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    المحتوى
  

            األبحاث المقدمة باللغة العربية
    .الدالالت السياسية والدينية من خالل العمالت اليونانية بمصر البطلمية .١

  ١٤          منال إمساعيل
    .النقود البيزنطية .٢

  ٣٦        رانحممود سعيد عم
    .نقود برونزية بيزنطية من موقع البدية .٣

  ٥٥    زيدون احمليسن، سائدة عفانة، حممد نصار
    .الرموز الفكلية على العمالت الرومانية   .٤

  ٦٨          فتحية السالمي
    .الرومانية-قود طرابلس الفينيقية، واإلغريقيةن .٥

  ٧٧          خالد تدمري
    .العمالت المحلية القديمة المكتشفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .٦

  ٩٦      محد حممد بن صراي
    .مسكوكات الممالك العربية قبل اإلسالم .٧

 ١٠٧        محد يوسفأفرج اهللا 
    .إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية .٨
  ١٣٣        العزيز صالح سامل عبد
  .في الشرق تداول التالير النمساوي .٩

  ١٧٣        خالد حممد عزب
  .ضيين ضربا لهما في زبيدالمغزى العقدي والسياسي لمضامين نقود بن مهدي وبني رسول من خالل درهمين ف .١٠

  ١٨٢        أمحد بن عمر الزيلعي
    .النقوش المصورة على الفلوس النحاسية الصفوية في ضوء مجموعة من متحف الفجيرة .١١

  ٢٠٠        شاية الدسوقي كشك
    .دراهم نادرة ألبي كاليجار البويهي .١٢

  ٢٤١        عوض حممد اإلمام
    .هـ٤٧٩دينار مرابطي نادر ضرب مدينة فاس سنة  .١٣

  ٢٦٠      اهللا حسن علي حسن عبد
    .إضافات جديدة لنقود صاحب الزنج   .١٤

  ٢٦٧          عاطف منصور
    .قراءة أثرية في نقود األمير أبي الحسن على بن محمد علي الصليحي .١٥

  ٢٨١        حممد السيد محدي
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    .ي المعروض في المتحف الوطني بالرياضكنز الجبيلة النقد .١٦
  ٣١٧        إهلام البابطني

    .نقود معزوز بن طالوت .١٧
 ٣٢٨        أسامة أمحد خمتار

    .دور سك النقود في المشرق اإلسالمي خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميالديين .١٨
  ٣٤٢          حممود عرفة

  .دار السكة نشأتها .. أعمالها .. إدارتها .١٩
  ٣٥٥        الزهراين اهللا حيىي ضيف

  
  الكتب عروض
  .الفن الصخري الموريتاني: تسجيل جديد .١

  ٣٧٩          شريين رمضان
  .بي في مصر في عصر أسرة محمد عليديوان الخط العر  .٢

  ٣٨١          حممد حسن
  

  األبحاث المقدمة باللغة اإلنجليزية والفرنسية
    .لملوك المقدونيين في مدينة ديوناالنقوش والرسوم األيقونية في عمالت  .١

  ١٢          ليال بافلوبولو
    .هاية القرن الثاني قبل الميالد)نقود الملك موستيس، ملك تراقيا (ن .٢

  ٢٢          أويا ياجز
    .نيا وديرهاشيوم: تساؤالت زمنيةو دراخمات من نوع البقرة والعجل من الليريا اإلغريقية من أبول   .٣

  ٢٨          جويال بيرتيين
    .لم وعالم العمالت: المنهج الكونيعمالت العا .٤

  ٣٣        يس مارافيياأل-أماندا
    .تقدير قيمة الرسوم األيقونية في عملة غانا .٥

  ٥٠          كوركلو الريا
    .العمالت اإلغريقية القديمة على العمالت الورقية اليونانية .٦

  ٦٦          فاسوو بينا
    .هـ٧٦٣ درهم نادر باسم السلطان المملوكي المنصور صالح الدين محمد ضرب الموصل سنة .٧

  ٧٨          عاطف منصور
    .القرنين األول والثاني الهجريينالنقود النحاسية المسكوكة في دمشق في    .٨

  ٨٤          غزوان ياجي
    .النقوش على العمالت الكتابية لعبد مالك .٩

  ١١٠          جريي باكراك
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    .العمالت المزيفة في الدولة العثمانية أثناء القرن السادس عشر .١٠
  ١١٦          أوزمل كوموالر

  


