياندرثال )) من كھف شانيدر
97تي. دي. ستيوارتجمجمة شانيدر الرقم (٢)

107ستيوارت أي. ھاريسالقواقع البرية في العراق، ومدلولھا في تعيين احوال المناخ الماضية
المراسالت واألنباء

تقرير عن حفريات نمرود
بقايا حيوانية وجماجم بشرية بالقرب من حديثة

تحريات عام ١٩٦٠ في زاوي  چمي

1كلمة التحرير

١٣٨١ھ ـ ١٩٦١م : الجزء األول والثاني, المجلد السابع عشر

١٣٨٢ھ ـ ١٩٦٢م : الجزء األول والثاني, المجلد الثامن عشر



5طه باقرتقديم
21فؤاد سفركتابات الحضر

65سعيد الديوه  جيمدارس الموصل في العھد العثماني
97فرج بصمه جياثار متنوعة احرزھا المتحف العراقي

101حسين طه النجمفي تاريخ االلبان
119محمد حسن آل ياسينالمشھد الكاظمي في العصر العباسي

129وداد القزازالدرھم العباسي
141محمد باقر الحسينيحفريات تل بكر آوه

165عادل ناجيكتابة صفوية من صحراء الرطبة
المراسالت واألنباء

معبد اي ـ ماخ في بابل
الصيانة األثرية في أور (الموسم الثاني)

صناعة العاج في الشرق األوسط
مرقد الشيخ محمد بن شكران

منحوتة دربندي رامكان
التنقيب حول المئذنة المظفرية في اربيل

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم األجنبي
1كلمة التحرير

5طه باقرتقديم
15ھنريش لنزنتنقيبات الموسم العشرين في الوركاء
19فان دايكنصوص مختلفة في المتحف العراقي

33يوفان كرونجالتراث المعماري العراقي والبناء الحديث
48فرج بصمه جيآثار متنوعة احرزھا المتحف العراقي

51خافيير تكسيدورصحون مكتوبة بتعاويذ سريانية في المتحف العراقي
63خافيير تكسيدورثالث كتابات في المتحف العراقي

67ھوارد نلسوننظم ري مھجورة في جنوبي العراق
73بيدر مورتنسنحول تاريخ المجتمعات الزراعية األولى في شمالي العراق

المراسالت واألنباء
بطارية كھربائية تعود الى قبل الميالد

مالحظات عن النقود االلخانية والجالئرية المتأخرة في المتحف العراقي
معلومات تاريخية مستقاة عن نقود االلخانيين المتأخرين المضروبة ببغداد

نبذ احصائية وأنباء أخرى

1فيصل الوائليتقديم
13فيصل الوائليمن أدب العراق القديم

41فرج بصمه چيالبرنزيات اللرستانية في المتحف العراقي
48سعيد الديوه  چيمدارس الموصل في العھد العثماني

63حسين علي محفوظ((حمزة بن الحسن)) سيرته وآثاره وآراؤه في اللغة والتاريخ
96دوبونت ـ سومر تعريب البير ابونااآلراميون

155محمد حسن آل ياسينالمشھد الكاظمي
171خالد االعظميصوت العين وكتابتھا في اللغة البابلية

المراسالت واألنباء
موقعان أثريان في وادي الثرثار ـ اعمال ومشاريع اآلثار

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم األجنبي

1فيصل الوائليتقديم

١٩٦٣ : الجزء األول والثاني, المجلد التاسع عشر



8تي. دي. ستيوارتھيكالن عظميان من شانيدر
27ھنس ھلبكبقايا أثرية لالطعمة في تل باسموسيان في وادي دوكان

36محمد علي مصطفى / ترجمة : كريستل كيسالتنقيب في الكوفة
66بھنام ابو الصوفتحريات أخرى في قصر آشور ناصر  بال

69ديڤيد اوتسالتنقيب في تل الرماح
79ھاينرش لنزنالتنقيب في الوركاء (١٩٦٢ ـ ١٩٦٣)

82صبحي أنور رشيدحفريات تل الوالية واالھمية العلمية لالختام االسطوانية المكتشفة فيه
المراسالت واألنباء

موقعان أثريان في وادي الثرثار ـ منحوتة آشوريه من البرنز
نبذ احصائية وأنباء أخرى

أفيصل الوائليتقديم
1جواد عليموارد تأريخ المسعودي
49مصطفى جوادبغداد في رحلة نيبور
69فيصل الوائليمن أدب العراق القديم

87تقي الدباغالفخار القديم
101محمد عبد العزيز مرزوقفخار العراق وخزفه في العصر اإلسالمي

121حسين محفوظحمزة بن الحسن
167سعيد الديوه جيالزخارف الرخامية في الموصل

175ابراھيم السامرائياالصول التاريخية للعامية البغدادية في ألف ليلة وليلة
209حسين أميننظام الحكم في العصر السلجوقي

227فؤاد جميلزينفون في العراق وحملة العشرة آالف اغريقي
259وداد القزازالدرھم العباسي في زمن الخليفتين المھدي والھادي

285رفائيل بابو اسحقكنائس نصاري بغداد في العھد العثماني
المراسالت واألنباء

تعيين ناريخ المواد األثرية بواسطة قياس االشعاع الذري
منجزات ومشاريع مديرية اآلثار العامة في العراق

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم األجنبي

1فيصل الوائليتقديم
9فؤاد سفركتابات من وادي حوران

28پيدر مورتنسنمالحظات أخرى في تاريخ المجتمعات الزراعية القروية في جبال زاگروس
على ضوء (الطبقة الخامسة) فخار عصر الوركاء في دوكان وشھرزور وفخار نينوي

37بھنام ابو الصوفالمسوحات األثرية في العراق

45ھنس ھلبكبذور أثرية لبقول ونباتات في تل الصوان من أوائل عصر حسونة
49ادزردكتابة جديدة الدد نيراري األول

53لمياء الگيالنياختام اسطوانية أكدية في المتحف العراقي
57طارق مظلومدراسة جديدة حول تطور الحيوان االسطوري (الطير المركب) في الشرق األوسط

63جيورجيو گولينيالتنقيب في سلوقية وطيسفون
66فاضل عبد الواحد علينفخ البوق في االعالم الرسمي

69شاه محمد علي الصيوانيمنشور من أور
77جاڤيير تكسيدوركتابة آرامية من الحضر

83جوليان ريدالمطبق وأم روس
90يوفان كرونيكمشاكل صيانة واحياء المباني التاريخية في بغداد

المراسالت واألنباء
بطارية كھربائية من خيوط ربوعة

منجزات ومشاريع مديرية اآلثار العامة في العراق

١٩٦٤ : الجزء األول والثاني, المجلد العشرون



نبذ احصائية وأنباء أخرى

3فيصل الوائليتقديم
11جواد علياصنام الكتابات
31فؤاد سفركتابات الحضر

45فيصل الوائليمن أدب العراق القديم
53جعفر الخليلينصيب بغداد من كليلة ودمنة

75طارق مظلومحفريات موقع بكر آوه
89جعفر خياطمشاھدات جون أشر في العراق

119بھنام أبو الصوفمالحظات حول نشأة دوالب الفخاري وتطوره في العراق
123عبد العزيز حميدعمارة االربعين في تكريت

157مھاب درويش لطفيااللقاب على المسكوكات االيلخانية
167وداد القزازالدرھم العباسي في زمن الخليفة ھرون الرشيد

229صالح أحمد العليمنطقة الكوفة
255التصوير على العملة االتابكية محمد باقر الحسيني
267فؤاد جميلأريان .. يدون  أيام االسكندر الكبير في العراق

301نجيب كيسومعبد خيوط ربوعة
المراسالت واألنباء

منجزات وفعاليات مديرية اآلثار العامة في العراق
نبذ احصائية وأنباء أخرى

القسم األجنبي
3فيصل الوائليتقديم

9طارق مظلومآالت الحصار اآلشورية
17فيصل الوائلي و بھنام أبو الصوفالتنقيب في تل الصوان (الموسم األول)

33لمياء الكيالنيتل الضباعي
41روبرتو باليروصيانة موقعين إسالميين في الموصل

69عبد العزيز حميدمظاھر في تطور زخارف سامراء الجصية
85خافيير تكسيدوردكاك النار في الحضر

93تقي الدباغفخار حسونة
113ج. اي. ووتونتمثال سومري من تل أسود

119محبوب الجلبياستخدام الطرق الكھربائية في التحريات األثرية
المراسالت واألنباء

منجزات وفعاليات مديرية اآلثار العامة في العراق
نبذ احصائية وأنباء أخرى

أفيصل الوائليتقديم
1مصطفى جواد وأحمد سوسهمدينة المنصور وجامعھا

21عباس العزاويمن جوامع بغداد
39فؤاد جميلالخليج العربي

57كاظم الجنابياكتشاف معبد للنار بتل العليمي
67نيسن / ترجمة فوزي رشيدالمقبرة الملكية في أور

75سعيد الديوه جيمسجد عين يونس
79محمد باقر الحسينياألخيضر

95مھاب درويش البكريالعملة اإلسالمية في العھد االيلخاني
المراسالت واألنباء

منجزات وفعاليات مديرية اآلثار العامة في العراق

١٩٦٥ : الجزء األول والثاني, المجلد الحادي والعشرون

١٩٦٦ : الجزء األول والثاني, المجلد الثاني والعشرون



نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم األجنبي

أفيصل الوائليتقديم
1ناميو ايگامي وتوشيھيكو صونو وكايوھاروالتنقيب في تلول الثالثات
17نيسنالمقبرة الملكية في أور

23تفي الدباغفخار حلف
45محمد حسن عبد العزيز وجاروسالف سليپكاتوأمان من تل حسونة

51جوان أوتسالمسح االركيولوجي في منطقة مندلي وبدرة
61كنت فالناري وھنري رايتالبقايا الحيوانية من أريدو

65ھوارد كارتر وروبرتو پاليروالحفاظ على االبنية األثرية المشيدة باللبن
77بھنام أبو الصوفحفريات أثرية في تل قالينج أغا (أربيل)

83عبد العزيز حميدأصل وخصائص زخارف سامراء في طرازھا الثالث
101ھنري رايتموقع من العصر الحجري القديم في البادية الجنوبية

107سعدي الرويشديالملك سنكاشد
111جيمس كنوستادالتنقيب في نفر

115ماريا ماتوشاالله أداد الراكض
المراسالت واألنباء

منجزات وفعاليات مديرية اآلثار العامة في العراق
نبذ احصائية وأنباء أخرى

أفيصل الوائليتقديم
3جواد عليأصنام العرب

47صالح أحمد العليالمدائن في المصادر العربية
67أحمد فكريالتأثيرات الفنية اإلسالمية العربية على الفنون االوربية

95فيصل الوائليمن أدب العراق القديم
101تقي الدباغآلھة فوق االرض (دراسة مقارنة)
135طارق مظلومنينوي في ضوء التنقيبات األثرية

141فرج بصمه جياآلثار الجديدة التي حازھا المتحف العراقي
145عبد العزيز حميددراسة بعض التحف المعدنية اإلسالمية في المتحف العراقي

151عباس العزاويخط المصحف الشريف
157فؤاد جميلأوپس .. أين تقع؟

177فوزي رشيداالسم القديم لتل الضباعي
183ربيع القيسيالصيانة األثرية في قصر العاشق

191محمد باقر الحسينيدراسة تحليلية لثالث مسكوكات ذھب نادرة في المتحف العراقي
201وداد القزازالدرھم العباسي في زمن الخليفتين االمين المأمون
215مھاب درويش البكريدراسة تحليلية للعملة اإلسالمية في العھد االيلخاني

223يوسف ذنوندراسة جديدة الكتابات الموصل األثرية
239سعدي الرويشديتطور الخضارة

األنباء والمراسالت
منجزات وفعاليات مديرية اآلثار العامة في العراق

نبذ احصائية وأنباء أخرى
القسم األجنبي

أفيصل الوائليتقديم
3جان فيايخطط المدائن

39روبرت بريدوودالحالة الحاضرة لتحديد الزمن بطريقة الكاربون المشع
45ستيفاني بيجحجرة حدود جديدة لمردخ بالدان

69بھنام أبو الصوف وشاه صيوانيالتنقيب في تل قاينج أغا

١٩٦٧ : الجزء األول والثاني, المجلد الثالث والعشرون



76طارق مظلومالتنقيب في نينوي
83غازي رجب محمدمنارة ابن طولون

97سامي سعيد األحمدالنحت في عصر ساللة بابل األولى
122فرج بصمه جيآثار جديدة احرزھا المتحف العراقي

125عيسى سلمان الحميدخصائص منمنمات مدرسة ما بين النھرين
133قوزي رشيدلوح اداري من عصر ساللة أور الثالثة

144صبحي أنور رشيدمشاھد جديدة للقيثارة االكدية
151خالد أحمد االعظميرسائل بابلية قديمة من الدير

167غانم وحيدةالتنقيب في تل الصوان
179كنت فلنري وجين ويلرعظام لحيوانات من تل الصوان
183ياسين محمودقالب طيني في المتحف العراقي

189عبد الكريم عبد هللاالسم القديم لتل الضباعي
193وليد الجادرالجلود ودباغتھا في العراق القديم

األنباء والمراسالت
نظرات في فخار جمدة نصر الملون

نبذ احصائية وأنباء أخرى
المراسالت واألنباء

منجزات وفعاليات مديرية اآلثار العامة في العراق
نبذ احصائية وأنباء أخرى

أعيسى سلمانتقديم
3فؤاد سفركتابات الحضر

37بھنام أبو الصوفالتنقيب في تل الصوان (الموسم الرابع)
39طارق مظلومنينوي (١٩٦٨)

63فوزي رشيدنصوص ادارية من العصر السومري الحديث
87عادل ناجيالنحت االكدي

101محمد باقر الحسينيالخط ـ اسلوبه وانواعه ومميزاته على النقود اإلسالمية في العھد السلجوقي
119مھاب البكريشعار الدعوة العباسية على النقود المضروبة في ايران

127وداد القزازالنقود اإلسالمية المضروبة بالبصرة على الطراز الساساني
131صالح العبيديالخصائص العامة المدرسة الموصل في التحف المعدنية
139عباس العزاويعلماء الرياضيات والفلك في العراق في عھد آل بويه

171سعيد الديوه جيمشھد االمام يحيى بن القاسم
183آندره پارو وترجمة جميل حموديالتنقيبات األثرية في الرسا (سنكره) ١٩٦٧

191رينه البات وترجمة وليد الجادرالطب البابلي واآلشوري
األنباء والتقارير والمراسالت
209منازه نظر في مباحث سومر
231نظرات في مباحث ومؤلفات
241منجزات ومشاريع االثار

ونبذ احصائية وانباء أخرى
القسم األجنبي

أعيسى سلمانتقديم
3بھنام أبو الصوفالتنقيب في تل الصوان (الموسم الرابع)

17بھيجة خليلخمسة نصوص آشورية من العھد اآلشوري الوسيط
39اندره پاروالتنقيب في الرسا (سنكره) ١٩٦٨

45طارق مظلومنينوي (١٩٦٧ـ١٩٦٨)
53عبد القادر التكريتيأدوات من حجر الصوان والحجر اليركاني من  تل الصوان

57خالد أحمد االعظميالتنقيب في  تل الصوان (الموسم الثاني)

١٩٦٨ : الجزء األول والثاني, المجلد الرابع والعشرون



95جيمس كنستادالتنقيب في نفر (١٩٦٦ـ١٩٦٧)
107ھانس نيسنمسح استكشافي لقرية عراقية حديثة االنقراض

األنباء والمراسالت
117ثالثة مواقع أثرية جديدة من العصر الحجري الحديث

119منجزات ومشاريع مديرية االثار العامة
ونبذ احصائية وانباء أخرى

أعيسى سلمانتقديم
3بھنام أبو الصوفالتنقيب في تل قالينج اغا (اربيل)

15محمد باقر الحسينيدراسة تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقية
35ڤيرنر كاسكل وترجمة خالد اسماعيل علي ماالخيضر

45سامي سعيد األحمدكتابة التاريخ عند اآلشوريين في العصر السرجوني
81طارق مظلومنينوي ١٩٦٩

91فرج حبهالكيمياء وتكنولوجيتھا في العراق القديم
115مھاب درويش البكريالعملة اإلسالمية من العھد االيلخاني والمحفوظة في المتحف العراقي

127وداد علي القزازدينار ساساني نادر في المتحف العراقي
131كمال منصور عبادةصيانة المواقع األثرية في عانه

143ربيع القيسيجامع الجمعة في سامراء .. تخطيطه وصيانته
163مصطفى جوادااليوان والكنيسة في العمارة اإلسالمية

177عباس العزاويالخط العربي في ايران
219فؤاد جميلحدياب .. اربيال .. وعشتار .. اربيال

257سعدي الرويشديالكھوف في الشرق االدني
273آرليت لوروا ـ گورھان / ترجمة جميل حموانسان نياندرتال ٤ في كھف شانيدر

األنباء والتقارير والمراسالت
281منجزات ومشاريع اآلثار في العراق

نبذ احصائية وبيانات
القسم األجنبي

أعيسى سلمانتقديم
3بھنام أبو الصوفالتنقيب في تل قالينج اغا (اربيل)

43طارق مظلومنينوي ١٩٦٩
59عيسى سلماناإلسالم وفن التصوير

97خالد أحمد االعظميحرف للنساء والرجال في رقيم لغوي ( يعرف ب (( لو ـ شا )) وجد في تل حرمل
99مصطفى مرتضى الموسويالتجارة في العھد الصفوي

103ثوركيلد جاكبسنمسح اثري لمنطقة گرسو (تلو)
111روبرت آدمسانماط االستيطان األولى ومشكلة نشوء المدن في العراق القديم

125نيكوالي مربرت وروف منشاجفالتنقيب في موقع يارم تپة ( الموسم األول)
133جوان أوتستنقيبات الموسم األول في موقع چوخه مامي

138بربارا فيلدبقايا نباتية من موقع چوخه مامي
140أ. جيمكتابات من منطقة الصفا في شمال الجزيرة العربية

األنباء والتقارير والمراسالت
155منجزات ومشاريع اآلثار في العراق

نبذ احصائية وبيانات

أعيسى سلمانتقديم
3بھام ابو الصوفمواطن االثار في حوض دو كان والتنقيب في تل باسموسيان الموسم األول ١٩٥٦

31اسماعيل حسين حجارهدمى من تل قالينج اغا في اربيل

١٩٦٩ : الجزء األول والثاني, المجلد الخامس والعشرون

١٩٧٠ : الجزء األول والثاني, المجلد السادس والعشرون



51ياسين محمودتل الفخار ـ حفريات الموسم االول ١٩٦٧ـ١٩٦٨
73عبد القادر التكريتيالصيانة االثرية في عقرقوف ١٩٦٠ـ١٩٦١

87فاضل عبد الواحد عليمن أدب الھزل والفكاھة عبد السومريين والبابليين
101منير يوسف طهتماثيل سومرية من تل المعتوق
109فوزي رشيدمن اآلثار المتبادلة مع اليابان

113سامي سعيد االحمدالعراق في كتابات اليونان والرومان
143حافظ الدروبيالطقوس الدينية في المعبد الخامس في الحضر
163عيسى سلماندرھم نادر للخليفة االموي عبد الملك بن مروان

169محمد باقر الحسينيالكنى وااللقاب على نقود الكوفة
237صالح أحمد العليمنطقة واسط ـ دراسة طوبوغرافية مستندة الى المصادر االدبية

263عبد الرحمن فھميباب ضريح ھانيئ بن عروة المؤرخ ٥٤٣ھ (١١٤٨م)
277ربيع القيسيالملوية ـ منارة المسجد الجامع في سامراء

285وداد القزازالدرھم اإلسالمي المضروب على الطراز الساساني لعبد الرحمن بن محمد االشعث
291مھاب البكرينقود السلطان أبي سعيد بھادر خان المحفوظة في المتحف العراقي

329مھاب البكرينوادر المسكوكات في المتحف العراقي
339طارق الجنابيالصيانة االثرية في االخيضر ١٩٦٨ـ١٩٦٩

347طارق مظلوم ووليد ياسيناستطالعات أثرية في محافظة السليمانية
التقارير واألنباء والمراسالت

363جميل حموديترجمة تقرير بعثة التنقيب البلجيكية في تل الدير
368كمال منصور عبادهآثار أحرزھا المتحف العراقي

373سعدي الروشدينظرة في منجزات انسان ما قبل التاريخ في ضوء الدراسات الحديثة
389وليد الجادرنظرات في مباحث ومؤلفات

411صادق الحسنينبذ احصائية وبيانات
القسم األجنبي

أعيسى سلمانتقديم
١٩٦٩) 3وليد ياسين(التنقيب في تل الصوان . الموسم السادس

21دنيس فيريمباخدراسة عن العظام من قبيل العصر الحجري الحديث والمكتشفة في زاوي چمي شانيدر
65بھنام أبو الصوفتلول في سھل رانيه والتنقيب في تل باسموسيان (١٩٥٦)

105ليون ماير وھرمان گاشحفريات بعثة التنقيب البلجيكية في تل الدير
109ياسين محمودتل الفخار . الموسم األول ١٩٦٧ـ١٩٦٨

127پيتر ھولنكتابة على مسلة من سنجار
133ج. ن. پوستگيتمنصة قرابين آشورية من نينوي
137طارق مظلومدراسة رسوم اشجار آشورية

145فاضل عبد الواحد عليثالث رسائل سومرية
179ج. النگستر ھاردينگنصوص صفوية أخرى في المتحف العراقي

187واثق الصالحيالحضر ـ جوانب من الديانة الحضرية
195سوزان داونيالمجموعة االولية لرايات الحضر
227سوزان داونيمنحوتة جديدة لنرگال من الحضر

231ج. ام. سي. توينبيرأسا شخصين رومانيين وجدا في الحضر
237ريجارد ن. فرايختمات طين ساسانية في المتحف العراقي

التقارير واألنباء والمراسالت
منجزات ومشاريع اآلثار في العراق

243نبذ احصائية وبيانات

أعيسى سلمانتقديم
3فؤاد سفركتابات الحضر
15فؤاد سفرّمسلة من بدرة 

١٩٧١ : الجزء األول والثاني, المجلد السابع والعشرون



25عبد الجليل جوادالنياندر تاليون وتراثھم الثقافي
35بھنام أبو الصوفالتنقيب في تل الصوان (الموسم الخامس) شتاء ٦٧ـ١٩٦٨

45شاه الصيوانيمجموعة قبور تل قاليچ اغا ـ اربيل
53عبد الھادي الفؤاديرحلة اينانا الى أريدو

63عبد االله عبد الرزاق الجميلي(نتائج أعمال الصيانة والتحريات والتنقيب في زقورة عقرقوف (الموسم ١٠ـ١٣
99اكرم الزيباريدراسة تحليلية لنصوص مسمارية من العھد البابلي القديم

109سامي سعيد األحمدلماذا سقطت الدولة اآلشورية؟
129طارق مظلومالمدائن (طيسفون) ١٩٧٠ـ١٩٧١

147عيسى سلمانأقدم درھم معرب للخليفة عبد الملك بن مروان
153صالح أحمد العليمنطقة واسط (دراسة طوبوغرافية مستندة الى المصادر االدبية)

185محمد باقر الحسينيدراسة تحليلية واحصائية لاللقاب اإلسالمية
233مھاب البكريالعملة اإلسالمية في العھد االيلخاني

261عادل البكريرأي في موضع قبر المتنبي
265حيدر كمونةالمدينة واالثار المعمارية

التقارير واألنباء والمراسالت
279كمال منصور عبادهآثار احرزھا المتحف العراقي

293جميل حموديالتنقيبات األثرية في الرسا (الموسم الخامس) ١٩٧٠ (مترجم)
301وليد الجادرمعلومات جديدة عن تاريخ الرسا (سنكره) (مترجم)

305وليد الجادرصناعة الجلود في وادي الرافدين (مترجم)
321مؤيد دميرچينظارات في كتب آثارية حديثة

القسم األجنبي
أعيسى سلمانتقديم

3بھنام أبو الصوفتل الصوان (الموسم الخامس) ١٩٦٧ـ١٩٦٨
9نيكوالي مربرتالتنقيب في يارم تپه (١٩٧٠)

23روف منجاجيفالتحريات األثرية في وادي سنجار (١٩٧١)
33ج. سي. مارگرونالرسا (الموسم الخامس) ١٩٧٠

43د. آرنودمعلومات جديدة عن تاريخ مدينة الرسا
45جان لويس ھوتتل العليوي (دراسة لقى سطحية من عصر العبيد)

59محمد حسن عبد العزيز وجاروسالف سليپكاھياكل بشرية من تل أسود
63وليد الجادرالحالة االجتماعية لنساجي الفترة السرجونية

77منير يوسفدراسة لرسوم جدارية من الكوفة
التقارير واألنباء والمراسالت

83محمد عبد العزيزنقد كتاب في العاجيات
87كمال منصور عبادةآثار الحرزھا المتحف العراقي

أعيسى سلمانتقديم
3فؤاد سفرثبت بسادة الحضر وملوكھا

19واثق الصالحيالحضر ـ تنقيبات في مجموعة من المقابر(١٩٧٠ـ١٩٧١)
31عبد الجليل جوادمتى وكيف ظھر االنسان العاقل؟

53فاضل عبد الواحدأعراس االله تموز ومأساته في طقوس الزواج المقدس والحزن الجماعي
87فؤاد جميلالطوفان في المصادر السومرية والبابلية والعبرانية اآلشورية

113عيسى سلمانمجموعة دنانير أموية ـ كنز أبي صيدا
121عطا الحديثيمئذنة الكفل

133غازي رجب محمدالمسجد االقصى بالحرم الشريف ببيت المقدس
153محمد باقر الحسينيدراسة تحليلية واحصائية لاللقاب اإلسالمية (٢)

ْمسجد قمرية تخطيطه وعمرانه 187كاظم الجنابيُ
193نجاة يونس التوتونجيجامع المجاھدي في الموصل

١٩٧٢ : الجزء األول والثاني, المجلد الثامن والعشرون



201عباس العزاويعلماء الرياضيات والفلك في العراق
233جابر خليلمواقع أثرية جديدة في منطقة الفتحة

التقارير واألنباء والمراسالت
243داخل مجھولمجموعة تلول الشعيبة

247كمال عبادةآثار أحرزھا المتحف العراقي
253رضا الھاشميالحجارة االوبسيدية وأصول التجارة (مترجم)

263فھد عكامفي موضوع مسرح ديني سومري (مترجم)
287صادق الحسنيمنجزات ومشاريع مديرية اآلثار العامة

القسم األجنبي
أعيسى سلمانتقديم

3بھنام أبو الصوفآراء في فخاريات الفترة االخيرة من عصر ما قبل التاريخ العراق
9فوزي رشيداالدب السومري

17واثق الصالحيالحضر ـ تنقيبات في مجموعة من المقابر (١٩٧٠ـ١٩٧١)
21علي خير هللاّنظرات في التلسكوبات البابلية ورصد النجوم السيارة

29رضا الھاشميالقاء ضوء جديد على تاريخ حرمل والضباعي
35شاندور بوكونياالدلة األولى القدم حصان مدجن في شمال وادي الرافدين

39مانفريد مولردراسة كسرة اناء للملك آشور رابي األول
47ھناء عبد الخالقزجاجيات احرزھا المتحف العراقي حديثا

53وليد الجادرحرفة النساجين في العصر اآلشوري
التقارير واألنباء والمراسالت
77كمال منصور عبادةآثار احرزھا المتحف العراقي

81صبحي أنور رشيد((مراجعة علمية لكتاب (( آثار ما بين النھرين ، بالد بابل ، ايران وبالد االناضول
85صباح جاسم الشكريتل الوگاف

91صادق الحسنينبذ احصائية وبيانات

أعيسى سلمانتقديم
3سعدي الرويشدينظرة في عملية تدجين النبات والحيوان

13اسماعيل حجارةالتنقيب في قاليج أغا ( أربيل) الموسم الرابع (١٩٧٠)
35فاضل عبد الواحد عليعشتار وتموز جذور المعتقدات الخاصة بھما في حضارة وادي الرافدين
71فوزي رشيدحركة تحررية في فترة عصور ما قبل التاريخ وعالقتھا بالفن السومري

83عبد الھادي الفؤاديبحث في االمثال العراقية دراسة مقارنة المثال المجتمع العراقي القديم والمعاصر
107صبحي أنور رشيددراسة تحليلية للتأثير البابلي في آثار تيماء

151واثق الصالحيھرقل ـ جندا ( اله الحظ في الحضر)
157جورج حبيبمعبودات الحضر

171طارق مظلومتنقيبات البعثة اآلثارية في منطقة مليحه ـ الشارقةـ دولة االمارات العربية المتحدة
183منير يوسف طهفخار حفريات منطقة مليحه ـ الشارقة ـ دواللة االمارات العربية المتحدة

197عطا الحديثيسقايا بغداد
207ھناء عبد الخالقمميزات الزجاج العراقي في العصور اإلسالمية

221صالح العبيديمالبس الندامي في العصر العباسي
229مھاب البكرينقود الدولة الجالئرية المحفوظة في المتحف العراقي

245أسامة النقشبنديجامع الحيدرخانة عمارته وموضعه
257علي النقشبنديمعالجة صدأ النحاس ةالبرنز
التقارير واألنباء والمراسالت

267ترجمة ـ سليم طه التكريتياقتصاد دولة سومر
289ماجد عبد هللا الشمسمن تاريخ الفترة اآلشورية في القسم الجنوبي من العراق

299صادق الحسنيمنجزات ومشاريع مديرية اآلثار العامة
القسم األجنبي

١٩٧٣ : الجزء األول والثاني, المجلد التاسع والعشرون



أعيسى سلمانتقديم
3رؤرف منشاجف ونيكوالي مربرتتنقيبات موقع يارم تپة ـ الموسم الرابع ـ ١٩٧٢

17بھنام أبو الصوفدراسة لفخاريات عصر الوركاء ، من مواقع اريدو ، اور وتل العبيد
23فوزي رشيدحركة تحررية في عصور ما قبل التاريخ وعالقتھا بالفن السومري

27فاضل عبد الواحد علينص جديد ل أناناتم األول
31محمد حسن عبد العزيز وجاروسالف سلپكاالتسنن وموعد ظھور االسنان في اثنين من جماجم تل أسود

37ھرودا(تقرير أولي عن تنقيبات الموسم االول ـ في موقع ايشان البحريات (ايسن
الكھف آ )  (كتابة للملك تجالتبالصر الثالث من موقع ـ مالمركي ـ تنقيبات كھوف الطار

61ھيديو فوجي١٩٧١

87فؤاد سفرثبت بسادة الحضر وملوكھا
99راثق الصالحينظرة في تمثال من الحضر

101عيسى سلمانمجموعة المسكوكات المھداة الى متحف كولبنكيان
111عادل نجم عبوالقبة الصليبية

التقارير واألنباء والمراسالت
119صادق الحسنينبذ احصائية وبيانات

أعيسى سلمانتقديم
1فؤاد سفرالبيئة الطبيعية القديمة في العراق

11عصام المالئكةتطور علم الحيوان في الحضارات القديمة
بحث في االمثال العراقية ـ دراسة مقارنة المثال المجتمع العراقي القديم والمعاصر ـ القسم

27عبد الھادي الفؤاديالثاني ـ

47فاضل عبد الواحد علياقدم حرب للتحرير عرفھا التاريخ
59عبد الكريم عبد هللامالمح الوجود السامي في جنوبي العراقي

79سامي سعيد األحمدالطب العراقي القديم
137ھناء عبد الخالقمميزات الزجاج العراقي القديم وصفاته

155واثق الصالحيالحضر : النقود المكتشفة خالل تنقيبات (١٩٧١ـ١٩٧٢)
163عطا الحديثيخان مرجان وصيانته

171طاھر العميدموضع سامراء وتحريات المعتصم
203خالد خليل االعظميخزف سامراء اإلسالمي

223محمد باقر الحسنيالكنى وااللقاب على نقود دولتي المرابطين والموحدين في شمال افريقيا واالندلس
273عادل نجم عبوالتربة في العمارة االيوبية في سوريا
281زكية عمر العليحلي إسالمية اقتناھا المتحف العراقي

التقارير واألنباء والمراسالت
297صباح جاسم الشكريمسح آثاري في منطقة جزيرة عفك

309ترجمة ـ سليم طه التكريتيالمجتمع العائلي الموسع والحكم الذاتي في (( أرافا ))
329كمال منصور عبادةآثار احرزھا المتحف العراقي ـ٤ـ
335ترجمة ـ ميسون حسوالبيئة الحيوانية لموقع ام الدباغية

339علي محمد مھديالمؤتمر السابع لآلثار في البالد العربية
343اضواء جديدة على حوض الخليج العربي وتكوين سھل العراقي الجنوبي

345المكتبة اآلثارية
353صادق الحسنيمنجزات ومشاريع مديرية اآلثار العامة

القسم األجنبي
أعيسى سلمانتقديم

فخاريات الفترة االخيرة من عصر ما قبل التاريخ ـ من نينوي، كورة ومواقع أخرى
1بھنام أبو الصوفمجاورة

11عبد الجليل جوادمخلفات اريدو األثرية ومضامينھا
47سعدي الرويشديمقارنة بين قصر في كيش وقصور متأخرة
51بوست كيتبيت (( أكيتي )) في معابد نابو اآلشورية

١٩٧٤ : الجزء األول والثاني, المجلد الثالثون



75ھيدو فوجيتنقيبات كھوف الطار (التل ـ أ) التقرير األولى الثاني ١٩٧٢ـ ١٩٧٣
101رينر ميشال بوھميرالفخاريات الملتقطة من منطقة باطاس خالل اعمال المسح االثري

109رينر ميشال بوھميراالختام االسطوانية المزيفة المعروضة للبيع
111جانوز ميوزينسكي وحازم عبد الحميدقصر آشور ناصربال ، تقرير اولى عن منحوتات

121بھيجة خليلرأس بازوز من مدينة نينوي
129وليد الجادرتحضير وصناعة االنسجة على ايدي الحرفيين اآلشوريين

149طارق مظلومتنقيبات البعثة العراقية في مليحة ـ الشارقة ـ دولة االمارت العربية المتحدة
159منير يوسف طهفخاريات من دولة االمارات العربية المتحدة

175سوزان داونيالھة جالسة على اسد من الحضر
179سوزان داونيمسلة من الحضر

183عبد العزيز حميداضواء جديدة على قصر العاشق في سامراء
195فاروق عمربعض المالحظات عن حكم الخليفة العباسي المھدي ١٥٨/٧٧٥ـ١٦٩/٧٨٥

التقارير واألنباء والمراسالت
207ايسن بوست كيت

211كمال منصور عبادةآثار احرزھا المتحف العراقي
215المؤتمر السابع لآلثارنداء المؤتمر السابع لآلثار في البالد العربية

217لمياء الكيالنينقد كتاب

أعيسى سلمانتقديم
3فاضل عبد الواحدثم جاء الطوفان

39صبحي انور رشيددراسة نقدية لمسلة من بدرة
55عبد الھادي الفؤاديااللھيات البابلية

75ربيع القيسيتحريات وتنفيبات أثرية في دولة االمارات العربية المتحدة
157عادل نجم عبوالصيانة واساليب التسقيف في بوابة ادد اآلشورية

165طارق مظلومالمدائن
171واثق الصالحيكتاب الحضر

189عيسى سلمانمخطوطتان مزوقتان من القاھرة
199عطا الحديثيالصيانة األثرية في واسط

211غازي رجب محمدالمنبر في العصر اإلسالمي األول
231صالح أحمد العلياالسرة العالسية في بغداد

238اسماعيل حسين حجارةالتنقيب في شھرزور
تنقيبات البعثة اآلثارية العراقية في مستوطن الدربحانية ـ امارة رأس الخيمة ـ دولة

275منير يوسف طهاالمارات العربية المتحدة

311اسامة ناصر النقشبنديخزن وصيانة المخطوطتات
التقارير واألنباء والمراسالت

323تعريب فوزي رشيدسقوط بغداد والخليفة المستعصم على منمنمة من تبريز
327تعريب وليد الجادرمفھوم الزمان والمكان في وادي الرافدين القديم

345كمال منصور عبادةآثار منفرقة أحرزھا المتحف العراقي
359عبد الصاحب الھرالزحف العمراني واثره في ازالة معالم حضارية

القسم األجنبي
أعيسى سلمانتقديم

3تاكيرو أكازاواتقرير أولى عن مجموعة تعود الى العصر الحجري الوسيط من كھف شانيدر
11روبرت آدامزموقع يعود الى أوائل عصور ما قبل التاريخ في منطقة الوركاء

17روبرت آدامزمسح أثري في الوركاء
21بھنام أبو الصوففخار من عصور ما قبل التاريخ المتأخر في منطقة تلعفر ـ سنجار

25ب. ھروداتنقيبات الموسم الثامن في ـ إيشان البحريات ـ ايسن
33ماك گواير جبسنّالتنقيب في نفر ـ الموسمان الحادي عشر والثاني عشر

١٩٧٥ : الجزء األول والثاني, المجلد الحادي والثالثون



41لمياء الگيالنيأواني من الحجر الصابوني في بالد ما بين النھرين
49ماريا ماتوشوفا ـ راجموڤاأختام اسطوانية من الضباعي وحرمل

67محمد حسن عبد العزيز وجاروسالڤ سليپكادراسة أسنان ھيكل عظمي لطفل من تل الصوان
75واثق الصالحيأضواء جديدة في تشخيص الثالوث الحضري

81ب. فنستر وشمتمسح آثاري بين البصرة والكوفة وھيت
87خالد الشيخ عليميالن منائر الموصل

101ڤرنر نوتزلتكوين الخليج العربي منذ ١٤٠٠٠ ق. م

3كلمة السيد رئيس الجمھورية المناضل أحمد حسن البكر بمناسبة االحتفال بذكرى الفارابي
7عيسى سلمانالبعث والتراث

11فوزي رشيدنشأة الدين والحضارة والعصور الجليدية
41طارق عبد الوھاب مظلومدراسة لتمثال اكدي من البرونز
49فوزي رشيددراسة اولية لتمثال باسطكي

59اسماعيل حسين حجارةالتنقيب في سھل شھرزور ـ تل كردرش
81بھيجة خليل اسماعيل وموريزيو توسيدالية (( فيروز )) من عھد الملك نينورتا ـ ابل ـ ايكور

89فوزي رشيدحجرة حدود من زمن الملك مردوك شابك
113بھنام ناصر نعماناكشاف منشآت بابلية محاذية لدجلة في جانب الكرخ من بغداد ـ تقرير اولى

121صالح حسينمنجنيق من الحضر
135صبيح محمد رؤوف وصالح حسينالمظاھر العسكرية لحصن االخيضر

145صالح أحمد العليمنازل الخلفاء وقصورھم في بغداد في العھود العباسية االولى
191طاھر مظفرعمارة سامراء العباسية في عھد المتوكل

237عبد الرحمن عبد الجبار طالبمن امثال بغداد في العھد العباسي
339سليم طهالتعريب وكبار المعربين في اإلسالم

393عباس العزاويالخط العربي في تركيا
التقارير واألنباء والمراسالت

424كمال منصور حسينآثار منفرقة احرزھا المتحف العراقي
القسم األجنبي

3كلمة السيد رئيس الجمھورية المناضل أحمد حسن البكر بمناسبة االحتفال بذكرى الفارابي
7عيسى سلمانالبعث والحضارة

11ڤيرنز نوتزلالتغييرات المناخية في بالد وادي الرافدين والمناطق المحاددة لھا
25ن. ميربرت ، ر. مينجيف ون. بدرتحريات البعثة االثارية السوفياتية في العراق ١٩٧٣
63عبد الھادي عايش علوانتمثال باسطكي والكتابة االكدية لـ نرم ـ سن ملك اكد

77بوست كيتكتابات من تل الوالية
101دانيل آرنودثالث صنارات مكتوبة تعود لـ برنابوريوس
105بھيجة خليل اسماعيل ومايرزيو توسيدالية فيروز من عھد الملك نينورتا ابل ـ ايلو

113آرنست الخمانرقم طين من ارافا ونوزي في المتحف العراقي
149ھيديو فوجيتنقيبات كھوف الطار ١٩٧٣

161ل. دي. مايرالتنقيب في تل الدير ، الموسم السادس ١٩٧٤
167انتونيو انفرنيزيعشر سنوات من البحث في منطقة المدائن ـ سلوقيا طيسفون

177واثق اسماعيلعبادة الالت في الحضر
181يورجين شميدتالوركاء ـ تقرير اولى موجز عن تنقيبات الموسم (٣٢)

189يورجين شميدت وبربارا فنسترتلول االخيضر
199فاروق عمرالعالقات بين المعتزلة والعباسيين قبل المأمون

205فيسنزو ستريكاصورة الكعبة في المتحف العراقي
١٩٧٧ : الجزء األول, المجلد الثالث والثالثون

3مؤيد سعيد بسيمتقديم
9صبحي انور رشيددراسة آثارية مقارنة لتاريخ اآلالت الموسيقية في مصر والعراق القديم

١٩٧٦ : الجزء األول والثاني, المجلد الثاني والثالثون



18صباح عبودفخار نينوي
25ياسين محمودتل الفخار ( كورروخاني) تقرير شبه نھائي عن نتائج اعمال الحفريات ١٩٦٧ـ ١٩٦٨

61عبد القادر عبد الجبار(لقى أثرية من جراء اعمال المسح األثري في اراضي الجزيرة (وسط العراق
70سامي سعيد األحمدالمستعمرة اآلشورية في آسيا الصغرى

97محمد وحيد خياطةمن أور كلدان الى ارض كنعان
104عيسى سلمانالشاه محمود النيسابوري خطاط ومذھب

112محمد ابو الفرج العشجرة الرقة الخزفية في المتحف الوطني بدمشق
119كاظم ابراھيم حسنتحريات أثرية قرب االخيضر

126صالح أحمد العليادارة بغداد ومراكزھا في العصور العباسية االولى
147خالد خليل حمودي، نجاة يونسالسراج اإلسالمي في العراق

164تعريب واثق اسماعيلمنجنيق الحضر
مواضيع القسم األجنبي

3مؤيد سعيدتقديم
9اريك ترنكوسبقايا انسان نيادرتال من كھف شانيدار ـ شمال العراق

34اريك ترنكوسالھيكل العظمي النسان نياندرتال شانيدار
42روز. ل. سوليكيطقوس الطائر الجارح في زاوي جمي ـ شانيدار

49س. فوكائي ، ت. ماتوستانيالتنفيبات األثرية في تلول الثالثات
65ن. ميربرت ، وجنجييف ون. بدرتحريات البعثة االثارية السوفياتية في العراق ١٩٧٤

105يورجين شميدنالوركاء ـ تقرير أولى موجز عن تنقيبات الموسم ( ٣٣)
119ھروددا، م. ر. ھوهتقرير أولى عن البعثة اآلثارية األلمانية في ايسن ، ايشان البحريات

128ل. دي مايرتنقيبات البعثة اآلثارية البلجيكية في تل الدير، الموسم السادس
135آ. ر. مالكون كوليدجبعض الماصفات الفنية آللة النحت المستخدمة في الحضر

141ديتوولف باتزمنجنيق الحضر

129طه باقرقضايا رياضية أخرى من تل حرمل وتعليقات على الرياضيات البابلية
170فؤاد سفركتابات الحضر
185فالكنشتاينترتيلة أريدو

199روبرت بريدوودالتنقيبات األثرية في المنطقة الكردية
205لندا بريدوودصناعة الصوان والزجاج البركاني في جرمو

207ھربرت رايت وبروس ھاوالتنقيبات االستكشافية في بردة بالكة
211بشير فرنسيس و ناصر النقشبنديالمحاريب القديمة في متحف القصر العباسي ببعداد

222سعيد الديوه جيخطط الموصل في العھد األموي
237كوركيس عوادالمخطوطات العربية في دور الكتب االميركية

278كوركيس عوادمخطوطات الكرمليين في خزانة المتحف العراقي
284عبد الحميد الدجيليمخطوطات ثمينة في خزانة المتحف العراقي

المراسالت واألنباء
النشاط اآلثاري في العراق ـ كھوف جنارة
معھد اآلثار والحضارة ـ متحف الموصل

البناية الجديدة للمتحف العراقي
نبذ احصائيات وأنباء أخرى

القسم االنكليزي
95ناجي األصيلالنشاط اآلثاري في العراق

99روبرت بريدوودالتنقيبات األثرية في المنطقة الكردية
105لندا بريدوودصناعة الصوان والزجاج البركاني في جرمو

107ھربرت رايت وبروس ھاوالتنقيبات االستكشافية في بردة بالكة
119فالكنشتاينترتيلة أريدو

126البرخت كوتزةقضايا رياضية من تل حرمل

١٩٥١ : الجزء الثاني, المجلد السابع



156ملواننظرات تاريخية وأركيولوجية في بالد آشور
165ناصر النقشبنديكنز زاخو

المراسالت واألنباء
تأسيس معھد اآلثار والحضارة في العراق ـ تعقيب على القضايا الرياضية من تل حرمل

مختارات من الرسائل المھمة وأنباء أخرى

5مؤيد سعيدتقديم
17فاضل عبد الواحد عليأناشيد الزواج المقدس لتموز ونشيد األنشاد لسليمان

22نائل حنونضخصية االلھة األم ودور االلھة (( انانا )) عشتار في النصوص السومرية واألكدية
40فوزي رشيد محمدالغراب وسيلة من وسائل كشف الطالع
66بھيجة خليل اسماعيلنبذة عن الكتابات المكتشفة في نوزي

69واثق اسماعيل الصالحيكتابات الحضر
75معتصم رشيد عبد الرحمنالتنقيبات األثرية في تل حيدر

119طارق عبد الوھاب مظلومأعمال الصيانة األثرية في المدائن ١٩٧٥ـ١٩٧٧
131يوسف حبيالموصل في المصادر السريانية

143كاظم ابراھيم الجنابيحول الزخارف الھندسية اإلسالمية
152صباح جاسم الشكريُلقي أثرية من مستوطن الدربحانية ( دولة األمارات العربية المتحدة)

172حافظ شھاب / ترجمة وتعليق مظفر عزت الالقصور األموية في عنجار (لبنان)
181عبد القادر سلمان المعاضيديخطط مدينة واسط في العصر العباسي

198خالص االشعبتطور العمارة السكنية في صنعاء
205مھاب درويش لطفي و طارق جواد حمودي(المسكوكات المكتشفة في تل أبي صحير في الدورة الموسم األول (١٩٧٦

223نجلة اسماعيل العزيسراي بغداد والقشلة
مواضيع القسم األجنبي

5مؤيد سعيدالمقدمة
17فرنر نوتزلحضارات ما قبل التاريخ اسفل السھل الرسوبي في وادي الرافدين

27ن. ميوبرت ، ار. مونشالف ، ن. بادرالتحريات األثرية للبعثة السوفياتية في سھل سنجار (١٩٧٥)
72دونالد ب. ھانستل الھبة : خالصة بأعمال مواسم التنقيب األربعة (١٩٦٨ـ١٩٧٦)

76ب. روداايسن / تنقيبات الموسم الرابع ١٩٧٥ ـ١٩٧٦
98س. ب. ف. ووكرايسن الموسم الرابع / النصوص
99س. ب. ف. ووكرايسن الموسم الرابع / الكتابات

104ج. لويس ھاوتالثور ذووجه االنسان ـ الرسا ١– دراسة اثارية
111دانيال ارناودالثور ذووجه األنسان ـ الرسا ٢– الكتابة

114مكوايرجبسننفر (تنقيبات ١٩٧٥)
122عبد الھادي الفؤاديكتابات ومنحوتات من بتواتا

130عامر سليمانوثائق حصاد وعقود الدين من العصر البابلي القديم
140ج. لويس ھاوت ، ج. د. فورست ، س. كلوزالرسا ( تفرير اولي للموسم السادس)

165دانيال ارناودالرسا (سجل رقم الطين واللقى المكتشفة الموسم السادس)
177بربارا فنسترتقرير حول مسح الطريق الصحراوي في غرب الفرات في جنوب النجف

189طارق جواد حموديبقايا حمام ايلخاني من الكوفة

9كلمة السيد وزير الثقافة والفنون األستاذ كريم محمود شنتاف
12كلمة الدكتور مؤيد سعيد ـ المدير العام للمؤسسة العامة لآلثار

14كلمة مشروع إنقاذ آثار حوض سد حمرين
16كلمة مشروع االحياء االثري لمدينة بابل

21طارق عبد الوھاب مظلومكلمة مشروع احياء آشور
24فوزي رشيد محمدكلمة الھيئات العلمية في المؤسسة

١٩٧٨ : الجزء ١–٢, المجلد ٣٤

١٩٧٩ : الجزء ١–٢, المجلد ٣٥



30مؤيد سعيدفكرة عامة عن ابعاد مشروع االحياء األثري لمدينة بابل
45علي مھديًواقع مدينة بابل والخطوط االساسية الحيائھا أثريا

61محمد نصير خليلمعبد عشتار األكدية
82شاه محمد علي الصيوانيالقصر الجنوبي ( قلعة نبوخذ نصر)

94محمد سعيد محمد عليالمسرح االغريقي
112وھبي عبد الرزاقبوابة عشتار والسور الداخلي لھا

118عبد القادر حسن عليتنقيبات التل الشرقي في بابل
127كامل علوان شھاباالبنية ذات االقبية او ما يسمى بالجنائن المعلقة

137احمد كامل محمدالسور الداخلي لمدينة بابل األثرية
150محمد نصيرما يسمى بالقصر الصيفي ( قصر حياة نبوخذ نصر)

160صباح عبد الوھاببعض النتائج االولية للمسح الجيولوجي في بابل
164بھيجة خليل اسماعيلاالعمال العمرانية التي قام بھا الملك البابلي نابوبوالصر

169صبحي انور رشيدالملك البابلي نبوخذ نصر في تيماء
175فوزي رشيد محمدالقاب مردوك شابك زيري ألحد ملوك بابل

179جي. كولينيبابل كتراث حضاري
194فاروق الراويحول بعض النصوص البابلية من سبار

198يوھانس رينكرمدينة بابل اثناء العھد البابلي القديم
210روبرتو باربتيمقترحات حول تخطيط مدينة بابل

220تنيتركي ـ بابل
243بوكارت كيناستاسم مدينة بابل

249طه باقرزقورة بابل ومشاكل امكان اعادة بنائھا
271انطوان كافنيوطوبوغرافية آشور

279ھيرودابعض المالحظات حول طوبوغرافية آشور
287ليو تروكيليانالمباني الفرثية في آشور

294باربارا مالواناختام اسطوانية اشورية من القرن الثالث عشر
306طارق عبد الوھاب مظلومًالبوابتان الغربية وتابيرا والسور الواصل بينھما في آشور

315محمد عجاج جرجيسمخازن القصر الفرتي
328ميسر سعيد(( طبقات القصر الفرتي))

344م. ب. االسنآشور القديمة  والتجارة  الدولية
350جون ساندرن.تعقيدات ومتناقضات في عمارة ما بين النھرين في االلف األول ق. م

394فولكت ھاس.مالحظات حول عشتار شاوشكا الحورية في نينوى في االلف الثاني ق. م
402ايفيلين كلينكل برانتبعض المالحظات حول اقدم تاريخ لمعبد آشور في مدينة آشور

404بول كاريليآشور ومعبدھا في ضوء النصوص القديمة
416بھنام الو الصوفالتنقيبات االنقاذية في حوض سد حمرين

420صالح رميض ـ برھان شاكرحفريات تل سليمة
428عادل نجمتل حالوة
433نائل حنونتل السيب
440ھيرمان كاشتل صبرة

444ناظر الراويتنقيبات تل الزاوية
468عواد الكسارتنقيبات تل ابو شعاف
472عواد الكسارحفريات تل ابو قاسم

477ھيلكا ترنيكفالدرتل العبابرة
482عدنان محسنتل ارشيدة

490جان دانيال فورستتنقيبات خيط قاسم
503عبد هللا امينتل بروان
512ھيديو فوجيتل كبة

520كين ماتسوموتوتل ھنكر
525تل عبادة صباح عبود



527صباح عبودتل رشيد
530روبرت كيليك ومايكل روفتل مظھور

543عبد الرحمن محمد عليتل ابو السعود الثاني
549عبد الرحمن محمدتل الشعير
556وليد محمود الجادرتل عياش

569راتب علي فرجتل ابو كباب
586جي. ان. بوشيكيتالجغرافية التاريخية

595فاضل مظلوم داودمجموعة تلول الخباري
599توصيات الندوة العلمية

5مؤيد سعيدتقديم
17رضا الھاشميجوانب من تاريخ الخليج العربي في عصور ما قبل التاريخ

39نائل حنونھل كان تموز في عقائد السومريين واألكديين اله الخصب اومن الھة الموت
53فوزي رشيدوئد البنات ونظام تعدد االزواج في عصور ما قبل التاريخ

63صباح جاسمالتنقيب في مستوطن جميرة بامارة دبي
101صبحي أنور رشيددراسة لفخار تيماء

124فوزي رشيدالقاب الملك مردوك ـ شابك ـ زيري
150شاه محمد عليالصيانة األثرية في عقرقوف الموسم ١٩٧٤ـ١٩٧٥

158واثق الصالحيالحضر : التنقيب في البوابة الشمالية
190ماجد الشمسرايات الحضر العربية

236سلطان ناجيتاريخ التحريات األثرية في اليمن
263نعمت بديل حمواستعمال الطرق الجيوفيزيائية للكشف عن االثار

274عبد الصاحب الھردراسة مقارنة بين الشرائع العراقية القديمة والحديثة
280ناصر النقشبنديالبصرة القديمة

286جابر خليلتنقيبات الموسم األول في تل محيسن في تكريت
317خالد خليلصيانة جامع الكواز في البصرة
334عباس العزاويمساھير الخط العربي في تركيا

353وليد الجادرنظرات في بحوث اثارية
359رضا الھاشميمجلة جديدة متخصصة في اثار الخليج والجزيرة العربية

362عالء الدين احمداستدراكات اثارية ـ القسم األول
368عبد الستار العزاويتعثيب ـ منارة ام القرون
مواضيع القسم األجنبي

5مؤيد سعيد بسيمتقديم
9تروكاوس وديل ستيوارتنياندرتال ـ شانيدار 3 : جزء من ھيكل عظمي من كھف شانيدار شمالي العراق

37جوليت كلوتون بروكالتاريخ القديم للحيوانات المدجنة في غربي اسيا
43ف. ا باشيلوف، و. ج. بوشاكوف، ا. ف كاوّاقدم الطبقات في يارم تپه 1

65جي. ن بوسكيتعادات الدفن في عصر فجر السالالت في تل ابو الصالبيخ
83ي. شتكرومنكر، ب. ھراودهتقرير حول الموسم الخامس في ايسن / ايشن بحريات

99جين لويس ھوتالرسا : تقرير اولي للموسم السابع في الرسا
133فاروق ناصر الراويوثيقتا قرض (( تيد ينوتو )) من تل الفخار

139يوكا تومابيشيالرسوم الجدارية واساليب التلوين في ماري البابلية القديمة
1976 ـ مالحظات تمھيدية عن المباني تنقيبات البعثه البولونية في نمرود 1974 ـ

151ا. ميرزيجپوسكي . ريسوبوليوسكيوالمنحوتات البارزة

163جابر خليل ابراھيمالتنقب في خربة جدالة 1977 ـ 1978
169ريتشارد بيراليتّتاريخ الزبليات ـ خالف تتم تسويته بطريقة الراديو كاربون

174ماجد عبد هللا الشمسرايات الحضر العربية

١٩٨٠ : المجلد ٣٦



5مؤيد سعيد بسيمتقديم
20علي ناصر محمود النقشبنديمعالجة وترميم اآلثار

36رضا جواد الھاشميالمالحة النھرية في بالد وادي الرافدين
56مؤيد سعيد بسيمأين ھي الجنائن المعلقة

62انطوان كافينو ورمضان عبد المقصود القطنصوص جديدة من بابل (١)
67مؤيد سعيد بسيمصورة حديثة لنابونائيد ملك بابل

72فوزي رشيد محمدنص ملكي من تل حداد
81عادل نجم عبود(تنقيبات جامعة الموصل في تل ( أبو ظاھر ) في حوض سد الموصل (١
101عبد المالك يونس(تنقيبات جامعة الموصل في تل ( أبو ظاھر ) في حوض سد الموصل (٢

112صالح سلمان رميضالنتائج األولية لتنقيبات تل جوخه
131حازم محمد النجفيمشھد موسيقي من الحضر

143واثق اسماعيل الصالحيكتابات الحضر
146ماجد عبد هللا الشمسرسوم عربية من الحضر
159غازي رجب عبد هللالبيوت القديمة في اليمن

171عبد العزيز حميدأضواء جديدة على حصن األخيضر
177صالح احمد العلينھر عيسى في العھود العباسية
188طارق جواد الجنابيالتنقيب والصيانة في سامراء

212خالد خليل حموديتنقيبات تلول الحبيبة
231اسامة ناصر محمود النقشبنديمخطوطات في التراث العربي العسكري

241سليمة عبد الرسولمالبس العمل لذوي المھن والحرف
المراسالت واألنباء

253صبحي أنور رشيددمى من آشور في متحف الشرق األدنى في برلين
259محمد حسين الزبيديندوة بغداد لكتابة التاريخ العربي

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيد بسيمتقديم

22ن. بادر ، ار مونشالف ، ن. ميربرتتنقيبات البعثة السوفيتية في شمال العراق ١٩٧٦
55ن. بادر ، ار مونشالف ، ن. ميربرتتنقيبات البعثة السوفيتية في يارم تبه (( سھل سنجار)) موسم ١٩٧٧

96ياروس الف يتراجك ، رحيم أمين(دراسة أولية حول اكتشاف رسوم حيوانية في الصحراء الغربية ( العراق
111صبحي أنور رشيدحلقات حجر األساس في الوركاء

114سولبرجرنصوص جديدة الي اناتم
116بھيجة خليل اسماعيلّنص سومري الدد ـ ابال ـ ادنا
118فاروق ناصر الراويّكسرة اسطوانية الدد ابال ادنا

127انطوان كافينوتقرير اولي عن الرقم الطينية المكتشفة في معبد نابوشخاري
129زاكسقلم الكتابة المسمارية

145لمياء الكيالني ووليد الجادرطبعات االختام من سبار
األنباء والمراسالت

151شيلرتقرير حول تاريخ نموذج من تل الصوان ( العراق) بواسطة الراديكاربون

5مؤيد سعيدتوطئة
6مؤيد سعيدتقديم

24ھيئة التحريرملف عن حياة االستاذ الراحل طه باقر
25مؤيد سعيدمتحف الطفل ـ بغداد الفكرة والتجربة

40صالح سلمان رميضالنتائج االولية للتنقيبات مع مسار الطريق الوولي
73جان لويس ھوت وآخرون : ترجمة فكتورياتقرير اولي عن حفريات البعثة االثارية الفرنسية للموسم الثامن في الرسا

91بھيجة خليل اسماعيلالنصوص المكتشفة في بيت الكاھن في اشور
93ميسر سعيد عبد الرزاق العراقيالواح بالنحت البارز من القصر الشمالي الغربي في نورود

١٩٨١ : الجزء االول والثاني, المجلد ٣٧

١٩٨٢ : الجزء األول والثاني, المجلد ٣٨



103رمضان عبد المقصود القطنصوص جديدة من بابل
120جابر خليل ابراھيمكتاب الحضر (( نصان قانونيان))

126رضا جواد الھاشميمباحث اثارية في التاريخ العربي القديم
132سامي سعيد االحمدنظرة في تاريخ فلسطين خالل االحتالل البيزنطي

141زينب صادق علي السمكريالحمام العراقي اإلسالمي في ضوء التنقيبات األثرية
150عبد العزيز حميد صالحصور من البسة العرب

162قحطان رشيد صالحقصور عباسية في تراثنا الشعري
168خالد خليل حمودي االعظميقصر الخليفة المعتصم في سامراء

206صادق عبد الحميد الراويدراسة حول صيانة االسوار والمباني اإلسالمية
211حسن عيسى علي الحكيماسوار مدينة النجف االشرف

219كاظم ابراھيم الجنابيبوابة القصر العباسي
238عماد الطدين خليلمالحظات عن تراث الموصل

250سليمة عبد الرسولتاريخ مبنى قصر الثقافة والفنون
256عالء الدين احمد العانياستدراكات تاريخية لمواقع أثرية ق٢

271علي ناصر النقشبنديالبيئة واالضاءة في المتاحف
276عباس علي التميميالطابوق ـ صناعته واشكاله في العراق القديم
284عباس العزاوي / تحقيق : فاضل العزاويالخط ومشاھير الخطاطين في الوطن العربي

303نجاة يونس محمد التوتونجيسور الكنيطرة
األنباء والمراسالت

308ترجمة علي يحيى منصورخالصة بنتائج حفريات البعثة االثارية اليابانيه في تل الكبة ـ ط ٧ ـ حمرين
309كمال نوري معروفمنحوتة قزقبان

315ثامرة عبد االمير الطائياسد اريدو
320ترجمة علي يحيى منصور / فوزي رشيدعرض لمطبوعات اثارية جديدة

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيدتوطئة
6مؤيد سعيدتقديم

18مؤيد سعيدكلمة تأبين في االستاذ الراحل طه باقر
19ھيئة التحريرملف عن حياة االستاذ الراحف طه باقر

23عمارة وآثار ـ التشابه والتناظر ھريت كرافورد
29سيبستيانو توساتقرير اولي عن فخاريات تلول الريحان ـ حمرين

30وسام الھاشمي وفيالدمير شكوكيالعصر الحديدي القديم او التعدين في وادي الحسينات ـ غرب العراق
تقرير اولي عن حفريات البعثة االثارية لجامعة لودفيك ماكسميليان ميونيخ في تل االبكع ـ

حمرين
40ليوترو مبلمان١ ـ موسم ١٩٧٨

50بارثيل ھرودا وآخرون٢ ـ موسم خريف ١٩٧٩
62ليو ترومبلمان٣ ـ موسم ١٩٧٩ / ٢

68لمياء الكيالني وآخروناختام اسطوانية من تل سليمة ـ حمرين
حفريات البعثة االثارية الفرنسية للموسم التاسع ١٩٨١ في الرسا

89جان لويس ھوت١ ـ المقدمة
90لوك باشلو٢ ـ تقرير أولي عن الحفريات
95دانيال ارنود٣ ـ وثائق بالكتابات المسمارية

96لينا ياكوب روست ، ايفلين كلينكل ـ براندتتحريات اثارية في اعالي الفرات ـ حديثة
استخدام التحري المغناطيسي لكشف عن االثار

107طارق صفاء الدين ونعمت بديل حموفي موقعي سبار وايو صخير
117فاروق ناصر الراوياالعتداء وااليذاء

121خالد احمد االعظميّحجرة حدود جديدة لمردوك نادن ـ آخي
134منير يوسف طهحجرة حدود من خان بني سعد

137واثق اسماعيل الصالحيمالحظات اضافية حول ھرقل ـ جندا في الحضر



141فرنر نوتزلبالد الرافدين الوسطى في عھد الخلفاء
144فرنر نوتزلحضارة بالد الرافدين الجنوبية في مراحلھا األخيرة

149فرنر نوتزلاراضي شط العرب المزروعة كما وصفھا ابن سيربيون سنة ٩٠٠ للميالد
152صناعة المسكوكات العربية اإلسالمية ناھض عبد الرزاق دفتر

األنباء والمراسالت
162البعثة اليابانيةخالصة بنتائج حفريات البعثة االثارية اليابانية في تل الكبة ، ط ٧ حمرين

163الن مكرامفالحظات قصيرة عن فخاريات تل اربيضة ـ حمرين
تقرير اولي عن اعمال المسح االثاري في الوركاء

165اوڤه فنكباينر١ ـ للفترة من ٦ شباط ـ ١٢ آذار ١٩٨٢
166اوڤه فنكيابنر٢ ـ للفترة من ١٢ آذار ـ ١ نيسان ١٩٨٢

5مؤيد سعيدتوطئة
6مؤيد سعيدتقديم

22اكرم محمد عبد كسارقراءة في تناجات االنسان الفنية االولى
41خان لويس ھوت وآخرونتل العويلي الموسم الثاني ١٩٧٨
49عدنان مكي عبد هللانشاة وتطور القرية في العراق
62رضا جواد الھاشميتاريخ الري في العراق القديم
79ليانه ياكوب روست وآخروننتائج تنقيبات تل عويسات

97وليد الجادر وزھير رجب عبد هللاتنقيبات جامعة بغداد في سبار ( ابو حبه )
123علي حسين الجابري(مفھوم (( الزمان )) في الفكر الرافدي بين الفلك والرياضيات (دراسة فلسفية

134سامي سعيد االحمدفترة العصر الكاشي
157جابر خليل ابراھيم وعبد هللا أمين أغامدفن حميدات

172رمضان عبد المقصود القطكسرتا مورشورين من بورسيبا
175خازم محمد النجفيكتابات الحضر

200صحي أنور رشيددراسة أثر موسيقي من الحضر
205جابر خليل ابراھيمتنقيبات خربة جدالة
209سھيلة الجبورينشاة الكتابة العربية

220طارق جواد الجنابيدار االمارة في الكوفة
233قاسم راضي حنينتنقيبات تل يعسوب الدين ابي غرق

251امل متاب وآخرونتنقيبات تلول السديرة
261عالء الدين احمد نجم العانياستداراكات تاريخية القسم الثالث
267حميد محمد حسنالغرف المعلقة في البيت العراقي

273محسن حسن علي بياتيترجمة مخطوطة عن الجزيرة العربية
280عبد الرحمن محمد عليقصر الھندية

288باھرة عبد الستار القيسيمعالجة وصيانة االثار في الحقل
األنباء والمراسالت

302مؤيد سعيدكلمة تأبين الدكتور حسين القره غولي
303مؤيد سعيدكلمة تأبين السيد مھند عبد الوھاب نادر

304بھنام ابو الصوفاكتشاف رأس تمثال من آشور
306رمضان عبد المعبد امين مفتاحشرح الشرائع العراقية القديمة ق ١

315مايكل روف / ترجمة الھام علي جوادتنقيبات تل محمد عرب
316سعيد الديوه  جيتعقيب على مقال الموصل في المصادر السريانية القديمة

322-330زينب صادق علي السمكريببلوغرافيا عن سامراء
مواضيع القسم األجنبي

5مؤيد سعيدتوطئة
6مؤيد سعيدتقديم

67-18جان لويس ھوت وآخرونتنقيبات البعثة الفرنسية في تل العويلي

١٩٨٣ : الجزء األول والثاني, المجلد ٣٩



68مايكل روفتنقيبات البعثة البريطانية في تل محمد عرب
83مايكل روفسجل اللقى األثرية في تل محمد عرب

95بوست كيت وآخرونتنقيبات العبثة البريطانية في ابي الصالبيخ
100تريفر وتكنساالسلحة السومرية الحرب والمحاربون

103ليانه ياكوب روست وآخرونتنقيبات تل عويسات
137فاروق الراوي وجيرمي بالكحلي االله أدد

144رمضان عبد المقصود القطكسرتا موشورين من بورسيبا
146شواببعض المالحظات عن الزراعة والميثولوجيا في العصر االكدي

170مكواير جبسن وآخرونتنقيبات الزاوية الجنوبية في نفر
191بھيجة خليل اسماعيل ، مايكل روف وجيرميعانة في المصادر المسمارية

195اوڤه فنكباينرالوركاء ـ المواسم ٣٥ـ٣٦ مسح اثاري
211سوزان ديويرسوم االلھة المستخدمة في االزياء في الحضر

217جابر خليل ابراھيمتنقيبات خربة جدالة
239-235السترنورثنجعانة في المصادر الكالسيكية واإلسالمية

2برقية للسيد الرئيس القائد
7مؤيد سعيدتوطئة

8كلمة االفتتاح
9كلمة السيد نائب رئيس الوزراء االستاذ طارق عزيز

10مؤيد سعيدكلمة السيد رئيس المؤسسة
11حفل تكريم االستاذ طه باقر

12مؤيد سعيدكلمة المؤسسة
13فون سودنكلمة البعثات االجنبية

14كلمة الدكتور فوزي رشيد
15كلمة الدكتورة بھيجة خليل اسماعيل

16ج ن بوست كيتكلمة البعثات االثارية في الندوة العالمية الثانية
17بحوث الندوة العلمية العالمية الثانية

18بھنام أبو الصوفكلمة المشرف على تنقيبات حوض سد حمرين
19المعھد العراقي االيطالي لالثارالتحريات البيئية القديمة في حمرين

21سبستيانو توسا وآخرونبحث جيومورفولوجي وحملة استخراج العينات
25ھيدمي ايشيد وآخرونحول البقايا البشرية في حمرين

27كين ماتسوموتوتنقيبات تل صنكور
29ف. ديل الفاتوريتنقيبات تلول الريحان

32صباح عبود جاسمتنقيبات تل عبادة
36تنقيبات تل رشيد صباح عبود جاسم

38باولوفيوريناتنقيبات تل حسن
39سبستيانو توساتنقيبات تل ابو حصيني

40ھيديو فوجيتنقيبات تل الكبة
43صالح سلمان رميضتنقيبات تل سليمة

55عواد عبد الكريم الكسارتنقيبات تل أبو قاسم
58ديتريش سورنھاكنتنقيبات تل احمد الحتو

59مكواير جبسونتنقيبات اوج تبة
60جان دانيال فورستتنقيبات خيط قاسم

64اليزابيتا فالتزأسبار الطبقات قرب اليلخي
65نائل حنون عليويتنقيبات تلول بردان والسيب وحداد

71صباح عبود جاسمتنقيبات تل أبو خزف
73فاضل مظلوم داؤدتنقيبات تلول الخباري

(١٩٨٤) : الجزء األول والثاني, المجلد ٤٠



76جيوفاني بركامينيتنقيبات تل اليلخي
الندوة العلمية العالمية الثالثة
79برقية للسيد الرئيس القائد

81كلمة السيد وزير الثقافة واالعالم االستاذ لطيف نصيف جاسم
83مؤيد سعيدكلمة المؤسسة

85سامي سعيد االحمدكلمة الجمعية العراقية للتاريخ واالثار
86طارق مظلومكلمة المركز االقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية

88دي مايركلمة االثار بين الضيوف
89محمد محمود الزھاويتنقيبات تل سليمة

91حسين علي العامريتنقيبات تل المقدادية
93برھان شاكر سليمانتنقيبات تل جداد

95فاروق الراوياالعتداء وااليذاء من خالل القوانين في تل حداد
99رسمية رشيد جاسمالرقم الطينية في تلي السيب وحداد

103-101علي ناصر النقشبنديتحليل المعادن من حمرين وآثار سد القادسية
مواضيع القسم األجنبي

2برقية للسيد الرئيس القائد
7مؤيد سعيدتوطئة

8كلمة االفتتاح
9كلمة السيد نائب رئيس الوزراء االستاذ طارق عزيز

10مؤيد سعيدكلمة السيد رئيس المؤسسة
11حفل تكريم االستاذ طه باقر

13مؤيد سعيدكلمة المؤسسة
16فون سودنكلمة البعثات االجنبية

16كلمة الدكتور فوزي رشيد
18كلمة الدكتورة بھيجة خليل اسماعيل
19بحوث الندوة العلمية العالمية الثانية

21بھنام أبو الصوفكلمة المشرف على تنقيبات حوض سد حمرين
23ج ن بوست كيتكلمة البعثات االجنبية العاملية في اعراق

25المعھد العراقي االيطالي لالثارالتحريات البيئية القديمة في حمرين
28سبستيانو توسا وآخرونبحث جيومورفولوجي ومجلة استخراج العينات

34ھيدمي ايشيداحول البقايا البشرية في حمرين
37كين ماتسوموتوتنقيبات تل صنكور

39سبستيانو توساتنقيبات تلول الريحان
44صباح عبود جاسمتنقيبات تل عبادة

47تنقيبات تل رشيد صباح عبود جاسم
49باولوفيوريناتنقيبات تل حسن

50سبستيانو توساتنقيبات تل ابو حصيني
51ھيديو فوجيتنقيبات تل الكبة

55فوزي رشيدنصوص اكدية من ال سليمة
57صالح سلمان رميضتنقيبات تل سليمة

59عواد عبد الكريم الكسارتنقيبات تل أبو قاسم
61ديتريش سورنھاكنتنقيبات تل احمد الحتو

62مكواير جبسونتنقيبات اوج تبة
64جان دانيال فورستتنقيبات تل خيط قاسم

68اليزابيتا فالتزاسبار الطبقات قرب اليلخي
69جيوفاني بركامينيتنقيبات تل اليلخي

70نائل حنون عليويتنقيبات تلول بردان والسيب وحداد
72صباح عبود جاسمتنقيبات تل أبو خزف



73فاضل مظلوم داؤدتنقيبات تل الخباري
75بحوث الندوة العلمية العالمية الثالثة

77برقية للسيد الرئيس القائد
79كلمة السيد وزير الثقافة واالعالم االستاذ لطيف نصيف جاسم

82مؤيد سعيدكلمة المؤسسة
84دي مايركلمة االثار بين الضيوف

85ج. د. فورست وش فورستالدور الثالث مر خيط قاسم مستوطن من عصر العبيد
86ج. د. فورستمقبرة من عصر فجر السالالت االول في خيط قاسم

89مايكل روفالبيوت والمعابد من عصر العبيد
93مكواير جبسونفخار حمرين وديالى

95دي مايرتنقيبات تل صبرا (الموسم االول)
98ھ. كاشالتقرير االولي لتنقيبات سنة ١٩٧٨ في تل صبرا

103كوزلوفسكي وآخرونتنقيبات البعثة البولندية في تل السعدية
107جان دانيال فورستتنقيبات تل خيط قاسم

115ليبانمالحظات حول االختام وطبعاتھا في خيط قاسم
119شانتيل فورستالدور الثالث في خيط قاسم مستوطن من عصر العبيد

122عادل نجم عبوتنقيبات جامعة الموصل في تل حالوة
130ھيلكا ترانكفالدرتنقيبات تل العبابرة ( تقرير اولي)

145مايكل روفتنقيبات تل مظھور ( نتائج الموسم الثالث)
150ج. ن. بوست كيتالجغرافية التاريخية في حمرين

160ك. و. ولسن بركز وآخرونتقرير اولي عن التنقيبات في تل كنج
186ديتريش سورنھاكنتنقيبات تل ـ احمد الحتو

197مكواير جبسونتنقيبات جامعتي شيكاغو وكوبنھاكن في تل اوج تبة
208انطونيو انفرنيزيالتنقيبات في منطقة البلخي

213جيورجيو كولينياالسھام االيطالي في انقاذ اثار سد حمرين
214باولوباكيو وآخرونالجيومورفولوجي واقترابه من البحوث االثارية

219انطونيو انفرنيزيمنطقة اليلخي
224جيوفاني بركامينيالتنقيبات في تل اليلخي

245كلوديو سابورتينصوص مسمارية مكتشفة في تل اليلخي
260كارميلو سينا وآخرونالتصوير المساحي الضوئي لتل اليلخي
262سبستيانو توساتنقيبات تل ابو حصيني ( تقرير اولي)

277باولو فيوريناتنقيبات تل حسن ( تقرير اولي)
290كرازيا ماريا بكارلليالصناعة الحجرية في تل حسن
293اليزابتا فالتزاسبار الطبقات في تل اليلخي

301تزيانا دورو كارتوتأثير بقايا الھياكل العظمية في دراسة المناطق االثارية
307-303سبستيانو توساتنقيبات منطقة تلول الريحان ( تقرير اولي)

5مؤيد سعيدتوطئة
بحوث الندوة العلمية الثانية

9كلمة مشروع االحياء االثري لمدينة بابل
10علي محمد مھديبابل في ضوء تنفيذ الخطة المعتمدة الحيائھا اثريا  مالحظات وتقترحات

28ادموند سولبيركربدايات بابل
30بارثيل ھرودابعض المالحظات عن طبوغرافية بابل

32ماركوس فيفلرحول تثليث بابل
34وھبي عبد الرزاقبوابة عشتار والسور الداخلي

36احمد كامل محمدالتنقيب في الجزء الشمالي الشرقي من السور الداخلي
43فاروق ناصر الراوينصوص تاريخية جديدة من بابل

(١٩٨٥) : الجزء األول والثاني, المجلد ٤١



45انطوان كافينومعبد االله نابوشخاري والنصوص المسمارية
48دانيال اسحق عوديشوتنقيبات القسم الجنوبي من شارع الموكب ومعبد نابوشخاري

56بھيجة خليل اسماعيلنصوص جديدة من شارع الموكب
58ھيلكا ترينكفالدر بيسلشارع موكب مردوخ في بابل بعض المالحظات حول مصطلحاته ووظيفته

62يواشيم كيرشراالسماء السومرية للمعابد في بابل واشور
65يوھان جورج شميتتاريخ تشيد الزقورة في بابل استنادا الى نتائج التنقيبات في عام ١٩٦٢

68عالء ابراھيم سلومالمسح المغناطيسي للمواقع االثرية ( منطقة الزقورة في بابل)
70صبحي انور رشيدحول ودائع صناديق المباني في بابل

77شاه محمد علي الصيوانيالقصر الجنوبي
83روبرتو بارابيتيالقصر الجنوبي (مقترح للصيانة)

84يوكو تومابيتيالرسوم الجدارية واساليب التلوين في عمارة القصر البابلي القديم في ماري
94كامل علوان شھاباالبنية ذات االقبية

98د. ج. وايزمانبابل واشور مركزان علميان قديمان
101عطا هللا السباعيحارة معبد عشتار

108مريم عمران موسىتنقيبات التل الشرقي
113احمد خضير البياتيالبيت البابلي

117لمياء الكيالنيطبعات االختام من العھد البابلي القديم في سبار
118كالوس فيلكهقانون البيع وتاريخ جيران بابل

122اندريه ستيفنسطريقة مقترحة لصيانة مباني اللبن في مواقع اشور ونينوى وكالح وبابل
124حياة عبد علي الحوريدراسة ختم منبسط من بابل

مشاكل تجفيف مواقع البناء ومواقع الحفريات االثارية في مجال المياه الجوفية القريبة من
131-128ف. كروبيالسطح

بحوث الندوة العالمية الثالثة
135نوالة احمد محمود المتوليرقم طينية من تل مزيد

137عواد عبد الكريم الكساراراء واستنتاجات من حفائر شارع الموكب القسم الشمالي
139الھام ھاشم علي الصالحيتقرير اولي عن تنقيبات المنطقة السكنية جنوب معبد عشتار

141رمضان عبد المقصود القطبعض من امثلة الرقم الطينية التي عثر عليھا في بابل
144مريم عمران موسىامثلة من الدمى المكتشفة في التل الشرقي

146ناھدة عبد الفتاح النعيمياختام اسطوانية من تلول خطاب
149شذى رشيد طه وشكران مھدي صالحمطابقة جيرفيزيائية اثرية في تل كوثى

152خالد احمد حسين االعظميمدينة اكدام دور شاروكين جديدة
162صبحي انور رشيددراسة لبعض انصاب البخور في العراق القديم
169يوسف حبياسطورة التنين واثرھا في الحضارات العالمية

176ميسر سعيد عبد الرزاق العراقيصيانة المباني التراتية في الموصل والعمل في نينوى
177سعيد الديوه جيمن صناعات الموصل وتأثيرھا في بعض البالد

181واثق اسماعيل الصالحيااللھة نابو في الحضر
189-184محمود جلليتأثير الطب العربي عاى الطب العالمي

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيدتوطئة

بحوث الندوة العلمية الثانية
9كلمة مشروع االحياء االثري لمدينة بابل

10ادموند سولبيركربدايات بابل
14بارثيل ھرودابعض المالحظات عن طبوغرافية بابل

16ماركوس فيفلرحول تثليث بابل
19وھبي عبد الرزاقبوابة عشتار والسور الداخلي

21احمد كامل محمدالتنقيب في الجزء الشمالي الشرقي من السور الداخلي
23فاروق ناصر الراوينصوص تاريخية جديدة من بابل

27انطوان كافينومعبد االله نابوشخاري والنصوص المسمارية



30دانيال اسحق عوديشوتنقيبات القسم الجنوبي من شارع الموكب ومعبد نابوشخاري
34بھيجة خليل اسماعيلنصوص جديدة من شارع الموكب

36ھيلكا ترينكفالدر بيسلشارع موكب مردوخ في بابل بعض المالحظات حول مصطلحاته ووظيفته
41يواشيم كيرشراالسماء السومرية للمعابد في بابل واشور

44يوھان جورج شميتًتاريخ تشيد الزقورة في بابل استنادا الى نتائج التنقيبات في عام ١٩٦٢
48عالء ابراھيم سلومالمسح المغناطيسي للمواقع االثرية ( منطقة الزقورة في بابل)

50صبحي انور رشيدحول ودائع صناديق المباني في بابل
52شاه محمد علي الصيوانيالقصر الجنوبي

55روبرتو بارابيتيالقصر الجنوبي (مقترح للصيانة)
58كامل علوان شھاباالبنية ذات االقبية

60د. ج. وايزمانبابل واشور مركزان علميان قديمان
63عطا هللا السباعيحارة معبد عشتار

67مريم عمران موسىتنقيبات التل الشرقي
71احمد خضير البياتيالبيت البابلي

73لمياء الكيالنيطبعات االختام من العھد البابلي القديم في سبار
74كالوس فيلكهقانون البيع وتاريخ جيران بابل

78اندريه ستيفنسطريقة مقترحة لصيانة مباني اللبن في مواقع اشور ونينوى وكالح وبابل
80حياة عبد علي الحوريدراسة ختم منبسط من بابل

82وليد مجمود الجادرتنقيبات جامعة بغداد في مدينة سبار االثرية
مشاكل تجفيف مواقع البناء ومواقع الحفريات االثارية في مجال المياه الجوفية القريبة من

88-84ف. كروبيالسطح

بحوث الندوة العالمية الثالثة
91م. ف ليمانسبابل في عھد حمورابي مركز التجارة واالدارة والعدل

97و. س. فيلدتعض التوقعات عن رحلة االله مردوخ
101ھيلكا ترانكفالدرتقرير اولي عن تنقيبات الموسم الثاني في بورسبا

105ھورست كلينكلادلة تاريخية وطبوغرافية جديدة عن األلواح الطينية القديمة التي أكتشفت في بابل
108ك. فان ليربكدور مدينة بابل في العصر البابلي القديم

110ج. أ. برنكمانمن الدمار الى االنبعاث ( بابل كقوة دولية في القرن السابع ق. م )
113د. أو. ادزاردافكار ومبادئ في جغرافية بابل
115روالند سويتتاريخ وفاة اميديتانا ملك بابل

118ايفلين كلينكلبعض المالحظات حول الدمى الفخارية من بابل
121روبرت كليليكالسيطرة على الفيضان في شمال بابل
124شدى رشيد طه وشكران مھدي صالحمطابقة جيرفيزيائية اثرية في تل كوثى

126بالھوسالف ھروشكا(( االنسان األسطوري والتاريخي (( مشكلة تاريخية في العصر البابلي األول
130مارسيل بولصمواد البناء التقليدية في عمارة واي الرافدين

137-133ج. كولينيمالحظات جديدة عن صيانة زقورة عكركوف

5مؤيد سعيدتوطئة
بحوث أنقاذ آثار حوض سد القادسية في الندوتين العلميتين العالميتين الثانية والثاثة

بحوث الندوة العلمية العالمية الثانية
9صباح جاسم عبد األمير الشكريمشروع أنقاذ آثار حوض سد القادسية
بحوث الندوة العلمية العالمية الثاثة

13ناظر عبد هللا علي الراويأمثلة من العمارة في حوض سد القادسية
15رسمية رشيد جاسماألسوار في بعض مواقع سد القادسية

20حياة عبد علي الحوريأختام من حوض سد القادسية
28-26زھير محمد حسنعالم الزمان، المكان، العدد عند قدماء العراقيين

بحوث اشور في الندوتين العلميتين العالميتين الثانية والثالثة
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بحوث الندوة العلمية العالمية الثانية
31طارق عبد الوھاب مظلومكلمة المشرف على مشروع احياء مدينة آشور

33ميسر سعيد عبد الرزاق العراقينيائج أعمال ھيئة أحياء مدينة آشور للموسم الثاني 1979
35ليانة ياكوب روسبنص تكرسي من العھد اآلشوري القديم

36ج، ن، بوست كيتسجالت الحفظ من مدينة آشور من العھد اآلشوري الوسيط
41فولفرم فون زودنلغة آشور في األمبر اطورية الميتانية حوالي 1450-1350 ق. م

44عبد محمد جروالقبور المكتشفة في آشور (الموسم الثاني)
51أيفا شتر ومنكرالدمى المعدنية من آشور وتنقية المعادن

53محمد عجاج جرجيسالطبقات العليا في منطقة قصر األمير (ولي العھد)
61حكمت بشير االسودصيانة البوابة الغربية لمدينة آشور

65فاضر عباس أحمدالتنقيب في بوابة كوركوري (تابيرا)
69كاظم محمد كاطعالصيانة في بوابة كوركوري (تابيرا)
71م. السنالقصدير والنحاس في نصوص آشور

74جوسيت الياليالمدن الفينيقية االمبر اطورية اآلشورية في عھد سرجون الثاني
77ديترش سورنھاكنمقترحات حول وضع خارطة عامة آلشور

81-79أ. ك. كرسونالكتابات الملكية اآلشورية على المخاريط الطينية المكتشفة في آشور
بحوث الندوة العلمية العالمية الثاثة

85محمد صبحي عبد هللاموجز ألعمال الصيانة والتنقيب في القاطع الشمالي من آشور
88-87بھيجة خليل اسماعيلنصوص نينورتا – كودوري- اوصر حاكم سوخي وماري

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيدتوطئة

بحوث أنقاذ آثار حوض سد القادسية في الندوتيسن العلميتين الثانية والثالثة
بحوث الندوة العلمية العالمية الثانية

9صباح جاسم عبد األمير الشكريمشروع أنقاد آثار حوض سد القادسية
12س. ك. كورولوفسكيمواقع من العصر الحجري القديم في سد القادسية

15ميثيل كافليوكفسكيمواقع بيجان على نھر الفرات –سد القادسية
22أنطونيو انفيرنيزيتنقيبات كفرين في سد القاسية

27ج. أ. مونتعاقب الفخار في أبو الصالبيخ وارتباطاتة األقليمية
29ھورست شتيبلمالحظات حول التراث المدون للنزاع بين اوماولكش
32روبرت بكزبالد الرافدين القديمة والتقاليد األدبية لاللف الثالث

34سيريول مانيورسالتحليل العلمي لفخار وادي الرافدين عن طريق تنشيط النيوترون والتحليل المقطعي
36الرسنسجالت (ارشيف) شمشارة

40رولغالھدف والتنظيم فھرس النصوص المسمارية والجغرافية القديمة
44يواشيم كيرشاألمكانات والحدود الراھنة لفھمنا وترجمتنا للنصوص المسمارية

48سيرجيو بيكوينيطرق واتجاھات الكتابة المسمارية
55رھير محمد حسنعالم الزمان، المكان، العدد عند قد ماء العراقيين

61ج. ستيرنماذج عمارية من وادي الرافدين
64ھونكرأنتشار ظھور علوم وادي الرافدين في العالم الھلستي

68ج. ن. بوست كيتتل أبو الصالبيخ وتل مردوخ في سومر وابال
71اوليفر أونشيه.العمارة في بالد وادي الرافدين في الفترة بين األلفين السادس والرابع ق. م

81فربيركستة الواح فنية من سلوقيا وبابل والوركاء
88البروفسور دي مايراآلثار والكتالبات الھسمارية واستخدام المعلومات العلمية

91-90فرانكو بياجنتيحماية االثار الحجرية من المياه والرطوبة
بحوث آشور في الندوتين العلميتين العالميتين الثانية والثالثة

بحوث الندوة العلمية العالمية الثانية
95طارق عبد الوھات مظلومكلمة المشرف على مشروع احياء مدينة آشور

96ميسر سعيد عبد الرزاق العراقينتائج أعمال ھيئة أحياء مدينة آشور للموسم الثاني 1979
98ليانة ياكوب روستنص تكريسي من العھد اآلشوري القديم



100ج. ن. بوست كيتسجالت الحفظ من مدينة آشور من العھد اآلشوري الوسيط
106فولفرام فون زودنلغة آشور في االمبر اطورية الميتانية حوالي1450-1350 ق. م.

110عبد محمد جروالقبور المكتشفة في آشور (الموسم الثاني)
114أيفا شترومنكرالدمى المعدنية من آشور وتنقية المعادن

116محمد عجاج جرجيسالطقات العليا في منطقة قصر األمير (ولي العھد)
122حكمت بشير األسودصيانة البوابة الغربية لمدينة آشور

124فاضل عباس أحمدالتنقيب في بوابة كوركوري (تابيرا)
127كاظم محمد كاطعالصيانة في بوابة كوركوري (تابيرا)

129جوسيت اياليالمدن الفينيقية واألمبر اطورية اآلشورية في عھد سرجون الثاني
133ديتريش سورنھاكنمقترحات حول وضن خارطة عامة آلشور

138-135أ. ك. كريسونالكتابات الملكية اآلشورية على المخاريط الطينٮة المكتشفة في آشور
بحوث الندوة العلمية العالمية الثالثة

141بربارا ملوانالشجرة اآلشورية
146أ. ك. كريسون.سياسة اآلشوريين الخارجية في عالقاتھم مع دولة عيالم في القرنين الثامن والسابع ق. م

149جون كيرتسحلي من الفترة اآلشورية المتاخرة من أور
159-155م. سلفينيللصادر اآلشورية عن مملكة اورارتو

5مؤيد سعيدتوطئة
7مؤيد سعيدتقديم

تنقيبات الدار رقم (1) مشزوع
20ناھدة عبد الفتاح النعيميتطوير مدينتي سامراء والمتوكلية االثريتين
 محمد محمود وشاكر، اديبة علم الدينتنفيبات تل الضباعي / الموسمالثالث 1984

مھاوش غانم ونادية 50الخياط
73طارق جواد الجنابيتنقيبات (ابو صخير) في الدورة 77-976

100محمد صبحي عبد هللاتنقيبات معبد الثاني عشر (معبد االله نبو) في الحضر
109محمد صبحي عبد هللاكتابات الحضر المعبد الثاني عشر (معبد االله نبو)

119جابر خليل ابراھيمكتابات جداله
123عبد الرحمن محمد عليمسار طريق المرور السريع رقم (2)
136واثق اسماعيل الصالحيدرسة تحليلية لتمثال برونزي لھرقل
146اديبة علم الدين الخياطدرسة لمجموعة دمى من تل محمد

155نجاة يونس محمد التوتونجينصوص عربية في المتحف الحضاري بالموصل
160ريا محسن عبد الرزاقتقرير اولي عن المسح التراثي لمنطقة حي الطالئع

176عبد هللا امين اغانظرة في عمارة الدور في الموصل
183فوزي رشيداكد ام باب ايا

215عبد الستار جبار العزاويذو الكفل (التنقيب والصيانة 1981-78)
228عبد محمد جرو، محمد عجاج جرجيسقصر فرحان (القلعة الشمالية)
229سامي عبد الحسين الكفالويالمياة الجوفية واالبنية االثرية

245طارق صفاء الدين احمد، بلسم سالم مجيدتطبيق الطريقة الكھربائية في الكشف عن االثار في منطقة طيسفون االثرية
259ستار خليل حسينطرق صناعة الطابوق وانواعه

266باھرة عبد الستار احمد القيسيالتحليل المجھري لصيغات داخل االواني الفخارية من سامراء
274-267قحطان عبد الحميد العزيسالمة المتاحف

االنباء والمراسالن
277ترجمة سعاد علي حميداخبر عربية ومن الشرق االوسط

280يوسف حبيرد على تعقيب الديوه جي
281ھيديو فوجي(تقرير موجز عن تنقيبات البعثة االثارية اليابانية في جيكان (الموسم الثاني

283ھيديو فوجي(تقرير موجز عن تنقيبات البعثة االثارية اليابانية في كھوف الطار (كھف 14) تل رقم (4
285مكواير جبسونتقرير موجز عن تنقيبات البعثة االثارية االمريكية في نفر الموسم (السادس عشر) 1985

288رسالة من السيد بوست كيت
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288رسالة من السيدة اناكنوستس اجيالراكس
289افتتاح معرض االثار العراقي المتجول في مدينة تورينو بايطاليا

289حضارة سومر وبابل في مجلة (لونوفيل ابسرتور)
289ذكري االستاذ يوسف رزق هللا غنيمة

297-290حكمت بشير االسودحمورابي والتوارة
مواضيع القسم األجنبي

5مؤيد سعيدتوطئة
6مؤيد سعيدتقديم

32مونشالف، ميربرت، بادردراسات اثارية في سھل سنجار / 1985
54ميربرت، مونشالفتنقيبات البعثة االثارية السوفيتية في مستوطن يارم تبة 3 في الشمال الغربي من العراق

69بوست كيت، جين مونفخاريات أواخر االلف الثالث من تل (ابو الصالبيخ)
80مايكل روفالبيوت والمعابد العبيدية

91بومر، فمكباينرالموسم 38 لسنة 1983-1984 من المسح االثاري في الوركاء
108مايكل روف، آخرونتنقيبات تل مظھور (حمرين)

168السيدة باھرة عبد الستار القيسيالصبغات الجدارية وااللوان في العراق
175فاروق ناصر الراوي، مايكل روف(عشرة مسائل رياضية من العھد البابلي القديم من تل حداد (حمرين

219واثق اسماعيل الصالحيدراسة تحليلية لتمثال برونزي لھرقل
230جرمي بالكباريخ الفرثيين والكرخة في القرن الثاني الميالدي

235ا. سالونينرقم طين عن التفاق التدريب المھني في وادي الرافدين
237طارق صفاء الدين احمد، بسلم سالم مجيدتطبيق الطريقة الكھربائية في الكشف عن االثار في منطقة طيسفون االثرية

242-239نعمت بديل حموالوصف المغناطيسي لبعض امثلة االوبسيدين (الزجاج البركاني) االثري في العراق
االنباء والمراسالت

244ماري لويس أنيزاالعصر االشولي في الضفة اليسري من نھر دجلة في شمال العراق
246ھديو فوجي وآخرون(تقرير موجز عن تنقيبات البعثة االثارية اليابانية في كھوف الطار (كھف 14) تل رقم (4
254-252مكواير جبسونتقرير موجز عن تنقيبات البعثة االثارية االمريكية في نفر (الموسم السادس عشر) 1985

5مؤيد سعيدتوطئة
مالحظات عن االحوال االجتماعية واالقتصادية في فترة عصر الوركاء على ضوء

7د. اسماعيل حسين حجارةالتنقيبات في كردرش

10اكرم محمد عبد كسارفخار عصر العبيد في العراق
33د. فرج بصمه جيالحقبة الزمنية بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية في بالد الرافدين

44عبد هللا امين اغامالحظات حول مخطط معبد نابو في النمرود
48مزاحم محمد حسينالتنقيب والصيانة في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من معبد نابو في النمرود

55د. سامي سعيد االحمدبالد بابل تحت الحكم االشوري
69حكمت بشير االسودمبدأ التبني في العراق القديم

81د. جابر خليل ابراھيماضواء على كتابات آرامية جديدة من الحضر
98د. واثق اسماعيل الصالحيكتابات الحضر

111ھناء عبد الخالقنتائن التنقيبات في تلول جميعة في المدائن
139حافظ حسين الحيانيالحير

158قاسم راضي حنينالتنقيب والصيانة االثرية قي دار رقم - 4 – مدق الطبل
182مھند عبد الوھاب نادر، السيدة امل عبد الرزالتنقيب والصيانة االثرية قي دار رقم - 5 – مدق الطبل

199عبد الستار العزاويطريق الحج القديم (درب زبيدة)
214حميد محمد حسننماذج من البيوت التراثية في قلعة اربيل

241خالد سويد ظاھرقشلة كركوك
247اعتماد يوسف القصيريخان العطيشي

257باھرة عبد الستار القيسيالخشب واالضرار التي تصيبة وطرق المعالجة والصيانة
272نعي الدكتور فرج بصمه جي
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273رسائل للسيد رئيس التحرير
282-274منحزات دائرة اآلثار والتراث لعام 1986

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيدتوطئة

7اندريه جورجطوبوغرافية بابل
تقرير اولي حول الموسم العاشر في الرسا

25جان لويس ھوت1 - مقدمة
26ھوت واخرون2 – تقرير عن اعمال التنقيبات

47دانيال ارنولد3 – نصوص من السنكرة / الرسا خريف 1983
55جان دانيال فورستتقرير عن نتانج الموسم التاسع لعام 1983 التسلسل العماري – 4

67كالنيت5 – الحفر االختيارية × 36 في تل العويلي
88مارك ليبو6 – فخار ما قبل قترة اريدو من تل العويلي

109كاترين برينكت7 – الملتقطات الصغيرة في تل العويلي لعام 1983
120مارلي لويس اينزان8 – الملتقطات الحجرية المشذبة من تل العويلي
122جين ديسي9 – تحليل العظام من تل العويلي الطبقات السفلي

126ل. كودتويس ون. فيلد10 – دراسات فنية فخارية من تل العويلي
134وجيرمي بالكاعمال التنقيب والصيانة اآلثارية في معبد نابو في مزاحم محمود حسين النمرود

163-156ترجمة سعد فاضل الحسينيمنجزات دائرة اآلثار والتراث لعام 1986

7احمد فؤاد رشوانتقرير عن نتائج العمل في موقع اثار مغاور مجول
9علي ھاشم خيري – انعام عون احمدتقرير اولي عن تنقيبات بسماية االثرية

33ھيد يوفوجي – ترجمة رياض عبد الرحمن تقرير الموسم االول لعمل البعثة اليابانية في عين الشياح
35مسلم محمد احمدالعمال التنقيب والصيانة االثارية في قلعة تلعفر لعام 1985

38فاضل عباس احمدالعمال التنقيب والصيانة االثارية في نينوى والموصل التراثية
42ماجد عبد هللا الشمسحفريات مقبرة الحيرة

57شاكر جاسم محمدمن تنقيبات الدھيمية - المباخر
62إيشان البحرياتتنقيبات البعثة االلمانية في آيسن

64حازم محمد النجفيالكشف عن جزء من مدينة مينورنات القديمة في تل السيب
69د. عبد الستار العزاويظھور الثور الجنح في تل الني يونس

99د. عز الدين اسماعيل غريبةالحضارة العبيدية في فلسطين
104عبد السالم سمعانبيرھامي

110عبد هللا امين اغاموقع العوسيه
142نجاة يونسالعمود في العمارة االسالمية
157د. ناھض عبد الرزاق دفترزخرفة الفسيفساء واھميتھا

166فريال مصطفىالتراث العماري المدينة الحلة
192محمد عبد هللا صالحبيت ميكائيل التراثي في قلعة كركوك

200د. اعتماد يوسفقالع بغداد
217حميد محمد حسينالعناصر الزخرفية

236رياض عبد الرحمن الدورياشور بانيبال مكتبته وثقافته
م مظاھر الحياة االجتماعية واالقتصادية في العراق القديم منذ اواخر االلف السادس ق.

م 244اكرم محمد عبد كسارحتى بداية النصف الثاني من االلف الخامس ق.

اكرم محمد عبد كسار 252السيف العرابي
259كمال نوري معروفكھف كوندوك ومنحوتاته البارزة

266ھشام عبد الستار حلميالنصوص الكتابية والعناص الزخرفية على اآلثار الخشب االسالمية في المتحف العراقي
277ابراھيم محمد علي الجبوريعالقات الغساسنة القرنين الخامس والسادس الميالديين

286فالتراندرية – ترجمة عبد الرزاق كاملالثرثار وجسره
291د. كريستين كبنسكي واوليفيه سي كونتا ترجقلعة على ضفاف نھر الفرات في المنطقة المتاخمة الحدود بابل واشور
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298حسين احمد السلمانتاريخ. نھر ديالى
302خالد خليل حموديساعة سامراء الشمسية

308حسين  احمد سلماننظرة عامة في مخازن العراق القديم
317شذى رشيد طه – شكران مھدي صالحاستخدام الطريقة المغناطيسية للكشف عن االثار في حوض سد القادسية

322د. نعمت بديل حموتحديد اعمار االثار العراقية باستعمال المغناطيسية
324منجزات عام 1987 لدائرة االثار والتراث
343الخالصة العربية لمقاالت القسم االجنبي

5مؤيد سعيدتوطئة
7د. نعمه بديل حمومسوحات مغناطيسية، عقرقوف، بابل، قوينجق

17امين ابراھيم وبلسم سالمالتحري بالموجات في طيسفون
20د. عبد الستار العزاويالمسح االثاري في الصحراء الغربية (درب الساعي)

31ترجمة عبد الرزاق كامل ذنونالعمارة في منطقةاي انا
44صبيحة محمد كريم ود. خالد االعظميديمومه المواد القيرية

59د. فرج بصمه جينظره جديدة في تحديد عصور فجر السالالت
69د. وليد الجادر وزھير رجبتنقيبات سبار / الموسم الثامن

91خالد خليل حمودي واخرونتنقيبات تلول الضباعي
112راجحة خضر النعيمياعياد رأس السنة البابلية

127أمل متاب، حسين علي حمزة، معتصم رشيدتنقيبات تل محمد
160د. عبد الستار العزاويموقع الدھيمية

170رسمية رشيد وعبد الجبار عبد المجيداسوار ومداقن تلبس
186ھناء عبد الخالقكنز زجاجي من مدينة عنة
202علي ھاشم خيري وانعام عونتنقيبات تلول علي الھيتي

213سامي الكفالوينقوش كتابية على جدران قصر االخيضر
219د. غازي رجبقبه الصخره

229د. عبد العزيز حميدالطنافس صناعه عراقية قديمة
240رضا الھاشميتاريخ الخيل والفروسية في العراق القديم
250د. صالح العبيديقوارير النفط في ضوء المصادر االثرية
259سليمة عبد الرسولالشكل والمضمون للعناصر العمارية

267اكرام فاتحالدار التراثية 146 أغالق
276حميد محمد حسنالمباني التراثية في بعقوبة

292زينب صادقآثار متفرقة احرزھا المتحف العراقي
301خالصه مقاالت القسم االجنبي

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيدتوطئة

7د. بول وت. ولكنسناعمال البعثة البريطانية في مشروع ري الجزيرة الشمالي 1987-1986
13يفان كوزلوفسكي واخرونالتقرير الثاني عن تنقيبات موقع العصر الحجري الحديث ماقبل الفخار نمريك 1986

19ستيفان كوزلوفسكي واخرونتقرير اولي عن تنقيبات الموسم الثالث 1987 للبعثة البولونية في نمريك
26ستيفان كوزلوفسكيالتقرير الرابع عن تنقيبات موقع نمريك من العصر الحجري الحديث ماقبل الفخار

32ايلين مك ادم واليسون بتسالتنقيبات في قرمزدره / 1986 تقرير اولي
38ھيديو ھوجي واخرونتقرير اولي عن تنقيبات تل الثويج وتل جيساري (الموسم الثاني) وقصر البنات

60اليزابيث كارترمسح سطحي في لكش والھبا / 1984
64ح. م. كينورمواد صدفية من لكش والھبا

68جيرمي بالككتابات مسمارية من لكش والھبا
71جيرمي بالكمالحظات عن زركول

84د. فاروق الراويآن اوريكال قناة اخرى حفرھا اورنمو
86ويتمان واخرونكارتوكولتي ننورتا / العقر 1986
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98ف. س. تيوماندراسة فلكية لحجرة حدود
107ديفيد ستروناخالتنقيبات في نينوي / 1987

109واثق الصالحيحصارات الحضر
114امين الياسيتحري جذبي في موقع طيسفون االثري

120خالصة مقاالت القسم العربي

5د. مؤيد سعيدالمقدمة
13-6الندوة الدولية لالثار المسروقة خالل الحرب العدوانية على العراق عام 1991

20-14صالح سلمان، ريا محسناختام موقع شيشين
22-21جيمس. أ. ارسترونكمسوحات تل الديلم
27-23عبد هللا امين، عبد السالم سمعانخربه زھرة خاتون
34-28مزاحم محمودالتنقيب في معبد نابو

60-57صباح محمودمشروع تطوير سامراء
66-60اعتماد يوسفالمدرسة الرشدية

67نعي كوركيس عواد
68نعي نجاة يوسف

مواضيع القسم األجنبي
5د. مؤيد سعيدالمقدمة

18-6الندوة الدولية لالثار المسروقة خالل الحرب العدوانية على العراق عام 1991
27-19اليزابيت ستونتل ابي الضواري
29-28جيمي ارمسترونكمسوحات تل الديلم

34-30جيوفاني بيرجامينيتقرير البعثة االيطالية
45-35ھيديو فوجيتنقيبات ابي ثور

51-46ميدلستون بوستجيتمواضع النار في ابي الصالبيخ

5مؤيد سعيد بسيمتوطئة
24-6مزاحم محمود حسننتائج التنقيب في الحارة الغربية للجزء الجنوبي من قصر الملك آشور ناصر بال الثاني

33-25جابر خليلالحضر – التنقيب في البوابة الشرقية
43-34علي ھاشم خيريتقرير نھائي عن تنقيبات تلول ذيبة وام علوان
62-44كريم عزيزحفريات البصرة القديمة الموسم الثاني 1979

88-63مھاب درويش لطفيكنز البصرة
104-89حافظ حسين وحسين عبودالبركة الدائرية داخل قصر الخليفة

مواضيع القسم األجنبي
5مؤيد سعيدالمقدمة

10-6ستيوارت كامبلتنقيبات اناذية في جنك وخربة كارسور
19-11ت. ج. ولكنسنمسوحات وتنقيبات البعثة البريطانية في مشروع ري الجزيرة

29-20الستير نورثيجعمل البعثة البريطانية في شمال الجزيرة تقرير الموسم الثاني وكلنسون وبيل

5ربيع محمود سامي القيسيتزطئة
7خالد احمد حسين االعظميمن أصول اللغة األكدية

13احمد كامل محمددراسة اولية لنصوص مسمارية من موقع شيشين
محافظة ديالى – حفريات حوض سد حمرين القبور وموجوداتھا الدقنية في تل سليمة –

16صالح سلمان رميض1977-1980

36رسمية رشيد وناھدة عبد الفتاح النعيميرقم طينية من تلول خطاب
54علي ھاشم خيري وانعام عون احمدمن نتائج تلول خطاب (المدافن وطرق الدفن)
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87عبد هللا آمين آغامدينة مرد القديمة ونتائج التنقيب في ونه والصدام
110آريكا. ك. د. ھنترطاستا تعزيم من مجموعة المتحف العراقي

122وليد الجادرجدران المعابد العراقية المشيدة من الكابوق (الكيسو)
135رياض عبد الرحمن الدوريالعمارة المدينة والدينية في عصر آشور بانيبال

144علي ياسين احمدوظيفة الخزانو اآلشوري
154منھل جبر إسماعيلالكسف عن قصر آشوري (بيت خيالني) في نينوى

166مزاحم محمود حسين وريا محسن عبد الرزاأختام من نمرود
192حامل خيري يوسفخمسة أختام أسطوانية من مدينة بلد / أسكي موصل

197ھشام عبد الستار حلمي وداخل مجھول مسنستنقيبات تل أبو ذر االثري
219جابر خليل إبراھيمالحضر... التنقيب في البناية المكعبة 1989

231حكمت بشير األسودالحضر... التنقيب في بيتين سكنيين جنوب المعبد الكبير الموسم 37 لسنة 1992
251حسين علي حمزة وآخرونتقرير نھائي عن نتائج التنقيب في مرضي 1986-1985

305زين العابدين رؤوف والمھٮدس محمد مصلحخواص الطابوق والجص المستخدم في العمارة العباسية ببغداد
313نجاة يونس محمد ويوسف ذنوندنانير ذھبية من تل يمثا (2)

ًنقود عمان اعالميا وسياسيا في العصر اإلسالمي حتي نھاية القرن الرابع الھجري (10م ً 335محمد باقر الحسيني(
358عيد العزيز حميد صالححفائر موقع (كوه كمت) في سنجار (مدرسة عماد الدين زنكي)

المراسالت واألنباء
381نعي الفقيد الراحل الدكتور كاظم إبراھيم الجنابي
382نعي الفقيد الراحل األستاذ محمد علي مصطفى

383نعي الفقيد الراحل األستاذ الدكتور محمد باقر الحسيني
384سامي خماس الصقارميالد مجلة علمية خواطر وذكريات بمناسبة اليوبيل الذھبي لمجلة سومر

407-404ھناء عبد الخالقمنجزات دائرة اآلثار والتراث من آب 1997- آب 1998
محتويات القسم األجنبي

5ربيع محمود سامي القيسيتوطئة
1985 تقرير عن تنقيبات الحملتين الثانية والثالثة لمشروع سد صدام االنقاذي لسنتي

7جيرتوت وليم وكارلو زكانينيو1986

29ار. دتمانتقرير عن تنقيبات البعثة االلمانية لسنة 1989 في اشور وكان توكولتي ننورتا
89خالد احمد حسين االعظميالملك بيل – سن يصادق على حكم سوموالئيل

97ھيلكا ترن كالدر وآخرونتقرير اولي عن تنقيبات الموسم الرابع عشر في بورسبا
104علي ياسين احمدالملك اشور بانيبال يعيد بناء معبد االله نابو في نينوى

107اريكا ك. د. ھنترطاستا تعزيم من مجموعة المتحف العراقي
135-127ناھض عبد الرزاق دفترالمسكوكات االسالمية التذكارية حتى سنة 241 ه / 855 م.

أ. د. جابر خليل إبراھيمتوطئة
2000 -مالحظات عامة على النصوص المسمارية من تل ابو عنتيك الموسم الثاني والثالث

6-1احمد كامل محمد2001

47-7اكرم الزيبارينصوص مسمارية من تلول بنات الذئاب
57-48مكواير جبسن ترجمة د. عبد العزيز حميدتنقيبات المعھد الشرقي في نفر الموسم السابع عشر 1987

67-58لبث مجيد / د. بيتر ميكلوسالتنقيبات فب تل حرمل موسم ربيع 1997
87-68علي ھاشم خيري، أمل متاب، إنعام عوندمى طينية من تلول خطاب

97-88صالح سلمان رميض، ريا محسن عبد الرزألواح فخارية من موقع شيشين
نظرة موجزة في تاريخ بابل وأعمال المرحلة الثانية والثالثة من إحياء المدينة تراثيا

146-111ربيع محمود حسين1988-1989

162-147حافظ حسين رشيد و قيس حسين رشيدحلي نسائية من آشور موسم 1999
165-163نواله المتوليمسلة آشورية من نينوى

184-166أ. د. جابر خليل إبراھيمكتابات غير منشورة من البوابة الشرقية لسور الحضر
207-185حكمت بشيرالحضر / التنقيب في معبد الربه نناي
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211-208عدنان حميد الويسعقد قرض مكتوب باللغة اآلرامية من آشور
رأي في التخطيط اثالثي في العمارة العراقية القديمة في ضوء تنقيبات جامعة بغداد في تل

(خوض سد حمرين 226-212وليد الجادر / زھير رجب(عياش

238-227عبد الرحمن محمد عليالكشف عن نافورة في قصر الخليفة المعتصم
249-239كريم عزيزحفريات البصرة القديمة الموسم الثاني 1979 قطاع

تكملة
300-250برھان شاكر سليماننتائج أعمال التنقيب في مدينة بلد – اسكي موصل 1996

323-301نجاة يونس محمد التوتنجيمآذن من الموصل – دراسة في عماتھا وزخارفھا
337-324طلعت رشاد الياورالنخلة في الفن العربي واإلسالمي – نشاتھا وتطورھا

354-338عبد العزيز حميددراسة للمسجدين الجامعين األحمدي واألصفية في بغداد
374-355إعتماد يوسف القصيريأثر المعمار العربي على عمارة وزخرفة المساجد العثمانية

386-375عبد الرحمن خضير سالم وآخرونمعالجات ھندسية لمشكلة المياه الجوفية في أسس دار اإلمارة في الكوفة
402-387رضا جواد الھاشميمدخل لدراسة األختام في الخليج العربي

413-403فوزية مھدي المالكيمراسالت وأنباء
محتويات القسم األجنبي

أ. د. جابر خليل إبراھيمتوطئة
6-1خالد أحمد األعظمينص جديد لحمورابي من سبار

10-7خالد سالم إسماعيلنص مسماري من مكتبة سبار يؤرخ لملكين سومريين
20-11ھيلكا ترانكفالدرتقرير البعثة االثارية النمساوية العاملة في بورسبا الموسم 17 / لعام ... 2 م

29-21روبرتا فينكو ريشيارديتنقيبات البعثة االيطالية في الحضر لسنة 1998
41-30سوزان روفمطاحن وارصفة البقاق

59-42صبحي أنور رشيدالحضارة الموسيقية في وادي الرفدين واالناضول
70-60ورويك بوولتقرير أولي ألعمال البعثة البريطانية الموسم الثالث مشروع شمال الجزيرة 1988


