النرشة اإلخبارية لوزارة اآلثار املرصية
وزارة اآلثار

العدد احلادي والعرشون  -فرباير 2018

افتتاحات

افتتح السيد وزير اآلثار املتحف املفتوح بمنطقة املسلة باملطرية بعد االنتهاء من مرشوع تطوير وجتهيز املوقع وإعداده للزيارة
مسلة امللك سنورست األول و قطع ًا
ليكون متحف ًا مفتوح ًا حيكي تاريخ أقدم املدن املرصية «أون  -هليوبوليس» ويضم ّ
أثرية من أعامل احلفائر باملنطقة ،حرض االفتتاح السيد حمافظ القاهرة ورؤساء جلان جملس النواب ،وجمموعة من السفراء
واملستشارين الثقافيني ،ومديري املعاهد األجنبية ( 17فرباير).

اكتشافات أثرية

• كشفت بعثة وزارة اآلثار عن مقربة لسيدة تدعي «حتبت» إحدى كبار املوظفني
ذات الصلة بالبالط امللكي خالل هناية عرص األرسة اخلامسة من عرص الدولة
القديمة وذلك يف اجلبانة الغربية بمنطقة آثار اهلرم (انظر أثر الشهر)*.

• كشفت البعثة األثرية املرصية التابعة لوزارة اآلثار بمنطقة آثار أبوصري
بمحافظة اجليزة عن ثالثة آبار للدفن منحوتة يف الصخر عثر بداخلها
عىل جمموعة من األثاث اجلنائزى وتوابيت بداخلها مومياوات لطيور*.
• نجحت مدرسة احلفائر املرصية بمنطقة كوم الررصص بمحافظة
أسوان بالتعاون مع منطقة آثار أسوان يف الكشف عن بقايا معبد روماين من احلجر الرميل ،كام كشفت أعامل مدرسة احلفائر ايض ًا عن قدس االقداس
اخلاص باملعبد والذي يتكون من ثالث حجرات تؤدي إىل صالة مستعرضة يتم الوصول إليها عن
طريق منحدر يؤدي إىل صالة أخرى تم الكشف
بداخلها عن بقايا أحجار منقوشة بأشكال
النجوم والتي تصور السامء ومتثل أجزاء من
سقف املعبد*.

• أعلنت وزارة اآلثار عن قيام البعثة املرصية
العاملة بمنطقة آثار الغريفة شامل منطقة آثار تونا اجلبل بمحافظة املنيا بالكشف عن جبانة أثرية
تعود إىل بداية العرص البطلمي ،وتضم  13دفنة وعدد كبري من التوابيت واألثاث اجلنائزي ومتاثيل
األوشابتي وتعود إىل بداية العرص البطلمي.

• نجحت البعثة املرصية العاملة بمرشوع معاجلة املياه اجلوفية بمعبد كوم أمبو يف الكشف عن متثال
جداري ضخم من احلجر الرميل يمثل امللك رمسيس الثاين وكذلك رأس متثال خاصة بامللك وهو
يرتدي تاج اجلنوب*.
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أعامل
بعثات

بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر فرباير  2018عىل النحو التايل :بعثة وزارة اآلثار بمنطقة
الشواف هبرم جد كا رع بسقارة؛ بعثة املعهد الفرنسى لآلثار الرشقية بمنطقة فيالدلفيا بمحافظة الفيوم ؛ بعثة

املعهد األملاين لالثار يف متثاىل ممنون ومعبد أمنحتب الثالث بمحافظة األقرص؛ بعثة جامعة برجهام يونج األمريكية
بمنطقة فج اجلاموس بمحافظة الفيوم؛ بعثة مركز البحوث األمريكي بوادي امللوك بمحافظة األقرص ،وبالكوم

األمحر وحماجر إدفو بالكاب بمحافظة أسوان؛ بعثة متحف املرتوبوليتان األمريكية بقرص أمنحتب الثالث بامللقطة

بمحافظة األقرص؛ بعثة جامعة بويل تكنيك بتورين بإيطاليا بمقربة توت عنخ آمون  KV 62بمحافظة األقرص؛

بعثة جامعة اتفوس املجرية باملقربة رقم  TT 184بمنطقة الشيخ عبد القرنة بمحافظة األقرص؛ بعثة متحف الفن
والتاريخ البلجيكي بمنطقة الكاب بمحافظة أسوان؛ وبعثة جامعة شيكاغو األمريكية بمنطقة آثار اهلرم.

معارض آثار مؤقتة

معارض داخلية

• نظم متحف قرصاألمري حممد عيل باملنيل معرض ًا مؤقت ًا ملجموعة من اللوحات حتت
عنوان «ألف ليلة وليلة» بالقاعة الكربى باملتحف .يضم املعرض  115لوحة حتكي أكثر
من  30حكاية من كتاب ألف ليلة وليلة عن نسخته الفرنسية املنسوبة إىل الطبيب الفرنيس
املسترشق جوزيف شارل (14فرباير14-يونيو .)2018

مشاركات دولية

شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات التدريبية واملعارض باخلارج وذلك عىل النحو التايل :أملانيا (د .هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل
اآلثار واملرشف عىل اإلدارة املركزية للمخازن املتحفية ،أ .رقية عيل مسعود مفتش آثار بإدارة النرش العلمي)؛ اإلمارات العربية املتحدة (أ .حممد عبد العزيز
مدير عام القاهرة التارخيية  ،د .حممد سعد الرشيدي مرشف وحدة الرتميم الدقيق بمرشوع القاهرة التارخيية)؛ الواليات املتحدة األمريكية (أ .رشا حممود
مهام مفتش آثار بإدارة آثار ما قبل التاريخ)؛ لبنان (أ .عيل أمحد عيل املرشف عىل إدارة املنظامت الدولية للرتاث الثقايف وملفات التعاون الدويل)؛ األردن (أ.
عبد احلميد صالح أخصائي ترميم)؛ كندا (أ .حممد كامل كبري أخصائي ترميم ،أ .حممد عبد املحسن مدير ترميم وصيانة آثار مغاغة).
• تم تدريب عدد من اآلثاريني عىل استخدام األشعة الطيفية حتت احلمراء يف جمال اآلثار وذلك بقاعة أمحد باشا كامل بمقر وزارة اآلثار

تدريب

بالزمالك ( 20- 18فرباير).

• اشرتك عدد من العاملني بالوزارة ىف ورشة عمل عن التصوير الفوتوغرايف وذلك باملعهد األملانى لآلثار بالقاهرة ( 28يناير8 -
فرباير).

• تم تدريب عدد من اآلثاريني عىل كيفية توثيق النقوش الصخرية وذلك بمقر تدريب منطقة آثار جنوب سيناء ( 28يناير 3 -فرباير).
• بدء مدرسة احلفائر املتقدمة جلمعية أبحاث مرص القديمة « »AERAوذلك ملدة ثامن أسابيع ( 17فرباير  8 -إبريل).

حمارضات

• ألقى كل من الدكتور  Stephen Seidelmayerمدير املعهد األملانى لآلثار بالقاهرة حمارضة بعنوان «التسلسل الزمنى التأرخيي ىف اآلثار» ( 7فرباير)،
الدكتورة  Christian Kohlerاألستاذة بجامعه فيينا حمارضة عن «التسلسل الزمني التأرخيي جلبانات حلوان يف مرص القديمة» ( 15فرباير) ،الدكتورة
 Johanna Sigelعضو املعهد األملاين لآلثار حمارضة بعنوان «كيفيه االستدالل بالبقايا احليوانية ملعرفة السلوك اإلنسانى من خالل علم احليوان األثرى

ىف مرص» ( 22فرباير).
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لقاءات وزيارات

• تفقد السيد وزير اآلثار وعدد من قيادات الوزارة عدد من املرشوعات واملتاحف يف
عدة حمافظات :حمافظة السويس بمرافقة السيدة وزيرة السياحة والسيد حمافظ السويس،
وبعض أعضاء جملس النواب (منطقة آثار عيون مويس وذلك عىل هامش افتتاح أعامل
مرشوع تطوير املنطقة بالتعاون مع وزارة السياحة) ،حمافظة األقرص (لتفقد ترميم وإعادة
تثبيت متثال رمسيس الثاين بمعبد األقرص ،طريق الكباش ،أعامل مرشوع مؤسسة حلم
لتجهيز معبد الكرنك لزيارة ذوي االحتياجات اخلاصة) ،حمافظة سوهاج (متحف
سوهاج القومي).
• تفقد السيد الدكتور األمني العام بعض املواقع األثرية بعدة حمافظات منها منطقة آثار
املطرية بالقاهرة ،منطقة األهرامات باجليزة ،معبدي األقرص والكرنك وطريق الكباش

باألقرص ،متحف سوهاج ومنطقة آثار سوهاج ،منطقة آثار تونا اجلبل باملنيا*.

• تفقدت السيدة رئيس قطاع املتاحف متحف سوهاج ،متحف مطروح ،املتحف اليوناين
الروماين باإلسكندرية ،متحف تل بسطا بالرشقية ،متحف كوم أوشيم ،متاحف القلعة،
متحف طنطا ،متحف شربا وذلك للوقوف عىل أعامل التطوير اخلاصة بتلك املتاحف.
• تفقد السيد الدكتور رئيس قطاع اآلثار املرصية عدد من املواقع األثرية بمختلف املحافظات
منها منطقة األهرامات باجليزة ،بعض املواقع وأعامل احلفائر باملنيا ،بعض املعابد واملقابر
بأسوان ،مرشوع منطقة عيون موسى والعني السخنة ،منطقة آثار املطرية بالقاهرة ،عمود
السواري وأرض مرسح العبد باألسكندرية ،منطقة آثار الداخلة واخلارجة.

• تفقد السيد الدكتور رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية ومساعد
الوزير عدد من املواقع األثرية بمختلف املحافظات منها قبة الغوري ومنطقة آثار
املطرية ومسجد الرفاعي ومرشوع ترميم رضيح سيدي عيل زين العابدين بالسيدة
زينب بالقاهرة ،اآلثار اليهودية باألسكندرية ،مدينة العلمني غرب األسكندرية.
• استقبل السيد وزير اآلثار بمقر وزارة اآلثار ك ً
ال من السيدة وزيرة السياحة ،السيد
حمافظ الوادي اجلديد ،السيدة سفرية بلجيكا بمرص والسيد مدير متحف ماري مون
ببلجيكا ،السيد مدير املعهد األملانى لآلثار والسيدة مديرة البعثة األملانية بأبيدوس،

السيد مدير قسم اآلثار املرصية بمتحف اللوفر بباريس*.
• حرض السيد الدكتور حممد إسامعيل املرشف عىل اللجان الدائمة والبعثات حفل
بمناسبة مرور  70عام عىل إنشاء مركز البحوث املريكي بمرص  ،ARCEكام قام بإلقاء كلمة السيد الوزير نيابة عن الوزارة يف االحتفال ( 19فرباير).
• شارك السيد وزير اآلثار بمصاحبة السيد حمافظ اجليزة يف احتفال اجلمعية األورومتوسطية لألقاليم واملحليات وذلك بمرسح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات
اجليزة ( 20فرباير).
• شارك السيد وزير اآلثار يف فاعليات «سمبوزيوم مرص الدويل للنحت» ضمن مراسم االحتفال بالعيد القومي ملدينة الغردقة ،وقد حرض االحتفال السيدة وزيرة
الثقافة ،السيد حمافظ البحر األمحر ،السيد حمافظ جنوب سيناء ،السيد رئيس جلنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب ( 23فرباير).

متنوعة

• قامت وزارة اآلثار بالتعاون مع بعثة كلية بويل تكنيك بجامعة تورين اإليطالية بأعامل املسح الراداري ملقربة امللك توت عنخ آمون بمحافظة
األقرص ،وتعد األجهزة الرادارية املستخدمة من أحدث األجهزة املتعارف عليها يف هذا املجال كام أهنا تعمل بشكل آمن ال يمثل أي خطورة عىل
األثر ( 8- 1فرباير).
•تم انعقاد االجتامع األول للجمعية العامة للرشكة القابضة لالستثامر يف جماالت اآلثار ونرش الثقافة األثرية ( 5فرباير).
• تكريم السيد وزير اآلثار ووزراء آخرين وعدد من قادة القطاعات االقتصادية من قبل مؤسسة  business todayاإلقتصادية باعتبارهم من
الشخصيات األكثر تأثري ًا يف االقتصاد.
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املتحف املرصى الكبري

مرشوعات

• اجتمع جملس إدارة املتحف املرصي الكبري برئاسة السيد وزير اآلثار يف جلسته التاسعة ،حرض بداية االجتامع السيد رئيس املكتب املركزي لوكالة التعاون الدويل
اليابانية «جايكا» والسيد سفري اليابان بمرص ( 20فرباير).
• تم نقل عدد  114قطعة أثرية حجرية إىل املتحف املرصي الكبري والتي كانت حمفوظة بمخازن

منطقة سقارة األثرية ،كام استقبل املتحف أطول أربع قطع خشبية من مركب خوفو*.

• تم إنجاز  %76.5من إمجايل حجم األعامل ،االنتهاء من اهليكل اإلنشائي (اخلرساين و املعدين) بنسبة
 %100وجاري تنفيذ أعامل التشطيبات الداخلية واخلارجية ،تم تنفيذ حوايل  %62من التشطيبات
الداخلية و  %60من األرضيات والساحات اخلارجية ،ومتت أعامل أنظمة اإللكرتوميكانيكية بنسبة
 ،%55وأعامل الطرق اخلارجية املحيطة
باملرشوع بنسبة  ،%85وأعامل أنظمة
التكنولوجيا املعلوماتية ووسائل التأمني احلديثة ( )ICTبنسبة .%20
• سافر املرشف العام عىل املتحف املرصي الكبري إىل فرانكفورت بأملانيا لتفقد النموذج األويل للفتارين
مشتملة اإلضاءة وأسلوب العرض املتحفي ،وتم املوافقة عىل نموذج واالتفاق عىل بدء التصنيع.
• تم اختيار مكتبني قانوين وهنديس لتدعيم هيئة املتحف املرصي الكبري.

املتحف املرصي بالقاهرة

• اجتمع السيد وزير اآلثار بعدد من مديرى ومسئويل مخسة متاحف أوروبية كربى
ملناقشة سبل تطوير املتحف املرصي بالقاهرة خالل الفرتة القادمة تزامنًا مع قرب موعد
افتتاح املرحلة األوىل للمتحف املرصي الكبري .حرض االجتامع عدد من قيادات وزارة
اآلثار ،سفري اإلحتاد األورويب ،مدير قسم اآلثار املرصية بمتحف اللوفر بفرنسا ،مديرة
املتحف املرصي بربلني بأملانيا ،مدير املتحف املرصي بتورين بإيطاليا ،رئيس قسم آثار
مرص والسودان باملتحف الربيطانى باململكة املتحدة ،مديرة متحف اآلثار بليدن هبولندا
ومديرة املعهد اإليطاىل لآلثار وعضو من وزارة الثقافة اإليطالية ( 5فرباير).
• بدأ املتحف املرصي بالقاهرة عرض قطع ًا أثري ًا خمتارة لكل أسبوع ببهو املتحف.

مرشوعات ترميم

• بدأ فريق ترميم آثار مرص الوسطى بوزارة اآلثار أعامل ترميم وصيانة متثالني أثريني من احلجر اجلريي بمعامل ترميم

املخزن املتحفي بالبهنسا نُحتا عىل هيئة أبواهلول وكانا يزينان مدخل مبنى حمافظة املنيا منذ عام*.1930

• بدأت وزارة اآلثار استكامل أعامل مرشوع ترميم ديراألنبا
بوال األثري (حوايل 25كم جنوب فنار الزعفرانة بالبحر
األمحر) ،تتضمن املرحلة األوىل للمرشوع استكامل أعامل

ترميم قرص الضيافة األثري ومايتبعه من مناطق خدمية*.

• بدأت وزارة اآلثار بالتعاون مع اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة أعامل ترميم وتطوير املتحف
اليوناين الروماين باألسكندرية وذلك بعد غلقه ألكثر من ثالثة عرش عام ًا.
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فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي

• نظمت وزارة اآلثار بالتعاون مع إدارة التمكني الثقايف لذوي االحتياجات اخلاصة بوزارة الثقافة ومركز الدراسات والتدريب جولة إرشادية ملائة
طفل من الصم وضعاف السمع بمنطقة األهرامات وأبو اهلول ( 3فرباير).
• نظم متحف الفن اإلسالمي بالتعاون مع السفارة اهلندية معرض ًا للصور الفوتوغرافية حتت عنوان
«عدسة» باملركز الثقايف اهلندي وبحضور السيد سفري اهلند بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة
والشخصيات العامة (15 -4فرباير)*.
• استضافت منطقة األهرامات جولة إرشادية لعدد  ٥٠٠طفل من طلبة املدارس ومنهم الطلبة
أصحاب االبتكارات العلمية بمرافقة د .زاهي حواس ،وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
واجلمعية العامة للمعاهد القومية ( 5فرباير).
• أطلقت إدارة الوعى األثرى والتواصل املجتمعي بوزارة اآلثار برناجمها التوعوي ألهايل منطقة اجلاملية حتت عنوان «اجلاملية تراث ومرياث»بالتعاون
مع إدارة الوعى األثري بحي اجلاملية ( 7فرباير).
• ىف إطار مشاركة وزارة اآلثار بمعرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته رقم  ،49نظمت إدارة
الوعي األثري بقطاع اآلثار املرصية عدد من الورش الفنية لألطفال حتت عنوان «سيبهم معانا
وخليك براحتك» ،يستطيع خالهلا اآلباء واألمهات ترك أبناءهم يستمتعون بالورش الفنية
والتجول داخل املعرض بحرية ( 7فرباير).
• بدأ متحف الفن اإلسالمي بعرض جمموعة من املستنسخات اآلثرية لبعض القطع األثرية،
باإلضافة إىل عدد من الصور ملقتنياته وذلك بمحطة مرتو أنفاق األوبرا بالتعاون مع إدارة رشكة
مرتو األنفاق ،وسوف يتم تطبيق هذا التقليد يف حمطات أخرى ( 21فرباير)*.

تكليفـات

• صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم  180لسنة  2018بتعيني د.مصطفى
أمني رئيس ًا لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية بالدرجة الوظيفية
املمتازة (وكيل أول وزارة).
• تعيني أ .هالة قدري سليم لشغل وظيفة مدير عام التفتيش املايل واإلداري.
• تعيني أ .عيل أمحد عيل لشغل وظيفة مدير عام تفتيش وحفائر مرص العليا.
• تعيني أ .حورية حممد عبد املنعم لشغل وظيفة مدير عام شئون مكتبات
املتاحف.
مديرا عا ًما للمتحف املرصي بالقاهرة.
• تعيني أ .صباح عبد الرازق ً
مديرا عا ًما للشئون املالية واإلدارية لقطاع
• تعيني أ .حسني رفاعي عبد الغني ً
املرشوعات.
مديرا عا ًما للشئون املالية واإلدارية لقطاع
• تعيني أ .عمرو حممد حامد
ً
املتاحف.
مديرا عا ًما للشئون املالية واإلدارية لقطاع اآلثار
• تعيني أ .أمرية عىل حمفوظ ً
اإلسالمية والقبطية.
مديرا عا ًما للشئون اهلندسية ملرشوعات املتاحف.
• تعيني أ .أماين زين العابدين ً
مديرا عا ًما لصيانة وترميم آثار ومتاحف
• تعيني د .جمدي منصور بدوى
ً
القاهرة الكربى.

• تكليف أ .هاين صالح للعمل مدير ًا بمنطقة آثار السلطان حسن والرفاعي.
مديرا للشئون اإلدارية بمكتب السيد
• تكليف أ .سمر عىل خالد للعمل ً
الدكتور األمني العام.
• تكليف أ .مها حممد للعمل مدير ًا إلدارة التدريبب باإلدارة املركزية
للمنافذ.
• تكليف د .هدى إبراهيم خليفة ،املرشف عىل املكتب العلمي للوزير،
باإلرشاف عىل إدارة املتابعة بمكتب الوزير.
• تكليف د .أمرية عامد ،د .عبد الرمحن مدحت ،أ .مي حممد خري الدين
للعمل باملكتب العلمي للوزير.
• تكليف أ .أمحد عبيد بأعامل املرشف العام عىل مكتب الوزير.
• تكليف أ .حممد رمضان باإلرشاف عىل املكتب القانوين للوزير.
• تكليف أ .أمحد حسن باإلرشاف عىل مكتب الوزير للشئون املالية
واإلدارية.
• تكليف أ .عيل أمحد عيل باإلرشاف عىل املكتب الفني للوزير.
• ندب املستشار أمحد ماهر ،نائب رئيس حمكمة استئناف القاهرة ،للعمل
مستشار ًا قانوني ًا لوزارة اآلثار حتى هناية سبتمرب .2018

قرارات

أبرز ما تم إقراره يف إجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:
• املوافقة عيل تسجيل مصحف ورقي مكتوب بخط اليد بإدارة املقتنيات
• املوافقة عىل نقل تبعية منطقة آثار شجرة مريم إداري ًا وأثري ًا من قطاع اآلثار
األثرية.
املرصية إىل قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية.
• املوافقة عىل تسجيل  1451قطعة أثرية متواجدة باملتحف الزراعي يف
• املوافقة عىل إنشاء متحف يف الغردقة.
سجالت إدارة احليازة.
• املوافقة عىل تعديل حرم املتحف املرصي بالقاهرة.
• املوافقة عىل فرض رسوم للتصوير الفوتوغرايف بمبلغ  500جنيه للساعة
• املوافقة عىل جتديد إعارة  491قطعة أثرية ملتحف العمالت بالبنك املركزي.
وتعميمها عىل املناطق األثرية.
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أثر الشهر

مقربة حتبت

باجلبانة الغربية بمنطقة آثار اهلرم

يعد التاريخ املرصي القديم شاهد ًا عىل مكانة املرأة ودورها الفعال كرشيك أسايس يف املجتمع ،ففي اجلبانة الغربية بمنطقة آثار اهلرم والتي تضم مقابر
كبار املوظفني من عرص الدولة القديمة ،كشفت بعثة وزارة اآلثار عن مقربة لكاهنة املعبودة حتحور «حتبت» من عرص األرسة اخلامسة.
يبدأ ختطيط املقربة املكتشفة حدي ًثا بمدخل يؤدي إىل دهليز ثم صالة طولية عىل شكل حرف  Lبرع الفنان املرصي القديم يف تزيني جدراهنا بمناظر فريدة
مازالت حتتفظ بألواهنا تناولت أنشطة خمتلفة للحياة اليومية للسيدة «حتبت» ترتدي يف بعض املناظر جلد الفهد اخلاص بالكهنة ،حيث تنوعت املناظر ما بني
مناظر الراقصني واملغنني واملوسيقيني بينهم «عازفة اهلارب» ،مناظر للرعي وذبح األضاحي ومجع الفاكهة ،ثم منظر لـ «حتبت» وزوجها يتلقيان القرابني،
ثم منظر آخر وهى جتلس داخل مقصورة حممولة عىل أعمدة ذات تيجان مزينة بزهور اللوتس وأمامها مقدمي ومقدمات القرابني ،ومنظر مميز لوالدة
بقرة ويظهر رأس مولودها ،منظر شجريت مجيز معلق هبام حقائب جلني الثامر
وجيلس أسفلهام رجل بينام يتسلق الشجرة ثالثة قردة تأكل الثامر ،ثم منظر
لصيد الطيور واألسامك ومناظر لصناعة املراكب والربدي وصهر املعادن.
تنتهي الصالة الطولية بحوض للتطهري نقش عليه أسامء وألقاب صاحبة
املقربة ،ومن الناحية الغربية للصالة مدخل به درج يظهر عىل جانبيه حامل
البخور ،ويؤدي املدخل إىل حجرة صغرية يتوسطها ناووس كان يضم متثاالً
للسيدة «حتبت».

رئيس التحرير :د .هـدى خـليفة
مدير التحرير :أ .محـمـد سـعـد
فريق العمل
أ .أشواق مصلح  -أ .سوزان فتحي
أ .همسة دويدار  -د .أميرة عماد
د .عبد الرحمن مدحت  -أ .مي خير الدين
تصـميــم :م .مـــروة الـشـيــمـي

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

عنوان البريد اإللكتروني للنشرة
antiquitiesnewsletter@gmail.com
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