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 اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورية  

 إقليم دير الزور  

 واآلثار لجنة الثقافة 

 بدير الزور 

 

 تقرير أولي عن المواقع األثرية                                                    

 خط الوسط :  -

الحصن الدائري   البصيرة : مدينة اثرية هامة اسمها الالتيني كركيسيوم وتعني    -1

يعود للحقبة البابلية و لم يجري فيها أعمال تنقيب من   و من المرجح أن الموقع

 قبل أي بعثة . 

 التعديات : حفريات وتجريف ضمن التل و مخالفات بناء .  •

يقع  الصور  بلدةكم عن   16تل الشيح حمد ) دور كاتليمو ( : تل أثري يبعد  -2

ويعود التل إلى عصر أوروك في األلف الرابع  شمال شرقها في وادي الخابور 

و أصبح أحد  اآلشوريواستمر في العصر البرونزي و العصر قبل الميالد  

 أبرز المدن في القرن التاسع . 

 . التعديات : تعرض الموقع إلى العديد من الحفريات والتخريب  •

لم تجري الصور : تل أثري على الضفة اليمنى من نهر الخابور وهو تل واسع  -3

 .  فيه أعمال تنقيب

 إضافة إلى التالل التالية :   -4

ماشخ  –الحصين  –الفدين  –البنات  –الحجنة  –طليفيس  –تل الخان  –تل الجبن 

 .  أبو حردوب (المروانية )   –السن  –التواليل   –أبو حايض  –

 وجميع المواقع تعرضت لحفريات و اعتداء و نهب .  •

 :  الغربيخط ال -

كم شمال   48وتبعد حلبية زلبية : يقع في وادي الفرات وتعتبر من مدن القالع   -1

يطلق عليها قديما مدينة زنوبيا  شر دير الزور وكانت ميناء نهري لمدينة تدمر 

 وكانت تلعب دور تجاري مهم و لها سور مثلث الشكل  
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تل ابو فهد : ويقه في قرية الهرموشية ويعتبر من التالل المهمة كونه يحتوي    -2

 مدينة ماري . على مدينة يخدون ليم التي تعتبر الحدود الشمالية ل 

 إضافة إلى التالل التالية :    -3

تل بو   –تل جليب الحمة ضمن بادية الكسرة   –تل الحميض ) جزرة البوحميد ( 

تل مالحة الذرو   –تل قبر أبو العتيق ) جزرة الميالج (  –ردان ضمن بادية الكسرة 

. 

 وجميع المواقع تعرضت لحفريات ومخالفات بناء . 

 الخط الشرقي :   -

 تل أبو الحسن  -1

 تل جعابي   -2

 تل سنبل التابعات لمدينة هجين .  -3

 وتعرضت المواقع لحفريات و أعمال تخريب .

                


