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 الصورة
Image  

 الوصف
Description  

 المادة
Material  

 األبعاد / سم
Dimensions/CM.  

ارقام المتحف 
 العراقي

Nos. of Iraq 

Museum 

 ت
Serious  

 

01 

 قطعة غير منتظمة من لطوش جدارية

حلزونية وجهها مزخرف بزخرفة 

لون االحمر واالسود الملونة ب

 واالزرق واالصفر

Irregular piece of a Mortar 

wall, its facade decorated 

with spiral decoration 

colored by red, black, blue & 

yellow. 

 طين ملون

Colored 

Clay 

م ع 110533 -  

IM- 110533 

1 

-ناصر  -شورآجزء من ارضية الملك  

الثاني من نمرود مستطيلة الشكل بال 

 لها حافه بارزة مكونة من عده قطع

A part of the ground of the 

Assyrian king Assur-Nasir-

Pal II from Nimrud, 

rectangular in shape & the 

edge of its prominent 

composed of several pieces. 

 مرمر

Marble  

م ع 110534   

IM- 110534 

2 

 

 

قاعدة عمود دائرية الشكل تنتهي 

بسطح منبسط من االعلى البدن كروي 

 حجر حالن

Marble 

سم 55القطر  

Diameter 55 CM 

م ع 110536  

IM- 110536 

3 



 

 

 

 

 

 

02 

مزين بنقوش بارزة على شكل خطوط 

 متوازية ومنحنية

A circular column base ends 

with a flat top surface, the 

body is spherical & 

decorated with reliefs in the 

form of parallel lines & 

curved. 

وات معمولة من الخشب بوابة بال 03

المغلف باشرطة برونزية عليها نقوش 

 تمثل حمالت ملكية

The gateway of Balawat 

been done by wood 

decorated with bronze tapes 

represent royal campaigns. 

 خشب وبرونز

Wood & 

Bronze 

م ع 110537   

IM- 110537 

4 

04  

لوح جزء منه مفقود مربع الشكل 

تقريباً نقش عليه حقلين الحقل االول 

يمثل شخص مسافر في حاله راحه 

والمشهد الثاني يمثل الشخص وهو 

 جالس على كرسي امامه مائدة طعام

A square relief part of it was 

missing, inscribed with 

almost two fields, the first 

one represents the person 

traveling at rest and the 

second scene represents a 

person sitting on the chair in 

front of a dining table. 

 مرمر

Marble 

م ع 110538   

IM- 110538 

5 



05  

ة منقوش لوحة جداريجزء سفلي من 

رجال يقودون عليها بالنحت البارز 

 حصان

A bottom part of a relief 

carving with men driving 

horse. 

 مرمر

Marble 

م ع 110539   

IM- 110539 

6 

جرة مربعة الشكل تحمل اربع اسطر آ 

 من الكتابة المسمارية

Square brick inscribed with 

four lines of cuneiform 

writing 

 طين مشوي

Baked Clay 

53×53×8  

53X53X8 

/أ م ع 110540  

IM- 110540 A 

7 

جرة مربعة الشكل تحمل اربعة اسطر آ 

 من الكتابة المسمارية

Square brick inscribed with 

four lines of cuneiform 

writing 

 طين مشوي

Baked Clay 

53×53×8  

53X53X8 

م ع /ب 110540  

IM- 110540 B 

8 

 

 

 

 

 

 

جرة مكسورة الى قسمين تحمل خمس آ

 اسطر من الكتابة المسمارية

A brick broken into two parts 

with five lines of cuneiform 

writing 

 طين مشوي

Baked Clay 

53×53×8  

53X53X8 

م ع / ج 110540  

IM- 110540 C 

9 

دكة منحوتة بشكل متوازي  

بشكل  ترتكز على ارجلالمستطيالت 

مخالب اسد على احد جوانبها سطر 

من الكتابة المسمارية تقابلها على 

 الجهة الثانية سطر من الكتابة اليونانية

 حجر حالن

Marble 

103×74×72  

103X74X72 

م ع 110541  

IM- 110541 

10 



06  

A bench carved in a shape of 

parallel rectangles based on 

the feet similar to a lion's 

paw, on one side a line of 

cuneiform writing matched 

on the second line of Greek 

writing 

07  

 

-آشورشوري قاعدة عرش للملك اآل

بال الثاني منقوشة بالخط  -ناصر

المسماري تضمن الكتابة اعمال الملم 

 وفتوحاته

The base of the throne of 

Assyrian king Ashur-Nasir-

Pal II carved in cuneiform 

writing included acts of the 

king & his conquests 

 مرمر ازرق

Blue 

Marble 

م ع 110542   

IM- 110542 

11 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 زوج من الثيران المجنحة

A pair of winged bulls 

 مرمر ازرق

Blue 

Marble 

م ع 110543   

IM- 110543  

12 



09  

كبيرة عليها نحت الواح جدارية ستة 

بارز تمثل اشخاص مجنحة يقومون 

بعملية تلقيح نباتات مع كتابات 

 مسمارية

Six large reliefs sculptures 

represents the winged people 

in the process of the plant 

pollination with cuneiform 

writings 

 مرمر ازرق

Blue 

Marble 

م ع 110544   

IM- 110544 

13 

10 - 11  

ها صور منحوتة لوحين جداريين علي

سيهما قناع أتمثل شخصين يعلو ر

بوضعية تقابل يقومان نسر س أبشكل ر

بعملية التلقيح للنبات مع عدة اسطر 

 للكتابة المسمارية

Two reliefs carved with 

pictures representing two 

men above their heads a 

mask in a shape of lion head 

corresponding to the status of 

vaccination are in the process 

of the plant pollination with 

several lines of cuneiform 

writing 

 مرمر ازرق

Blue 

Marble 

م ع 110545   

IM- 110545 

14 



12  

 

سد عليه أل لوح ضخم منحوت بشك

)الناب(  كتابة مسمارية جزء من الفك

 مفقود

A huge relief sculpted in a 

shape of lion with cuneiform 

writing, part of the jaw 

(Canine) is missing 

 مرمر

Marble 

عم  110546    

    IM- 110546 

15 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثاني بال ال -ناصر  -شور آمسلة الملك 

كتابات مسمارية تذكر اعمال  اعليه

الملك مع صورة الملك امام رموز 

 الهته

A stella of the king ashur- 

nasir-pal II with cuneiform 

writing mentioned the works 

of him with the image of the 

King in front of his gods 

symbols 

حجر رملي 

 اصفر

Yellow 

sandstone  

  ع م 110547  

نمرود 1104/  

IM- 110547 

1104 Nimrud 

16 



14  

 

نذور على شكل مخروطي الجزء  دكة

 على واسع ومقعر األ

Bench of Vows in a conical 

shape, the upper part of it a 

broad and concave 

 حجر حالن

Marble  

40×35×45  

40X35X45 

م ع  110548  

IM- 110548 

17 

 

15  

خصين شكل ش لوح كبير مستطيل عليه

 سفلأمجنحين متقابلين على شجرة و

خران آاللوح شخصان مجنحان 

متقابالن يقومان بالتلقيح وعليه اسطر 

 كتابه

Large rectangular relief with 

two winged persons opposite 

 a tree on the bottom of the 

relief another two opposite 

winged persons doing 

pollination 

 مرمر ازرق

Blue 

Marble 

م ع 110549   

IM- 110549 

18 

جره مربعة عليها سبعه اسطر من آ 

 الكتابة المسمارية

Square brick inscribed with 

seven  lines of cuneiform 

writing 

جرآ  

Bricks 

م ع 110550   

IM- 110550 

19 

جره مربعة عليها خمسة اسطر من آ 

 الكتابة المسمارية

Square brick inscribed with 

five  lines of cuneiform 

جرآ  

Bricks 

م ع 110551   

IM- 110551 

20 



writing 

جره مربعة عليها خمسة اسطر من آ 

 الكتابة المسمارية

Square brick inscribed with 

five  lines of cuneiform 

writing 

جرآ  

Bricks 

م ع 110552   

IM- 110552 

21 

16  

17  

 

وحان عليهما مشهد واحد يمثل ملك ل

ثالثة خيول  شوري على عربه يقودهاآ

شخاص شخاص تحمل سيوفاً احد األأو

يمتطي جواداً خلف المجموعة نقشت 

 سوار قلعة عليها كتابات مسماريةأ

Two reliefs with one scene 

represents Assyrian king on a 

cart driven by three horses 

and people carrying swords, 

one of them riding a horse, 

behind the scene a Castle 

engraved with cuneiform 

inscriptions 

 مرمر ازرق 

Blue 

Marble 

م ع  110553   

IM- 110553 

 22  

 

18  

 27لوح مستطيل الشكل يتضمن 

 من الكتابة المسمارية اسطر

A rectangular plate with 27 

lines of cuneiform writing 

 مرمر ازرق 

Blue 

Marble 

م ع 110574   

IM- 110574 

23 



 

19  

 

 

ثية القوائم دكة نذور دائرية السطح ثال

سد تحمل كتابة أقوائمها بشكل مخالب 

 مسمارية

A bench of Vows with 

circular surface, triple legs in 

a shape of lion's paw bearing 

cuneiform writing 

 حجر حالن 

Marble 

م ع 110750   

IM- 110750 

24 



 

نذور دائرية السطح  ثمانية دكاك 

ثية القوائم قوائمها بشكل مخالب ثال

  .سد تحمل كتابة مسماريةأ

Eight benches of Vows with 

circular surface, triple legs in 

a shape of lion's paw bearing 

a line of cuneiform writing 

  

حجر حالن   

Marble 

  25 

20  

 مدخل معبد نركال )تل الرماح(

The entrance of Nergal 

Temple in (Tel Al-Rimah) 

 مرمر

Marble 

  26 



21  

رضيات بيت أعمدة وأجزاء من أ

 حيالني في الموصل

Parts of columns & flooring 

of bit Helani in Mosul 

 حجر حالن 

Marble 

  27 

22  

حجره مسافات مخروطية تقريباً عليها 

 كتابه يونانية تحدد مسافه مدن 

A stone distances Almost 

conical with Greek writing 

determine the distance 

between cities 

 حجر ابيض

White 

Stone  

142×160  

142X160 

م ع  110650  

IM- 110650 

28 



 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 رجل يحمل عصادكة نار عليها شكل 

A bench of fire with a form 

of a man bearing  a stick 

 مرمر ابيض

White 

Marble 

37×13×7  

37X13X7 

م ع 110565  

IM- 110565 

29 

24  

ة أقطعة مربعة عليها نقش يمثل امر

 متكئة على وسادة

A square piece represents a 

woman leaning on the pillow 

 حجر حالن

Marble 

90×71  

90X71 

م ع 110651  

IM- 110651 

30 



25  

ه أة مربعة الشكل تقريباً تمثل امرقطع

 في حاله بكاء وحزن

A piece almost square in 

shape represents a woman in 

the case of crying and 

sadness 

 حجر حالن

Marble 

م ع 110653   

IM- 110653 

31 

26  

ستطيل الشكل عليه نحت بارز لوح م

ميرة جالسة على كرسي أبشكل 

بها ملك من ملوك الحضر مفقود بجان

 س واليد اليسرى .أالر

A rectangular relief with  

prominent carving 

representing a princess 

sitting on a chair beside one 

of the kings of Hatra, the 

head & the left hand was 

missing 

 حجر كلسي

Limestone 

م.ع 110676   

    IM- 110676 

32 



27  

 رجل دوله يحمل حربه في نطاقه

A statesman holds his spear 

in his belt 

 حجر حالن

Marble 

م ع 110660   

IM- 110660 

33 

28  

 

 

 

تمثال كاهن اكبر من الحجم الطبيعي 

 الرأس مفقود 

A statue of a priest larger 

than life-size, head was 

missing 

 حجر حالن 

Marble 

م ع 110661   

IM- 110661 

34 

 


