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اإلكتشافات األثرية
• 31يناير  :2017قامت بعثة جامعة لوند السويدية بالكشف عن اثنتى عرشة
مقربة جديدة بمنطقة جبل السلسلة بمحافظة أسوان ،يرجع تارخيهم لألرسة
الثامنة عرشة.
•  7-6مارس  :2017البعثة املرصية األملانية العاملة بمنطقة سوق اخلميس
باملطرية بالقاهرة تكتشف الرأس واجلزء العلوي لتمثال ضخم للملك بسامتيك
األول (األرسة السادسة والعرشين) واجلزء العلوي من متثال للملك ستي
الثاين*.
•  28مارس  :2017نجحت بعثة جامعة خيان األسبانية يف الكشف عن غرفة
دفن كاملة من عرص األرسة الثانية عرشة ،وذلك يف منطقة قبة اهلوا بغرب مدينة
أسوان.
•  5أبريل  :2017البعثة األثرية املرصية العاملة بجنوب هرم سنفرو بدهشور
تكتشف بقايا هرم يعود لألرسة الثالثة عرش واكتشاف صندوق حيوي بقايا أحشاء
آدمية مدون عليه نص خيص أمرية.

عملية انتشال اجلزء العلوي لتمثال امللك بسامتيك األول باملطرية

•  18أبريل  :2017البعثة املرصية بالرب الغريب باألقرص تنجح يف الكشف عن
حمتويات مقربة أورسحات بمنطقة ذراع أبو النجا وهي تعود لألرسة الثامنة عرش
 وتضم جمموعة من املومياوات ومتاثيل األوشابتي والبقايا األثرية*.•  3مايو  :2017البعثة األسبانية بمنطقة ذراع أبو النجا باألقرص تكتشف بقايا
حديقة جنائزية من الدولة الوسطى يف الفناء املفتوح للمقابر الصخرية.
•  13مايو  :2017الكشف عن أول جبانة آدمية يف مرص الوسطى تضم ()17
مومياوات ألفراد بمنطقة تونا اجلبل باملنيا عن طريق بعثة كلية اآلثار جامعة
القاهرة*.
•  20مايو  :2017نجحت بعثة جامعة  Alcalaاألسبانية يف اكتشاف 56
آنية فخارية حتتوى مواد التحنيط اخلاصة بالوزير "إيب" وزير الدولة من عهد
امللك أمنمحات األول بالدير البحري باألقرص.
الكشف عن حمتويات مقربة أورسحات بمنطقة ذراع أبو النجا

•  26مايو  :2017البعثة األسبانية ملتحف اآلثار بمدريد تكتشف كتلة
حجرية كبرية حتمل خرطوشني للملك سنورست الثاين أحد ملوك الدولة
الوسطى بمعبد حريشف بمدينة إهناسيا ببني سويف.

•  1يونيو  :2017البعثة املرصية العاملة بغرب أسوان تكشف عن عرشة
مقابر تعود للعرص املتأخر قرب رضيح األغاخان.

خبيئة املومياوات اآلدمية بتونا اجلبل

•  22يونيو  :2017بعثة جامعة  Yaleاألمريكية العاملة بمرشوع مسح
صحراء الكاب بأسوان تكتشف موقع جديد لنقوش صخرية بالقرب من قرية
اخلوي.
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•  13يوليو  :2017نجحت بعثة وزارة اآلثار ىف الكشف عن أرضية فسيفساء
من القرميد بمنطقة حمرم بك باألسكندرية .وهي جزء من بقايا محام روماين.
•  19يوليو  :2017الكشف عن جمموعة من النقوش والكتابات تتعلق
باحلجاج من العرص اإلسالمي ،وذلك بأحد الكهوف اجلبلية خلف رضيح
الشيخ عبد العال بطريق قفط  -القصري داخل نطاق املثلث الذهبي.
•  23يوليو  :2017كشف مرممو دير األنبا بيشوي بوادي النطرون بالتعاون
مع وزارة اآلثار عن جمموعة من اجلداريات والعنارص املعامرية أثناء أعامل
الرتميم والصيانة التي تقوم هبا وزارة اآلثار بالتعاون مع إدارة الدير*.
رسومات جدارية بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون

•  15أغسطس  :2017كشفت بعثة وزارة اآلثار عن ثالث مقابر أثرية
بنيت عىل طراز مقابر الكاتاكومب ترجع للعصور املتأخرة بمنطقة الكمني
الصحراوي جنوب غرب مدينة سملوط بمحافظة املنيا.
•  18أغسطس  :2017كشفت بعثة وزارة اآلثار بمدينة البهنسا – حمافظة
املنيا عن مقابر صخرية وأطالل منطقة سكنية مسيحية تعود للقرن اخلامس
امليالدي.
•  23أغسطس  :2017كشفت البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة بئر
الشغالة بالواحة الداخلة عن مخس مقابر تعود للعرص الروماين.

•  9سبتمرب  :2017اإلعالن عن إكتشاف مقربة أمنمحات صانع الذهب
( )KAMP 390بواسطة البعثة األثرية املرصية العاملة بمنطقة ذراع أبو
النجا بالرب الغريب باألقرص*.

بئر الدفن اخلاص بمقربة أمنمحات صانع الذهب لإلله آمون رع بمنطقة ذراع أبو النجا

•  3أكتوبر  :2017إكتشفت البعثة املرصية بإدارة املحاجر واملناجم بأسوان
عدد ًا من النقوش الصخرية املصورة عىل كتلة من احلجر الرميل ترجع
ألواخر العرص احلجري القديم.
•  4أكتوبر :2017نجحت وزارة اآلثار بالتعاون مع البعثة الفرنسية
السويرسية من جامعة (جنيف) يف الكشف عن جمموعة من اآلثار رشق
هرم امللكة عنخ إس إن بيبي الثانية بسقارة*.

رأس متثال من اخلشب عثر عليه بسقارة

•  10أكتوبر :2017نجحت البعثة املرصية األملانية املشرتكة بمنطقة سوق اخلميس باملطرية
يف الكشف عن عدد  1920قطعة من حجر الكوارتزيت متثل أجزاء من اجلزء السفيل لتمثال
امللك بسامتيك األول (الذي تم الكشف عنه يف مارس املايض).

•  15أكتوبر :2017نجحت البعثة املرصية التشيكية املشرتكة يف الكشف عن بقايا معبد
امللك رمسيس الثاين بمنطقة أبو صري.
•  23أكتوبر :2017إكتشفت البعثة املرصية بطريق الكباش شاهد قرب لطفلة من العرص
القبطي تدعى تكال*.

•  2نوفمرب  :2017نرش مقال علمي يعلق فيه فريق البحث الدويل الذي يقوم بمسح اهلرم
األكرب  Scanpyramidsعن إكتشاف جتويف ضخم داخل اهلرم.

شاهد قرب لطفلة من العرص القبطي عثر عليه بطريق الكباش

•  6نوفمرب  :2017نجحت البعثة األثرية األملانية املرصية املشرتكة العاملة يف منطقة واتفا
بمحافظة الفيوم يف الكشف عن بقايا أول جيمنازيوم يعثر عليه يف مرص حتى اآلن من
العرص اهللينيستي.
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تابوت ملون به مومياء عثر عليه بدير البنات  -الفيوم

•  14نوفمرب  :2017نجحت بعثة وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد األورويب لآلثار البحرية بامليناء الرشقي باألسكندرية يف الكشف عن حطام ثالث سفن،
رأس متثال ملكي من الكريستال وثالث عمالت ذهبية ومركب نذري من الرصاص ألوزوريس ترجع للعرص الروماين.
•  21نوفمرب  :2017نجحت البعثة األثرية املرصية الروسية بموقع دير البنات بجوار منطقة دير املالك غربيال بالفيوم اجلديدة ،يف الكشف عن تابوت
خشبي به مومياء يرجع للعرص اليوناين الروماين*.

رسومات جدارية داخل أحد املقابر املكتشفة حديث ًا باألقرص

•  9ديسمرب :2017الكشف عن مقربة جديدة بمنطقة ذراع أبو النجا بالرب الغريب باألقرص وإعادة الكشف عن مقربة أخرى* .
•  11ديسمرب  :2017نجحت البعثة األثرية املرصية اإليطالية التابعة للمجلس الوطني للبحوث اإليطايل – معهد الدراسات القديمة بالبحر املتوسط
بالتعاون مع وزارة اآلثار يف الكشف عن بقايا قلعتني من املرجح أهنام يعودان للعرص املتأخر ،وذلك بمنطقة تل املسخوطة بوادي الطميالت عىل بعد 15
كم غرب مدينة اإلسامعيلية.
•  14ديسمرب  :2017اكتشفت البعثة السويدية املرصية املشرتكة العاملة بمنطقة جبل السلسلة أربع دفنات سليمة ألطفال تعود لعرص األرسة الثامنة عرش.
•  14ديسمرب  :2017نجحت البعثة النمساوية يف التل األثري بمنطقة كوم امبو يف الكشف عن جزء من جبانة تعود لعرص االنتقال األول.
•  14ديسمرب  :2017عثرت البعثة املرصية السويرسية العاملة يف مدينة أسوان القديمة عيل متثال غري مكتمل فاقد الرأس والقدمني واليد ال ُيمنى وهو
مصنوع من احلجر اجلريى.
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افتتاحات

افتتاح رئيس اجلمهورية ملتحف الفن اإلسالمي بعد ترميمه

•  18يناير  :2017إعادة فتح متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة بحضور فخامة رئيس اجلمهورية ودولة رئيس جملس الوزراء ،وذلك بعد مرشوع إعادة
تأهيله الذي تم بالتعاون مع املكتب التنسيقي اإلمارايت للمرشوعات التنموية ومركز البحوث األمريكي واحلكومة السويرسية واحلكومة اإليطالية
ومنظمة اليونسكو*.

إعادة فتح متحف الصيد

إفتتاح قاعة العرض املؤقت باملتحف القومي للحضارة املرصية

• 7فرباير  :2017إعادة فتح متحف الصيد امللحق بمتحف قرص األمري حممد عيل توفيق باملنيل (بعد غلقه عام *.)2006
•  15فرباير  :2017إفتتاح قاعة العرض املؤقت باملتحف القومي للحضارة املرصية بمعرض "احلرف املرصية عرب العصور" ،وذلك بحضور السيدة مدير
عام منظمة اليونسكو ولفيف من السادة الوزراء والسفراء*.
•  17فرباير  :2017فتح مقربة  Nakht-Amunبدير املدينة بالرب الغريب
باألقرص للزيارة ،وافتتاح منزل املعامري الكسندر ستوبلري بعد ترميمه
وتطويره من قبل مبادرة احلفاظ عىل جبانة طيبة وجامعة بازل السويرسية،
وذلك بحضور السيدة مدير عام منظمة اليونسكو والسفري السويرسي
بالقاهرة.
•  19فرباير  :2017إفتتاح املرحلة الثانية من ترميم ثالثة منازل بمدينة
القرص اإلسالمية بالتعاون مع املعهد اهلولندي لآلثار ونموذج فيال سريينوس
بالوادي اجلديد بالتعاون مع بعثة جامعة كولومبيا األمريكية.

إعادة افتتاح ملحق متحف أسوان بجزيرة إلفنتني
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•  21فرباير  :2017إعادة فتح املتحف امللحق بمتحف أسوان بجزيرة
إلفنتني ،بالتعاون مع املعهد األملاين لآلثار (بعد غلقه منذ عام *.)2011

•  1أبريل  :2017تعديل مسار الزيارة بمنطقة كوم الدكة باألسكندرية
ليتضمن املباين املدنية وبقايا اجلامعة القديمة والورش الفنية وفيال الطيور
وذلك بحضور رئيس جامعة وارسو البولندية والسفري البولندي بالقاهرة
ووفد كبري من السادة أعضاء جملس النواب املرصي.
•  18أبريل  :2017اإلحتفال بإقامة متثال ضخم للملك رمسيس الثاين أمام
الرصح األول بمعبد األقرص بعد ترميمه يبلغ طوله ( 11مرت ًا) كان حمط ًام
ل ( )57قطعة منذ اكتشافه عام  -1958تم جتميعه بواسطة فريق عمل
مرصي*.

إعادة جتميع متثال ضخم للملك رمسيس الثاين بمعبد األقرص

•  9يوليو  :2017إفتتاح جمموعة من املباين األثرية بشارع املعز بعد انتهاء
مشاريع الرتميم اخلاصة هبا ،وهي قاعة حمب الدين أبو الطيب وسبيل
وكتاب خرسو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب .حرض اإلحتفالية لفيف
من السادة الوزراء وسفراء الدول األجنبية ومديرو معاهد اآلثار األجنبية
بمرص وأعضاء جملس النواب*.
•  30يوليو  :2017إفتتاح أعامل تطوير وجتديد مبنى مشيخة األزهر بالتعاون
مع مؤسسة بن الدن وتسليمه للمشيخة.

إفتتاح جمموعة من املباين األثرية بشارع املعز

•  25أغسطس  :2017إعادة فتح متحف كهف رومل بمرسى مطروح للزيارة بعد اإلنتهاء من أعامل التطوير والرتميم والتي متت بالتعاون مع حمافظة
مطروح (بعد غلقه منذ عام *.)2011
•  16سبتمرب  :2017إفتتاح أعامل تطوير منطقة سقارة والتي تشمل إعادة تأهيل مدخل املنطقة األثرية وبناء غرف حراسة وأمن واستحداث لوحات
إرشادية باملنطقة األثرية ونظام إضاءة حديث هبرم أوناس وذلك بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية.
•  23سبتمرب  :2017إفتتاح أعامل تطوير ورفع كفاءة منطقة ميت رهينة األثرية وذلك بتمويل من هيئة املعونة األمريكية  USAIDحيث تم اإلنتهاء من
ختطيط وتصميم وتنفيذ مسار الزيارة لسبعة مواقع أثرية*.

إعادة فتح متحف كهف رومل بمرسى مطروح

إفتتاح أعامل تطوير ورفع كفاءة منطقة ميت رهينة األثرية
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•  1أكتوبر  :2017إفتتاح مبنى املخزن املتحفي بواحة اخلارجة بمحافظة الوادي اجلديد ،وهو أول خمزن متحفي يبدأ بناءه بعد يناير .2011
•  4نوفمرب  :2017إفتتاح موقع جبانة العامل باجلبل القبيل بمنطقة آثار اهلرم للزيارة ألول مرة منذ إكتشافها عام  1990بعد اإلنتهاء من أعامل الرتميم
والتطوير الالزمة بتذكرة دخول  400جنيه مرصي.

•  9ديسمرب  :2017إفتتاح مقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالدير البحري ألول مرة بعد إنتهاء أعامل ترميمها بالتعاون مع املركز البولندي آلثار
البحر املتوسط*.

•  16ديسمرب  :2017إفتتاح مكتبة دير سانت كاترين بعد مرشوع تطويرها
منذ عام  ،2013وإفتتاح فسيفساء كنيسة التجيل بالدير بعد اإلنتهاء من

ترميمها منذ عام *.2005

إفتتاح مقصورة آمون رع بمعبد حتشبسوت بالدير البحري

فسيفساء التجيل بدير سانت كاترين بعد الرتميم

بروتوكوالت

توقيع بروتوكول تعاون بني الوزارة وحمافظة مطروح

 6النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص  -ديسمرب 2017

مكتبة دير سانت كاترين

وقعت وزارة اآلثار عدد من بروتوكوالت التعاون مع كل من وزارة
السياحة (يف جمال إدارة اخلدمات السياحية باملواقع األثرية) ،اجلهاز القومي
للتنسيق احلضاري (يف جمال توثيق اآلثار بواسطة التقنيات اإللكرتونية
احلديثة ،وإفتتاح املركز البحثي للرتاث املعامري والعمراين) ،املؤسسة
املرصية الروسية للثقافة والعلوم (لبيع إصدارات املؤسسة من الكتب الرتاثية
وكتب اللغة واألدب الرويس بمنافذ بيع الكتب واهلدايا باملتاحف واملناطق
األثرية) ،دار النرش باجلامعة األمريكية (لتوزيع إصدارات وزارة اآلثار باللغة
اإلنجليزية) ،حمافظة كفر الشيخ (إلنشاء متحف كفر الشيخ) ،وزارة الثقافة
باجلمهورية اللبنانية (للتعاون يف جمال اآلثار والرتاث) ،حمافظة مطروح
(إلنشاء متحف أثري هبا) ومكتبة األسكندرية (إلستخدام أحدث الوسائل
التكنولوجية لتوثيق آثار مرص وتنمية القدرة املعلوماتية).

املرشوعات الكربى

املتحف املرصي الكبري:

• تم تنفيذ حوايل  %76من إمجايل حجم األعامل.
• تم االنتهاء من اهليكل اإلنشائي للمتحف (اخلرساين و املعدين) بنسبة
 %100وجاري تنفيذ أعامل التشطيبات الداخلية واخلارجية.
• تم تنفيذ حوايل  % 60من التشطيبات الداخلية و  % 56من األرضيات
والساحات اخلارجية.
• تم نقل عدد ( )42581أثر إىل معامل وخمازن مركز ترميم وصيانة اآلثار،
تضم حوايل ( )4255أثر من مقربة امللك توت عنخ آمون ومنها الرسير
اجلنائزي وإحدى العربات احلربية ،من أصل ( )5200أثر.
نقل إحدى العجالت احلربية للملك توت عنخ آمون

نقل اآلثار الثقيلة

•  26أغسطس  :2017صدور قرار رئيس جملس الوزراء بتشكيل جملس إدارة
املتحف املرصي الكبري برئاسة وزير اآلثار وعضوية جمموعة من اخلرباء وممثيل
الوزارات املعنية وأساتذة اآلثار.
•  20سبتمرب  :2017بدء نقل اآلثار الثقيلة والتامثيل الضخمة من املتحف املرصي
بالتحرير واملختارة للعرض بقاعة الدرج العظيم ،حيث تم نقل ( )24أثر .
•  25سبتمرب  :2017إنعقاد أوىل جلسات جملس إدارة املتحف املرصى الكبري.
•  3ديسمرب  :2017البدء يف خطوات نقل متثال رمسيس الثاين اىل مقره النهائي
باملتحف املرصى الكبري*.

عملية نقل متثال رمسيس الثاين
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املتحف القومي للحضارة املرصية:
•  15فرباير  :2017إفتتاح قاعة العرض املؤقت بمعرض "احلرف
املرصية عرب العصور" بحضور مدير عام منظمة اليونسكو ولفيف من
الوزراء والسفراء.
•  19أكتوبر  :2017إستضاف املتحف القومي للحضارة املرصية الدورة
التاسعة عرش إلجتامع اللجنة التنفيذية للحملة الدولية إلنشاء متحفي
النوبة بأسوان والقومي للحضارة املرصية.
• نوفمرب  :2017البدء يف تنفيذ ثالث قاعات عرض دائمة باملرحلة
الثالثة للمتحف القومي للحضارة (العرض املركزي ،املومياوات
امللكية ،متحف العاصمة ،متهيدً ا الفتتاحهم هناية  ،)2018وإنشاء
حمطة الكهرباء املستجدة قدرة  4ميجا وات.
• مرشوع تطوير قرص البارون امبان

• يوليو  :2017بدء العمل بمرشوع تطوير قرص البارون ضمن بروتوكول
اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة.

• مرشوع تطوير هضبة األهرام

• أغسطس  :2017بدء إرشاف اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة
واستالم املوقع ،وبلغت نسبة التنفيذ للمرحلة اجلاري اإلنتهاء
منها حوايل . %75

• مرشوع تطوير قرص حممد عىل بشربا

• أغسطس  :2017بدء العمل بكشك الشاي بقرص حممد عىل بشربا ضمن
بروتوكول اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة.
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• مرشوع تطوير معبد الياهوهانبي باألسكندرية
• أغسطس  :2017بدء العمل بمرشوع تطويراملعبد اليهودي الياهوهانبي
باألسكندرية ضمن بروتوكول اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة.

• مرشوع تطوير طريق الكباش باألقرص

• سبتمرب  :2017إستئناف العمل بمرشوع طريق الكباش عن طريق اهليئة
اهلندسية للقوات املسلحة.

مرشوع القاهرة التارخيية
• أغسطس  :2017البدء يف أعامل الصيانة والرتميم بخمسة مباين أثرية
بمنطقة اجلاملية واألزهر والغورية.
• ديسمرب  :2017البدء يف أعامل الصيانة والرتميم لقرص األمري طاز
ومنزل السادات ضمن احلملة القومية إلنقاذ مائة مبنى أثري بالقاهرة.

بيت السحيمي

منزل السادات

منزل الست وسيلة
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املعارض اخلارجية:

إقامة معارض اآلثار املؤقتة اخلارجية والداخلية

• 13يناير  :2017إفتتاح املعرض املؤقت "العرص الذهبي لبناة األهرام" يف
حمطته السادسة بمدينة توياما اليابانية.

•  10فرباير  :2017إفتتاح املعرض املؤقت "أرسار مرص الغارقة" يف حمطته
الثالثة بمتحف رايتبريج بزيورخ بسويرسا *.
• 22أبريل  :2017إفتتاح املعرض املؤقت "العرص الذهبي لبناة األهرام" يف
حمطته السابعة بمدينة شيزوكا اليابانية.
•  18يونيو  :2017إفتتاح املعرض املؤقت ”السلطان بيربس البندقداري
وعرصه“ باملتحف القومي بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان*.
•  8يوليو  :2017إفتتاح معرض «عرص بناة األهرام» يف مدينة فوكوكا
اليابانية.

معرض «عرص بناة األهرام» باليابان

•  13سبتمرب  :2017إفتتاح معرض بعنوان "مرص :اإلكتشاف اإلستثنائي للفرعون أمنحتب الثاين" باملتحف الثقايف اجلديد بمدينة ميالنو بإيطاليا*.

املعارض الداخلية:

إفتتاح املعرض املؤقت "أرسار مرص الغارقة" بزيورخ

• 1يناير –  31مارس  :2017معرض "األسلحة يف القرن
الثامن عرش" بمتحف رشيد.
•  26يناير –  26فرباير  :2017معرض "مرص مهد األديان"
باملتحف املرصي بالتحرير .
•  2فرباير  :2017إفتتاح معرض "شهداء مرص" باملتحف
القبطي.
•  18فرباير :2017املعرض املؤقت بمتحف األقرص
عن "مكتشفات البعثة املرصية – األملانية" بالرب الغريب
باألقرص ،يف حضور مدير عام منظمة اليونسكو والسيد
حمافظ األقرص.
اكتشافات البعثة األثرية املرصية بنطقة سوق اخلميس
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•  16مارس  :2017عرض أحدث اكتشافات البعثة املرصية األملانية بمنطقة سوق اخلميس باملطرية واملتضمن عرض التمثال امللكي الضخم إىل جانب
اجلزء العلوي من متثال للملك ستي الثاين وعتب علوي عليه خرطوش امللك ستي األول وكتلتان حجريتان ،وذلك بحديقة املتحف املرصى بالتحرير،
بحضور أمري الدنامرك والسيد وزير السياحة وأعضاء جملس النواب وعدد كبري من السفراء ووسائل اإلعالم املرصية و األجنبية.
•  15مايو –  20يونيو  :2017إفتتاح املعرض املؤقت "أبو سمبل 200 :سنة
عىل وفاة العامل بورخارت" والذي أقيم باملتحف املرصي بالتحرير بحضور السفري
السويرسي بالقاهرة وبالتعاون مع جامعة بازل.

•  20مايو –  5يوليو  :2017أفتتح بمتحف الفن اإلسالمي معرض بعنوان
"ترنيمة وأذان إبداع فنان" والذى يضم  35قطعة أثرية ترجع لعصور خمتلفة من
احلضارة اإلسالمية*.

معرض ترنيمة وأذان إبداع فنان بمتحف الفن االسالمي

•  30-13يوليو  :2017يف إطار اإلحتفاالت بثالثني عام ًا عىل بدء حفائر وزارة
اآلثار بسيناء ،أقامت وزارة اآلثار بالتعاون مع مكتبة األسكندرية معرض ًا للصور
حتت عنوان «ثالثون عام ًا حفائر باملدخل الرشقي ملرص  »2017-1987بمكتبة
األسكندرية.

•  27أغسطس  :2017نظم املتحف املرصي بالقاهرة معرض مؤقت ًا لطلبة كلية الرتبية الفنية
جامعة حلوان بعنوان "وجوه فرعونية".
•  27أغسطس  :2017تم عرض عدد من العمالت والسندات الورقية لدولتي العراق والصني
بالقاهرة املضبوطة قبل هتريبها يف إحتفالية أقيمت باملتحف املرصي بالتحرير تم خالهلا تسليمها
للسادة سفريي العراق والصني بالقاهرة.
•  28أغسطس  :2017نظم قرص أمري حممد عيل باملنيل معرض صور مؤقت عن األزياء العثامنية
بعنوان "عىل رأسه ريشة".
•  19أكتوبر  :2017افتتح السيد وزير اآلثار والسفري اإليطايل بالقاهرة معرض ًا للصور
الفوتوغرافية بمقر املركز الثقايف اإليطايل بالقاهرة والذي حيكي مراحل اكتشاف معبد أبو سمبل
ومقربة ستي األول وذلك بمناسبة مرور  200عام عىل اكتشافهام.
•  31أكتوبر  :2017إستقبال املتحف املرصي بالتحرير معرض صور بعنوان " 150عام ًا من
الزيارات امللكية البلجيكية ملرص" وحيرضه عدد كبري من الشخصيات اهلامة املرصية والدولية.

معرض كنوز توت عنخ آمون غري املرئية

• نوفمرب  :2017نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع املعهد األملاين لآلثار معرض ًا
مؤقت ًا باملتحف املرصي حتت عنوان "كنوز توت عنخ آمون غري املرئية" ويضم 86
قطعة ذهبية تعرض منها  55قطعة للمرة األوىل للجمهور ( 15نوفمرب 31-ديسمرب
*.)2017
•  3ديسمرب  :2017إفتتاح معرض بيع احلرف التقليدية باملتحف املرصي بالتحرير*.
•  7ديسمرب  :2017بدء املتحف املرصي بالتحرير بعرض ثالث قطع أثرية جديدة
بمدخل املتحف مساء كل يوم مخيس.
معرض سوق احلرف التقليدية -املتحف املرصي بالقاهرة

•  11ديسمرب  :2017نظم املتحف القومي للحضارة املرصية معرض ًا ملدة يوم واحد
للصور الفوتوغرافية يضم نحو  45صورة توثق طريق احلرير التجاري بني مرص والصني.

•  21ديسمرب  :2017إفتتاح معرض"إبداع فناين دير املدينة" باملتحف املرصي بالتحرير وذلك بالتعاون مع املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية وجامعة
بول – فالريي بمونبيلييه بفرنسا.
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اآلثار املسرتدة
• إمجايل عدد القطع املسرتدة من يناير وحتى نوفمرب .)586( 2017
• مايو  :2017عودة لوحة حجرية تعود لعرص امللك نختنبو الثاين كانت معروضة بإحدى صاالت املزادات بباريس*.
• يوليو  :2017إسرتداد ثـامنية حشوات خشبية من لندن*.

إسرتداد حشوات خشبية من لندن

لوحة حجرية تعود لعرص امللك نختنبو الثاين

• نوفمرب  :2017إسرتداد  8قطع أثرية من فرنسا منها أجزاء توابيت وقطتني ورأس آدمية
من البازلت*.
كام قامت وزارة الداخلية بضبط عدد كبري من اآلثار املرصية املرسوقة يف وقت رسيع ،يذكر
منها عىل سبيل املثال:
• يناير  :2017إستعادة المشكاوات التي سرقت من جامع السلطان حسن بعد أقل من
ثالثة أسابيع من سرقتهم وعرضهم في إطار معرض "مصر مهد الديانات السماوية"
بالمتحف المصري.
• مارس  :2017إعادة الباب الخشبي لمقصورة السلطان الكامل والحشوات الخشبية
التي سرقت من قبة اإلمام الشافعي بالقاهرة بعد أسبوعين من سرقتهم.

قطع مسرتدة من فرنسا
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حتسني خدمات الزائرين باملواقع األثرية واملتاحف
•  29يناير  :2017موافقة جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل إستحداث
رسوم للتصوير للباحثني والتصوير العلمي داخل املقابر واملواقع األثرية
واملخازن املتحفية.

• يناير  :2017املوافقة عىل إرجاء مطالبة مستغيل البازارات بدفع املديونية
املستحقة عليهم وذلك بمحافظات (قنا ،األقرص ،أسوان) حتى هناية
.2017
•  8مارس  :2017قرار بفتح متحف الفن اإلسالمي للزيارة لي ً
ال يوم
السبت من كل أسبوع إعتبار ًا من أول أبريل .2017

•  26مارس  :2017إعتامد الئحة للرعاية التجارية ألول مرة بوزارة
اآلثار تتضمن رعاية للمواقع األثرية واملتاحف والفاعليات واملؤمترات
ومعارض اآلثار املؤقتة واحلفائر األثرية وكذلك مرشوعات الرتميم
والتطوير.
• مايو  :2017صدور قرار بدخول ذوي اإلحتياجات اخلاصة من املرصيني
جمان ًا للمواقع األثرية.
• يونيو  :2017إصدار ترصيح زيارة سنوي للمرصيني واألجانب املقيمني
لزيارة أحد املتاحف بأي عدد من الزيارات.

• يونيو  :2017إصدار ترصيح زيارة غري جماين يتيح حلامله من الزائرين
األجانب دخول كافة املواقع األثرية واملتاحف املفتوحة للزيارة بالقاهرة
الكربى  80( Cairo Passدوالر لألجنبى  40 +دوالر للطالب
األجنبى).
•  5يوليو  :2017رشاء مخس سيارات كهربائية لتسهيل انتقال الزائرين
بشارع املعز لدين اهلل الفاطمي.
• أغسطس  -أكتوبر  :2017تطوير منطقة أبو سمبل حيث تم تكليف
أحد الرشكات باألمر املبارش لإلنتهاء من حتديث دورة مياه الزوار ،زيادة
كامريات املراقبة الثابتة واملتحركة ،صيانة املولد الكهربائي خلدمة مسار
الزيارة ،كام تم تطوير مكان انتظار السيارات وجتميل الربجوالت اخلشبية
وزراعة وتشجري مدخل الزوار*.
•  22أغسطس  :2017فتح متحف السويس للزيارة يوم اخلميس من كل
أسبوع من الساعة  10 – 6مسا ًء.
•  26سبتمرب  :2017موافقة جملس اإلدارة عىل أن يكون احلد األقىص
للفئات العمرية املستفيدة من أسعار الطالب لرشاء التذاكر والتصاريح
للمناطق األثرية واملتاحف حتى سن ثالثني عام ًا.
•  28نوفمرب  :2017موافقة جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار عىل
التصوير الفوتوغرايف والفيديو التذكاري الشخيص غري التجاري بمعبدي
أبو سمبل بمحافظة أسوان بمبلغ  300جنيه للمرصي واألجنبي.
• نوفمرب  :2017أطلقت وزارة اآلثار مرشوع أثري تعليمي بالتعاون مع
رشكة مايكروسوفت حتت عنوان "متحفي يف فصلك".
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إصدارات الوزارة
• يناير  :2017صدر دليل املعرض املؤقت بعنوان «اكتشافات منسية :مقربة كهنة وكاهنات آمون » والذي يضم جمموعة من األبحاث حول تاريخ املقربة
التى تم الكشف عنها عام  1891بالقرب من معبد حتشبسوت بالدير البحري باألقرص.
• يناير  :2017دليل متحف الفن اإلسالمي بمناسبة إفتتاحه.
• مايو  :2017صدر العدد  87من حوليات املجلس األعىل لآلثار وحيتوي العدد عىل جمموعة من املقاالت والتقارير ،العدد مكرس للسيدة الدكتورة علية
رشيف ،مدير عام إدارة النرش العلمي األسبق ومدير مكتبة املتحف املرصي األسبق.
• سبتمرب  :2017صدر كتاب بعنوان « أساطري الفن » ،تأليف د .يرسية عبد العزيز حسنى.
• نوفمرب  :2017صدر كتاب «دليل أعامل التسجيل بمقابر طيبة ،اجلبانات امللكية اجلزء األول :وادي امللكات» باللغتني الفرنسية واإلنجليزية ،وهو عبارة
عن دليل ألعامل التسجيل العلمي ملقابر وادي امللكات.
•  15نوفمرب  : 2017أطلقت وزارة اآلثار املرحلة األوىل من املوقع اإللكرتوين "التجريبي" الرسمي هلا بعنوان  www.antiquities.gov.egوذلك
بعد عام من التجهيزات بالتعاون مع مرشوع إنشاء وتطوير البوابات احلكومية.

www.antiquities.gov.eg

املوقع اإللكرتوين "التجريبي" الرسمي لوزارة اآلثار

www.antiquities.gov.eg
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املؤمترات العلمية
•  2فرباير  :2017ملتقى علمي بمناسبة مرور  131عام عىل إكتشاف
مقربة اخلادم امللكي سنجم بدير املدينة بالتعاون مع املعهد الفرنيس لآلثار
الرشقية.
•  17-13مارس  :2017تنظيم ورشة العمل التدريبية عىل تنظيم احلفالت
والفعاليات الثقافية لتنمية املوارد املالية بالتعاون مع املجلس الثقايف
الربيطاين بالقاهرة.
•  26-23مارس  :2017مؤمتر "اإلهلة سخمت" الذي نظمته البعثة األملانية
العاملة بمعبد أمنحتب الثالث باألقرص.
•  3أبريل  :2017املؤمتر اخلامس للمسح األثري بالدلتا بالتعاون مع مجعية
استكشاف مرص ومكتبة األسكندرية.
•  24أبريل  :2017املؤمتر العلمي الثاين ملركز تسجيل اآلثار املرصية بمناسبة
مرور  61عام ًا عىل إنشاء املركز.

مؤمتر ثالثون عام ًا حفائر باملدخل الرشقي ملرص

•  3-2مايو  :2017نظمت إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار مرص العليا "مؤمتر الكرنك األول" بمكتبة مرص العامة بمدينة األقرص.
•  8-6مايو  :2017نظم املتحف املرصي الكبري املؤمتر السنوي الثالث
للملك توت عنخ آمون* .
•  18-16مايو  :2017بمناسبة اليوم العاملي للمتاحف تم عقد مؤمتر
ملدة ثالثة أيام باملتحف القومي للحضارة املرصية ،كام تم تنظيم عدد من
الفاعليات وورش العمل باملتاحف املختلفة.
•  21مايو  :2017ملتقى األثريني املرصيني – الفرنسيني عىل هامش
اإلحتفال السنوي بالبعثات األثرية الفرنسية بمرص بمشاركة رؤساء
البعثات الفرنسية العاملة بمرص ملدة يوم واحد.
•  23مايو  :2017ملتقى شباب العاملني بوزارة اآلثار بمناسبة التقييم
نصف السنوي للربنامج التدريبي بحضور مديري املعاهد األجنبية
والبعثات األثرية بمرص.

املؤمتر السنوي الثالث للملك توت عنخ آمون

•  25مايو  :2017امللتقى العلمي الثاين للبعثات املرصية بقاعة أمحد كامل بالزمالك.

•  30-13يوليو  :2017نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع مكتبة األسكندرية
مؤمتر بعنوان «ثالثون عام ًا حفائر باملدخل الرشقي ملرص »2017-1987
بقاعة املؤمترات بمكتبة األسكندرية* .
• يوليو  :2017مؤمتر جامعة لوزيان بسويرسا حول اآلثار وعلم املرصيات.
•  29أكتوبر  :2017نظم املتحف القومي للحضارة بالتعاون مع املكتب
اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للثقافة والعلوم والرتبية (اليونسكو) بالقاهرة،
دورة تدريبية لصيانة وترميم وعالج املومياوات.
•  6-4نوفمرب  :2017املؤمتر العلمي األول لعلوم تكنولوجيا املواد
والصناعات يف مرص القديمة*.

مؤمتر تكنولوجيا املواد والصناعات يف مرص القديمة

•  10ديسمرب  :2017إفتتاح ورشة العمل التي نظمها مكتب اليونسكو
بالقاهرة عن إتفاقيتي حفظ الرتاث أثناء النزاع املسلح عام  ،1954وإسرتداد
ومنع نقل وهتريب اآلثار عام .1970
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أبرز اإلجراءات اإلدارية

• أبريل  :2017إنشاء أول قاعدة بيانات رقمية للعاملني بالوزارة.
•  30أبريل  :2017بروتوكول تعاون بني وزارة اآلثار ووزارة الدفاع (اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة) لتطوير ورفع كفاءة عدد من املشاريع بمبلغ
( 1.270.000.000مليار ومائتني وسبعني مليون جنيه).
•  2مايو  :2017قرار وزاري باستحداث وحدة للرتاث العاملى تابعة إلدارة املنظامت الدولية والتعاون الدويل.
• 16مايو  :2017قرار رئيس جملس الوزراء رقم  1122لسنة  2017بتعديل قرار إنشاء املجلس األعىل لآلثار وتشكيل جديد ملجلس إدارة للمجلس
األعىل لآلثار.
• 19يونيو  :2017تعديل تشكيل اللجنة الدائمة لآلثار املرصية واللجنة
الدائمة لآلثار اإلسالمية والقبطية.
•  2أغسطس  :2017صدر قرار فخامة رئيس اجلمهورية بإلغاء نسبة
ال  %10من حصيلة موارد صندوق متويل مرشوعات اآلثار واملتاحف
والصوت والضوء والتي كانت حتصل لصالح صندوق التنمية الثقافية
بوزارة الثقافة.
•  26أغسطس  :2017صدر قرار فخامة رئيس اجلمهورية بأن يكون الوزير
املختص بشئون اآلثار هو الوزير املختص يف تطبيق أحكام قانون رشكات
قطاع األعامل العام وذلك بالنسبة للرشكة القابضة لإلستثامر يف جماالت
اآلُثار ونرش الثقافة األثرية.

•  17سبتمرب  :2017قرار رئيس جملس الوزراء رقم  2009لسنة 2017
بتشكيل جلنة عليا لوضع تصور كامل لتطوير مدينة رشيد األثرية.

•  24سبتمرب  :2017قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض املواد اخلاصة بالقرار
السابق بشأن إنشاء الرشكة القابضة لإلستثامر ىف جماالت اآلثار ونرش الثقافة
األثرية.
•  22أكتوبر  :2017قرار رئيس جملس الوزراء رقم  2255لسنة  2017بزيادة األجر املكمل للموظفني باملجلس األعىل لآلثار ،وصندوق إنقاذ آثار
النوبة.
•  21نوفمرب  :2017املوافقة من حيث املبدء عيل مرشوع قانون إنشاء أول نقابة لألثريني بعد مناقشته بمجلس النواب.

•  17ديسمرب  :2017صدور قرار رئيس جملس الوزراء رقم  2747لسنة  2017بتشكيل اجلمعية العمومية للرشكة القابضة لإلستثامر يف جماالت اآلُثار
ونرش الثقافة األثرية.

•  19-18ديسمرب  :2017االنتهاء من مناقشة قانون اآلثار بلجنة الثقافة واآلثار واإلعالم بعد إنتهاء الوزارة من تعديله وموافقة جملس الوزراء وجملس
الدولة عىل التعديالت.

رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل :أ .أشواق مصلح
أ .سوزان فتحي
تصـميــم :أ .مـــروة الـشـيــمـي

وزارة اآلثار
 3شارع العادل أبو بكر بالزمالك
القاهرة  -جمهورية مصر العربية
www.antiquities.gov.eg

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com

 16النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية  -عدد خاص  -ديسمرب 2017

أرقام التليفون:

)+202( 27358761 - 27356010
27371724 - 27365645

الفاكس:

)+202( 27357239
Ministry of Antiquities
ministry_ of_ antiquities
طباعة :مطابع وزارة اآلثار

