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 تاريخ الكتابة

الععع  وتراعطهعاو وجعد ها مع التطور التاريخي لحياة اإلنسان وتداخل المجتمعات معع عع ع

ألخععر و ولععبلل عععبل ل ععار  اإلنسععان نهسععر قيععر لععادر اهععم التهععامن مععع الايععر مععن المجتمعععات ا

جتمععاتو ولعبلل يجاد الوسعيه  التعي يسعتطيع اعن طرياهعا التوا عل والتهعامن معع تهعل المإجهده في 

ر الثاعافي مداه التهكير إلم اختراع الكتاع  التي من خاللها يستطيع أي ًا حهظ إنتاجر الهكري وتراث

 . ندثارواالوالعهمي من ال ياع 

ولد مرت الكتاع  ععدة مراحل زمني  لععل أن تعهعا الاععول والسعهول  فعي االسعتخدانو فاعد ععدأت 

مهموسعع  فععي الحيععاة اليوميعع و ولععد تععن العثععور اهععم اهععم لععكل  ععور تععدل اهععم معععاني ومععدلوالت 

 فعععي فرنسعععا وألتميعععرا (Lasco) سعععكوالسعععن  فعععي كهعععو   0033وال عععور امرمعععا ععععع  الناعععو  

(Altmera)  .في إسعانيا 

كمععا تععن العثععور اهععم الكثيععر مععن الناععو  وال ععور والرمععوز الدالعع  اهععم معععاني معينعع  فععي  

ولد دلت  وسن  0033ة السومري  وبلل لعل حوالي منطا  الهالل الخ يب وعالتحديد مع الح ار 

 ارفت كتاعتهن عالمسماري  أو اإلسهيني . ولد  لديهنومبه الناو  والرموز اهم تطور الكتاع  

وفعي مرحهع   وولد كانت الكتاع  في عداي  اهدما اعارة ان  ور توحي تماما عمعا رسعن فيهعا

 عورة  2333وتعن العثعور اهعم حعوالي  وأكثر تادما تطورت إلم  ور رمزي  تعوحي عمعنعم مععين

ن معبه الرمعوز كانعت  ععع  الههعن لعامع  النعاعو فسعاراوا إلعم اسعتعمال أرمزي و وممعا ال لعل فيعر 

رمعوز تععوحي عا ععوات معينعع و ومعبه الرمععوز ال ععوتي  كانععت خطععوة أساسعي  إلععم األمععان فععي تطععوير 

 الكتاع . 
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واحل اللعرلي  لحعو  ون ومعن سعكان السعوفي مرحه  متادم  من التاريخ العلري جاء الهينياي

و واعتكععروا الكتاععع  الهينيايعع  مسععتعينين عععبلل عالكتاععع  السععومري  والم ععري  الاديمعع  العحععر المتوسععط

وطوروماو وعبلل اعتكروا األعجدي  الهينياي و والتي مي اعارة اعن حعرو  وكعل حعر  يمثعل  عوتًا 

ومبه الحرو  كانت أساسعًا لهكتاعع  فعي  وع معينًاو و ارت حروفهن أو رموزمن وا ح  سهه  لهكتا

 اللرق والارب. 

حيع   وق. ن 330أعجعديتهن التعي ناهومعا اعن الهينيايعين وبلعل حعوالي  ي عاأ اإلقريعق رطو و 

ثعععن جعععاء الرومعععان  و عععار لعععديهن أعجديععع  خا ععع  عهعععن والتعععي أ ععععحت أساسعععا ل عجديععع  فعععي الاعععرب

ر  كمععا مععي واععدلوا أحععر  اخععر و وأاععادوا عاوا اهععم عععع  األحععافاخععبوا األعجديعع  اإلقريايعع و فعع

ععععا عععععد سعععيطرة و أور  لعععارةاسعععتعمال أحعععر  كعععان لعععد عطعععل اسعععتعمالهاو ولعععد سعععادت الهاععع  الالتينيععع  

ومععععبه األعجديعععع  مازالععععت تسععععتعمل حتععععم يومنععععا مععععبا ععععععد إجععععراء عععععع   واإلمعراطوريعععع  الرومانيعععع 

 تعديالت اهيها. ال

وقيرمن من اللعوب التي خ عت لهعن  الرومان للالادماء وكب واالقريقلاد كان الهينيايون 

يكتعععععون اهععععم األحجععععاري حيعععع  كععععانوا يسععععتخدمونها كلععععوامد لهاعععععور أو ي عععععونها اهععععم الن ععععب 

ومن لعههن استخدن الم عريون الاعدماء الحجعر كمعادة لهكتاعع ي وبلعل  والتبكاري  في الميادين العام 

 ل ور الحكان. ر أو في المعاعد أو في خل الاعو اندما سجهوا اهير كتاعاتهن سواء كانت في دا

مععن الطعيعععي أن يسععتخدن اإلنسععان أدوات لهكتاععع  تكععون مناسععع  لهمععواد التععي يسععجل اهيهععا و 

و وبلل من حيع   عالع  أو ليونع  معادة الكتاعع و فاإلنسعان الاعدين انعدما كعان ياعون عالكتاعع  مايريده

كعععان يسعععتخدن لعععبلل أدوات  عععهع و اهعععم الحجعععر أو الجعععدران داخعععل الكهعععو  وفعععي المعاععععدو ف نعععر 

 يستطع عها إحدا  النتوآت أو الخرعلات التي تظهر كتاعاتر في ال خور واهم الجدران. 
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 القديمة والكتابات النقوش دراسة علم

يم  دلاوص الن ا (Epigraphy) األعيارافيعععاالاديمععع   والكتاععععات الناعععو  دراسععع  اهعععندرع ي

معععععععن الم عععععععطه  معععععععبا المسعععععععمم جعععععععاء و و دنمعار وحجاأن  هع  مواد ن  اهم مدولموال  ولمناا

 . ]πιγραφήἐ[( إعيارا االقرياي )

التعي ن عوص ومعي ال و(Inscriptions) انسكرعلعن ومعي ويتهرع من اهن االعيارافيا الناو 

 سعناويطهعق اهيهعا تاانعا وا  عخعط ألعل و عوحا ت دونعخعر   عا ناعو  أيودل و ومنال أ كتعت ععناي 

الكهمعع   ومعنععم( اإليطاليعع  األ ععلو Graffio)لرافيتتععو عععود إلععم كهمعع  لتععي تاو  (Graffiti)رافيتععي اال

ممعال ت(و أوالمخرعلا)مو  لعن تكتعب عدلع و أو ناعو  ورسعومات  وخرعل  أو كتاع  الرسن ععجهع  وا 

 .وجدران األعني  العام  والخا   ووجدت اهم حجارة اآلثار الاديم و  والكتاع  عالحهر العسيطو أ

الناعععو   أن معععو (Epigraphy) و (Inscription) ععععين الهعععرق ن ععععانويعععر  ععععع  الععععاحثي

(Inscription) او قيرمعاو  عري  أو تعبكاري ن عب مثعل لوحع و أو جعدار اهعم محهورة ن وص 

 الاديمعع  وخا عع  الناععو  رمععوز فععل أو مجتمععع و ودراسعع  ناععو  اععن اعععارة (epigraphy) عينمععا

 منها.

 أهمية النقوش

إب إنهعا تزودنعا عمعهومعات لعد ي ععب فعي  والتاريخيع االثريع  و ر تعد الناو  معن أمعن الم عاد

عع  األحيان التعر  اهيها من خالل األنواع األخر  من الهام األثري و مثل األسماء واأللااب 

ونظععان الميععرا  ودور المععرأة والاععوانين واألاععرا  التععي ال يمكععن ألي نععوع مععن الهاععم األثريعع  اععدا 

حي  كلهت لنا الكثيعر معن األسعرار والمو عواات ا عمعهومات انهاو أن تزودنوالناو  الكتاعات 

 .التاريخالتي كان يكتنهها الامو و ومو األمر البي أسهن في إاادة عناء 
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اي  لهمعهومات واألعحا  ال لل أن لهناو  أممي  كعيرةو حي  تسامن في تادين م ادر نو و 

ادر التاريخ والترا و فهي تسجيل مثعت ثري  والتاريخي و والتي تتركز فيما ياتي: حهظ م األ

لهحد  ولت ولوارو وتحهظ تها يهر وتحمير من التاييرو وتعّد لوًتا لكتاع  األعحا  االثري  

و هكتاع و فهي الم در األولوالتاريخي و وتعمل اهم تزويد اآلثاريين والمؤرخين عالمادة الخان ل

  جدا ي ا مهم أوالناو   والتاريخي كما تسااد العاحثين في التحاق من  ح  المعهومات 

لمعرف  الولائع التاريخي و حي  يعتمد اهيها العاحثون في معرف  الح ارات الما ي و ومي 

تسااد في عناء الهوي  اللخ ي  لهلعوب واألمن والحهاظ اهيهاو ومي وااء معهوماتي يزّود 

لناو  ت ور ان تطور العاح  عمعهومات دليا  ووا ح  ان جوانب متعددةو كما تعطينا ا

 .أامال الكتاع  نهسهاو وأدواتهاو وأساليعها

 اهم نالها تن التي الاديم  والمعامدات الارارات آال  اهم يحتوي الناو  اهن إنكما 

 ومبا والسنين آال  من حدثت مهم  تطورات ترتب اهيها الارارات مبه من وعع  الحجرو

ساطير والروايات ألرب الم ال ح  من األي ا أو  الناو وتعد وأمميتها أ التها الناو  يعطي

 خعاري .اإل

 أنواع النقوش

حياء بكر  وتخهيدو مدحو إو جنائزي و تلريهي و نبري و لانوني تتعدد أنواع الناو  إلم:  

و وناو  المهكي  والتبكاري  األرا يو الن ب حدود أحجار ناو  األميالو أحجار نعيو ناو 

 .واألحكان ووالمعامدات ووالدساتير اإلمعراطوري 

 وسنعرج اهم عع  من أنوااها اهم سعيل المثال:
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: ومععي ناععو  لععد مععد  أ ععحاعها مععن كتاعتهععا إلععم تخهيععد بكععرامن أثنععاء النقوووش التاكاريووة -

مرورمن أو إلامتهنو أو تخهيد بكر  موتامن في عع  الحاالتو ونكاد ال نجعد فعي معظعن 

ولكنهععا تنطععوي اهععم معهومععات جيععدةي إب إن الناععو  مععن مععبا الععنمط سععو  أسععماء أاععالن 

أسماء األاالن مي أسماء ملتا  معن أسعماء أمعاكن أو أسعماء آلهع  أو  عهاتها أو أسعماء 

 .نعاتات أو حيوانات

: ومعي ن عوص تت عمن ععع  النعبور والتاعدمات التعي كرسعها أ عحاعها النقوش النارية -

 معاني.أو عتحدي  وتجديد  ونجد أ حاعها يادمون معاني أو مباع  أو لراعينو لآلله 

: ولعععد و جعععد معععبا العععنمط مععن الن عععوص علعععكل رئيسعععيي اهعععم واجهعععات النقووووش الئناة يوووة -

المدافن والاعورو ولد ت منت مبه الن وص معهومات ان مهكيع  الماععرةو وععع   عيا 

التحععرين الخا عع  عالعععع  عمحتويععات المععدفنو و ععيا تت ععمن ااوعععات تاععع اهععم كععل مععن 

حريماتو وتتمثل في لعنات أو قرامات مالي  تؤد  لإللر وما لاعرو يخال  ما جاء من ت

 وفي عع  الناو  يبكر تاريخ كتاع  النا .

وتعععد الناعععو  الجنائزيععع  معععن أقنعععم أنعععواع الن عععوص معععن حيععع  وفعععرة المعهومعععات التعععي 

تزودنععا فيهععا حععول المجتمعععو فتت ععمن معهومععات مامعع  اععن نظععان الميععرا و و ععالت الاراععع و 

 هكي و في التمهل أو الميرا  إ اف  إلم عع  المعهومات الخا   عاآلله . وحاوق الم

د من المعاني خهدت بكر  : ومي ناو  وجدت اهم واجهات ادالنقوش البناةية -

  افاتها وتاريخ بلل.إو أو من دفع ثمن انلائها أاامهيها 

و أادرة ي في ن وص عع  الاعوانين ال ع: وتمثهت علكل رئيسالكتابات القانونيةنقوش  -

 المعمول عها آنبال.
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 مدينة لبده الكبرىنباه عن 

وادي لععدهو  كعن انعد م عب0اهعم مسعاف   مدينع  الخمعع لععدة إلعم اللعرق معن مدينع  تاعع

كعن عاالتجعاه لععرلاو  320عحيع  تحابيعر معن  عهتر الارعيع و أمعا اعن العا عم  طعراعهع فتعععد نحعو

هورة فععي إلهععين طععراعهع والتععي ا رفععت عاسععن وتعتعععر مدينعع  لعععدة الكعععر  إحععد  المععدن الثالثعع  الملعع

( ومي لعدة الكعر  وأويا )طعراعهع الحاليع ( و ععراترو Tripolitaniaالمدن الثال  او تريعوليتانيا )

سعن م لععتع  يجعالمم عاليونانيع  وعلععده فعي الم عادر التاريخيع  الاديمع  عاسعن ملععتع م ولعد ورد بكعر

تاعد ععان اسعمها األخيعر ملعتق معن اسعمها الععونيام عالالتينيع و ويع  "LIPTIS MAGNA" ماجنعا

( و ولاععد أثعتععت الدراسععات األثريعع  أن اللععكل األ ععهي لالسععن مععو لعاععي Lpqi( أو )Lbgyمليعاععمم )

(Lebqy( الععبي الععتق منععر االسععن الالتينععي ليعكععيع )Lepcis  و ومععبا مععا أكدتععر الناععو  الالتينيعع)

( أي الكعععر  فاععد جععاءت Magnaالالتينيعع  ماجنععا ) المكتلعه  فععي المدينعع و أمععا فيمععا يتعهععق عال عه 

لار  التمييز عينها وعين مدين  لعدة ال ار  التي أسسها الهينيايعون فعي تعونع أو نتيجع  لعظمع  

 المدين  وما تميزت عر من مظامر ح اري .

الهينيايون في إعحارمن من سواحل  يا ده في عادئ أمرما مركزا تجاريا هلعدمدين  ولد كانت 

 من المدن أي امع اسعانياو وتعد  دمن األ هي  إلم سواحل العحر األعي  المتوسط لهتجارةعال

عاإل اف  إلم كونها تمتاز  آثارما وثراء تاريخها وارثها الح اري التاريخي  الكعر  لعظم 

إحد  المدن الثال  اللهيرة عخ ائص متنوا  تجعهها فريدة عين المدن األثري  الخالدةو ومم 

األل  األولم لعل الميالدو  وبلل في عداي  وتاسيسها عمادن المهاجرين من الهينيايين رتعطاالتي 

الساحل لهتجارة والعي  مع الهيعيينو والمدن الثال  مي لعدة واويا و عراتر التي  ستوطنوااحي  
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في إلهين المدن الثال و وكانت لعدة من عين أكعر المدن وأوسعها امرانًا  االقريقنسب إليها 

 األعاطرة من آل سويروع . الهترات العونياي  والروماني  والعيزنطي و وع ورة خا   في اهد

وتن تسجيهها  ووتعد مدين  لعده حاليا من عين موالع الترا  العالمي المحمي  من اليونسكو

 ن.3892من  منها منب سن  

 التعريف بمشروع أعمال حصر وتوثيق النقوش بمدينة لبده الكبرى

ل اداد الكعيرة لهناو  عمدين  لعده الكعر  وأمميتها وععد التلاور مع مرالع  آثار  نظراً 

لم تدريب إيهد  البي و مبا العمل التوثيايو  تن العدء في 2332في اان لعده عالخ وص 

ثري  علكل علكل خاص والاطع والمعاني األ ثري ألتوثيق وتسجيل الناو  اكيهي  الطالب اهم 

لم يهد  إ ن الملروعا اف  إلم أو ثريين الجيدينجيل من اال ادادلعمل اهم إااان وعالتالي 

 رار التي تتعر  لها و  واماكنها وحالتها الرامن  واألهبه النالاهم ح ر  يحتويدليل  تجهيز

ات االخت اص المتمثه  في مرالع  آثار لكي يكون اامال مساادا لهحهظ والحماي  من لعل جه

خر متمثل في  مد  أ ثارو وكبللوجهاز اللرط  السياحي  وحماي  اآل ثارلعده وم هح  اآل

 توفير مرجع مهن لمساادة العاحثين والطالب البين تتعهق دراساتهن عالناو  في مدين  لعده. 

 تفاصيل المشروع وخطوات العمل

الثالث   المواسنموسن من  كل فيالعمل في الملروع لمده اسعواين توا ل 

سن عرئيع لفي المواسن الثالث   لرا  اهيردارة الهريق واإلتولم إو و (2332/2339/2338)

ار عثيان  وترمين اآلععريع الحالي عاسن  وا و ميئ  التدعالكهي  عق( عع)األسار الكالسيكي  عععععثاآل

طالب السن  الراعع    ن فريق الملروع واهم مد  ثالث  سنواتم طهم اثمان الحواتو و د.
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ا اء ميئ  أوملرفين من  والمعيدينكاف  وكبلل  ولسانعجميع األو عالكهي  عكل اان جامعي 

 سماء الملاركين:و والجداول التالي  تعين أالكهي سان لكل أالتدريع ع

 
 البــــــالط

 

 

 

 المعيدين
 

 6102-6102طالب السنة الرابعة بالعام الجامعي 

 ميالد علي القايد ربيعة أحمد الهدار عمر أحمد بالحاج فرج عبد السالم البكوش

 الحسنين مصطفى الفرجاني فاطمة فرج معتوق منى سالم فصاك ابراهيم فرج المغربي

 ايمان علي مفتاح عزيزة محمد معتوق ناجي محمد ارويلة عبد المنعم بشير سويلم

 خيرية سالم الهدار ابتهاج سليم امشيري مريم الحرب زايد فرج الجميل

 هشام محمد غزالة أمل عمران الشريف منية ميالد الحوات عبد المنعم القريمازي

 أنور علي الزايدي لطخالد خليفة الزا عصام محمد عامر محمد فرج عمر

 عثمان رمضان قاجوم يوسف عبد السالم الهدار عبد هللا مفتاح محمد أحمد ناصر أوصيلة

 6102-6102طالب السنة الرابعة بالعام الجامعي 

 لمياء التائب نجاة عون هللا العجيل على أبوبكر سليمان

 فرج ابعيج أنور الموبر هشام اشكيب أحمد بالحاج

 زكريا أبو دراع الصيد الصيد عمران معتمد يسالمة التوم

 6102-6102طالب السنة الرابعة بالعام الجامعي 

 سمير ابراهيم التومي أسماء مسعود النقاز محمد فرج الجمل نادين علي الشبيلي

 حنان عبد السالم سعيد فاطمة عقيل بالغارات صدام صالح دخيل ليلى جابر معتوق

 حنان محمد اعشيبة عصام عقيل بالغارات أحمد محمد االزرق ناجية السنوسي أبوعمود

    إسراء محمد ابو زيد

 العام الجامعي اسم المعيد/ـة ت

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 الربيقي مصطفى 0
 2109-2108 2108-2107 2107-2106 صالح الملتوي 2
 2109-2108 2108-2107 2107-2106 أكرم ابشينه 3
 2109-2108 2108-2107 2107-2106 روبه رمضان 4
 2109-2108 2108-2107  علي عثمان 5
 2109-2108   الطاهر اشكيب 6
 2109-2108 2108-2107  الطائش أدم 7
 2109-2108 2108-2107  منال ابوسطاش 8
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 أعضاء هيئة التدريس

لملاركين عهبا العمل إلم أرعع مجموااتو وكانت تاسين الطهع  ا وفي كل موسن كان يتن

 أا اء ميئ  تدريع.  رعع  منإلم أ ثالث اثنين من المعيدين و كل مجموا  ع لرا  

 العام الجامعي اسم عضو هيئة التدريس ت

   2107-2106 سد. محمد القطو 0

   2107-2106 د. محمد الدراوي 2

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 الموبر جمال.د 3

 2109-2108  2107-2106 د.حميدة اكتيبي 4

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 د.عباس عبد الرحيم 5

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 زريق حنان.د 6

 2109-2108 2108-2107  المرخية أبوراوي.د 7

 2109-2108  2107-2106 د. ابراهيم انويجي 8

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 د.عمران الشريف 9

 2109-2108 2108-2107  نافع حنان.د 01

   2107-2106 د. معمر عبد الرحيم 00

  2108-2107 2107-2106 أ.محمد الخازمي 02

 2109-2108  2107-2106 أ.أم العز الشافعي 03

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 خطوة أبو ماجد.أ 04

 2109-2108  2107-2106 أ.الصادق الدزيري 05

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 مركوب عبد الحميد.أ 06

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 أ.حنان الغول 07

 2109-2108  2107-2106 أ.فتحية الصديق 08

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 أ.مريم الشريف 09

 2109-2108   أ.فوزية الزرقاني 21

 2109-2108   د.مصطفى المبرد 20

 2109-2108 2108-2107 2107-2106 د. فايزة بريدان 22

 2109-2108   د.محمد بن عامر 23

   2107-2106 أ.عبد العزيز الديراوي 24
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لان رئيع فريق  2332امال الح ر والتوثيق في موسمها االول ععان ولعل العدء في أ

اهم جل العيانات  مبا النموبج حتو موبج ورلي ونسخ  الكتروني  منرو االكهي  عتجهيز ن

 المطهوب توثياها من الطالب ومي:

             GPS نعاط  -    الدليق  المولع/ الععععان  العععععععععمولع: المولع -    النا  تسجيل رلن -

  الحرو  ادد -                          األسطر ادد -     النا  لا  -

  الحجر نوع -                  عرسن م حوب و قيرأ عرسن م حوب مل النا  -

 الاطر-السمل-االرتهاع-العر – النا : الطول مااسات -    الحجر لون    -

 الععنععاععع : حععععالععععع  -

  التو ي  مكتمل و قيرمكتمل أ -

 التو ي          مرمن قير أو مرمن -

  الو   - النا  لها يتعر  التي الته  ومظامر الملاكل منأ -

  أخر  معهومات أي -                الماترح  وال يان  الترمينو  الحهظ امهيات -

 التاريخ -    الملر  الثاني وتوليع اسن -         االول الملر  وتوليع اسن -

ان من لعل رئيع الملروع إاطاء لرح مه ل يتن كان وفي كل موسن من المواسن الثالث  

ا  ترلين نموبج طريوكيهي  تععئ  النموبج البي جهز لبلل )مرفق نسخ  من النموبج( كيهي  

و  GPSعواسط ر تحديد مولعته يل مولع النا  علكل اان ودليق و خاص لكل نا و وطريا  

وكيهي  الو   المتمثه  في نواي   والمااساتو وأي ًا اسن المعنم البي يتواجد عرو وأخب األععاد

ولرح  ولون حجارة النا و والها  المكتوب عهاو وح ر ادد األسطر وادد األحر  وأحجامهاو

و قير مكتملو وكبلل تو ي  النا  مرمن او قير مرمنو أمكتمل  اباالنا   كيهي  كتاع  حال 
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عراز آراء والتراحات أا اءو  المجموا  لحهظ  ما طرأ اهم النا  من أ رار علري  أو طعيعي و وا 

رسن النا  اهم ورق لها و وت ويره عو وحو عحي  يكون  طريا  وكبلل وو  يان  النا أ

 نموبج مرلن ومهحق عر رسن و ورة لهنا .كل 

 
ي ا توزيع االدوات والمعدات الالزم  ج اهم كل مجموا و وأوكان يتن يوميا توزيع النماب

 .حول النا  لعل العدء في توثيا  وت ويره الاباأللهاياع والرسن وتنظي  
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  التي لاموا ا اء كل مجموا  عكتاع  تارير ان ادد الناو وفي نهاي  كل يون ياون أ 

ي ا تاون عتجهيز مجمواات أماكن تواجدماو وفي نهاي  كل موسن كانت الوأ وتوثياهاوعح رما 

 وكتاع  تارير نهائيو وتاون كبلل عتهريا عيانات ناولها اهم النمابج االلكتروني  عالكمعيوتر.

دين  المعاني والمعالن عم كلعاهم مد  الثال  مواسن مجمواات الهريق امال أوتوزات 

 :المو ح  عالخريط  التالي لعده و 

 
و حي  لهمعالن والمعاني التالي تسهسلالر تن اتعاع ل و في مهحق النمابج والرسومات واو 

ور و عمحيط  ويهيها النمابج وال أ الناو عر البي وجدت أو المعنم  ورة لهمعهن  تو ع

 .والرسومات

   لوع سعتيميوع سيهيروعمنطا 

 العاليسترا 
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 حمامات مادريان 

 النمهيون 

  الكنيس  العيزنطي 

 الهورن السيهيري 

 العازيهكا 

 مععد سيراعيع 

 مععد فالفيو 

 منطا  الميناء 

  معنم الحمامات قير المكتمه 

 الادين منطا  الميدان  

 مععد مرلل 

 واقسطع  مععد روما 

  الكورياالمجهع العهدي() 

 كنيس  الميدان الادين 

   العواع  العيزنطي  منطا 

  عجوار لوع تراجان 

 عجوار لوع طيعيريوع 

 )لارع الديكومانع )اللارع العر ي واللوارع العر ي  الموازي  لر 

  الكاردو )اللارع الطولي واللوارع الطولي  الموازي  لر(لارع 
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 السوق العونياي 

 لكهيكيديكونمعنم ا 

 د االعاطرة المؤلهين ععم 

   المسرحمنطا 

  معنم السكوال 

 عواع  اويا 

 المهعب المدرج 

 )المنطا  المحيط  عالمتح  الادين )المار الحالي لهرع اللرط  السياحي  الخمع 

 نتاةج المشروع

نا و ولمهت  322ين  لعده والمتح  الادين ادد الناو  التي تن العثور اهم في مد عها -3

 طق الح ر والتوثيق كل النااط الملار اليها عالخريط  التالي :منا
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ورل  عين نمابج تسجيل و ور ورسومات وتااريرو  3033احتو  الملروع اهم حوالي  -2

 ولد تن فرزما عالكامل.

ما المدين  مي كتل رخامي  او حجري  إحوالي ن   ادد الناو  التي اثر اهيها ع  -0

نر نا  واحد اهم أعار كل نا  موجود اهم كته  كعيرة تن اات و مكتمه و ولكنه أأمجز 

 جزاء.د بلل تن توثيار اهم أوعع

منطا  الميدان الادين حازت اهم العدد االكعر من حي  وجود الناو  العونياي و ويعود   -3

  حاب مبه الها  ععد لدومهن لمدين  لعده.أبلل لكونها المكان البي استوطن عر 

 ها عالمدين  مدون  عالحرو  الالتيني .قهب الناو  التي اثر اهيأ -0

 عع  مناطق مدين  لعده لن يتن العثور فيها اهم ناو  ومنها ميدان السعاق )السيركوع(. -6

 وجدت الناو  في مدين  لعده مدون  اهم لطع حجري  ورخامي  تتخب االلكال التالي : -2

 مستطيه لطع حجري  ورخامي  بات الكال مرعع  و  اهم  

 اهم امود 

 ر  اهم اا 

  سطوانيااهم ن   امود 

 رعااي الزوايا لكل اهم 

 الرخان من لوح اهم   

 تكعيعي لكل اهم 

  لعر المنحر اهم لكل 

 جبع امود و اهمأ تاجامود عدون  اهم 
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 إطار نعدو  وأ ع طار و مرععأ لوح مستطيل اهم 

 التواعيت  اهم 

 اهم حوافظ و ناديق حهظ رماد الموتم 

  الحجري  والرخامي الكتل اهم 

 م الم اطباه  

 الحواجز  اهم 

 اتالعالط اهم 

  األحوا  اهم 

 الماااد اهم 

  اهم العوار 

 حجري الداامات اهم ال 

 فاريزاهم األ 

  كهمات أو أحر  أو أرلان أو رموز أو ألكالالناو  في مدين  لعده مي اعارة ان  -9

 .ياي االقر الم  والنيوعونياي  الم العونياي الالتيني  كتاع  الناو  من  حرو تعددت  -8

 الحروف الالتينية
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 الحروف البونيقية 

 
 

 الحروف االغريقية

 

 ناو  كتاعي  ن ي  وناو  كتاعي  م حوع  عرسن. منال -33
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 .المسرح ناو  عاحدكما  عع  الناو  حمهت نواين من لاات الكتاع  -33

 
 .منحوت او مناول  تاني  امل الناو  مي محهورة او  -32

  . هيست عمكانها األاو  في المدين  ليمعظن حجارة الن -30

إن وجود ناو  عحرو  كعيرة الحجن عثعت انها كانت مو وع عاماكن مرتهع  ليارأما  -33

ما المكتوع  عحرو   ايرة وخا   المدون  منها اهم اوار  وأفاريزو إ الجميع

ومتوسط  فعالتاكيد كانت مو وا  عاماكن أكثر انخها ا او اهم م اطب عالممرات 

 ان االماكن الحالي  لهناو (.واللوارع )عا  النظر 

 خر  متهرل  عالمدين .لمعالن أكمواد عناء ايد استخدان عع  حجارة الناو  أ -30

 
 .وتجزئتها في فترات لديم  تاسيمهاعع  لطع الحجارة والرخان التي تحمل الناو  تن  -36
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معظن لطع الحجارة والرخان التي تحمل الناو  متاثرة عدرجات متهاوت  ععوامل ته   -32
 ي .طعيع

 
جراء امهيات إناو  قير مرمم و فعع  الناو  تن ناو  مرمم  و تن العثور اهم  -39

 ترميمها.لن يسعق مت رر و خر لها في فترات مختهه و والعع  األ ترمين و يان 
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ناو  مكتمه  وناو  قير مكتمه و إب ان عع  الناو  وجدت اعارة ان اجزاء منال  -38

و سواء كانت تمثل كاجزاء نا  واحد أو أكثر )أحيانا( متجاورة يكمل عع ها العع 

و عع  أينا ر جزء من نا  او عع  الحرو  من نا و وعع ها االخر كان 

 و ان الكته  التي اهيها النا  جزء منها مهاود.أسطرو األ

 
لهساوط  ماكن مرتهع  وآيه خان التي تحمل الناو  تتواجد في أعع  لطع الحجارة والر  -23

 تدايمها.لبلل وجب 
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ماكن منخه   تتجمع عها خان التي تحمل الناو  تتواجد في أعع  لطع الحجارة والر  -23

 المياه في ف ل اللتاء

و سواء جزئيا أوالتراب عع  لطع الحجارة والرخان التي تحمل الناو  ياطيها الردين  -22

 كهيا.
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جزاء من اعاراتها في الهترات أ الرخان التي تحمل الناو  تن محوعع  لطع الحجارة و  -20

 والتول  ان تمجيده وعالتالي تاير لوانينر.مثال تاير الحاكن  عسعبالروماني  المتتالي  

 
ناو  حاليا ماهوع  رأسا اهم ااب أو الكثير من لطع الحجارة والرخان التي تحمل ال -23

 فاي.مو وا  علكل أ

 
ن منال رموز أعالمدين و حي   اتناق الديان  المسيحي عع  الناو  تعود لهترات إ -20

 مسيحي  و هعان اهم الواح الاعور التي تحمل الناو 
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عع  لطع الحجارة والرخان التي تحمل الناو  والمو وا  اهم مستو  سط  االر   -26

تعر ت لهسير اهيها عاأللدان من لعل زوار المدين  حديثاو وعالتالي تن محو عع  

 معالمها وحروفها.

 
المدينعع  الكعيععرة فععي بلععل الولععتو حيعع  يرجععع يؤكععد امميعع   فععي مدينعع  لعععده ن كثععرة الناععو إ -22

 الكثيرة. منها الو ع السياسي وااللت ادي والعسكري وتحالهاتها ادة سعاببلل أل

الناو و حي  اخته  نوع حجر الناو  ورخان حجارة ونوع لون كعير في نوع منال ت -29

جيري والكهسي والرمهيو وكبلل ف ن لم الحجر الإمتهاوت االنواع وااللوانو من رخان 

لم رمادي إعي  أعاختال  نوع الحجر ومكوناتر من  ألوان مبه الحجارة كانت تخته 

 وقامق.لم عني فات  ومتوسط إوقامق  فات  ومتوسط

 .و الاطع الحجري  المجاورة لهاأ عع  الناو  وجود ت داات في لوااد -28

دين و ن قير موجودة عالمومي األالعديد من الناو  ألارت اليها المراجع منال  -03

الحمراء عطراعهع  السراياو متح  واألرج  أنها إما في متح  أو مخزن مدين  لعدهو أ

 .ومخازن م هح  اآلثار
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ر الهرنسي اثحي  يلير االن اآل مدين  لعدهوالمهجرة لديما من د من الناو  منال العدي -03
 ماالتر:( في Reynoldsرانولد )

(“Some Inscriptions from Lepcis Magna”, Papers of the British School at 

Rome 19 (1951): 118–21) 

لحن  من اآلثار من  (Regentلدن عاي طراعهع إلم األمير ريجنت ) 3936عانر في اان 

و وو ع الحًاا أحد أحجار الناو  3932ب تن إح ارمن إلم إنجهترا في اان إمدين  لعدهو 

عواسط  جي دي  3936كد مرجعيتر لمدين  لعده أنر لومد في اان أوما المتح  العريطانيو ع
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و في مدين  لعده من عين عاايا معنم تن تحديده اهم أنر مععد  (J. D. Delaporte)ديالعورت

كته  من الحجر الجيري اعارة ان (و ومو Jupiter Dolichenusجوعيتر دوليلينوع )

 .الارن األول وأوائل الارن الثاني الميالدي في المستعمل لهمعاني العام  عمدين  لعده

والتي لدمها عاي  اساعابكرما كان من عين اللحن  التي تن خر كما أن منال نا  حجري أ 

 (Reading) ريدينا جامع  إلم الثاني  إليزاعي  العريطاني  المهك  مبا النا  أمدترو و طراعهع

 إدي  مو معنم اآلن) 3802 اانفي  اي االجتما والعهون اآلداب كهي  لامت عافتتاح اندما

 .االنترنتولد تن االلارة الير عاحد موالع و (Morley Edith-مورلي 

tombstone-https://research.reading.ac.uk/curiosi/12 :ومو كما يعدو عاللكل التالي 

 
 

 



    

29 
 

 التوصيات

  استحدا  متحثار عوم هح  اآلمرالع  أثار لعده الزمالء عنو ي عنهاي  مبا الملروع 

عع  االمثه  من الناو  وعهاات وألكال مختهه و كما  ختيارخاص عالناو  يتن فير ا

و وأي ا امال االسعافات والتداين لعع  الناو  المت ررةنو ي أي ا عسرا  إجراء أ

و أو التعدي أمالئن لحهظها من اوامل الته   لم مخزنإالناو  أكعر لدر ممكن من عنال 

 .السرل 

ر وكانوا في لم  سامموا فيالبين نلكر جميع الطالب  مبا العمل المتوا ع  وعنهاي

ا اء الملرفين من المعيدين والزمالء أ عوافر اللكر لكل االجتهاد وحب التعهنو كما أتادن

حتم يكون مبا لهطالب ومتاععتهن ميئ  التدريع البين لن يدخروا جهدا في تادين التوجيهات 

 .الئا  العمل في  ورة

ثار اهم ترحيعهن لعده عم هح  اآل ثارنتادن عاللكر ل خوة في مرالع  آ نوال يهوتنا أ

 عنا في المدين  وتوفير كاف  تسهيالت.

وأا اء ميئ  التدريع البين التحاوا  وع دارة الكهي والموظهين كر كبلل الزمالء ونل

لسن الخدمات اهم ما لدموه من  وعاألخصي ا ادارة الجامع و وأ وعونولدموا اللكهي  عا

 ترتيعات.
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