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Elaborate Pottery
Painted Chalices from Area B ca. 750 � 550 BC

Decorated tridachna (clam) shell 
found in Area B. Ca. 730�300 BC.

مرحبا بكم يف بصا
 الفرتة الزمنية أو الحقبة + معلومات

 رئيسية
Welcome to Busayra!
Time interval or Period + 
Basic Information
Welcome to Busayra, The Adminis-
trative and political capital of the 
kingdom of Edom! Between 800 
and 500 BC, Busayra was known as 
Bozrah. The ancient city once cov-
ered the area that is now used by 
the modern town. However, you are 
standing in the city’s administrative 
center. At its height, Busayra’s 
status was comparable to other Iron 
Age capitals, such as Dhiban, 
‘Amman, and Jerusalem. The 
Edomite kingdom’s domain was 
southern Jordan and included 
Petra, about one hour’s drive to the Petra, about one hour’s drive to the 
south. Jordanian, British, and Amer-
ican archaeologists have been exca-
vating this place since the 1970s. 
During your visit, you will see the 
buildings archaeologists have so 
far uncovered. Please be careful 
during your visit to remain on the 
path. 

Credits: Benjamin W. Porter and 
Stephanie H. Brown, University of 
California, Berkeley and the Depart-
ment of Antiquities of Jordan.

مرحبــا بكــم يف بصــا... العاصمــة 
االداريــة والسياســية للمملكــة اآلدوميــة. 
عرـفـت بصــا خــالل الفــرتة مــا ـبـ 
القرنــ التاســع والســادس قبــل امليــالد 
ـرصة. إن مســاحة املدينــة  باســم ـب
القدــة هــي أكــرب ـمـ تــراه اليــوم، 

بــرصة القدــة. ومــع ذلــك، فأنــت تقــف 
اآلن يف املركــز اإلداري القديــم للمدينــة. 
كان الوضــع يف بصــا اثــل العواصــم 
ـرص  األخــرى التــي ازدهــرت يف الـع
الحديــدي، مثــل ذيبــان وعــن والقــدس 

ســيطرت اململكــة اآلدوميــة عــىل معظــم 
مناطــق جنــوب األردن، وشــملت أماكــن 
مثــل البــرتا وغهــا. بــدأت أعــل 
التنقيــب األثــري يف هــذا املوقــع خــالل 
الســبعينات عــىل يــد آثارـيـ أردنـيـ 
وبريطانيــ وأمريكيــ. خــالل تجوالــك 

عنــا عـلـء اآلثــار حـتـ اآلن. يرـجـ 
توخــي الحــذر أثنــاء زيارتــك للموقــع 

وااللتزام باملسار املقرر. 

Sign (A)اللوحة (أ) 
املسافة اىل املعبد: 

    (٠٫٢٣)كم/(٠٫١٤)ميل 
مسافة الطريق والعودة: 

    (٠٫٧)كم/(٠٫٤٥)ميل 

Route to the temple: 
    0.23km/0.14 mile
Route and return: 
    0.7km/0.45mile
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القدــة هــي أكــرب ـمـ تــراه اليــوم، 

بــرصة القدــة. ومــع ذلــك، فأنــت تقــف 
اآلن يف املركــز اإلداري القديــم للمدينــة. 
كان الوضــع يف بصــا اثــل العواصــم 
ـرص  األخــرى التــي ازدهــرت يف الـع
الحديــدي، مثــل ذيبــان وعــن والقــدس 

ســيطرت اململكــة اآلدوميــة عــىل معظــم 
مناطــق جنــوب األردن، وشــملت أماكــن 
مثــل البــرتا وغهــا. بــدأت أعــل 
التنقيــب األثــري يف هــذا املوقــع خــالل 
الســبعينات عــىل يــد آثارـيـ أردنـيـ 
وبريطانيــ وأمريكيــ. خــالل تجوالــك 

عنــا عـلـء اآلثــار حـتـ اآلن. يرـجـ 
توخــي الحــذر أثنــاء زيارتــك للموقــع 

وااللتزام باملسار املقرر. 
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املسافة اىل املعبد: 

    (٠٫٢٣)كم/(٠٫١٤)ميل 
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    (٠٫٧)كم/(٠٫٤٥)ميل 

Route to the temple: 
    0.23km/0.14 mile
Route and return: 
    0.7km/0.45mile
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possibly a temple.
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