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Dur Sharrukin Sargon2 800bc



Sagon II empfängt  
einen Würdenträger

سرجون الثاني يستقبل أحد الوجهاء



Sarjon

ســرجـون



Sarjon  

ســرجـون



Sargon Palace WoodTrade

نقل االخشاب لبناء بالط سرجون



RESTRICTED

Sargon2 Palace -Thomas بالط سرجون الثاني        
رسم توماس



Sanherib erecting oxen

زنحاريب ينصب الثور المجنح



Chorsabad Great find

وجدوا الثور المجنح الضخم في شورزاباد



Photo 1941 

Human-headed 
Winged Bullis Guard 
Palace Portuls Built 
More Then 2,600 

Years Ago

1941صورة 

الثور المجنح و برأس بشري

على البوابة لحراسة القصر

سنة2600قبل حوالي 



1941



Oxen in Louvre

باريس متحف لوفرا/ نقل الثور المجنح من العراق الى فرنسا 



RESTRICTED

Oxen in Louvre

ابعاد الغالف الحافظ الذي استعمل اثناء 

النقل من الثور المجنح                      

-متحف لوفرا -



Oxen in Louvre

باريس/ الثور المجنح فرنسا 

متحف لوفرا



Chorsabad oxen one 

in Louvre Second 

drowned Tigris

شورزاباد            

الثـيـران المجنحة          

أحدهم في متحف لوفرا و 

الثاني غرق في نهر دجلة



Chorsabad 715bc Winged God

سنة قبل الميالد                715كورزاباد 

االلة المجنح



Chorsabad 720bc 

head

720كورزاباد 

سنة قبل الميالد                

رأس



Chorsabad 710bc Servants

خـدم–قبل الميالد 710شورزاباد 



Chorsabad 715bc

قبل الميالد  715شورزاباد 



Chorsabad 715bc Servant 

خـادم–قبل الميالد 715شورزاباد 



Chorsabad Sargon2 Palace Guarding spirits 800bc 
سنة قبل الميالد 800القيام بطقوس سحرية لحراسة و الدفاع عن بالط سـرجون الثاني –شورزاباد 



Chorsabad 800bc Sargon2 with his generals قبل الميالد800سرجون الثاني مع جنراالته العسكريين 



Sanherib

سـنـحـاريـب



Rain and 
firtility god  
Ningirsu

ألة المطر و 

خصوبة 

االرض

ننجيرزو



Nipuur Enlil Tempel 2100bc 
Corner Stone statue

تحفة صخرية في معبد نيبور أنليل                     

سنة قبل الميالد2100



Shubat Enlil



Shalmaneser3 R Marduk of Babylon L

شلمانصر الثالث من اليمين و ماردوك بابل من اليسار



Shalmaneser3 war carriage

مركبة حربية-شلمانصر الثالث 



Stele Shalmaneser3

 ً بالطة تحمل نقساً تذكاريا

شلمانصر الثالث



Warka Necklace



Akad2270bc stele 
fraghment side 1

قبل الميالد            2270أكـد 

نقاش جداري على شظية حجرية



Akad2300bc Sweetwater god with symbol fish

آلة الماء الحلو و رمزه السمكة–قبل الميالد 2300أكد 


