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  Abstract  

Silphium and its forms on the Greek currency in the Cyrenaica and Barka 

The research introduces the definition of Silphium plant by depicting it on 

the currency in the region of Cyrenaica and Barka. 

The research begins by presenting morphological images of Silphium plant, 

its composition and types, and attempting to explain some of the minted 

words and symbols on the coin. 

The research uses the descriptive method and then the analytical method of 

Silphium plant. The coin group was divided into coins depicting some gods 

such as: Zeus Amun, Apollo Carneus, Athena and Hermes, depicting 

sulphium and its fruits and other objects illustrated in the research. 

 

تعتبر العممة من أىم وأفضل الشواىد المادية التي تمثل عمييا نبات السمفيوم، فقد احتمت 
صورة النبات مكانة بارزة عمى العممة القورينائية حيث اتخذت كشعار مفضل عمى معظم 

 (1)قطع العممة التي ُسكت بإقميم قورينائية.
نبات حولي، لو جذر غميظ ومستطيل في رأسو جّمارة درنية مكتنزة. وفي فصل  السمفيوم 

ثم تنمو ساقو   maspetumالربيع تولد من ىذا الجذر بواكير أوراقو، التي تسمى بالالتينية
وتترعرع وتكبر، وىي ساق غميظة مضمعة ومجوفة من الداخل، لو ثالث طبقات من األوراق 

 بدون سويقات.

                                                           
1
فؤاد حمذي به طاٌر، حمثالث وباث السلفٍُم على المخلفاث األثرٌت، مدلت البحُد الخارٌخٍت، مركز خٍاد اللٍبٍٍه   

 .011، ص 0991للذراساث الخارٌخٍت، السىت الثاوٍت عشرة، العذد الثاوً، ٌُلٍت، 
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(2) 
 :I.Aالنوع 

يتركب ىذا النوع من ساق غميظ ذي أضالع طولية ومتوج بازدىار متكامل في قمة الساق 
وىذا االزدىار مغمف بورقتين منعكستين واألوراق ليا قاعدة وكل ورقة في نيايتيا ثالث 
عصوات وأن االزدىار المتكامل في قمة الساق مغمف نصفي بأوراق صغيرة ويخرج 

وراق وفي نيايتيا شكل جمارتين بنبتين ويخرجان من الساق من عند إبط األ عسموجان 
 (3) بانحراف.

(4) 
 :I.Bالنوع 

ولكن بدون أوراق تغمف االزدىار المتكامل، وال توجد عساليج ذات ثمار  I.Aوىو مثل النوع 
 (5)ألوراق الجزء العموي.

                                                           
2
 Robinson, E. S. G., Catalogue of the Greek coins of Cyrenaica, Pl. III. 4. Pl. IX, 10, Bologna, 

1965. 
   ُخمعٍا عسالٍُح َالعسالج ٌُ ما الن َاخضر مه قضبان الشدر َالكرم أَل ما ٌىبج: الُعسلُُج . 
3
فارَق أحمذ شعبان، السلفٍُم مه خالل صُري الخشكلٍت، مدلت البحُد الخارٌخٍت، مركز خٍاد اللٍبٍٍه للذراساث   

 .31، ص 0991ارٌخٍت، السىت الثاوٍت عشرة، العذد الثاوً، ٌُلٍت، الخ
4
 Robinson, E. S. G., Op. Cit., Pl. III. 4. Pl. IX, 10. 

5
 .31فارَق أحمذ شعبان، وفس المصذر، ص   
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(6) 
 :I.Cالنوع 

 (7)ولكن بدون أوراق تغمف االزدىار المتكامل. I.Aوىو مثل النوع 

 
 :II.Aالنوع 

ذو القاعدتين وذو ثالث ورقات وكأنيا في مستوى واحد، اثنان منيما  وىو نبات السمفيوم
ن تفاصيل  لى اليسار، والثالثة في المواجية وتغطي الساق، وا  بالشكل الجانبي إلى اليمين وا 

ن االزدىار المتكامل مغمف كما في النوع رقم   I.Aالساق بأوراق وعساليج مثل النوع األول وا 
 (8)ين من تحت اإلبط متمشية مع كل ورقة في اتجاىيا.وكال من العسموجين الخارج

 
                                                           

6
 Robinson, E. S. G., Op. Cit., Pl. VIII, 3. 

7
 Robinson, E. S. G., Op. Cit., Pl. V.21. 

8
 .32-31أحمذ شعبان، وفس المصذر، ص ص  فارَق  
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 :II.Cوالنوع  II.Bالنوع 
ولكن بدون أوراق تغمف االزدىار المتكامل، وال توجد عساليج  II.Aمثل النوع   II.Bوالنوع 

ولكن بدون أوراق تغمف  II.Aوىو مثل النوع  II.Cذات ثمار ألوراق الجزء العموي، والنوع 
 (9)االزدىار المتكامل.

    
 :III.Aالنوع 

وىذا النوع بساق وبازدىار متكامل وبو العساليج بثمارىا، ونوعو يشبو النوع األول في شكمو 
العام ولكن بأوراق تنطمق مائمة من الساق وأن األوراق ذات قاعدة ضيقة، والساق أغمظ 

 (10)الكامل كاممة النمو أو قريبة إلى النمو الكامل.واألوراق التي تغمف االزدىار 

 
 :III.Cو النوع  III.Bالنوع 
ولكن بدون أوراق تغمف االزدىار المتكامل وال توجد عساليج  III.Aمثل النوع   III.Bوالنوع 

ولكن بدون أوراق تغمف  III.Aوىو مثل النوع  III.Cذات ثمار ألوراق الجزء العموي، والنوع 
 (11)االزدىار المتكامل.

                                                           
9
 Robinson, E. S. G., Op. Cit., Pl. VIII, 3. 

14
 Ibid., Pl. II, 19. 

11
 .32فارَق أحمذ شعبان، وفس المصذر، ص   
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 مسميات أجزاء نبات السمفيوم

 
A)االزدىار المتكامل )حبوب المقاح : 
Bاألوراق الصغيرة : 
Cأوراق بقاعدة عريشة : 
Dالعصات : 
E.(12): العسموج وجمارة الثمار 

أو ظيور  ΚΤΡΑΝΑأو  ΚΤΡΑتتميز معظم العمالت اليونانية في قورينائية بوجد كممة 

أي  حروف أو حرف منيم وىي إشارة إلى قورينائية، ويمكن أن يظير 

                                                           
12

 .24فارَق أحمذ شعبان، وفس المصذر، ص   
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حول نبات  وأحيانا نجدىا مكتوبة ىكذا  (13)مقموب

والسيم يوضح اتجاه كتابة  وأحيانا ىكذا  (14)السمفيوم

أو  وعمى بعض العمالت يظير  (15)الكممة

أو   (16) أو  

والسيم يوضح اتجاه الكتابة أو  

و  و  

و  والسيم يوضح شكل الكتابة 

وىي التي  Κοινονويوجد أحيانا كممة   (17)والكتابة مقموبة 
أو حروف  Βαρκ، وأيضا أي أنيا عممة مشتركة تعني مشتركة في مدينة أو في تحالف

أو   منيا لإلشارة إلى إقميم برقة وتظير أحيانا 

والسيم يوضح اتجاه الكتابة  و (18)

 و وأيضا  ويظير أيضا 
                                                           
Numismatic Chronicle and  , TheQuaestiones CyrenaicaeRobinson, E. S. G.,  13

Journal of the Royal Numismatic Society, Fourth Series, Vol. XV, London, 1915, p. 
55. 
14 Robinson, E. S. G., Op. Cit., p. 57. 
15

 Ibid., p. 66. 
16

 Ibid., pp. 67-68. 
17

 Ibid., pp. 98-100. 
18

 Robinson, E. S. G., Op. Cit., p. 58. 
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 و و و

 و و و

والسيم يوضح  و و و

أو الحرفين األوائل واإلشارة إلقميم إيوسبيريديس  (19)اتجاه الكتابة،
 (20)منيا.

لقد أصبح السمفيوم ورأس زيوس أمون رمزي المدينة، واكتسب قيمة الرمز الحقيقي فيما بين 
عمى اليضبة الميبية أثناء الربع الثالث من القرن  سقوط أسرة باتوس، وتأكد سيطرة قوريني

الرابع قبل الميالد، ومن الواضح أىمية الرمز النقدي الذي يغمب فيو المعنى السياسي عمى 
المعنى االقتصادي أو النباتي وىذا األمر يخص مدينة كانت ليا مطامع تتجاوز الرابطة 

نة لتشمل األراضي البعيدة لمقبائل الميبية التقميدية بين المدينة وضواحييا أو الريف والمدي
المترحمة التي طالما كان االرتباط بينيما وبين قوريني وثيقا، فالسمفيوم رمز مدني لكنو لمدينة 

 (21)أصيمة بين العديد من المدن المستقمة.
 لقد ظير عمى العمالت آلية ىم:

  آمون فيو مزيج من اآللية  .اإلغريقية األمازيغية - الميثولوجيا من رب زيوس أمون: ىو
آمون )أمازيغ (:  .واإلغريق األمازيغ وقد تم ىذا المزج نتيجة التأثير المتبادل بين . وزيوس

آمون أو أمن أو آمان أو أمون ىو رب الرياح المصري األمازيغي. يبرز آمون في عدة 
البونيقية والمصرية واألمازيغية . يعتقد أن اسم آمون ىو اسم ثقافات منيا الثقافة اإلغريقية و 

مصري ويعني الخفي، ويعمل ذلك باعتباره رب الرياح التي ال تكون ظاىرة. وفي حقيقة 
                                                           

19
 Ibid., pp. 82-95. 

24
 Ibid., p. 54. 

21
أوذرًٌ الرَوذ، السلفٍُم على وقُد قُرٌىً، مدلت البحُد الخارٌخٍت، مركز خٍاد اللٍبٍٍه للذراساث الخارٌخٍت، السىت  

 .011-99، ص ص 0991الثاوٍت عشرة، العذد الثاوً، ٌُلٍت، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
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األمر فإن اسم آمون قد يكون أيضا أسما أمازيغيا وقد يكون مشتقا من الكممة األمازيغية أمن 
ىو رمز األمان، خاصة في الواحات كواحة سيوة  أو أمان وىذه الكممة تعني الماء الذي

األمازيغية وصيغة أمون تتوافق مع صيغ المفردات األمازيغية. وتجدر اإلشارة إلى أن آمون 
  (22).ارتبط ارتباطا وثيقا بسيوة، فقد كانت تسمى بواحة آمون

كارنيوس وقد أبولمو كارنيوس: وىو اإللو أبولمو عند اإلغريق وقد وصفو الدوريون بصفة 
صوروه في شكل إلو بقرن كبش وىو مرتبط بالرعاة والزراعة وبداية الحصاد وقد انتقمت 

  (23)عبادتو إلى قورينائية وأقاموا لو معبد في قورينائية.
اإللية أثينا: إلية العقل والنشاط والفنون واألدب عند اإلغريق وىي ابنة اإللو زيوس كبير 

  (24)اآللية.
تجارة وابن زيوس وكان قادرا عمى التحرك بسرعة بين عالم اإلنسان وعالم ىيرميس: إلو ال

اآللية وىو رسول اآللية وحامي المسافرين والمصوص كما كان بمثابة دليل أرواح الموتى 
 (25)إلى العالم السفمي.

 عممة تم تصوير اإلله زيوس أمون عميها:
 العممة الوصف

دراخمات عممة من قورينائية عبارة عن أربع 
ق. م.  460من الفضة تم تأريخيا بحوالي 

جرام. بيا نبات السمفيوم  17.22عبارة عن 
بزوجين من األزىار وخمس خيميات وعمى 

 ΚΤΡΑالوجو اآلخر يوجد كممة 

عمى يمين رأس 
زيوس أمون بمحيتو وبقرن كبش حول أذنو 

 

                                                           
22

 http://www.livius.org/articles/place/ammon-siwa/ammon-deity/? 
23

 https://www.greekmythology.com/Olympians/Apollo/apollo.html 
24

 https://www.greekmythology.com/Olympians/Athena/athena.html 
25

 https://www.greekmythology.com/Olympians/Hermes/hermes.html 
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كميل عمى رأسو، وكميم داخل دائرة بارزة  وا 
 (26)في دائرة غائرة.

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
ق. م.  400من الفضة تم تأريخيا بحوالي 

جرام، برأس متوج بإكميل  13.16ووزنيا 
لزيوس أمون يتجو يمينا قميال، بقرن كبش 

-Κ-Τ Ρوعمى الوجو اآلخر يوجد كممة 
Ν-Α ونبات السمفيوم بزوجين من األزىار ،

 (27)عمى الجانبين وخمس خيميات.
 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
من الفضة. تم تأريخيا بوقت متأخر من 
القرن الرابع ق. م. يظير عمييا رأس زيوس 
بقرن كبش وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 (28)السمفيوم وخمس خيميات.
 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
 375-435من الفضة تم تأريخيا بحوالي 

جرام. ويوجد كممة  13.08م. ووزنيا ق. 
ΑΡΙΣΟΜΗΓΔΟ  ،أريستوميديوس

ويظير رأس زيوس أمون الممتحي بقرن كبش 
حول أذنو وعمى الوجو اآلخر يوجد كممة 

 

                                                           
26 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_042.jpg 
27 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_077b.jpg 
28 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_080cf.jpg 
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Τ-Κ Α-Ρ  معكوسة، ونبات السمفيوم
 (29)بثالث أزواج من األوراق.

 277-300تم تأريخيا  عممة من قورينائية
ق. م. عمى وجو رأس زيوس أمون متوج 

-Κبسمات بطممية وعمى الوجو اآلخر كممة 
Τ ΡΑ  وشجرة نخيل، بنبات السمفيوم

 (30)صغيرة عمى الجانب األيمن من أسفل.
 

 277-308عممة من قورينائية تم تأريخيا 
. يظير رأس زيوس مم 18ق. م. وىي 

أمون متوجة بإكميل، بذقن خفيفة وعمى 
ونخمة  ΚΤ-ΡΑالجانب اآلخر يظير كممة 

بمح ونبات السمفيوم عمى اليسار وسرطان 
  (31)البحر عمى اليمين.

ق.م.  250عممة من قورنيائية تم تأريخيا 
. ويظير رأس زيوس مم 23وىي حوالي 

أمون متوجة بإكميل وعمى الجانب اآلخر 
ونبات  Κ-Ο Ι-Ν Ο-Νيظير كممة 

 (32)السمفيوم.

 

                                                           
29 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_093.jpg 
34 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_317.jpg 
31 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/SNGCop_1259.jpg 
32 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/SNGCop_1276.jpg 
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ق.م.  250عممة من قورنيائية تم تأريخيا 
مم. ويظير رأس زيوس  23وىي حوالي 

أمون متوجة بإكميل وعمى الجانب اآلخر 
 (33)نبات السمفيوم.يظير 

 
ق.م.  250تم تأريخيا  عممة من قورينائية

يظير رأس زيوس أمون بقرن كبش حول 
أذنو وعمى الجية اآلخرى يظير نبات 

 ΚΟΙ-ΝΟΝ.(34)السمفيوم وكممة 
 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
ق. م. من الفضة  331-435تم تأريخيا 

جرام ، ويظير عمييا رأس  12.93ووزنيا 
جعد أمون بقرن كبش حول أذنو وشعر مت

قصير ولحية صغيرة وعمى الجية اآلخرى 
 ΚΤيظير نبات السمفيوم بستة أوراق وكممة 

ΡΑ .(35)من أعمى وأسفل 

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
ق. م.  475-485من الفضة تم تأريخيا 

جرام ويظير نبات السمفيوم  17.32ووزنيا 
وعمى الوجو اآلخر يظير وجو زيوس 

  (36)أمون.
                                                           

33 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/SNGCop_1280.jpg 
34 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/SNGCop_1280.jpg 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3734487BMC 73;  35
 

36 https://www.acsearch.info/search.html?id=189258 
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عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
ق. م.  308-435من الفضة تم تأريخيا 

جرام، يظير عمى وجو رأس  13.09ووزنيا 
زيوس أمون وشعره منسدل وذو لحية واضحة 
وعمى الوجو اآلخر نبات السمفيوم ويظير 

ربما يكون لو تكممة داخل النبات  Ρحرف 
 (37)ولكنيا غير واضحة.

 

قورينائية عبارة عن أربع دراخمات عممة من 
ق.م.  375-435من الفضة تم تأريخيا 

جرام ويظير عمييا رأس  13.01ووزنيا 
زيوس أمون بقرن كبش حول أذنو وعمى 

 Κ-Τ Ρ-Αالجية اآلخرى تظير كممة 
مكتوبة حول نبات السمفيوم ببراعم صغيرة 

   (38)تنمو من القاعدة.

 

عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  17.03من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا حورية من  485-475
قورينائية مرتدية خوذة ورداء طويل وتجمس 
عمى مقعد ويدىا اليمنى تمتد لنبات السمفيوم 
وخمفيا ثمرة نبات السمفيوم وعمى الوجو 

 

                                                           

https://www.acsearch.info/search.html?id=1768434BMC 32;  37
 

same dies); -VII, 9(pl. BMC Cyrenaica pg. xi  38

https://www.acsearch.info/search.html?id=121466 



 

 عبد العزيز إمام 

51 
 
 

اآلخر رأس زيوس أمون بمحيتو داخل مربع 
 (39)غائر.

عممة من قورينائية عبارة عن درخمتين من 
 250جرام وتم تأريخيا  7.82الفضة ووزنيا 

ق. م. يظير رأس زيوس أمون بقرن كبش 
حول أذنو وعمى الجانب اآلخر يظير نبات 
السمفيوم وقرن وعل عمى الجانب األيسر من 

عمى  ΚΟΙ-ΝΟΝأعمى وكممة 
 (40)األجناب.

 

عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
ق. م.  380-390من الفضة وتم تأريخيا 

جرام ويظير نبات السمفيوم  13.47ووزنيا 
بثالث أزواج من األوراق وسبع خيميات 

 Κ-Τ{Ρ}- Α/Ν-ΑΙ / Ο-Ν-Νوكممة 
معكوسة ويظير عمى الوجو اآلخر رأس 
زيوس أمون ذو لحية وبقرن كبش حول 

 (41)أذنو.

 

                                                           

BMC Cyrenaica pg. xxiii, 12a = Jameson 1346 (same dies);  39

https://www.acsearch.info/search.html?id=157071 

15; -BMC Cyrenaica p. 68, 1, pl. xxvii 13 44

https://www.acsearch.info/search.html?id=920097 

4 B (these reverse dies); -BMC 79 and pl. X, 3 41

https://www.acsearch.info/search.html?id=3359706 
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عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
من الفضة وتم تأريخيا بفترة متأخرة من 

 13.25القرن الخامس والرابع ق. م ووزنيا 
مم، ويظير عمييا رأس 25جرام وسمكيا 

زيوس أمون وعمى الجية األخرى يظير 
 Κ-Τ-Ρ-Α.(42)نبات السمفيوم وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
ق.م.  250تم تأريخيا  الدراخمات من الفضة

يظير عمييا وجو زيوس أمون متوج وبقرن 
كبش حول أذنو وعمى الجانب اآلخر نبات 
السمفيوم بأربع أوراق وقرن وعمى في اليسار 

عمى  ΚΟΙ-ΝΟΝمن أعمى وكممة 
 (43)األجناب.

 

عممة من قورينائية من البرونز تم تأريخيا 
جرام وسمكيا  11.66ق.م. ووزنيا  250
ويظير عمييا رأس زيوس أمون بقرن  مم 24

كبش حول أذنو وعمى الجانب اآلخر نبات 
 (44)السمفيوم.

 

                                                           

BMC 69; McClean 9936, pl.375, 3;  42

https://www.acsearch.info/search.html?id=1099233 
43 BMC 1; SNG Copenhagen 1275; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3020268 

Cop.1280;  - (250£) -GC. - BMC.9 pl. 27/17 44

https://www.acsearch.info/search.html?id=384871 
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عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
جرام  0.68أو أوبول من الفضة وزنيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم مقموب وأربع 
نقاط بداخمو ومن الجية األخرى يظير رأس 

لنقاط ويظير زيوس أمون داخل مربع من ا
 ΚΤ Α.(45)الحروف 

 

عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
جرام وتم تأريخيا  16.33الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمييا نبات السمفيوم  465
بزوجين من األزىار وثالث خيميات 

وعمى الجانب اآلخر يظير  Β-Αوالحرفين 
رأس زيوس أمون بقرن كبش حول أذنو 

 مكتوبة ىكذا ΒΑΡوالحروف  

.(46) 

 

عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
جرام وتم تأريخيا  16.33الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمييا نبات السمفيوم  465
بزوجين من األزىار وثالث خيميات 

وعمى الجانب اآلخر يظير  Β-Αوالحرفين 
رأس زيوس أمون بقرن كبش حول أذنو 

 

                                                           
45 BMC 18; cf. SNG Cop 1181; https://www.acsearch.info/search.html?id=801887 
46 BMC pl. 33, 14; https://www.acsearch.info/search.html?id=973060 
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مكتوبة ىكذا  ΒΑΡΚوالحروف  

.(47) 
عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 

مم.  15جرام وسمكيا  3.25الفضة وزنيا 
عمى جانب منحوت نبات السمفيوم وعمى 
الجانب اآلخر منحوت رأس زيوس أمون وىو 
ممتحي وبقرن كبش حول أذنو في دائرة 

  (48)مطرزة في مربع غائر.

 

عبارة عن دراخمة ووزنيا  عممة من قورينائية
مم. منحوت عمى  14جرام وسمكيا  3.33

وجو نبات السمفيوم وعمى الوجو اآلخر 
منحوت رأس زيوس أمون وىو ممتحي وبقرن 

 (49)كبش حول أذنو في دائرة مطرزة.
 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
مم  15.5جرام وسمكيا  3.27الفضة وزنيا 
ق. م. عمى وجو  450-460وتم تأريخيا 

منحوت نبات السمفيوم بأزىاره وعمى الوجو 
اآلخر يظير رأس زيوس أمون ممتحي وبقرن 

 

                                                           
47 Robinson, Op. Cit., P. 70. 

Müller118 B. traité1820 pl. CCLXIII/18;  48

https://www.acsearch.info/search.html?id=1629589 
49 Müller122 B. traité1809 pl.CCLXIII/6 GC.6262 BMC.53 Pedigree ;  
https://www.acsearch.info/search.html?id=1629591 
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كبش حول أذنو والكل داخل دائرة 
  (50)مطرزة.

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
 14جرام وسمكيا  1.70من الفضة ووزنيا 

ق. م. يظير  450-460وتم تأريخيا  مم
عمى وجو نبات السمفيوم وعمى الجية 
األخرى رأس زيوس أمون ممتحي وبقرن 
كبش حول أذنو والكل داخل مربع مطرز 

عمى اليسار من أعمى ومن  Βويظير حرف 
 Ρ.(51)أسفل حرف 

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  17.41من الفضة ووزنيا 

ق. م. يظير نبات السمفيوم  485-475
بزوجين من األوراق وثالث خيميات وثمرتين 
من نبات السمفيوم داخل دائرة منقطة وعمى 
الجية األخرى يظير رأس زيوس أمون بمحية 
بارزة وبقرن كبش حول أذنو والكل داخل 

 (52)مربع غائر.

 

                                                           
54 Müller332 B. traité1980 pl. CCLXX/19 GC.6402 BMC.2 Pedig. ;  
https://www.acsearch.info/search.html?id=1629600 
51 Müller290 B. traité1946 pl. CCLXIX/5 GC.6385 ; BMC.18 P.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1629601 
52 Asyut 837 ; https://www.acsearch.info/search.html?id=82904 
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قورينائية عبارة عن أربع دراخمات عممة من 
جرام وتم تأريخيا  17.05من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم وثمرة السمفيوم عمى اليمين وعمى 
الجانب اآلخر يظير رأس زيوس أمون 
ممتحي وبقرن كبش حول أذنو داخل دائرة 
منقطة سميكة وحوليا يظير كممة 

ΡΑΝΑΙΩ شر ىكذا أكمميا النا
{ΚΤ}ΡΑΝΑΙΩ{Ν}.(53) 

 

 7.93عممة من قورينائية من النحاس وزنيا 
-260مم وتم تأريخيا  21جرام وسمكيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس أمون  240
ممتحي وبقرن كبش حول أذنو والكل داخل 
دائرة منقطة وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 (54)السمفيوم.

 

جرام  6.27وزنيا  عممة من قورينائية
 261-282مم وتم تأريخيا  18وسمكيا 

ق.م. ويظير رأس زيوس أمون متوجة وعمى 
الجانب اآلخر يظير نخمة يتدلى منيا البمح 

عمى اليسار ونبات  ΚΤ/ ΡΑوكممة 
 

                                                           
53BMC Barce 9;  https://www.acsearch.info/search.html?id=385945 
54 BMC.9 pl. 27/17 SNG. Bar1224 Pedigree ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1039364 
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السمفيوم وسرطان البحر عمى اليمين من 
 (55)أسفل.

عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
مم  17جرام وسمكيا  2.67الفضة وزنيا 
ق. م. ويظير  331-435وتم تأريخيا 

عمييا رأس زيوس أمون وخمفيا كممة أكمميا 
الذي  ΚΡΑΣΔΤ{ΣΙΜΟ}الناشر ىكذا 

كان واليا في ىذا الوقت عمى ىذه المنطقة 
ويظير عمى الوجو اآلخر ثالث من نبات 

 (56)السمفيوم.

 

جرام  6.06قورينائية وزنيا عممة من 
ق.  145-163مم وتم تأريخيا  20وسمكيا 

م. أثناء حكم بطمميوس السادس فيموميتور 
ويظير عمييا رأس زيوس أمون يمبس رابطة 
رأس وعمى الجانب اآلخر يظير نسران يقفان 

 (57)عمى يسار الصاعقة ونبات السمفيوم.
 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
 12جرام وسمكيا  1.66الفضة وزنيا من 

ق.م. ويظير  331-435مم وتم تأريخيا 
 نبات السمفيوم وعمى الجية اآلخر يظير 

                                                           
55 BMC 298; SNG Copenhagen 1259.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3284316 
56 https://www.acsearch.info/search.html?id=3292763 
57 Svoronos 1158 (Ptolemy IV); Weiser –; SNG Copenhagen 455; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3299023 
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رأس زيوس أمون وأمامو يوجد 
ΚΑΙΝΟ{} .(58)وىو الوالي في ىذه الفترة 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
 23جرام وسمكيا  11.68من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  331-435وتم تأريخيا  مم
س أبات السمفيوم وعمى الوجو اآلخر ر عمييا ن

زيوس أمون ممتحي وبقرن كبش حول 
 (59)أذنو.

 

عممة من قورينائية عبارة عن ثالث أنصاف 
جرام وسمكيا  88أوبول من الفضة وزنيا .

ق.م. ويظير  331-435مم وتم تأريخيا  9
ثالثي وعمى الوجو  عمييا نبات السمفيوم

اآلخر يظير رأس زيوس أمون داخل دائرة 
 (60)مطرزة بنقاط.

 

جرام  21.20عممة من قورينائية وزنيا 
 246-250مم تم تأريخيا  25وسمكيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس أمون يرتدي 
ُعصبة وبقرن كبش حول أذنو وعمى الوجو 

-ΚΤاآلخر نبات السمفيوم وبداخميا كممة 
ΡΑ .(61)متفرقة 

 

                                                           
58 BMC 41; https://www.acsearch.info/search.html?id=3305833 
59 SNG Copenhagen 1184; BMC pl. IX, 3B; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3305836 
64 BMC 101; https://www.acsearch.info/search.html?id=3305838 
61Asolati 61Aa; BMC 15; Müller 108-12; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3307096 
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عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
 14.5جرام وسمكيا  1.92الفضة ووزنيا 

مم. يظير عمييا رأس زيوس أمون داخل 
 ΣΙΜΟΚΡΑΣΔΤدائرة منقطة وكممة 

وعمى الجية األخر نبات السمفيوم الثالثي 
 Κ-Τ- ΡΑ.(62)وبداخميا يظير كممة 

 

عبارة عن نصف دراخمة  عممة من قورينائية
 13جرام وسمكيا  2.83من الفضة وزنيا 
ق.م. وىي عمى  435-480مم وتم تأريخيا 

الطراز األسيوي ويظير عمييا نبات السمفيوم 
وعمى الجية األخرى يظير رأس زيوس أمون 

 (63)داخل شكل دائري منقط.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  16.39من الفضة وزنيا 

ق.م. يظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم بزوجين من األوراق وخمس خيميات 
وعمى الوجو اآلخر يظير رأس زيوس أمون 
متوج وممتحي وبقرن كبش حول أذنو وأمامو 

 (64)والكل داخل دائرة منقطة. ΚΤΡΑكممة 

 

                                                           
62 CNG E-308, lot 208;https://www.acsearch.info/search.html?id=3320459 
63 SNG Copenhagen 1179; cf. Müller 122; cf. BMC 57; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3323792 
64

 BMC pl. V, 14 BO ; Jameson 1350 var. ; SNG Copenhagen 1174; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3359705 
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ق.م.  250تم تأريخيا  عممة من قورينائية
جرام ويظير عمييا رأس زيوس  9.83ووزنيا 

أمون  بمحيتو وعمى الوجو اآلخر نبات 
  (65)متفرقة. Κ-Ο-Ι-Νالسمفيوم وكممة 

عممة من قورينائية عبارة عن أوبول من 
ق. م.  435-480الفضة وتم تأريخيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم وعمى الوجو 
بمحيتو داخل دائرة اآلخر رأس زيوس أمون 

 (66)غائرة.
 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف أوبول 
مم وتم  10جرام وسمكيا  1.53ووزنيا 
ق.م. ويظير عمييا  435-450تأريخيا 

نبات السمفيوم وعمى الجانب اآلخر يظير 
رأس زيوس أمون بقرن كبش حول أذنو داخل 

 (67)دائرة منقطة غائرة.

 

عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
 27جرام وسمكيا  12.98من الفضة ووزنيا 
ق.م. وىي عمى  331-435مم وتم تأريخيا 

الطراز األسيوي ويظير عمييا رأس زيوس 
أمون بمحيتو وقرن كبش حول أذنو وبشعر 

 

                                                           
65 SNG.Cop.1277; https://www.acsearch.info/search.html?id=3462109 
66 BMC 58 ; https://www.acsearch.info/search.html?id=3487611 
67 BMC 17. SNG Lockett 3465; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3521028 
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متجعد وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 
 Κ-Τ Ρ-Α Ν-Α .(68)السمفيوم وكممة 

عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  13.16من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس أمون  400
متوج وحول أذنو يوجد قرن كبش وذقنو 
طويمة مجعدة وعمى الوجو اآلخر يظير 

-Κ-{Τ}/ Ρنبات السمفيوم وحروف من 
{Α}/ Ν-{Α}.(69) 

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  14.38من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس أمون  300
بقرن كبش حول أذنو وعمى الجانب اآلخر 
يظير نبات السمفيوم بثالث أزواج من 
األوراق وعمى الجية اليمنى من أسفل يظير 

 ΚΤ-ΡΗسرطان البحر ويظير كممة 
 (70)متفرقة.

 

                                                           
68 BMC Pl. VIII, 14. Cf. SNG Copenhagen 1184; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3854331 
69 BMC p. xlix, 77b, pl. IX, 10 (this coin) = NC 1915, p. 99, 48; Jameson 2528; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1178991 
74 Jameson 1351 (this coin); BMC 226, pl. XX, 25; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1178994 
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عبارة عن اثنتين من  عممة من قورينائية
جرام  7.55الدراخمات من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  250وتم تأريخيا 
زيوس أمون متوجة وقرن كبش حول أذنو، 
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 
وقرن وعمى اليسار من أعمى ويظير كممة 

ΚΟΙ-ΝΟΝ.(71) 

 

عبارة عن نصف دراخمة  عممة من قورينائية
 12جرام وسمكيا  1.50من الفضة وزنيا 
ق.م. ويظير  435-480مم وتم تأريخيا 

عمييا نبات السمفيوم وعمى الجية األخرى 
يظير رأس زيوس أمون وقرن كبش حول 

  (72)أذنو والكل داخل دائرة منقطة.

 

عممة من برقة عبارة عن نصف دراخمة من 
-480تأريخيا  جرام تم 1.66الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس أمون  450
مكتوبة ىكذا  Β-Α-Ρ-Κوكممة 

داخل مربع منقط 
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 
بزوجين من األزىار عمى كل جانب وخمس 

 (73)خيميات.

 

                                                           
71 BMC 1, pl. XXVII, 13, p. cxxxiv, 1b, pl. XXVII, 15; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1178996 
72 BMC 58. VF ; https://www.acsearch.info/search.html?id=1225577 
73 Müller MAA 301; https://www.acsearch.info/search.html?id=1275456 
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عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  3.30الفضة وزنيا 

ق. م. يظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر رأس زيوس 

-Κ-Τأمون داخل دائرة غائرة وحوليا كممة 
Ρ-Α .(74)متفرقة 

 

من  عممة من قورينائية عبارة عن أوبول
جرام وتم تأريخيا  0.63الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير رأس 
زيوس أمون داخل دائرة منقطة داخل مربع 

 (75)غائر.

 

جرام وتم  7.15وزنيا  عممة من قورينائية
ق.م. ويظير عمييا رأس  250تأريخيا 

زيوس أمون بقرن كبش حول أذنو وعمى 
-ΚΟΙالجية األخرى نبات السمفيوم وكممة 

Ν .(76) 
 

                                                           
74 Müller MAA, 118. SNG Copenhagen 1177 var.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1275457 
75 Müller MAA, 42a. SNG Copehagen 1181; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1275458 
76 SNG Copenhagen 1280. BMC 22-7; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1341267 
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عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  3.14الفضة وزنيا 

ق.م. يظير عمييا نبات  435-308
وعمى الوجو اآلخر رأس زيوس  السمفيوم

 (77)أمون بقرن كبش داخل دائرة غائرة.
 

جرام  12.75عممة من قورينائية وزنيا 
 246-250مم وتم تأريخيا  23وسمكيا 

ق.م. يظير عمييا رأس زيوس أمون يرتدي 
عصبة رأس وبقرن كبش حول أذنو وعمى 
الوجو اآلخر نبات السمفيوم وبعض الحروف 

 ΚΟΙΝΟΝ.(78)من كممة 

 

عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
جرام ويظير عمييا  16.73الفضة وزنيا 

نبات السمفيوم وعمى الوجو اآلخر رأس زيوس 
أمون بقرن كبش حول أذنو وكممة 

ΒΑΡ.(79) 
 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  16.39من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس  480-435
أمون ممتحي ويمبس قرن كبش حول أذنو 
 وأيضا يمبس تاج داخل دائرة منقطة ويظير 

                                                           
77 BMC 13, pl. XXXIV, 10; https://www.acsearch.info/search.html?id=1364826 
78 Asolati 61Aa/2; https://www.acsearch.info/search.html?id=1396083 
79 Jameson 1343b. SNG Lockett 3463; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1588831 
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أمام رأسو وعمى الوجو اآلخر  ΚΤΡΑكممة 
 (80)يظير نبات السمفيوم.

عممة من قورينائية عبارة عن أوبول من 
مم وتم  8جرام وسمكيا  0.65الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  480-500تأريخيا 
نبات السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير رأس 
زيوس أمون وبقرن كبش حول أذنو والكل 

 (81)داخل مربع منقط.

 

جرام وتم  9.83وزنيا  عممة من قورينائية
ق.م. ويظير عمييا رأس  250تأريخيا 

زيوس أمون وعمى الوجو اآلخر نبات 
متفرقة بين  Κ-ο-Ι-Νالسمفيوم وكممة 

 (82)أوراق النبات.
 

جرام  14.25عممة من قورينائية وزنيا 
ق. م.  250، تم تأريخيا مم 23وسمكيا 

ويظير عمييا رأس زيوس أمون بقرن كبش 
حول أذنو وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 Κ-Ι- Ν.(83)السمفيوم ويظير الحروف 
 

                                                           
84BMC-Cyrenaica, plate V #14BO; cf.SNG Cop-1174; cf. Müller-119;  
https://www.acsearch.info/search.html?id=1650752 
81 SNG Copenhagen 1181; https://www.acsearch.info/search.html?id=1702376 

82 SNG.Cop.1277. VF+; https://www.acsearch.info/search.html?id=1742844 

83 SNG Copenhagen 1277; BMC pl. 27, 17; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1844559 
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عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  12.84من الفضة وزنيا 

 ق.م. ويظير عمييا نبات السمفيوم 380
بأوراقو وأزىاره وعمى الوجو اآلخر يظير 
رأس زيوس أمون المتوج وقرن كبش حول 

 (84)مقموبة. ΒΑΡΚΑΙأذنو ومكتوب 

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  3.49الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم بأربع أوراق وعمى الوجو اآلخر 

ورأس زيوس   Κ-Τ-Ρ-Αيظير كممة 
أمون بقرن كبش حول أذنو داخل دائرة 

 (85)منقطة والكل داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  13.20من الفضة ووزنيا 

 /Τ-{Κ}ق. م. ويظير عمييا كممة   380
Ρ-Δ  ونبات السمفيوم بأربع أوراق وعند

يسبح ألعمى وأخر  القاعدة يظير دولفين
ألسفل وعمى الوجو اآلخر يظير رأس زيوس 
أمون بقرن كبش حول أذنو وخمفيا كممة وىي 

ΑΡ  ΟΙΟ.(86) 

 

                                                           
84 BMC 23 (these dies). Traité III 1962; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2472073 
85 SNG Copenhagen 1177. Boston 1313; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2472084 
86 https://www.acsearch.info/search.html?id=2472086 
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عممة من قورينائية من البرونز ووزنيا 
ق.م.  250جرام وتم تأريخيا  13.82

ويظير عمييا رأس زيوس أمون متوجة وعمى 
بأربع  الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم

متفرقة  Κ-Ο/ Ι-Ν/ Ο-Νأوراق وكممة 
 (87)بين األغصان.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  13.19من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  400-370
وعمى الوجو  Κ-Τ-Ρ-Αالسمفيوم وكممة 

اآلخر يظير رأس زيوس أمون الممتحي 
 (88)وقرن الكبش حول أذنو.

 

جرام  6.66عممة من قورينائية وزنيا 
 277-308مم وتم تأريخيا  18وسمكيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس أمون متوج 
وبذقن خفيفة ويرتدي قرن أمون حول أذنو 
وعمى الجانب اآلخر يظير نخمة بمح ونبات 
السمفيوم عمى اليسار من أسفل وسرطان 

 /ΚΤالبحر عمى اليمين من أسفل وكممة 
ΡΑ.(89) 

 

                                                           
87 BMC 2. SNG Copenhagen 1276; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2472089 
88BMC XLVIII,69b and pl. VIII,3. SNG Cop. 1293; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2741002 
89BMC 298; SNG Copenhagen 1259;  
https://www.acsearch.info/search.html?id=94683 
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جرام  9.62عممة من قورينائية وزنيا 
ق.م.  250مم وتم تأريخيا  23وسمكيا 

ويظير عمييا رأس زيوس أمون المتوج وبقرن 
كبش حول أذنو وعمى الجانب اآلخر يظير 

ونبات  Κ-Ο/ Ι-Ν/ Ο-Νكممة 
 (90)السمفيوم.

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  16.72من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  500-480
السمفيوم بخيمية وورقتين وثمرتين وكميم 
داخل دائرة منقطة وعمى الوجو اآلخر يظير 
رأس زيوس أمون المتوج وممتحي وبقرن 

 (91)كبش حول أذنو والكل داخل مربع غائر.

 

عبارة عن نصف دراخمة  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  1.86من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا ثمرة  510-480
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير رأس 
زيوس أمون المتوج والممتحي بقرن كبش 

 (92)حول أذنو.

 

                                                           
94 SNG Copenhagen 1276; BMC Cyrenaica pg. 68, 2ff; Müller 108; Laffaille 628.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=94685 
91 Asyut 112, 829; https://www.acsearch.info/search.html?id=95992 
92 BMC 7, 26 and pl. 4, 22 (same dies). Traité pl. 64, 21 ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=95993 
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عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  13.21من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  400-360
ممتحي لزيوس أمون بقرن كبش حول أذنو 
ويرتدي إكميل الغار مع التوت عمى جبيتو 

وعمى الوجو  ΝΙΚΙ{Ο}ويظير اسم 
اآلخر يظير نبات السمفيوم بخمس خيميات 

 (93)وزوجين من األوراق الكل بأوراق.

 

 5.75من البرونز وزنيا  عممة من قورينائية
ق.م. يظير  270-300جرام وتم تأريخيا 

عمييا وجو زيوس أمون بقرن كبش وذقن 
قصيرة وعمى الوجو اآلخر يظير كممة 

ΚΤ-ΡΑ  ونخمة بمح وأعميا يظير نبات
السمفيوم بخيمية في نيايتو وسرطان البحر 

 (94)من أسفل عمى اليمين.

 

دراخمات عممة من قورينائية عبارة عن أربع 
جرام وتم تأريخيا  13.07من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات السمفيوم  390
بثالث أزواج من األوراق وخمس خيميات 

وعمى غير مرتبة   Κ-Τ/ Ρ-Αوكممة 
الوجو اآلخر يظير رأس زيوس أمون بقرن 

 (95)كبش حول أذنو وذقن.

 

                                                           
93 BMC 21, 88 ; https://www.acsearch.info/search.html?id=95994 
94 BMC 61, 293; https://www.acsearch.info/search.html?id=96007 
95 BMC 69 var. and p. xlix and pl. IX, 5 (this coin). SNG Lockett 3469 (this coin). 
Traité 1831 and pl. CCLXIV, 5.; https://www.acsearch.info/search.html?id=100669 
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عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
مم  15جرام وسمكيا  3.29الفضة وزنيا 
ق.م. ويظير عمييا  435-480وتم تأريخيا 

نبات السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير رأس 
والكل  ΡΚ{ΒΑ}زيوس أمون وحوليا كممة 

 (96)داخل مربع غائر.

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  13.41من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  390-380
السمفيوم بثالث أزواج من األوراق وسبع 

وعمى الوجو  Αخيميات ومزينة بحرف 
اآلخر يظير رأس زيوس أمون بقرن كبش 

 (97)حول أذنو.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
يا جرام وتم تأريخ 3.10الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم بخمس خيميات وزوجين من األوراق 
وعمى الجانب اآلخر رأس زيوس أمون بقرن 
كبش حول أذنو داخل دائرة منقطة وخارج 

 Β/ Α.(98)الدائرة يظير حرفي 

 

                                                           
96 BMC Cyrenaica pg.95, 10; cf. Babelon, Traité pl.CCLXIX, 1.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=162047 
97 BMC 79a, Pl. X, 4 (same dies). SNG Spencer Churchill 170 ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=169348 
98 BMC 10; SNG Cop. 1285. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=189260 
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جرام وتم  13.62وزنيا  عممة من قورينائية
ق.م. ويظير عمييا رأس  250تأريخيا 

زيوس أمون ممحتي وبقرن كبش حول أذنو 
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 

 Κ-Ο/ Ι-Α/ Ο-Ν.(99)وكممة 
 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  13.10من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  435-375
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير رأس 

  (100)زيوس أمون بقرن كبش حول أذنو.
عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 

جرام وتم تأريخيا  12.74من الفضة وزنيا 
ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس  390-375
بقرن كبش حول اذنو وعمى الجانب أمون 

اآلخر يظير نبات السمفيوم بزوجين من 
  (101)األوراق وخمس خيميات.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  13.10من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  435-375
وعمى الجية اآلخر رأس زيوس  السمفيوم

 (102)أمون ممتحي وبقرن كبش حول اذنو.
 

                                                           
99 BMC 2; SNG Cop. 1276; https://www.acsearch.info/search.html?id=189262 
144 BMC 70; https://www.acsearch.info/search.html?id=189266 
141 BMC 92. Locker Lampson 255 (this coin). Weber 8429; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=261637 
142 BMC 70; McClean 9937; https://www.acsearch.info/search.html?id=277511 
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عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  13.46من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس زيوس  435-331
أمون داخل شكل بيضوي وعمى الوجو اآلخر 

 Κ/ Τ/ Ρ/ Αيظير نبات السمفيوم وكممة 
 (103).داخل دائرة منقطة

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  12.73من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات السمفيوم  430
وعمى الوجو  Κ-Τ/ Α-Ρ/ Α-Νوكممة 

اآلخر يظير رأس زيوس أمون بقرن كبش 
 (104)حول أذنو والكل داخل دائرة غائرة.

 

قورينائية عبارة عن أربع دراخمات عممة من 
ق.م  331-435من الفضة. وتم تأريخيا 

يظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين من 
األزىار وخمس خيميات وعمى اليمين 

وعمى  واليسار يظير 
الجية األخرى يظير رأس زيوس أمون بقرن 
كبش حول أذنو وأمامو يظير 

والكل داخل شكل بيضوي  
 (105)منقط.

 

                                                           
Gold! Tönung; ; BMC Taf. XV,35.  -SNG Cop.  143

https://www.acsearch.info/search.html?id=405416 
144BMC pl. 9, 3 ;  https://www.acsearch.info/search.html?id=925788 
145 Robinson, E.S.G. Op. Cit., P. 69. 
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ن قورينائية عبارة عن أربع دراخمات عممة م
ق.م.  331-435من الفضة وتم تأريخيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين من 
األزىار وخمس خيميات وعمى الوجو اآلخر 
يظير رأس زيوس أمون بشعر منظم وذقنو 
مجعدة وقرن كبش حول أذنو وأمامو يظير 

.(106) 

 

خمات عممة من قورينائية عبارة عن أربع درا
جرام وتم تأريخيا  17.21من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  480-460
السمفيوم بزوجين من األوراق وخمس خيميات 
وعمى الجانب اآلخر يظير رأس زيوس أمون 
بقرن كبش حول أذنو أمامو كممة 

ΚΤΡΑ والكل داخل تجويف بيضوي
  (107)غائر.

 

من  عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات
ق. م.  435-331الفضة وتم تأريخيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين من 
األزىار عمى الجانبين وخمس خيميات وعند 

وعمى الجانب  ΚΤقاعدة الساق يظير 
اآلخر يظير رأس زيوس أمون بقرن كبش 

 

                                                           
146 Robinso, E.S.G., Op. Cit., p. 70; SNG COP. -. BMC -, vgl. 6 f. Jameson 1343b var. 
SNG Lockett 3436. 
147 BMC p. xxxvii, 41d = pl. XLV, 4 ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=367171 
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والكل  حول أذنو وأمام الوجو يظير 
 (108)داخل مربع غائر.

جرام  8.07وزنيا  عممة من قورينائية
ق.م.  250مم وتم تأريخيا  22وسمكيا 

ويظير عمييا رأس أمون ممتحي وعمى 
الجانب اآلخر يظير نبات السمفيوم  وعمى 
اليسار من أعمى يوجد مجموعة كرات 

 ΚΟΙ/ Ν.(109)ويظير كممة 

 

من  عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات
ق. م.  331-435الفضة وتم تأريخيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين من 
األزىار عمى الجانبين وسبع خيميات ويظير 

وعمى  في وسط 
الوجو اآلخر يظير رأس زيوس أمون بمحيتو 

 (110)وبقرن كبش حول أذنو .

 

                                                           
148 Robinson, E.S.G., Op. Cit., p. 71 ; SNG COP. -. BMC -, vgl. 6 f. Jameson 1343b 
var. SNG Lockett 3436. 
149 SNG Copenhagen 1280; BMC 22-7. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1022738 
114 Robinson, E.S.G, Op.cit., p. 90. 
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 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  12.92من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  435-331
وعمى  Κ/ Τ/ Ρ/ Αالسمفيوم وكممة 

الجانب اآلخر يظير رأس زيوس أمون 
 (111)ممتحي وبقرن كبش حول أذنو.

 

عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
ق. م.  331-435الفضة وتم تأريخيا 

يوم بزوجين من ويظير عمييا نبات السمف
األزىار وسبع خيميات وعند القاعدة يرقد 
غزال ويظير ىذه الحروف 

وعمى الوجو اآلخر  
يظير رأس زيوس أمون بمحيتو ومتوج وذقنو 
عادية وأمامو يظير 

داخل 
 (112)شكل بيضوي غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
وتم  مم 19جرام وسمكيا  5.18وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  270-300تأريخيا 
رأس ممتحي ومتوج لزيوس أمون بقرن كبش 
 حول أذنو وعمى الجانب اآلخر تظير نخمة 

                                                           
111 SNG COP. 1184. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=1088192 
112 Robinson, Op. Cit., pp. 91-92. 



 
 قةوبر السمفيوم ونماذج من أشكاله عمى العممة اليونانية في قورينائية 

76 
 

وعمى اليسار من أسفل  ΚΤ/ ΡΑوكممة 
 (113)نبات السمفيوم.

عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
ق. م.  331-435الفضة وتم تأريخيا 
السمفيوم بزوجين من ويظير عمييا نبات 

األزىار وخمس خيميات داخل دائرة منقطة 
وعمى الوجو اآلخر يظير رأس زيوس أمون 
ممتحي وبقرن كبش حول أذنو وأمام الوجو 

 يظير 
 (114)وىو اسم والي برقة في ىذه الفترة.

 

عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  3.39الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  450-435
السمفيوم بثالث خيميات وزوجين من األوراق 
وعمى الوجو اآلخر يظير رأس زيوس أمون 
بقرن كبش حول أذنو والكل داخل دائرة 

ومن أسفل  Ρمنقطة ومن أعمى يظير حرف 
 (115)مقموب. Κحرف 

 

                                                           
113 : Laffaille627 var GC.6351 var. Cop.1257 var. BMC.- SNG. Bar1223 var. Pedigr .; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1039363 
114 Robinson, Op. cit., P. 93; p. 522. 
115 BMC p. clxx, 11a = pl. XXXIV, 12 (this coin). Jameson 1345 (this coin). SNG 
Lockett 3464; https://www.acsearch.info/search.html?id=367164 
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عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
ق. م.  331-435الفضة وتم تأريخيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم الثالثي حول 
محور واحد وكل نبات فييم بأزىار عمى كل 
جانب وثالث خيميات والكل داخل شكل 
بيضوي وعمى الوجو اآلخر رأس زيوس أمون 
وىو ممتحي وأمامو 

والكل داخل  
 (116)ة.دائرة منقط

 

عممة من قورينائية عبارة من أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  13.14من الفضة وزنيا 

بفترة متأخرة من القرن الرابع ق.م. ويظير 
عمييا رأس زيوس أمون ممتحي وبقرن كبش 
حول أذنو وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 
السمفيوم بزوجين من األزىار وخمس 

 (117)خيميات.

 

عممة من برقة عبارة عن أربع دراخمات من 
ق. م. يظير عمييا  390الفضة تم تأريخيا 

رأس زيوس أمون بمحيتو وقرن حول أذنو 
ومتوج وأمام الوجو يظير 

الوالي عمى برقة  
 

                                                           
116 Robinson, Op. cit.., p. 93. 
117 BMC 80, pl. x, 6 ; https://www.acsearch.info/search.html?id=207563 
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وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 
بزوجين من األزىار لثالث أوراق وخمس 

  (118)خيميات.
عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  13.22من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  390-380
السمفيوم بثالث أزواج من األوراق وسبع 

 Α/ Κ/ Ο/ Ιخيميات وحروف يونانية 
وعمى الوجو اآلخر يظير رأس زيوس أمون 

 (119)بقرن كبش حول أذنو.

 

دراخمات عممة من قورينائية عبارة عن أربع 
ق.م.  400من الفضة تم تأريخيا بحوالي 

ويظير عمييا رأس زيوس أمون ممتحي 
ويتجو بوجيو جية اليسار قميال وشعره 
منسدل ويظير قرن الكبش حول أذنو وعمى 
الجانب اآلخر نبات السمفيوم بزوجين من 
األزىار ذات ثالث أوراق وخمس خيميات 
وحول النبات يظير 

.(120) 

 

                                                           
118 Robinson, Op. cit.., p. 97. 
119 . BMC 79c, Pl. X ; https://www.acsearch.info/search.html?id=169349 
124 Robinson, Op. cit. p. 99. 
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 7.23قورينائية من الفضة وزنيا عممة من 
ق.م. يظير عمييا  250جرام وتم تأريخيا 

رأس زيوس أمون متوج وممتحي وبقرن كبش 
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 
بأربع خيميات إبطية  وخيمية كبيرة من أعمى 
وزوجين من أوراق السمفيوم وحول النبات 

 Κ-Ο/ Ι-Ν/ Ο-Ν.(121)يظير كممة 

 

قورينائية عبارة عن أربع دراخمات عممة من 
من الفضة ويظير عمييا نبات السمفيوم 
بزوجين من األزىار عمى كل جانب وخمس 
خيميات. وعمى الوجو اآلخر يظير زيوس 

 (122).أمون وخمفيا ىذا الشكل 
 

 عمالت تم تصوير اإلله أبولمو كارنيوس عميها:
 العممة الوصف

دراخمتين من عممة من قورينائية عبارة عن 
الفضة تم تأريخيا بالقرن الثالث ق. م. برأس 

، ΚΤΡΑرجل بقرن وعمى الوجو اآلخر كممة 

متشابكة  ونبات السمفيوم، وكممة 
  (123)عمى اليسار وُجعبة عمى اليمين.

                                                           
121 BMC 69, 10. SNG Cop. 1278; https://www.acsearch.info/search.html?id=96008 
122 Robinson, Op. cit., p. 101. 
123 BMC Cyrenaica pg. 53, 249; SNG Copenhagen 1240; Müller 170.; 
http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_249a.jpg 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.43الدراخمات من الفضة وزنيا 

ويظير عمييا رأس ق.م.  298-300تأريخيا 
كارنيوس بقرن كبش وعمى الوجو اآلخر يظير 
نبات السمفيوم وركيزة ثالثية عمى اليسار أسفل 
وعمى اليمين حروف متداخمة ومن أعمى كممة 

ΚΤ/ ΡΑ.(124) 

 

عبارة عن اثنتين دراخمة من  عممة من قورينائية
ق. م. ووزنيا  298-300الفضة، تم تأريخيا 

جرام. عمى وجو رأس أبولمو كارنيوس،   7.43
بقرن كبش وعمى الجية األخرى نبات السمفيوم؛ 
ويظير ركيزة ثالثية القوائم في الجية 

  (125)اليسرى.
عبارة عن اثنتين دراخمة من  عممة من قورينائية
ق. م. عمى وجو  275-277الفضة وتم تأريخيا 

رأس ذات قرون ألبولمو كارنيوس وعمى الوجو 
ونبات السمفيوم وفرع من  ΒΑ-Ιاآلخر كممة 

  (126)النبات عمى اليسار.

                                                           
124 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_252.1.jpg 
125 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_252.jpg 
126 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_260.jpg 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
ق.م.  280من الفضة وتم تأريخيا  الدراخمات
جرام ويظير رأس متوجة بإكميل  6.80ووزنيا 

ألبولمو مطوق بالريحان الشامي وعمى الجية 
، ونبات السمفيوم ΚΤ-ΡΑاألخرى يظير كممة 

مكتوبة عمى  ΚΔبالزىور وستة أوراق. ويظير 
الجانب األيسر وسرطان البحر عمى الجانب 

 (127)األيمن.
 

ئية عبارة عن اثنتين من عممة من قورينا
-322الدراخمات من الفضة وتم تأريخيا حوالي 

ق. م. ويظير رأس كارنيوس بقرن أمون  313
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم وحرف 

Κ .(128)في الوسط 
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
 313-322من الفضة تم تأريخيا  الدراخمات

جرام ويظير رأس كارنيوس  7.40ق.م. وىي 
-,ΚΤبقرن أمون وعمى الوجو اآلخر يظير 

ΡΑ  في األجناب ونبات السمفيوم ونجمة في
 (129)الجانب األيمن.

 

                                                           
127 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/Mueller_180.jpg 
128 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/SNGCop_1234.jpg 
129 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/SNGCop_1237.jpg 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
ق.  277-308الدراخمات من الفضة تم تأريخيا 

أس كارنيوس وعمى الجانب م. ويظير عمييا ر 
 ΚΤ-ΡΑاآلخر يظير نبات السمفيوم وكممة 

  (130)عمى األجناب.
ق. م.  277-308عممة من قورينائية تم تأريخيا 

جرام، من الفضة ويظير عمى وجو  7.52ووزنيا 
رأس كارنيوس وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 Κ-Τ Ρ Α.(131)السمفيوم وكممة 
 

عبارة عن درخمتين من الفضة  عممة من قورينائية
ق. م. عمى وجو يظير  277-308تم تأريخيا 

رأس كارنيوس وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 
عمى   ΜΤΗΡوكممة  ΚΤ ΡΑالسمفيوم وكممة 

  (132)متشابكة. اليمين
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
ق.  277-308من الفضة تم تأريخيا  الدراخمات

جرام ويظير رأس كارنيوس  7.25م. ووزنيا 
   ΚΤوعمى الجية األخرى نبات السمفيوم وكممة 

                                                           
134 http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319-o.1.jpg; 
http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319-r.1.jpg 
131 SNG Cop. 1239 ; https://www.acsearch.info/search.html?id=3194815 

ttps://www.acsearch.info/search.html?id=3686798hBMC 242; SNG Cop. 1246;  132
 

http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6319-o.1.jpg
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ΡΑ  عمى اليمين  وكممة 
 (133)متشابكة.

عممة من قورنيائية عبارة عن اثنتين من 
 277-308من الفضة تم تأريخيا  الدراخمات

جرام. يظير عمييا رأس  7.40ق.م. ووزنيا 
كارنيوس وعمى الجانب اآلخر نبات السمفيوم 

 ΚΤ-ΡΑ.(134)وثعبان وكممة 
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
 277-308الدراخمات من الفضة تم تأريخيا 

وعمى الجانب  ق.م. يظير عمييا رأس كانيوس
  ΡΑ.(135)اآلخر يظير نبات السمفيوم وحرفا 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
 277-308الدراخمات من الفضة تم تأريخيا 

جرام. ويظير عمييا رأس كارنيوس  7.58ووزنيا 
وعمى الجانب اآلخر يظير نبات السمفيوم وكممة 

ΚΤ ΡΑ  عمى اليسار  وكممة
 (136)متشابكة وعمى اليمين يوجد زىرة.

 

                                                           
133 https://www.acsearch.info/search.html?id=1705178 
134 BMC 245; SNG Cop. 1239.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2988645 
135 BMC 234 ff.; SNG Cop. 1236; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=285929 

https://www.acsearch.info/search.html?id=285930BMC 238; SNG Cop. 1238;  136
 



 
 قةوبر السمفيوم ونماذج من أشكاله عمى العممة اليونانية في قورينائية 

84 
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.66الدراخمات من الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
كارنيوس وعمى الجانب اآلخر نبات السمفيون 

 (137)وشكل متداخل. ΚΤ ΡΑوثعبان وكممة 
 

قورينائية عبارة عن اثنتين من عممة من 
جرام وسمكيا  6.92الدراخمات من الفضة ووزنيا 

مم. ويظير عمييا رأس أبولمو كارنيوس وعمى  23
ونبات السمفيوم   ΚΤ -ΡΑالجانب اآلخر كممة 

بساق مخدد وثالث طبقات من األوراق وكرة في 
 (138)وسط الزىرة.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا 7.78اخمات من الفضة ووزنيا الدر 
مم. عمى وجو يوجد رأس ذات قرون  22

لكارنيوس وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 
من أعمى ومن أسفل  ΚΤ- ΡΑالسمفيوم وكممة 

ركيزة ثالثية القوائم عمى اليسار وعمى اليمين 
 Δ.(139)يظير حرف 

 

                                                           
137 BMC 245; SNG Cop. 1239; https://www.acsearch.info/search.html?id=958617 
138 SNG Copenhagen 1237 ; Cf. BMC Cyrenaica pg. 52, 237; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1479640 
139 BMC. GC.- Cop.1242 var. Lockett- B.1882 pl. CCLXVI/28 Pedigree ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1629598 
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عممة من قورينائية عبارة عن ثالث أنصاف 
 10جرام وسمكيا  82من الفضة وزنيا . أوبول

ق.م. يظير عمى  331-400مم وتم تأريخيا 
وجو ثالث براعم من نبات السمفيوم موضوعة 
عمى شكل نجمة مرتكزة عمى كرة صغيرة محاطة 
بثالث كرات صغيرة وعمى الوجو اآلخر يظير 
رأس شاب ذات قرون لكارنيوس ويظير ثالث 

 (140)داخل دائرة. ΒΑΡحروف 

 

مة من قورينائية عبارة عن اثنتين من عم
جرام وسمكيا  6.84الدراخمات من الفضة ووزنيا 

ق. م. وىي من  277-308مم وتم تأريخيا  21
الطراز الرودي ويظير عمييا رأس كارنيوس بقرن 
كبش وعمى الجانب اآلخر يظير نبات السمفيوم 

 ΚΤ-ΡΑ.(141)وكممة 

 

دراخمات من عممة من قورينائية عبارة عن أربع 
-435جرام وتم تأريخيا  13.19الفضة وزنيا 

ق.م. يظير عمييا رأس كارنيوس وىو  331
ممتحي وذات قرن حول أذنو وعمى الوجو اآلخر 
يظير نبات السمفيوم الثالثي ويظير كممة 

ΚΤΡΑ .(142)متفرقة 

 

                                                           
144 Müller290 B. traité1946 pl. CCLXIX/5 GC.63 ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1629602 
141 BMC 249. Müller 170. SNG Copenhagen 1240; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2996900 
142 SNG Cop. -, vergl. 1184. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=3277591 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
وسمكيا  جرام 6.43الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  282-300مم وتم تأريخيا  20
رأس أبولمو ميرتووس وعمى الجانب اآلخر يظير 
نبات السمفيوم وسرطان البحر عمى اليسار وكممة 

ΚΤ-ΡΑ .(143)وشكل متداخل 

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة من 
وتم  مم 12جرام وسمكيا  1.75الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  331-435تأريخيا 
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر رأس أبولمو كارنيوس 

 (144)بقرن أمون.
 

جرام وسمكيا  3.69عممة من قورينائية وزنيا 
ق. م. ويظير  313-322مم وتم تأريخيا  14

عمييا رأس كارنيوس داخل دائرة منقطة متصمة 
 (145)مفيوم.وعمى الجانب اآلخر يظير نبات الس

 

                                                           
143 SNG Copenhagen –; BMC 265 var;  
https://www.acsearch.info/search.html?id=3285733 
144 SNG Copenhagen -; BMC pl. XII, 13B var; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3305837 
145 Asolati 9; BMC 199-201; Müller 84-5.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3307097 
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عممة من قورينائية عبارة اثنتين من الدراخمات 
مم.  19جرام وسمكيا  7.54من الفضة ووزنيا 

يظير عمييا رأس كارنيوس وعمى الجية األخرى 
يظير نبات السمفيوم وقرن عمى الجية اليمنى 

 Κ.(146)وحرف 
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
-308تم تأريخيا  جرام 7.34الدراخمات وزنيا 

ق. م. ويظير عمييا رأس كارنيوس وعمى  277
-Κ-Τالوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم وكممة 

Ρ-Α .(147)متفرقة عمى األجناب  
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا  7.26الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  277-308وتم تأريخيا  مم 21
عمييا رأس أبولمو كارنيوس وعمى الوجو اآلخر 

 ΚΤ-ΡΑ.(148)نبات السمفيوم وحولو كممة 
 

                                                           
146 SNG Copenhagen 1234-5; BMC 228-33.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3307100 
147 https://www.acsearch.info/search.html?id=3350638 
148 Müller 150; SNG Copenhagen -; BMC 259, pl. XXIV, 6.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1099234 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
الدراخمات من الفضة ويظير عمييا رأس متوجة 
ألبولمو وعمى الجية األخرى يظير نبات السمفيوم 

 (149)متفرقة. Κ-Τ-Ρ-Αوبداخل يظير كممة 

 
عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 

جرام وسمكيا  7.69الدراخمات من الفضة وزنيا 
ق.م. يظير  277-380مم وتم تأريخيا  20

عمييا رأس ىيرميس وعمى الوجو اآلخر يظير 
وشكل   ΚΤ-ΡΑنبات السمفيوم وثعبان وكممة 

 (150)حروف متداخمة.

 

عبارة عن اثنتين من  عممة من قورينائية
جرام وسمكيا  7.70الدراخمات من الفضة وزنيا 

مم. يظير عمييا رأس أبولمو كارنيوس وعمى  21
-ΚΤالجية اآلخرى يظير نبات السمفيوم وكممة 

ΡΑ .(151)وسرطان البحر عمى اليمين  

من  عممة من قورينائية عبارة عن دراخمتين
-308جرام وتم تأريخيا  7.52الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس كارنيوس يمبس  277
قرن أمون وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 
                                                           

149 Müller 238; SNG Copenhagen 1251; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1186779 
154 BMC 244 ff.; SNG Copenhagen 1239; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1264817 
151 SNG Copenhagen 1243; BMC 257. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1370571 
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السمفيوم ونجمتين عمى األجناب ويظير كممة 
ΚΤ-ΡΑ.(152) 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا  7.75الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. يظير  277-308وتم تأريخيا  مم 22
عمييا رأس أبولمو كارنيوس وعمى الوجو اآلخر 

بساق  ΚΤ-ΡΑيظير نبات السمفيوم وكممة 
مخددة وثالث طبقات من األوراق ونجمة من 

 (153)أعمى عمى اليمين.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمتين وزنيا 
-380وتم تأريخيا  مم 20جرام وسمكيا  7.69
ق.م. ويظير عمييا رأس ىيرميس وعمى  377

ونبات السمفيوم بين  ΚΤ-ΡΑالوجو اآلخر كممة 
 (154)ثعبان وشكل متشابك.

 

جرام  7.55عممة من قورينائية من الفضة ووزنيا 
وتم تأريخيا بالقرن الرابع والثالث ق.م. ويظير 

بقرن أمون وعمى الوجو  عمييا رأس كارنيوس
-Κ-Τاآلخر يظير نبات السمفيوم وقرن وكممة 

Ρ-Α .(155)متفرقة 
 

                                                           
152 SNG.Cop.1238v. ;https://www.acsearch.info/search.html?id=1409683 
153 SNG Copenhagen 1237. BMC Cyrenaica pg. 52, 237; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1479641 
154 SNG Copenhagen 1239; BMC 244 ss.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1592464 
155 SNG.Cop.1234. ;https://www.acsearch.info/search.html?id=1608416 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا  7.70الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  313-332مم وتم تأريخيا  21
عمييا رأس كارنيوس وعمى الجانب اآلخر نبات 

وسرطان البحر وشكل  ΚΤ-ΡΑالسمفيوم وكممة 
 (156)متداخل الحروف.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام ويظير  7.62الدراخمات من الفضة وزنيا 

عمييا رأس كارنيوس وعمى الوجو اآلخر يظير 
متفرقة وأيضا  ΚΤ-ΡΑنبات السمفيوم مع كممة 

عمى  Δيظير رمز ثالثي الركائز وحرف 
 (157)اليمين.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
مم وتم  19جرام وسمكيا  7.60الدراخمات وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  305-308تأريخيا 
كارنيوس وعمى الوجو اآلخر نبات السمفيوم وعمى 

  (158)وعمى اليمين قرن. Κاليسار يظير حرف 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
-308جرام وتم تأريخيا  7.55الدراخمات وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس كارنيوس وعمى  277
الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم ونجمة عمى 

 
                                                           

156 SNG Copenhagen 1243; BMC 257.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1702377 
157 BMC 213; https://www.acsearch.info/search.html?id=1830307 
158 SNG Copenhagen 1234-5.;  
https://www.acsearch.info/search.html?id=2091705 
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-ΚΤاليمين وعمى اليسار من أعمى وكممة 
ΡΑ.(159) 

جرام  8.60عممة من قورينائية من الذىب وزنيا 
ق.م.  313-322وتم تأريخيا  مم 18وسمكيا 

ويظير عمييا سائق عربة حربية بمالبس طويمة 
ويمسك صولجان في يده اليمنى ويقود عربة ذات 

وىو حاكم   ΦΔΙΓΩΟأربعة أحصنة وكممة 
وعمى الوجو اآلخر يظير من أعمى قورينائية 

أبولمو مرتديا ممبس طويل وممسكا بقيثارتو وفي 
مفيوم عمى اليسار الجانب األيسر يظير نبات الس

 ΚΤΡΑΝΑΙΟΝ.(160)من أسفل وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام تم  7.53الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  275-300تأريخيا 
أبولمو كارنيوس بقرن أمون وعمى الوجو اآلخر 
نبات السمفيوم ونجمة عمى اليمين من أعمى 

 Τ-ΡΑ.(161)وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا  7.42الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  277-308مم وتم تأريخيا  20
 عمييا رأس كارنيوس وعمى الوجو اآلخر نبات 

                                                           
159 SNG Cop. 1237. BMC Cyrenaica pg. 52, 237. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2165063 

041 https://www.acsearch.info/search.html?id=2177198; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2836640 

040 SNG Copenhagen 1238. ;https://www.acsearch.info/search.html?id=2847054 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2177198
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 Κ-Τ/ Ρ-Αالسمفيوم وثعبان ونجمة وكممة 
 (162)مقموبة.

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.48من الفضة وزنيا  الدراخمات
ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 

كارنيوس بقرن كبش وعمى الوجو اآلخر نبات 
بين األفرع ومن أعمى  ΚΤ/ ΡΑالسمفيوم وكممة 

 (163)عمى اليسار حروف متداخمة مع بعضيا.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
رام وتم ج 7.63الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. وىي من الطراز  277-308تأريخيا 
الروديسي ويظير عمييا رأس كارنيوس وعمى 
الجية األخرى نبات السمفيوم وحروف متداخمة 

 ΚΤ/ ΡΑ.(164)عمى اليسار من أعمى وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.73من الفضة وزنيا  الدراخمات
ق.م. ويظير عمييا رأس ىيرميس  290تأريخيا 

بقرن أمون حول أذنو وعمى الجية اآلخرى يظير 
نبات السمفيوم بثالث أزواج من األوراق وخمس 
خيميات وعمى اليسار سرطان البحر وعمى اليمين 

 ΚΤ/ ΡΑ.(165)حروف متداخمة وكممة 

 

                                                           
043 BMC 213; https://www.acsearch.info/search.html?id=2934920 

041 SNG Cop. 1240. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=2988646 

042 BMC Cyrenaica pg. 53, 249; SNG Copenhagen 1240; Müller 170.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=80780 

043 BMC 254; https://www.acsearch.info/search.html?id=82905 
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عبارة عن اثنتين من  عممة من قورينائية
جرام وتم  7.48الدراخمات من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  280-300تأريخيا 
أبولمو كارنيوس بقرن كبش حول أذنو وعمى الوجو 
اآلخر يظير نبات السمفيوم بأربع خيميات 
مساعدة وخيمية واحدة كبيرة في النياية وثالث 

 ΚΤ-ΡΑأزواج من األوراق ونجمة وكممة 
 (166)وشكل متداخل عمى اليمين من أعمى.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  6.59الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-300تأريخيا 
أبولمو ميرتوس متوج بالريحان الشامي وعمى 
الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم بخمس خيميات 

وعمى  ΚΤ-ΡΑق وكممة وثالث أزواج من األورا
 (167).اليمين سرطان البحر ودولفين

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.53الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
كارنيوس بقرن كبش حول أذنو وعمى الوجو 
اآلخر يظير نبات السمفيوم ونجمة عمى اليمين 

 (168)متفرقة.  Κ-Τ/ Ρ-Αوكممة 

 

                                                           
166 BMC 53, 242 (same obv. die). SNG Cop. 1246. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=96002 

041 Jerboa l. BMC cvi, 262a ; https://www.acsearch.info/search.html?id=96005 

044 SNG Copenhagen 1237; BMC Cyrenaica pg. 52, 237. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=112951 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.79الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. وىي عمى الطراز  277-308تأريخيا 
الروديسي ويظير عمييا رأس كارنيوس بقرن كبش 
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم وكممة 

ΚΤ/ ΡΑ  وثعبان عمى اليمين وعمى اليسار
 (169)بشكل متداخل. ΙΠΟيظير 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.80الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. يظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
كارنيوس بقرن أمون وعمى الوجو اآلخر يظير 

ونجمة عمى  ΚΤ/ ΡΑنبات السمفيوم وكممة 
اليمين من أعمى وعمى اليسار حروف 

 (170)متداخمة.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.02الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  275-277تأريخيا 
أبولمو كارنيوس بقرن كبش حول أذنو وعمى الوجو 

مى اآلخر يظير نبات السمفيوم وفرع من النبات ع
 ΒΑ-Ι.(171)اليسار وكممة 

 

                                                           
049 SNG Copenhagen 1239 var.; BMC Cyrenaica pl. xxii, 26B ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=130922 
174 SNG Copenhagen 1239 var. (orientation of reverse symbols); BMC Cyrenaica pl. 
xxii, 26B ; https://www.acsearch.info/search.html?id=157073. 

010 . SNG Copenhagen 1239; BMC Cyrenaica pg. 55, 260 ; EHC 123. 
https://www.acsearch.info/search.html?id=187019. 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.74الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
كارنيوس وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 

ونجمة عمى اليمين من أعمى  ΚΤ/ ΡΑوكممة 
وعمى اليسار يوجد حروف متداخمة منيا حرف 

Μ.(172) 

 

جرام  5.16عممة من قورينائية من الفضة وزنيا 
ق.م. ويظير عمييا  277-300وتم تأريخيا 

رأس كارنيوس بقرن كبش وممتحي وعمى الوجو 
عمى  اآلخر يظير شجرة نخيل ونبات السمفيوم

اليمين أسف وعمى اليسار نجمة وفي الوسط 
 ΡΑ/ ΑΝ.(173)يظير الحروف 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.45الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
متوج لكارنيوس بقرن كبش وعمى الوجو اآلخر 

ومن  ΚΤ/ ΡΑيظير نبات السمفيوم وكممة 
أعمى عمى اليسار يظير ثعبان وعمى الجانب 

 (174)األيمن شكل حروف متداخمة.

 

                                                           
013 BMC 238 ff.; SNG Cop. 1238. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=189273. 

011 BMC 307; SNG Cop. 1261; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=189274. 

012 BMC 244ff ; https://www.acsearch.info/search.html?id=259115. 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.76الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
ىيرميس بقرن أمون حول أذنو وعمى الوجو اآلخر 

أزواج من األوراق يظير نبات السمفيوم بثالث 
وخمس خيميات وعمى اليسار من أسفل يوجد 
ركيزة ثالثية وعمى اليمين حروف متداخمة ومن 

 ΚΤ/ ΡΑ.(175)أعمى يظير 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا  7.50الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  277-308مم وتم تأريخيا  21
بقرن أمون حول أذنو وعمى  عمييا رأس كارنيوس

الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم ومن أعمى 
ومن أسفل ركيزة ثالثية  ΚΤ/ ΡΑيظير 

 (176)وحروف متداخمة.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وسمكيا  7.71الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير  277-308مم وتم تأريخيا  21
بقرن كبش حول أذنو وعمى  عمييا رأس كارنيوس

الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم ونجمة ثمانية 
عمى اليمين من أعمى وعمى اليسار حروف 

 ΚΤ/ ΡΑ.(177)متداخمة ويظير كممة 

 

                                                           
175 BMC 252; https://www.acsearch.info/search.html?id=261641 
176 BMC Cyrenaica pg. 54, 251, SNG Copenhagen -; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=270077 
177 SNG Copenhagen 1238. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=273072 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.51الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تاريخيا 
كارنيوس بقرن كبش حول أذنو وعمى الجية 

  ΚΤ/ ΡΑاآلخرى يظير نبات السمفيوم وكممة 
 (178)وحروف متداخمة وعمى اليسار نجمة ثمانية.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.80الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
أذنو وعمى الوجو كارنيوس بقرن كبش حول 

  (179)اآلخر يظير نبات السمفيوم.
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.66الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 
كارنيوس بقرن كبش حول أذنو وعمى الوجو 

وشكل متداخل من  اآلخر يظير نبات السمفيوم
أعمى وعمى اليمين يظير سرطان البحر وكممة 

ΚΤ/ΡΑ.(180) 

 

                                                           
178 SNG Copenhagen 1246; BMC 242; Müller, Afrique 159; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=318197 
179 BMC pl. XX, 33; https://www.acsearch.info/search.html?id=324980 
184 BMC 255. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=353558 
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جرام  3.15عممة من قورينائية من الفضة وزنيا 
ق.م.  313-323مم وتم تأريخيا  16وسمكيا 

ويظير عمييا رأس متوجة ألبولمو والجية األخرى 
يظير نسر يقف عمى يسار الصاعقة وأمامو 

  ΑΡ .(181)نبات السمفيوم وحرفي 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من الفضة 
ق.م.  322-331جرام وتم تأريخيا  2.88وزنيا 

ويظير عمييا رأس كارنيوس داخل دائرة منقطة 
وعمى الجية األخرى يظير نبات السمفيوم وكممة 

Ρ-Α/ Κ-Τ.(182) 
 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.23من الفضة وزنيا  الدراخمات
ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 

كارنيوس وعمى الجانب اآلخر يظير نبات 
 ΚΤ-ΡΑ.(183)السمفيوم وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.50الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  280-300تأريخيا 
وحول أذنو قرن كبش وعمى الجية  كارنيوس

-Κ-Τ/ Ρاألخرى يظير نبات السمفيوم وكممة 
 

                                                           
181 Svoronos 65 var. (no monogram); Weiser -; SNG Copenhagen -; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=392670 
182 SNG Copenhagen 1207; BMC 168a var.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=472679 
183 Müller 150. SNG Copenhagen -. BMC 259, pl. XXIV, 6 ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=921945 
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Α  وعمى اليمين سرطان البحر وعمى اليسار
  (184)حروف متداخمة.

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.64الدراخمات من الفضة ووزنيا 

ق.م. يظير عمييا رأس  290-300تأريخيا 
ش وعمى الوجو اآلخر يظير كارنيوس بقرن كب

نبات السمفيوم وسرطان البحر عمى اليمين من 

 أعمى وفي اليسار شكل متداخل 
 ΚΤ/ΡΑ.(185)وفي األسفل كممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  6.58من الفضة وزنيا  الدراخمات
ق.م. ويظير عمييا رأس  277-308تأريخيا 

أبولمو غير ممتحي وعمى الوجو اآلخر يظير 
وشكل حروف   ΚΤ/ ΡΑنبات السمفيوم وكممة 

متداخمة مع بعضيا وعمى اليمين يظير سرطان 
 (186)البحر.

 

                                                           
184 BMC 55, 257. SNG Cop 1243. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=923268 
185 BMC p. 54, 255, pl. 24, 1. McClean 9953; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=925789 
186 SNG COP. -. BMC 264. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=1088194 
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عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات من 
رأس أبولمو كارنيوس داخل  الفضة يظير عمييا

دائرة منقطة وعمى الوجو اآلخر نبات السمفيوم 
بأربع أزواج من األزىار عمى الجانبين وسبع 
خيميات ونخمة بمح بثمارىا وبينيما كممة 

((187 

 

 عمالت تم تصوير اإللهة أثينا عميها:
 العممة الوصف

برأس أثينا عمييا خوذة  عممة من قورينائية
وعمى الجية األخرى نبات سمفيوم مزدوج، 
يتكون من نباتين من النوع الثالث )بأوراق 
صغيرة التي ليا قواعد ضيقة ممتصقة 
بالساق( تنطمق قطريا من قاعدة مشتركة 
وتتشارك مع زوجين سفميين من 

 (188)األوراق.

 

عممة من قورينائية من الذىب عبارة عن 
-331الدراخمات تم تأريخيا  اثنتين من

جرام ويوجد  2.10ق. م. ووزنيا  322
، وىو حاكم قورينائية ΚΤΓΙΟ Qكممة 

 برأس أثينا مرتدية خوذة وعمى الجية األخرى 

                                                           
187 Robinson, E.S.G., Op. Cit., p. 162. 
188 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_202.jpg 
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يوجد نباتات السمفيوم بأزىارىا وورقتين، وىي 
 (189)عممة غير منشورة في بنك ليو.

عبارة عن نصف دراخمة  عممة من قورينائية
 11جرام وسمكيا  1.98من الذىب وزنيا 
ق. م. يظير  313-322مم وتم تأريخيا 

عمييا رأس أثينا بخوذتيا وعمى الجانب 
  (190)اآلخر يظير نبات سمفيوم ثالثي.

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
جرام وسمكيا  2.15من الذىب وزنيا 

ق.م.  313-322مم وتم تأريخيا  10.5
ويظير عمييا نبات السمفيوم الثالثي وحوليا 

وعمى الوجو اآلخر  Κ-Τ-Ρ-Αكممة 
يظير رأس اإللية أثينا تمبس الخوذة 

 ΚΤΡΑ.(191)الكورنثية ومن أعمى كممة 

 

عبارة عن نصف دراخمة  عممة من قورينائية
 310-330جرام وتم تأريخيا  2.16وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس اإللية أثينا بخوذة 
كورينثية وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 (192)السمفيوم الثالثي.
 

                                                           
189 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/Leu_33-453.jpg 
194 Naville 113; SNG Copenhagen 1211.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=516304 
191 Naville 111; SNG Copenhagen –; BMC 135a; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3594477 
192 https://www.acsearch.info/search.html?id=1827699 
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عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
 10جرام وسمكيا  2.09من الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير  310-330وتم تأريخيا  مم
عمييا رأس اإللية أثينا ترتدي الخوذة 
الكورنثية وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

  (193)السمفيوم الثالثي.

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
 10جرام وسمكيا  2.14من الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير  313-322. وتم تأريخيا مم
عمييا رأس اإللية أثينا مرتدية الخوذة 

وعمى  ΑΙΛ{ΟΠ}الكورينثية وكممة ناقصة 
الوجو اآلخر يظير نباتات السمفيوم الثالثية 

-Κمرتبة حول نقطة مركزية وحوليم كممة 
Τ-Ρ.(194) 

 

 عممة من قورينائية عبارة عن ثالث أوبول
جرام وتم تأريخيا  2.14من الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا ثالث  332-322
نباتات سمفيوم مرتبة حول كرة مركزية وكل 
واحدة ليا ثالث خيميات وزوج واحد من 
األوراق بأوراقيا وعمى الوجو اآلخر يظير 

  (195)رأس اإللية أثينا بخوذة كورينثية.

 

                                                           
193 https://www.acsearch.info/search.html?id=2308760; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1827699 
194 112; SNG Copenhagen 1211 = Traité III 1859; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2661528 
195 Naville 30, 41. BMC 32, 134; https://www.acsearch.info/search.html?id=95996 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2308760
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عبارة عن نصف دراخمة  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  2.14من الذىب وزنيا 

ق.م. يظير عمييا رأس اإللية  331-322
أثينا ترتدي خوذة كوينثية وأماميا كممة 

وعمى الجانب اآلخر  ΚΤΡناقصة وىي 
يظير ثالث نباتات سمفيوم مرتبة حول نقطة 

 (196)مركزية.

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
ق.م.  322-331الذىب تم تأريخيا  من

جرام  ويظير ثالث نباتات  2.16ووزنيا 
من السمفيوم متمركزة حول نقطة واحدة 
وعمى الوجو اآلخر يظير رأس اإللية أثينا 

 (197)تمبس خوذة كورينثية.

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
 11جرام وسمكيا  2.07من الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير  308-375. وتم تأريخيا مم
عمييا رأس اإللية أثينا مرتدية الخوذة 
الكورنثية وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

  (198)السمفيوم الثالثي.

 

 عمالت تم تصوير اإلله هيرميس عميها:
 العممة الوصف

                                                           
196 Naville 41; SNG Copenhagen -; BMC 134-5; Boston MFA 1330; Traité III 1858; 
de Luynes 3663; https://www.acsearch.info/search.html?id=718567 
197 SNG COP. -. BMC 134 f. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=3271257 
198 BMC 134; Weber 8440.; https://www.acsearch.info/search.html?id=3167708 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
 جرام 7.69الدراخمات من الفضة وزنيا 

 277-380مم وتم تأريخيا  20وسمكيا 
ق.م. يظير عمييا رأس ىيرميس وعمى 
الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم وثعبان 

وشكل حروف   ΚΤ-ΡΑوكممة 
 (199)متداخمة.

 

عممة من قورينائية عبارة عن درخمتين وزنيا 
مم وتم تأريخيا  20جرام وسمكيا  7.69
ق.م. ويظير عمييا رأس  380-377

-ΚΤمى الوجو اآلخر كممة ىيرميس وع
ΡΑ  ونبات السمفيوم بين ثعبان وشكل

 (200)متشابك.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.73الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس  290تأريخيا 
ىيرميس بقرن أمون حول أذنو وعمى الجية 

بثالث أزواج  األخرى يظير نبات السمفيوم
من األوراق وخمس خيميات وعمى اليسار 
سرطان البحر وعمى اليمين حروف متداخمة 

 ΚΤ/ ΡΑ.(201)وكممة 

 

                                                           
199 BMC 244 ff.; SNG Copenhagen 1239. ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1264817 
244 SNG Copenhagen 1239; BMC 244 ss.; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=1592464 
241 BMC 254. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=82905 
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.72الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  277-308تأريخيا 
بقرن أمون حول أذنو وعمى  رأس ىيرميس

الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم بثالث 
أزواج من األوراق وخمس خيميات وعمى 
اليسار من أعمى يوجد ثعبان وعمى اليمين 

 (202)يوجد حروف متداخمة مع بعضيا.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.76الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  277-308تأريخيا 
رأس ىيرميس بقرن أمون حول أذنو وعمى 
الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم بثالث 
أزواج من األوراق وخمس خيميات وعمى 
اليسار من أسفل يوجد ركيزة ثالثية وعمى 
اليمين حروف متداخمة ومن أعمى يظير 

ΚΤ/ ΡΑ.(203) 

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام وتم  7.72الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  277-308تأريخيا 
رأس ىيرميس بقرن أمون حول أذنو وعمى 
الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم بثالث 
أزواج من األوراق وخمس خيميات وكممة 

 

                                                           
242 BMC 243 var., pl. XXII, 16. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=261640 
243 BMC 252; https://www.acsearch.info/search.html?id=261641 
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ΚΤ/ ΡΑ  وعمى اليمين من أعمى يظير
سرطان البحر وعمى اليسار حروف 

 (204)متداخمة.
 

 عمالت تم تصوير ثمرة السمفيوم عميها:
 العممة الوصف

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
 475-495من الفضة تم تأريخيا بحوالي 

جرام. بيا نبات السمفيوم مع  16.62ق. م. 
رأس أسد متروكة عمى اليمين، ويوجد ثمار 

فوق ومن أسفل، وعمى الوجو  السمفيوم
اآلخر رأس نسر، وعمى يسارىا سمحفاء، 
كميما داخل حدود مربع منقط في مربع 

   (205)غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام، وتم  2.76مم، ووزنيا 14الفضة، 
ق. م. اثنان من  489-520تأريخيا 

الثمار عمى شكل قمب )وعاء بذور 
( يواجيا بعضيما البعض، ويوجد السمفيوم

نقطتان بينيما وعمى الوجو اآلخر ثمرة 
سمفيوم عمى شكل قمب داخل مربع 

 (206)غائر.

 

                                                           
244 BMC 256. ; https://www.acsearch.info/search.html?id=261642 
245 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_013a.jpg 
246 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_018.jpg 
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عممة من قورينائية من أربع دراخمات من 
 17.13ووزنيا  520الفضة وتم تأريخيا 

جرام، يظير فييا إلية قورينائية وىي ترتدي 
خوذة ورداء طويل وىي جالسة عمى مقعد 

دىا تمتد لنبات السمفيوم وخمفيا يوجد ثمرة وي
سمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير 
البيجاسوس الحصان المجنح داخل إطار 

 (207)منقط في مربع غائر.

 

قورينائية عبارة عن اثنتين برقة العممة من 
 480من الدراخمات من الفضة تم تأريخيا 

. يظير مم 15جرام و 8.32ق. م. ووزنيا 
عمييا رأس كبش مع بتر مخرز، وأسفل 
منيا ثمرة السمفيوم حوليا حدود من نقاط 
وعمى الجانب اآلخر ثمرة السمفيوم بين 
اثنتين من الدالفين حول الثمرة والكل في 

 (208)مربع غائر.

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
ق.م.  480-510من الفضة تم تأريخيا 

يظير عمييا نبات السمفيوم بخيمية في 
النياية وزوجين من األوراق وثمرة وعمى 
الجانب اآلخر ثمرة السمفيوم بين اثنتين من 

 

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=2472077BMC 12;  247

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2177200BMC 2 = pl. xxxiii, 3;  248
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الدالفين وكميم داخل مربع غائر بكرة 
 (209)صغيرة في كل زاوية.

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
مم.  20جرام وسمكيا  16.81ووزنيا 

ويظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين من 
األوراق ويوجد ثمرة السمفيوم عمى اليسار 
واليمين وفي الجية األخرى نبات السمفيوم 
محاط باثنتين من الدالفين وكميم داخل 

 (210)مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
وسمكيا  جرام 17.00من الفضة ووزنيا 

ق. م.  480-500مم وتم تأريخيا  23
ويظير عمييا نبات السمفيوم بزىرة كبيرة في 
المركز وبرعمين وثمرتين وأربع أوراق وعمى 
الجانب اآلخر ثمرة السمفيوم بين اثنتين من 

 (211)الدالفين.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وسمكيا  17.11من الفضة ووزنيا 

ق.م.  435-480مم وتم تأريخيا  20
ويظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين من 

 
                                                           

 Traité cf. pl. 64, 1. Asyut 113, 855; SNG Copenhagen 1163.; 249

https://www.acsearch.info/search.html?id=95990 

848; SNG Copenhagen 1163 (Kyrene).;  Asyut 214

https://www.acsearch.info/search.html?id=3295086 

;  Asyut 833. BMFA 1301. SNG Copenhagen 1163. Rosen 769. 211

https://www.acsearch.info/search.html?id=3359961 
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األوراق وثمرة عمى اليمين وأخرى عمى 
من أعمى وعمى  Βاليسار، ويظير حرف 

الجية األخرى يظير ثمرة السمفيوم محاطة 
باثنتين من الدالفين وكميم داخل مربع 

 (212)غائر.
عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 

جرام وىي عمى  3.10لفضة ووزنيا ا
 480 -525الطراز األسيوي وتم تأريخيا 

ق.م. ويظير عميو ثمرات السمفيوم مع 
كرات تالمسيم وعمى الوجو اآلخر يظير 

 (213)نبات السمفيوم داخل مربع غائر.

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم  16.69من الفضة ووزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  480 -500تأريخيا 
حورية من قورينائية مرتدية خوذة ورداء 
طويل وتجمس عمى مقعد ويدىا اليمنى تمتد 
لنبات السمفيوم وخمفيا ثمرة نبات السمفيوم 
وعمى الوجو اآلخر رأس زيوس أمون 

 (214)بمحيتو داخل مربع غائر.

 

                                                           
Kyrene); Traité Asyut 848 (this coin); BMC 16 (Kyrene); SNG Copenhagen 1163 ( 212

https://www.acsearch.info/search.html?id=3594472.; –III  

;  BMC p. xxvii, 38b, pl. V, 7 213

https://www.acsearch.info/search.html?id=1364821 

Traité III 1803 = BMC 12a = Jameson 1346 = Kunstfreund 14 = NAC 59,;  214

https://www.acsearch.info/search.html?id=1410530 



 
 قةوبر السمفيوم ونماذج من أشكاله عمى العممة اليونانية في قورينائية 

114 
 

قورينائية عبارة عن أربع دراخمات عممة من 
جرام وتم  17.11من الفضة ووزنيا 

ق.م. يظير عمييا  480-525تأريخيا 
نبات السمفيوم بثماره عمى األجناب وعمى 
الوجو اآلخر يظير شعاعان من نبات 
السمفيوم ببذور حوليما وىي من طراز 

 (215)ا.أتيكي قديم جدً 

 

من عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة 
مم.  12جرام وسمكيا  4.34الفضة ووزنيا 

منحوت عمي وجو اثنتين من بذور السمفيوم 
في غالف مفتوح مقابل اثنتين من البراعم 
وعمى الوجو اآلخر منحوت بذرة السمفيوم 

 (216)في غالف مفتوح داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
مم  12وسمكيا  جرام 3.88الفضة وزنيا 
ق.م. منحوت عمى وجو  500وتم تأريخيا 

بذرة سمفيوم في غالف مفتوح وعمى الوجو 
اآلخر منحوت أرنب في وضع الوقوف وفي 
أعمى العممة يوجد بذرتين من السمفيوم 

   (217)واحدة عمى كل جانب.

 

                                                           
unlisted.; -unlisted; Muller-unlisted; Kraay-BMC 215

https://www.acsearch.info/search.html?id=1483244 

Müller30 B. traité1993 pl. LXIII/15 Cop.1165;  216

https://www.acsearch.info/search.html?id=1629586 

.info/search.html?id=1629587https://www.acsearch; -B. traité -Müller 217
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عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
مم  12جرام وسمكيا  3.31الفضة وزنيا 

ق.م. تظير  480-520وتم تأريخيا 
ثمرتان من نبات السمفيوم وكرات من فوق 
وتحت وعمى الوجو اآلخر ثمرة السمفيوم 

 (218)داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام  8.35الدراخمات من الفضة وزنيا 

 480-500مم وتم تأريخيا  15وسمكيا 
بزوج واحد من  ق.م. ويظير نبات السمفيوم

األوراق، وخيمية وثمرتين يتعمقان ألسفل في 
اليمين واليسار وعمى الوجو اآلخر ثمرتان 

 (219)من نبات السمفيوم داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف 
جرام  1.72دراخمة من الفضة ووزنيا 

 480-500مم وتم تأريخيا  8وسمكيا 
لسمفيوم ق.م. . يظير عمى جانب ثمرة ا

وأسفل منيا يوجد نقطة وعمى الوجو اآلخر 
يوجد ثمرة السمفيوم وأسفل منيا نقطة والكل 

 (220)داخل مربع غائر.

 

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=1895995;  BMC 18. 218

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2177193BMC p. xxiv, 17c (Berlin).;  219
 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2177196;  BMC 22. 224
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عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام  8.38الدراخمات من الفضة ووزنيا 

ق. م. يظير رأس كبش  480وتم تأريخيا 
وعمى الوجو  وأسفل منيا ثمرة السمفيوم

اآلخر يظير ثمرة سمفيوم بين اثنتين من 
الدالفين عكس بعضيما والكل داخل مربع 

 (221)غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم  15.63من الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمييا  435-480تأريخيا 
نبات السمفيوم بزوجين من األوراق، وثمرة 

يمين واليسار وعمى الوجو السمفيوم عمى ال
اآلخر يظير ثمرة السمفيوم بين اثنتين من 

 (222)الدالفين والكل داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم  16.65من الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمى  475-485تأريخيا 
جانب نبات السمفيوم بزوجين من األوراق 

رتين وعمى الوجو اآلخر وثالث خيميات وثم
اثنتين من الدالفين يسبحان عكس بعضيما 

 

                                                           
; -. Traité -. BMC -. Rosen -SNG Copenhagen  221

https://www.acsearch.info/search.html?id=2664241 

Asyut 848; SNG Copenhagen 1163 (Kyrene).;  222

https://www.acsearch.info/search.html?id=39026 
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البعض حول ثمرة السمفيوم والكل داخل 
 (223)مربع غائر.

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة عمى 
 3.96الطراز األتيكي من الفضة ووزنيا 

ق. م.  480-520جرام وتم تأريخيا 
ويظير عمييا ثمرتان من نبات السمفيوم 

بمتين وعمى الوجو اآلخر يظير ثمرة متقا
السمفيوم وحوليا نقاط في كل جية والكل 

 (224)داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  3.28الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمييا ثمرتان  520-480
من نبات السمفيوم متقابمتان وبينيما نقطة 

عمى الجانب اآلخر وفوقيما أربع نقاط و 
 (225)يظير نبات السمفيوم داخل مربع غائر.

 

                                                           
;  Asyut 845 ; BMC 16 (Cyrene). 223

https://www.acsearch.info/search.html?id=261636 

;  IV, 5 ; Jameson 1348 BMC 18a = pl. 224

https://www.acsearch.info/search.html?id=367166 

;  BMC p. xxvii, 38b = pl. V, 7 225

https://www.acsearch.info/search.html?id=367169 
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عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  3.33الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا ثمرتان  480 -525
من نبات السمفيوم وعمى الجانب اآلخر 

 (226)يظير ثمرة سمفيوم داخل مربع غائر.

 
عبارة عن أربع دراخمات  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  16.92من الفضة وزنيا 

ق. م. ويظير عمى وجو نبات  485-475
 ΚΤΡΑالسمفيوم ومن أعمى يظير كممة 

وعمى الوجو اآلخر يظير ثمرة نبات 
السمفيوم وحوليا اثنان من الدالفين داخل 

 (227)مربع غائر.

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
جرام وتم تأريخيا  17.39من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا رأس أسد  495-475
يفتح فمو فوقو وتحتو ثمرة السمفيوم وأمامو 
 نبات السمفيوم والكل داخل دائرة غير 

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=493716BMC Cyrenaica 18, pl. iv, 4;  226

 

.; -Asyut 845; SNG Cop.  ; Price/Waggoner,-BMC  227

https://www.acsearch.info/search.html?id=189259 
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مكتممة منقطة وعمى الوجو اآلخر يوجد 
 (228)رأس نسر أمام سمحفاة.

من  عممة من قورينائية عبارة عن أوبول
مم وتم  7جرام وسمكو  0.65الفضة وزنو 

ق.م. ويظير عمييا  480-500تأريخيا 
ثمرة السمفيوم وعمى الوجو اآلخر شكل مربع 

  (229)غائر ومقسم.

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام  8.13الدراخمات من الفضة وزنيا 

 435-480مم وتم تأريخيا  17وسمكيا 
ر مجنح بعقد مخرز ق. م. ويظير عمييا ثو 

حول الرقبة وأسفل يظير ثمرة السمفيوم 
وعمى الجانب اآلخر يظير رأس ورقبة 

 (230)كبش داخل مربع مخرز.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
مم  13جرام وسمكيا  3.72الفضة وزنيا 
ق.م. يظير عمييا  480-500وتم تأريخيا 

رأس إنسان عمى شكل ثور وخمفو نصف 
 سمفيوم وعمى الجانب اآلخر مجموعة  ثمرة

                                                           
-BMC Pl. XLV, 2 B; Price/Waggoner, Asyut 819; SNG Cop.  228

https://www.acsearch.info/search.html?id=189264 . 

; BMC pl. II, 16B.; –SNG Copenhagen  229

https://www.acsearch.info/search.html?id=3305835 
.; -. SNG Copenhagen -. BMFA -BMC  234

https://www.acsearch.info/search.html?id=3359959 
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أربع براعم لموتس عمى شكل نجمة وكرة من 
 (231)في المركز.

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم  16.65من الفضة ووزنيا 

ق. م. ويظير عمى  475-485تأريخيا 
جانب نبات السمفيوم بزوجين من األوراق 

السمفيوم وثالث خيميات وثمرتين لنبات 

وعمى الوجو  وحوليا 
اآلخر اثنان من الدالفين يسبحان عكس 
بعضيما البعض حول ثمرة السمفيوم والكل 

 (232)داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  2.56الفضة وزنيا 

ق.م. يظير عمييا ثمرتين من  500-480
وعمى الوجو اآلخر داخل   نبات السمفيوم

مربع غائر يظير ثمرة من نبات 
 (233)السمفيوم.

 

                                                           
;  ; Rosen 765.-; BMC -NG Copenhagen  231

https://www.acsearch.info/search.html?id=1455971 
232 Robinson, E.S.G., Op. Cit., p. 57. 

BMC 36 var.; SNG Cop. 1165 var.;  233

https://www.acsearch.info/search.html?id=189263 
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جرام  5.78عممة من قورينائية وزنيا 
 305-308مم وتم تأريخيا  27وسمكيا 

ق. م. يظير عمييا نبات السمفيوم بزوجين 
من األزىار حول محورىا وثالث خيميات، 
خيمية عمى كل جانب من أسفل وخيمية 

ى الجانب اآلخر يظير تتوج الساق وعم
غزال واقفا أمامو نبات السمفيوم بزوجين من 
األوراق وخيمية واحدة وتحت بطن الغزال 

وتحت وجو الغزال أيضا  Κيظير حرف 
 (234)والكل داخل مربع غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أوبول من 
جرام وتم تأريخيا  0.76الفضة وزنيا 

ق.م. وىي عمى الطراز  525-480
األتيكي ويظير ثمرة السمفيوم وعمى الوجو 

 (235)اآلخر نجمة رباعية داخل مربع غائر.
 

عممة ُيحتمل أن تكون من أيوسبيريدس 
وىي عبارة عن أربع دراخمات من الفضة 

ق.م. ويظير  308-305وتم تأريخيا 
عمييا نبات السمفيوم بزوجين من األزىار 

 Δعمى كل جانب وعند قاعدتو يظير 
وعمى الوجو اآلخر يظير دولفين وتحتو 

 (236)والكل داخل مربع غائر. ΔΤحرفين  

 

                                                           
234 Robinson, E.S.G., Op. Cit., p. 55. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1364820BMC 33, pl. IV, 31;  235
 

236 Robinson, E.S.G., Op. Cit., p. 75. 
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 عمالت تم تصوير موضوعات أخرى عميها:
 العممة الوصف

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
ق.م.  480-525فضية، تم تأريخيا حوالي 

بأربع  جرام. بيا نبات السمفيوم 17.27
أوراق، وثمرة جية اليسار واليمين وعمى 
الوجو اآلخر يظير رأس الجرجون بمسان 
بارز، وتم تصوير الشعر بنقاط وكمو موجود 
خالل مربع منقط داخل مربع عميق 

 (237)وغائر.

 

 عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات
 475-495من الفضة تم تأريخيا بحوالي 

جرام. بيا نبات السمفيوم مع  16.62ق. م. 
رأس أسد متروكة عمى اليمين، ويوجد ثمار 
السمفيوم فوق ومن أسفل، وعمى الوجو اآلخر 
رأس نسر، وعمى يسارىا سمحفاء، كميما 

   (238)داخل حدود مربع منقط في مربع غائر.

 

                                                           
 Prospero 630;BMC 10 and pl. II, 18.  237

http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_010.jpg 
-BMC Pl. XLV, 2 B; Price/Waggoner, Asyut 819; SNG Cop.  238

http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/BMC_013a.jpg. 
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أربع دراخمات  عممة من قورينائية عبارة عن
جرام وتم تأريخيا  17.32من الفضة ووزنيا 

بالقرن الرابع ق. م. ويظير فييا ىيراكميس 
واقفا، يستريح عمى ىراوة، يواجو واحدة من 
الييسبيريديس )حماة شجرة التفاح الذىبية 
التي أعطتيا األرض إلى ىيرا عند زواجيا( 
تقف عمى اليسار، وبينيما شجرة تفاح وكميم 

مربع غائر وعمى الجية األخرى يوجد خالل 
  (239)نبات السمفيوم.

 

عممة من قورينائية من أربع دراخمات من 
 17.13ووزنيا  520الفضة وتم تأريخيا 

جرام، يظير فييا إلية قورينائية وىي ترتدي 
خوذة ورداء طويل وىي جالسة عمى مقعد 
ويدىا تمتد لنبات السمفيوم وخمفيا يوجد ثمرة 

ى الوجو اآلخر يظير البيجاسوس سمفيوم وعم
الحصان المجنح داخل إطار منقط في مربع 

 (240)غائر.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أوبول من 
مم. تم  23جرام وسمكو  8.21الفضة ووزنو 

ق. م. يظير عمييا  180-205تأريخيا 
الممك البطممي بطمميوس الخامس إبيفانيس 

جمد     تمثال نصفي لبطمميوس متوج ويمبس
 

                                                           
239 http://www.wildwinds.com/coins/greece/kyrenaica/Mueller_23.jpg 

NC 1886, p. 9 and pl. I, 6. BMC 12;  244

https://www.acsearch.info/search.html?id=2472077 
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ماعز وعمى الوجو اآلخر يوجد تمثال نصفي 
لميبيا وأسفل الذقن يوجد قرن ونبات السمفيوم 
تحت الرقبة ويظير حول التمثال كممتي 

ΒΑΙΛΔΤ ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤ.(241)  
عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة أو 

 جرام 4.28نصف دراخمة من الذىب وزنيا 
ق. م. ويظير عمييا  322-331تم تأريخيا 

شاب يمتطي جواد ييرول وعمي يسارىا كممة 
ΚΤΡΑ  وعمى الوجو اآلخر يظير نبات

متفرقة حول  ΚΤΡΑ السمفيوم وكممة 
النبات والكل داخل دائرة مطرزة بنقاط 

 (242)سميكة.

 

عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  4.24الذىب وزنيا 

ق.م. يظير شاب يمتطي جواد  322-313
وعمى الوجو   ΚΤΡΑيقفز ويظير كممة 

اآلخر يظير نبات السمفيوم وفأر جية 
 (243)اليسار أسفل ورقة السمفيوم.

 

                                                           
Copenhagen 443  Svoronos 865 (Ptolemy II); Weiser 103 var. (no silphium); SNG 241

h.info/search.html?id=423027https://www.acsearc;  var. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=435817BMC 124a, Naville 38.;  242
 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3210535108; -Naville 243
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جرام  1.81عممة من قورينائية وزنيا 
ق.  305-308وتم تأريخيا  مم 12وسمكيا 

م. ويظير عمييا غزال واقف وعمى الوجو 
  (244)اآلخر يظير نبات السمفيوم.

جرام  8.43عممة من قورينائية وزنيا 
 313-322مم وتم تأريخيا  19وسمكيا  

ق.م. ويظير عمييا فارس يمتطي جواد وفي 
الجية األخرى يوجد عجمة بداخمو شكل 

ت السمفيوم وفي مقسم أربع بداخل أحدىم نبا
 (245)الجية المقابمة كرة.

 

جرام  5.78عممة من قورينائية وزنيا 
ق.  305-308مم وتم تأريخيا  27وسمكيا 

م. يظير عمييا غزال واقفا وعمى الجانب 
   (246)اآلخر يظير نبات السمفيوم.

جرام  7.82عممة من قورينائية وزنيا 
 313 -322تم تأريخيا  مم 20وسمكيا 

ق.م. يظير عمييا فارس يمتطي جواد داخل 
شكل بيضوي وعمى الوجو اآلخر يظير 
عجمة بأربع مكابح ومحور العجمة ويظير 

 

                                                           
50.; -SNG Copenhagen 1248 244

https://www.acsearch.info/search.html?id=3231806 

https://www.acsearch.info/search.html?id=330583920D.;  Asolati 245
 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3305840Asolati 30D or 30E.;  246
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نبات السمفيوم عمى الجية اليسرى وفي 
  (247)الجية اليمنى ثمرة السمفيوم.

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
 26جرام وسمكيا  12.83األوبول وزنيا 

ق. م. يظير  205-222مم. وتم تأريخيا 
عمى وجو رأس متوجة لبطمميوس األول 
يرتدي جمد ماعز وعمى الجانب اآلخر رأس 
ليبيا ترتدي عصبة رأس وفرع نبات سمفيوم 
خمف الرأس وكميم داخل شكل بيضوي منقط 

 ΒΑΔΛΔΤويظير كممتي 
ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤ  حول الرأس وحرفي

Δ وفرع نبات السمفيوم خمف  أسفل الرقبة
 (248)الرأس.

 

عممة من قورينائية عبارة عن اثنتين من 
جرام  8.13الدراخمات من الفضة وزنيا 

ق.  435-480مم وتم تأريخيا  17وسمكيا 
م. ويظير عمييا ثور مجنح بعقد مخرز 

وعمى  حول الرقبة وأسفل يظير ثمرة السمفيوم
الجانب اآلخر يظير رأس ورقبة كبش داخل 

 (249)مربع مخرز.

 

                                                           
Asolati 20B; BMC 194a; Müller 329.;  247

https://www.acsearch.info/search.html?id=3307099 

; Asolati 135a.; –; Noeske –; SNG Copenhagen –Svoronos 1152; Weiser  248

https://www.acsearch.info/search.html?id=3321086 

.; -. SNG Copenhagen -. BMFA -BMC   249

https://www.acsearch.info/search.html?id=3359959 
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عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
ق. م.  308-375من الذىب تم تأريخيا 

ويظير عمييا فارس يمتطي الجواد يرتدي 
معطف قصير وقبعة خفيفة والجواد يرفع 
رجمو اليمنى وعمى الجانب اآلخر يظير 

 Κ-Τ-Ρ-Αو كممة نبات السمفيوم وحول
 (250)حول النبات.

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  4.28الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا فارس  322-313
يمتطي جواد في وضع التحرك والمنظر 
داخل دائرة منقطة وعمى الوجو اآلخر يظير 

 Ρ-Α.(251)نبات السمفيوم وحرفي 

 

 140-246تم تأريخيا  عممة من قورينائية
ق.م. يظير عمييا رأس متوجة لمممك 
بطمميوس األول بجمد ماعز وشعر مجعد 
وعمى الوجو اآلخر يظير رأس سيدة 

 ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤومكتوب حوليا 
ΒΑΙΛΔΩ  بشريط حول الرأس والشعر

طويل بتجاعيد عادية ونبات السمفيوم خمف 
 (252)الرأس.

 

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=3711874;  2; BMC 125-Naville 31 254

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1705172;  Naville 109 251
 

;  .-Svoronos 1141; SNG Copenhagen  252

https://www.acsearch.info/search.html?id=1929306 
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عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
ق.م. يظير  313-323الذىب وتم تأريخيا 

عمييا فارس عمى جواده المستعد لمجري 
وعمى الوجو اآلخر  Κ—Τ/ Ρ--Αوكممة 

 (253).يظير نبات السمفيوم
 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
مم  13جرام وسمكيا  4.27الذىب وزنيا 
يا ق.م. ويظير عمي 308-375وتم تأريخيا 

فارس يمتطي جواد يرفع رجمو اليمني 
األمامية وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 (254)حولو. ΚΤΡΑالسمفيوم وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
وتم  13جرام وسمكيا  4.34الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  313-323تأريخيا 
فارس يمتطي جواد يستعد لمسير وكممة 

ΠΟΙΛΙ  وعمى الوجو اآلخر يظير نبات
 ΚΤΡΑ.(255)السمفيوم وكممة 

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع أوبول من 
جرام وتم تأريخيا  2.85الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا فارس  283-250
 يمتطي الجواد بخوذة مجنحة في رقبتو ويوجد 

                                                           
l?id=2285759https://www.acsearch.info/search.htmTB;  –Naville 106  253

 

;  .-BMC 125; SNG Copenhagen  254

https://www.acsearch.info/search.html?id=2433687 

https://www.acsearch.info/search.html?id=2733224Naville 109 j.;  255 
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خمفو نجمة وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 
وشكل حروف   ΚΤΡΑالسمفيوم وكممة 

 (256)متداخمة مع بعضيا.
عممة من قورينائية عبارة عن أربع أوبول من 

مم  12جرام وسمكيا  2.87الذىب وزنيا 
ق.م. ويظير فارس  277-308وتم تأريخيا 

يمتطي الجواد ليتجو ناحية اليسار وخوذتو 
المجنحة  خمف رقبتو ويوجد نجمة ثمانية 

السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 
جية اليمين وشكل  ΚΤ/ ΡΑوكممة 

 ΔΠ.(257)متداخل من حرفين 

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
جرام وتم تأريخيا  4.30من الذىب وزنيا 

ق.م ويظير عمييا فارس  332-322
يمتطي الجواد ويمبس رداء ويمسك صولجان 

وعمى الوجو  ΚΤΡΑبيديو وخمفو كممة 
السمفيوم بخمس خيميات اآلخر يظير نبات 

وثالث أزواج من األوراق ويظير الحروف 
Κ-Τ  من أعمى وΓ- Ι/ Ο-  في

 (258)الوسط والكل داخل دائرة منقطة.

 

                                                           
256 BMC 48,211. L. Naville, Les monnaies d'or de la Cyrénaïque (1951),69,166 ; 
https://www.acsearch.info/search.html?id=2741003. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=3105369;  BMC 210d 257
 

C. (1951),  -L. Naville, Les monnaies d'or de la Cyrénaïque de 450 à 250 av. J.  258

;  29, 40 (same dies). Traité pl. 265, 14
https://www.acsearch.info/search.html?id=95995. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=95995
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عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  4.26الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا فارس  331-322
يمتطي جواد ومرتدي عباءة قصيرة حول 
الخصر والجواد يتحرك وعمى اليسار يظير 

حول الكل شكل بيضوي  ΚΤΡΑكممة 
منقط وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

 (259)السمفيوم.

 

عن دراخمة من عممة من قورينائية عبارة 
جرام وتم تأريخيا  4.26الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا فارس  331-322
يمتطي جواد ومرتدي عباءة قصيرة حول 
الخصر والجواد يتحرك وعمى اليسار يظير 

حول الكل شكل بيضوي  ΚΤΡΑكممة 
منقط وعمى الوجو اآلخر يظير نبات 

-Κ-Τ/ Ρالسمفيوم بخمس خيميات وكممة 
Α/ Ν-Α.(260) 

 

 6.53عممة من قورينائية من الفضة وزنيا 
جرام وتم تأريخيا بالقرن الرابع ق.م. ويظير 
عمييا راس حورية وأماميا كممة غير مكتممة 

ΜΙΟ  داخل شكل بيضوي منقط غائر وعمى
 

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=129139BMC 128a. Naville 37.;  259

 

https://www.acsearch.info/search.html?id=129140BMC 124a. Naville 38.;  264
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الوجو اآلخر نبات السمفيوم داخل شكل 
 (261)بيضوي منقط.

عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  3.34الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  480-435
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر يظير رأس 

 ΚΤΡΑقورينا ترتدي عقد وأماميا كممة 
 (262)والكل داخل دائرة منقطة.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع من 
جرام وتم  2.83األوبول من الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا  305-308تأريخيا 
فارس يمتطي جواد متحرك والفارس يرتدي 
خوذة مجنحة حول رقبتو وورائو نجمة وعمى 
الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم وكممة 

ΚΤΡΑ  عمى طرف العممة األيسر ويوجد
 (263)حروف متداخمة عمى اليمين.

 

عممة من قورينائية عبارة عن نصف دراخمة 
جرام وتم تأريخيا  4.29زنيا من الذىب و 

ق.م. ويظير عمييا فارس  314 -322
 يمتطي جواد متحرك وخمفو كممة  

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=189261 ;-BMC 9; SNG Cop.  261

 

BMC 46 b var.; SNG Cop. 1175 var.;  262

https://www.acsearch.info/search.html?id=189265 

https://www.acsearch.info/search.html?id=189271Naville 168.;  263
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ΚΑΙΡΙΟ{}  وعمى الوجو اآلخر يظير
 Κ-Τ/ Ρ-Α.(264)نبات السمفيوم وكممة 
عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية

جرام وتم تأريخيا  4.26الذىب وزنيا 
ق.م. ويظير عمييا فارس  331-322

يمتطي جواد يرفع رجميو من اليسار وكممة 
Κ-Τ/ Ρ-Α  وعمى الوجو اآلخر يظير
  (265)نبات السمفيوم.

 

عبارة عن دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  4.30الذىب وزنيا 

ق.م. وعمييا يظير نبات  331-322
عمى اليسار  ΚΤΓΙالسمفيوم واسم الوالي 

والكل داخل دائرة منقطة وعمى الوجو اآلخر 
يظير فارس يمتطي جواد وخمفو كممة 

ΚΤΡΑ .(266)والكل داخل شكل بيضوي 

 

 300-305تم تأريخيا  عممة من قورينائية
ق.م. وىي من الفضة، ويظير عمييا رأس 
امرأة بضفائر مبرومة وترتدي عصبة رأس 
وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 

 Κ-Τ/ Ρ-Α .(267)وكممة 
 

                                                           
McClean 9943.; ; BMC 131; -Naville 106; Müller 204; SNG Copenhagen  264

https://www.acsearch.info/search.html?id=277512 

SNG Cop. 1199 (Var.); BMC 124. Gold! ss;  265

https://www.acsearch.info/search.html?id=405414 

BMC 129. Naville 40c (this coin). Ward 908;  266

https://www.acsearch.info/search.html?id=463245 

https://www.acsearch.info/search.html?id=92579060, 290.;  BMC p. 267
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 277-308عممة من قورينائية تم تأريخيا 
جرام ويظير عمييا جواد  6.67ق.م. ووزنيا 

اليمين والكل واقفا ويرُبوع )فأر الغيط( عمى 
داخل شكل بيضوي منقط وعمى الوجو اآلخر 

   (268)يظير نبات السمفيوم.

عممة من قورينائية عبارة عن دراخمة من 
جرام وتم تأريخيا  4.26الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا فارس  331-322
 ΚΤΡΑيمتطي جواد متحرك وخمفو كممة 

وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 
تبدأ من أعمى   Κ/ Τ/Γ/ Ι  / Ο/وكممة 
 (269)اليمين.

 

عممة من قورينائية عبارة عن أربع دراخمات 
جرام وتم تأريخيا  15.19من الفضة وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا نبات  510-470
السمفيوم وعمى الوجو اآلخر شكل بو أربع 

 (270)مربعات غائرة.

 

عبارة عن  دراخمة من  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا  4.19الذىب وزنيا 

ق.م. ويظير عمييا فارس  331-322
 ΚΤΡΑ يمتطي جواد متحرك وخمفو كممة

 

                                                           
https://www.acsearch.info/search.html?id=939354;  SNG Copenhagen 1250. 268

 

BMC 130 (stgl.); SNG Cop. 1200 (stgl.).Gold! ss;  269

https://www.acsearch.info/search.html?id=948016 

https://www.acsearch.info/search.html?id=1143320ss; Sear 6235, Hacksilber,  274
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وعمى الوجو اآلخر يظير نبات السمفيوم 
 ΚΓΟ/ ΤΙ.(271)والحروف 

 6.53من الفضة وزنيا  عممة من قورينائية
جرام وتم تأريخيا بالقرن الرابع ق.م. يظير 
عمييا نبات السمفيوم بزوجين من األوراق 
وثالث خيميات وعمى اليسار بذرة السمفيوم 
وعمى الجية األخرى يظير الحورية قورينا 
ورأسيا متوج داخل مربع غائر وفي الركن 

 ΚΤ.(272)العموي 

 

 المراجع العربية:
 حمدي بن طاىر، تمثالت نبات السمفيوم عمى المخمفات األثرية، مجمة البحوث  دفؤا

  التاريخية، مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية، السنة الثانية عشرة، العدد          
 .1990الثاني، يولية،           

 ، مجمة البحوث التاريخية، مركز فاروق أحمد شعبان، السمفيوم من خالل صوره التشكمية
 .1990جياد الميبيين لمدراسات التاريخية، السنة الثانية عشرة، العدد الثاني، يولية،        

 أندريو الروند، السمفيوم عمى نقود قوريني، مجمة البحوث التاريخية، مركز جياد الميبيين 
 .1990لثاني، يولية، لمدراسات التاريخية، السنة الثانية عشرة، العدد ا      

 المراجع األجنبية:
Robinson, E. S. G., Quaestiones Cyrenaicae, The Numismatic Chronicle and 
Journal of the Royal Numismatic Society, Fourth Series, Vol. XV, London, 

1915. 

Robinson, E. S. G., Catalogue of the Greek coins of Cyrenaica, Pl. III. 4. Pl. 

IX, 10, Bologna, 1965. 

 

                                                           

BMC 129. Naville 40h.;  271

https://www.acsearch.info/search.html?id=96225 
272 Robinson, E.S.G., Op. cit., p. 66. 
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