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موضوع البحث عن زواج وطالق األفراد فى العراق القدیم من العصر السومرى المبكر وحتى نهایة العصر 
الباب األول بعنوان زواج األفراد في العصر .البابلى الوسیط، وینقسم موضوع البحث إلي بابین و ستة فصول 

یتناول الكلمات : الفصل األول. العصر البابلي الوسیط والذي ینقسم إلى أربعة فصولالسومري المبكر وحتى نهایة 
ویتناول المبحث الثالث . وفي الفصل الثاني تناولت الباحثة الخطبة ومراسم الزواج وهدایاهالدالة على الزواج والمهر

مقدمة من الزوج واألموال التي تحصل مراسم الزواج والطقوس المرتبطة به واإلشارات النصیة عن المهر والهدایا ال
وتناولت الباحثة في الفصل الثالث عقود الزواج ومدلوالتها . علیها الزوجة وكذلك اإلشارة إلى بعض قوائم المنقوالت

یتناول العالقات الغیر شرعیة وهم جریمة تعدد األزواج : الفصل الرابع. عن الحقوق والواجبات الزوجیة وتعدد الزوجات
وهو بعنوان طالق األفراد في العصر السومري المبكر : ثم الباب الثاني . الزنا وكذلك جریمة اإلغتصابوجریمة 

یتناول الفصل األول المدلول اللغوي للطالق واحقیة الزوجة : وینقسم إلى فصلین. وحتى نهایة العصر البابلي الوسیط
وینتهي بخاتمة تحتوي . ق وتبعاته المالیة والمیراثتناولت الباحثة في الفصل الثاني أسباب الطال. في طلب الطالق

.على أهم نتائج البحث
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The Theme of this M.A Thesis is: Marriage and Divorce in Ancient Iraq from the
Old Sumerian Period till the End of the Middle Assyrian Period, It Consists of two major
Parts:The First Part entitled with: Marriage of individuals from the Old Sumerian Period
till the end of the Middle Babylonian and it consists of four Chapters; the first Chapter is
about the Akkadian and Sumerian terms expressing Marriage, and the second chapter
deals with Engagement, Marriage ceremonies and Marriage Gifts such as dowry. This
Chapter consists of three Studies: The First one deals with the motive of Marriage, the
Second one is about Engagement and the jurally regulations in case of Annul an
Engagement. The Third one is about Marriage Ceremonies and rituals and Marriage Gifts
such as Dowry. The Third Chapter deals with Marriage Contracts, rights and Duties of
both husband and Wife and the Polygamy. The Fourth Chapter speaks about the illegal
Relationships such as Polyandry, Prostitute and finally the Rape.

The Second Part entitled with: Divorce of Individuals in Ancient Iraq from the
Old Sumerian Period till the End of the Middle Babylonian. This Part consists of two
Chapters. The First Chapter deals with the Sumerian and Akkadian Terms for Divorce.
The Second Chapter deals with the Divorce Reasons and its financial Consequences.

At the End the Study is round off Conclusion and List of different Reference.
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