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 ـ توضيح وتعريف بعض المصطلحات ـ 

سالالة ـ اقليم سوخو : اقليم او مقاطعة على الفرات واقدم ذكر لها في نصوص 1

انون ق . م ( وكانت تمتد من ) القائم ، الكرابلة ، خند 2005ـ  2114اور الثالثة ) 

(  10، الجابرية ( الى حديثة ) رابيقو ( الفلوجة جنوبا ، وحكمتعها سالالة من ) 

 حكام كانو يلقبون حكام سوخي وماري ومركزها مدينة ) عنة ( خانات .

ملة ارسلها تالمير االخميني كورش االصغر زينقون : قائد عسكري يوناني قاد ح

ق.م( واشتهر بحملة العشرة  359ـ  404نيابة عن اخيه الملك )ارث حنستا الثاني( )

 االف .

ـ ابارون : هو مكان ) تجمع (  باختالف الروايات سواء كان تجمع االسرى او  3

 مكان تجمع الحبوب وخزنها .

: مؤرخ روماني عاش زمن االمبراطور الروماني اغسطس  ـ ايسيدور الكرخي 4

 ق.م ( 400سنة ) 

ـ اشنونا : من الدويالت المهمة التي تاسست في العصر البابلي القديم في  5

 االراضي الخصبة في ديالى ، وسميت نسبة الى مركزها ) اشنون (. 

تقرا في ـ الكيشيين : اقوام نزحو من جبال زاجروس من منطقة لورستان واس 6

منطقة ) عنة ( ثم غزو بابل واقاموا ساللة حاكمة في البالد عرفت باسم ) ساللة 

 ق . م ( . 1162ـ  1595بابل الثالثة ( التي دام حكمها ما يقارب اربعة قرون ) 

 

 ( جدول باهم المدن والمواقع االثارية المهمة في محافظة االنبار1شكل رقم )

 االسم المحلي او الحديث للموقع           الموقعنوع         اسم الموقعت     

عقبة جنوب هيت على الضفة الغربية                  بلدة                      اقبة  .1

 لنهر الفرات

 عانة )عنة (على الضفة الغربي                 مدينة                    . انات2

 لنهر الفرات 

 على الضفة اليمنى لنهرهيت  مدينة . ايتو،ايدو3

 الفرات 



 بالد العرب ، وكانت تقطن في مضارب قبيلة          . اريبي4

 المنطقة المحصورة بين اقضية 

 حديثة وعانة والقائم والرطبة 

 حديثة على الضفة اليمنى لنهر مدينة  . بيراتي5

 الفرات 

 منخفض)بحيرة الثرثا ( بين      وادي    . ترتارا6

 االنباروصالح الدين تي محافظ   

   

 كم 14تلبيس في الفرات تبعد                       جزيرة          . تلبيس7

 جنوب عانة 

 

 كم شمال36خربة الدينية تبعد  بلدة . خرادو8

 غرب عانة على الضفة اليمنى 

 للفرات 

 خربة على الضفة اليمنى للفرات بلدة . راخيمو9

  قرب الرمادي 

 

 موضع في محيط مدينة هيت                      حصن . زاقو10

 

 سور تلبيس على الضفة الغربية للفرات                      بلدة . سورو11

 الى الجنوب                 


