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يعد  كونفرانس(.  )بالفيديو  مطروح   آثار  متحف  بافتتاح  اجلمهورية  رئيس  فخامة  تفضل   •
املرشوع  بتمويل  قامت  التي  مطروح  وحمافظة  اآلثار  وزارة  بني  التعاون  نتاج  املتحف  افتتاح 
بالكامل. ويضم املتحف حوايل 1000 قطعة أثرية تلقي الضوء عىل حمافظة مطروح وتارخيها 

عىل مر العصور )1 مارس(.

• تم افتتاح رضيح سيدي عيل زين العابدين امللحق بمسجده بمنطقة السيدة زينب 
بعد انتهاء أعامل ترميمه وذلك يف حضور السيد مساعد وزير اآلثار ورئيس  قطاع 
اآلثار اإلسالمية والقبطية ومسئويل  وزارة األوقاف وحمافظة القاهرة. يرجع تاريخ 

املسجد إىل العرص الفاطمي )1 مارس(.

• افتتح السيد وزير اآلثار متحف آثار تل بسطا ومرشوع تطوير املوقع، حرض االفتتاح حمافظ الرشقية وبعض سفراء الدول األجنبية والسادة النواب 
)3 مارس(.

• تفضل فخامة رئيس اجلمهورية بافتتاح جامع األزهر األثري بمصاحبة وىل عهد اململكة 
العربية السعودية، وفضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر والسيد وزير اآلثار بعد إنتهاء أعامل 
الرتميم والتي متت بمنحة من خادم احلرمني الرشيفني. حرض االفتتاح السادة وزراء األوقاف 

واخلارجية والداخلية والتعليم العايل والسيد حمافظ القاهرة )6 مارس(.

افتتاحات
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بدأت العديد من البعثات األثرية أعامهلا خالل شهر مارس عىل النحو التايل: بعثة جامعة اليدن اهلولندية بسقارة، 
بعثة املعهد الرويس لآلثار بجامعة موسكو بميت رهينة باجليزة، بعثات املركز البولندي بجامعة وارسو بمنطقة كوم 

الدكة باإلسكندرية، وبموقع اجلبلني بأسوان، وبالدير البحرى باألقرص.

أعامل
بعثات 

تم تدريب عدد 70 أثرى ومرمم يف جماالت  توثيق البقايا اآلدمية واحليوانية واستخدام األشعه حتت احلمراء والتسويق بمدارس 
حفائر كوم الشقافة وبمعبد رمسيس الثانى بأبيدوس )مارس - مايو 2018(. تدريب

حمارضات

معارض داخلية

معارض خارجية

آثار مسرتدة ومضبوطات

معارض آثار مؤقتة

األثرية  الوحدة  كانت  بالعتبة  الرسيع  الربيد  مجرك  من  أثرية  قطعة   36 عدد  اآلثار  وزارة  • تسلمت 
بالربيد قد قامت بضبطها خالل السنوات السابقة أثناء حماولة هتريبها من البالد. واملضبوطات عبارة 
القرن  لبداية  ترجع  زواج  وعقود  وعلوية،  عثامنية  ورقية  وعمالت  ورومانية،  يونانية  عمالت  عن 

العرشين باإلضافة إىل صور فوتوغرافية أصلية للعائلة املالكة وكبار رجال الدولة )19 مارس(.

للبيع يف  أثرية كانت معروضة  األمريكية ثالث قطع  املتحدة  بالواليات  املرصية  القنصلية  • تسلمت 
أحد املزادات وذلك متهيدًا إلعادهتا إىل مرص، وهي عبارة عن رأس ويدين آدميتني كان قد تم رسقتهم من منطقة وادي امللوك بمدينة األقرص وهتريبهم 

خارج البالد عام 1927.

الدولة الوسطى  أملانيا معرضًا مؤقتًا بعنوان »احلياة ىف املوت:  السيد وزير اآلثار والسيدة سفرية بلجيكا والسيد سفري  افتتح 
ىف دير الربشا« بالتعاون مع جامعة لوڤان الكاثوليكية البلجيكية وجامعة ماينز األملانية  واملعهد اهلولندى الفلمنكى بالقاهرة، 
البعثة  مدير  االفتتاح  حرض  باملنيا.  الربشا  دير  بمنطقة  األثرية  االكتشافات  عىل  عامًا   120 بمرور  االحتفال  بمناسبة  وذلك 
البلجيكية األملانية املشرتكة وعدد من سفراء الدول األجنبية والعربية واملستشارين الثقافيني ومديري معاهد اآلثار األجنبية 
باإلضافة إىل عدد من أعضاء جملس النواب وبعض الشخصيات العامة وجمموعة من قيادات وزارة اآلثار )15مارس - 15 

أبريل 2018(.

• تم افتتاح معرض »عامل الفاطميني« بمتحف األغاخان بمدينة تورونتو بكندا، والذي يعرض جمموعة 
من القطع األثرية من العرص الفاطمي )11 مارس(.

مرص  معرض »آثار  اآلثار  وزير  السيد  افتتح   •
املتحدة  بالواليات  لويس  سانت  الغارقة« بمدينة 

األمريكية )21 مارس(.
• افتتح السيد وزير اآلثار معرضًا لقطع من جمموعة امللك توت عنخ آمون بلوس أنجلوس بالواليات 

املتحدة األمريكية )24 مارس(.

• بدعوة من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية ،ألقى السيد وزير اآلثار حمارضة عن أهم مشاريع الوزارة واالكتشافات احلديثة واالفتتاحات املتوقعة لعام 
2018 .وقد قام رئيس الغرفة بتكريم سيادته وتسليمه درعًا )5 مارس(.

وتارخيها  اإلسالمية  »النقود  بعنوان  حمارضة  واليهودية  والقبطية  اإلسالمية  اآلثار  قطاع  ورئيس  الوزير  مساعد  اللطيف  عبد  حممد  أ.د.  السيد  ألقى   •
وأمهيتها واملجموعات العاملية« ىف املؤمتر الدويل الذي نظمه املركز الثقايف الفرنيس )25 مارس(.

الوزارة  بمقر  الربيطاين  املتحف  من  أنطوين  دانيال  د.  ألقاها  والتي  املقطعية  باألشعة  املرصية  املومياوات  دراسة  عن  حمارضة  اآلثار  وزارة  نظمت   •
بالزمالك )27 مارس(.
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لقاءات وزيارات
• اجتمع السيد وزير اآلثار، بمجموعة من ممثيل اجلامعات املرصية بمقر الوزارة بالزمالك وذلك يف إطار خطة الوزارة للتعاون مع اجلامعات املرصية يف جمال 

اآلثار حيث ناقشت اجللسة كيفية االستفادة من رسائل املاجستري والدكتوراة يف تطوير املواقع األثرية )6 و 29 مارس(.

لليونسكو، وجمموعة جديدة  املكتب اإلقليمي  السيد مدير  بالقاهرة،  السيد سفري دولة رصبيا  بالزمالك  اآلثار  بوزارة  بمقر مكتبه  اآلثار  السيد وزير  •  استقبل 
من العاملني بالوزارة الذين تم تعيينهم بعدد من املناصب القيادية.

وأبو  سقارة  آثار  )منطقة  اجليزة  املحافظات:  بمختلف  واملشاريع  املتاحف  بعض  اآلثار  وزير  السيد  •   تفقد   
صري(، القاهرة )كنيسة مار جرجس بمرص القديمة(، جنوب سيناء )قلعة صالح الدين بجزيرة فرعون بطابا 

بمرافقة السيد وزير البيئة والسيد وزير شئون جملس النواب(.

القومي  باملتحف  االجتامعات  بقاعة  للمتاحف  الدويل  املجلس  عام  مدير  السيد  اآلثار  وزير  السيد  • استقبل 
الدويل  واملجلس  اآلثار  وزارة  بني  املشرتك  التعاون  ُسبل  دعم  آليات  لبحث  بالفسطاط  املرصية  للحضارة 

الدويل  للمجلس  الوطنية  اللجنة  عام  وأمني  رئيس  السادة  بحضور  وذلك   »ICOM« للمتاحف 
للمتاحف ) 19 مارس(.

•  التقى السيد وزير اآلثار مع السادة مديري املعاهد األجنبية بمرص واللجنة العلمية املشكلة لتحديد 
املحاور البحثية واملوضوعات اخلاصة باملؤمتر الثاين عرش لعلامء املرصيات املزمع عقده يف الفرتة من 3 

إىل 8 نوفمرب 2019 بالقاهرة )29 مارس(.

• تفقد السيد األمني العام للمجلس األعىل لآلثار بعض املواقع األثرية واملتاحف ومنها: متحف أثار تل بسطا بالرشقية، منطقة آثار األقرص وطريق الكباش، 
املتحف اليوناين الروماين و املعبد اليهودي والكنيسة املرقصية ومتحف املوزاييك واملتحف القومي باألسكندرية، ونادي العاملني بالفسطاط.

•  تفقدت السيدة رئيس قطاع املتاحف بعض مشاريع املتاحف بمختلف املحافظات منها: متحف آثار مطروح، متحف آثار تل بسطا بالرشقية، متحف سوهاج 
القومي، متحف بني سويف، متاحف القلعة، متحف قرص األمري حممد عيل باملنيل، متاحف األسكندرية ورشيد. 

آثار  بمنطقتي  والتنقيب  احلفائر  أعامل  بالقاهرة،  باملطرية  احلصن  وعرب  املسلة  موقعي  ومنها:  األثرية  املواقع  بعض  املرصية  اآلثار  قطاع  رئيس  السيد  • تفقد 
سقارة وأبو صري ومنطقة آثار ميت رهينة واألهرامات وأبو رواش باجليزة.

العابدين بحى السيدة زينب، اجلامع األزهر، مسجد  • تفقد السيد رئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية بعض املواقع األثرية ومنها: رضيح سيدى عىل زين 
الرفاعي بالقاهرة.

تفقد السيد رئيس قطاع املرشوعات بعض املواقع األثرية واملتاحف ومنها: متحف أثار تل بسطا بالرشقية، اجلامع األزهر، نادى العاملني بالفسطاط،   •
املتحف القومي للحضارة املرصية، متحف سوهاج، منطقة أبيدوس وبعض املعابد باألقرص.

مشاركات دولية
شارك عدد من العاملني بوزارة اآلثار يف بعض الدورات والندوات واملؤمترات واملعارض باخلارج: الواليات املتحدة األمريكية )د. مصطفي وزيري - 
األمني العام للمجلس األعىل لآلثار، أ. رشا أمحد – مدير إدارة الرتميم متحف النسيج، أ. أسامة رجب – أمني متحف باملتحف اليونانى الروماين، أ. عبد 
الغفار وجدي – مفتش آثار، أ. حممد عبد املجيل – مفتش آثار بالتوثيق األثرى بأبيدوس، أ. حممد عبد العزيز – مفتش آثار بمنطقة آثار الدقهلية، أ. طلعت 
عبد احلميد – مفتش آثار بمنطقة آثار وسط الدلتا، أ. نرسين فوزي – أخصائي ترميم بمتحف قرص املنيل، أ. تامر إدريس – أخصائي ترميم بإدارة ترميم 
جنوب سيناء، أ. مصطفى زكي – مفتش آثار(، كندا )د. مصطفى أمني – مساعد الوزير للشئون الفنية واإلدارية، د. حممد عبد اللطيف – مساعد الوزير 
ورئيس قطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية واليهودية، أ. فريد إبراهيم – وكيل متحف الفن اإلسالمي، أ. منى مصطفى – وكيل متحف الفن اإلسالمي، أ. عبد 
اخلالق درويش – املرشف عىل اإلدارة العامة للمخزون السلعي، أ. حممد فاروق – مدير عام أرشفة قرص حممد عيل بشربا(، إيطاليا )د. طارق توفيق – املرشف 
العام عىل مرشوع املتحف املرصي الكبري، أ. سيد حسن – مهندس باملتحف املرصي الكبري، أ. عبد احلميد عبد السالم – مدير إدارة النرش العلمي بمتحف 
الفن اإلسالمي(، فرنسا )د. حممد إسامعيل – املرشف عىل إدارة اللجان الدائمة والبعثات، أ. حممود عىل – رئيس قسم آثار الدولة احلديثة والعرصين اليوناين 
الروماين باملتحف املرصي الكبري، أ. أيمن أبو القاسم – رئيس قسم آثار الدولة القديمة باملتحف املرصي الكبري(، الكويت )أ. آالء سمري – رئيس اإلدارة 
باملتحف املرصي  – أخصائي ترميم  الفتاح  إبراهيم عبد  لبنان )أ.  آثار حلوان والصف(،  – مدير عام ترميم  النمسا )أ. هانى حنا  املركزية للمعلومات(، 

الكبري(.
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متنوعة

مرشوعات

تطوير  أعامل  هنو  ومتابعة  املتحف  مرشوع  الفتتاح  بالتجهيز  اخلاصة  اللجنة  انعقاد  تم   •
للمرشوعات  اجلمهورية  رئيس  مساعد  املهندس  السيد  برئاسة  باجليزة  األهرام  منطقة 

الكربى واالسرتاتيجية )4 مارس(.
عرش،  التاسعة  األرسة  ملوك  رابع  مرنبتاح  امللك  عامود  الكبري  املرصي  املتحف  • استقبل 
وقد  املتحف،  ببهو  الدائم  عرضه  مقر  إىل  األيويب  الدين  صالح  قلعة  من  نقله  تم  حيث 
الغائر وكتابات  بنقوش من احلفر  املطرية وهو مزين  بمنطقة  العامود  العثور عىل هذا  تم 

باهلريوغليفية توضح األلقاب اخلاصة بامللك )10 مارس(.
• تم انعقاد اجللسة التاسعة ملجلس إدارة املتحف املرصي الكبري )27 مارس(.

• سافر املرشف العام عىل املتحف املرصي الكبري إىل أملانيا وايطاليا، ملعاينة وحدات العرض املتحفى وتم البدء يف تصنيع الوحدات املطلوبة.
•  وصل إمجايل القطع األثرية املنقولة للمتحف 43026 قطعة منهم 4365 من جمموعة آثار امللك توت عنخ آمون من إمجايل 5200 قطعة، وتم ترميم 19825 

قطعة أثرية وصيانة 17750 أثر.

املتحف املرصى الكبري

املتحف القومي للحضارة املرصية

  

• أهنى فريق ترميم املومياوات التابع لوزارة اآلثار املرحلة األوىل من ترميم مومياوات مقابر 
املزوقة بواحة الداخلة، وكذلك االنتهاء من ترميم مومياء من املخزن املتحفي بكوم أوشيم 

من حفائر الالهون.

• بدأت اإلدارة املركزية للصيانة والرتميم بوزارة اآلثار مرشوع ترميم مقربة »إيمني« أحد كبار 
رجال الدولة يف عهد امللك سنورست األول بمنطقة اللشت األثرية باجليزة.

• اجتمعت اللجنة العليا للمتحف القومي للحضارة املرصية )19 مارس(.
• تم نقل 10 صناديق من املتحف املرصي بالقاهرة حتتوي عيل 500 قطعة أثرية من جمموعة عزبة الوالدة بحلوان، وعدد من القطع األثرية من خمازن مارينا 

باألسكندرية، وجاري استالم جمموعة آثار متنوعة من املتحف املرصي بالقاهرة تم إكتشافها بمنشأة أبو عمر.
• تم تصوير املتحف بالكامريا الطائرة Drone لعمل فيلم وثائقي عن املتحف بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

أعامل ترميم

وبرفقته  يعقوب  جمدي  الدكتور  العاملي  القلب  جراح  سمبل  أبو  معبد  استقبل   •
جمموعة من أفراد العائلة امللكية الربيطانية )5 مارس(.

القطع  موضوع  بالقاهرة  املرصي  املتحف  خصص  للمـرأة،  العاملى  باليوم  • احتفاالً 
األسبوع  يف  املتحف  هبو  يف  املعروضة  األثرية 
الثاين من مارس عن دور املرأة يف مرص القديمة 

)8- 14 مارس(.

 2005 عامي  خالل  اكتشافها  تم  كبرية  حجرية  كتل  أربع  املطرية  بمنطقة  املفتوح  املسلة  متحف  استقبل   •
و2012 بمنطقة سوق اخلميس باملطرية )18 مارس(.

• نظمت منطقة آثار مرص العليا بمتحف األقرص امللتقى الثقايف األثري لالحتفال بمرور 69 عام عىل اكتشاف 
طريق املواكب الكربى )طريق الكباش( والذي يوافق 18 مارس عام 1949 )19- 20 مارس (.

متنوعة

إصدارات الوزارة
أصدر مركز تسجيل اآلثار كتاب »The Tomb of Khaemhat TT 57«، يضم الكتاب الوصف التفصييل للمقربة مدعاًم بعدد كبري من الصور.
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تكليفـات  
 • جتديد تعيني أ. السعيد حلمي مديرًا عامًا لتفاتيش وحفائر اآلثار اإلسالمية 

والقبطية للقاهرة واجليزة.
•   تعيني أ. جيهان عاطف للعمل مدير عام املتحف القبطي بالقاهرة.

•  تعيني أ. دعاء شبل للعمل مدير عام التخطيط واملتابعة بالوزارة.
•   تعيني أ. يارس عفت للعمل مدير عام التفتيش ومتابعة إيرادات الصندوق 

بقطاع التمويل ملدة عام.
•  ندب أ. أيمن سعيد للعمل معاونًا لوزير اآلثار لتطوير اخلدمات يف املواقع 

األثرية واملتاحف ملدة عام.
•  تعيني د. هشام الليثي للعمل رئيسًا لإلدارة املركزية ملنطقة اآلثار املرصية 
مركز  عام  كمدير  عمله  جانب  إىل  واجليزة  للقاهرة  والرومانية  واليونانية 

تسجيل اآلثار.
•   تعيني أ. ماجدة إسامعيل رئيسًا لإلدارة املركزية لشئون القطاعات وجملس 

اإلدارة.
وملفات  الدولية  املنظامت  إدارة  عىل  باإلرشاف  الراوي  جهاد  أ.  •  تكليف 

التعاون الدويل. 
•  تعيني أ. آالء سمري للعمل رئيسًا لإلدارة املركزية للمعلومات ودعم اختاذ 

القرار. 

جلان
•  تشكيل جلنة لدراسة وفحص كافة املوضوعات والتقارير اخلاصة بلجان اجلرد وغريها من املوضوعات املتعلقة بمخازن اآلثار.

•  تشكيل جلنة السالمة والصحة املهنية بمنطقة آثار أسوان اإلسالمية والقبطية.
•  تشكيل جلنة ملناقشة مسار العمل املايل واإلداري للمجلس األعىل لآلثار. 

• تشكيل جلنة علمية لتحديد املحاور البحثية ومراجعة ملخصات األبحاث اخلاصة باملؤمتر الثاين عرش لعلامء املرصيات املقرر عقده يف الفرتة من 3 
إىل  8 نوفمرب 2019.

اآلثار  عداد  يف  اإلسكندرية  بمحافظة  بالورديان  اليرسي  طابية  تسجيل   •
القبطية واإلسالمية.

اخلاصة  التصوير  أسعار  لتحديد  للمكتبات  املركزية  الالئحة  عىل  املوافقة   •
بالطلبة املرصيني واألجانب.

األمانة  بقطاع  املالية  للشئون  عامًا  مديرًا  للعمل  شكري  أمحد  أ.  تعيني    •
العامة ملدة عام. 

مستشارًا  للعمل  الدولة  جملس  رئيس  نائب  نبيه  حازم  املستشار  ندب    •
قانونيًا للوزارة ملدة عام. 

•  تكليف أ. سامح عامر باإلرشاف عىل إدارة املتابعة ملكتب الوزير. 
•  تكليف أ. أسامء حسن بالعمل مديرًا إلدارة املتابعة ملكتب الوزير. 

• تكليف د. هدى خليفة باإلرشاف عىل املكتب العلمي ملكتب الوزير. 
•  تكليف أ. حممد عيد الصعيدي للعمل مديرًا للمكتب العلمي لألمني 

العام للمجلس األعىل لآلثار. 
•   تكليف أ. ناهد إسامعيل للعمل مديرًا للمكتب الفني باإلدارة العامة 

للشئون املالية بقطاع األمانة العامة.
املرصية  لآلثار  املركزية  اإلدارة  رئيس  بوظيفة  نادية حممد خرض  د.  • تعيني 

واليونانية آلثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشاميل ملدة عام.
املتاحف  لشئون  املركزية  اإلدارة  رئيس  الدين  صالح  إهلام  أ.  تكليف   •

األثرية والتارخيية للعمل رئيس قطاع املتاحف.

قرارات 
أبرز ما تم إقراره يف إجتامعات جملس إدارة املجلس األعىل لآلثار واللجان الدائمة لآلثار:

فعاليات ثقافية وتواصل جمتمعي  
• نظم املتحف املرصي بالقاهرة العديد من الفعاليات التي تدور حول موضوعات الطب واحلياة وصحة ومجال املرأة )16- 18 مارس(.

• استضاف املتحف املرصي بالقاهرة معرضًا حتت عنوان »متاحف مرص: رحلة من أسوان إىل االسكندرية« يعرض 17 لوحة إرشادية مصورة عن 
املتاحف املرصية مقدمة من طالب برنامج ماچستري الدراسات املتحفية بجامعة حلوان وجامعة فورتسبورج األملانية )18 مارس - 18 أبريل(.

الثقافية  التنمية  إدارة  بني  بالتعاون  بالفسطاط  املرصية  للحضارة  القومي  باملتحف  بعنوان »ملحات من طيبة«  فنيًا  اآلثار معرضًا  السيد وزير  • افتتح 
والتواصل املجتمعي بالوزارة ووزاريت الرتبية والتعليم والشباب والرياضة، ليعرض 150 لوحة فنية رسمها جمموعة من طالب املدارس املوهوبني 

عن مدينة األقرص وآثارها )19- 26 مارس(.
ثقافة  التارخيية وقرص  للقاهرة  العامة  بالتعاون مع اإلدارة  بمناسبة عيد األم،  املعز«  بعنوان »أم  املعز احتفالية  النسيج املرصى بشارع  أقام متحف   •

الغورى )21 مارس(.
وضعاف  الصم  من  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  حلوان  ركن  متحف  إىل  زيارة  اآلثار  بوزارة  املجتمعى  والتواصل  الثقافية  التنمية  إدارة  • نظمت 
السمع، وذلك يف إطار برنامج »حقك تعرفها« بالتعاون مع اإلدارة العامة للتمكني الثقاىف لذوى اإلحتياجات اخلاصة هبيئة قصور الثقافة ومركز 

الدراسات والتدريب  disability )24 مارس(.
الفن  للمبدعني منهم يف جماالت  باألسكندرية تتضمن معرضًا  الفنون اجلميلة  • أقامت وزارة اآلثار احتفالية لذوي االحتياجات اخلاصة بمتحف 

التشكييل، كام تم عرض فيديو مرتجم بلغة اإلشارة عن خدمات الوزارة لذوي االحتياجات اخلاصة )31 مارس(.

• حتديد حرم أنصنا يف ملوي بمحافظة املنيا يف عداد اآلثار القبطية واإلسالمية.

• املوافقة عىل إقامة معرض للمستنسخات األثرية يف مدينة فيرتبو يف إيطاليا.
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أثر الشهر

يعد اجلامع األزهر من أهم وأشهر املساجد ىف مرص والعامل اإلسالمي،  وهو أول جامع أنشىء داخل أسوار القاهرة الفاطمية، متامشيًا مع القاعدة 
اإلسالمية العامة يف إنشاء املدن والعواصم اإلسالمية من إنشاء مسجد جامع للمسلمني يف وسط املدينة. بدأ جوهر الصقيل يف بنائه عام 359هـ/970م بأمر 

من املعز لدين اهلل أول اخللفاء الفاطميني بمرص، وانتهى العمل 
به عام 361هـ/ 972م وُعرف بجامع القاهرة.

أوسط  صحن  من  إنشائه  وقت  األزهر  اجلامع  تكون 
والشاملية  الرشقية  اجلنوبية  جهاته  من  ظلة  به  حييط  مكشوف 
اهلل  لدين  احلافظ  اخلليفة  أضاف  ثم  الغربية،  واجلنوبية  الرشقية 

سنة544هـ/ 1149م رواق حييط بالصحن من مجيع جهاته.

املباين  من  جمموعة  عن  عبارة  فهو  احلايل  األزهر  جامع  أما 
خمتلفة  عصور  يف  الفاطمي  اجلامع  إىل  أضيفت  التي  األثرية 
احلديثة،  املباين  عن  فضاًل  والعثامين  اململوكي  العرصين  أمهها 
حيث ُأحلق به يف العرص اململوكي ثالث مدارس هي الطيربسية 
واألقبغاوية واجلوهرية، وقد قام األمري عبد الرمحن كتخدا عام 

1167هـ/1753م بأكرب عامرة للجامع يف العرص العثامين. توالت أعامل التجديد والرتميم واإلضافة عىل يد األرسة العلوية أيضًا حتى أصبح ىف شكله احلايل 
عبارة عن بناء حييط به سور فتح به ثامنية أبواب ويضم مخس مآذن.

ويف السادس من مارس 2018 تفضل فخامة رئيس اجلمهورية 
بافتتاح اجلامع بمصاحبة وىل عهد اململكة العربية السعودية، وفضيلة 
اإلمام األكرب شيخ األزهر والسيد وزير اآلثار وذلك بعد االنتهاء من 
أعامل الرتميم التي استغرقت أكثر من ثالث سنوات وتضمنت ترميم 
واألسقف،  والنقوش  والزخارف  والداخلية،  اخلارجية  الواجهات 
وكذلك النوافذ واملرشبيات، واملآذن، وإعادة تأهيل أرضيات اجلامع 
بنفس نوعية الرخام املستخدم ىف احلرم املكي وذلك بمنحة من خادم 

احلرمني الرشيفني.

اجلامع األزهر بالقاهرة

رئيس التحرير:  د. هـدى خـليفة
مدير التحرير:  أ. محـمـد سـعـد

العمل فريق 
 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 
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