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 أحدث   االكتشافات   في   علم   المصریات   (أغسطس   -   سبتمبر   2017)

سواء المصریات، علم في واالكتشافات األخبار أحدث عن ملخصات النیل كتبة لكم یجلب أشهر، بضعة                 كل

غیر المخطوطات أو األثریة االكتشافات أحدث إلى جولة في وسنأخذكم المختبر. من أو نفسه العمل میدان                  من

جدیدة نظریات إلى باإلضافة بالمتاحف، معروضة مجموعات في اكتشافها إعادة یتم التي مؤخرًا               المستكملة

المصري الفرعون رأس األسبوع هذا االكتشافات وتضمنت المعاصر. المصریات علم في ظهرت              أخرى

معبد في علیها ُعثر التي الفرعونیة بالطقوس متعلقة أشیاء من ومخبأ الجبس، من المصنوعة                "أخناتون"

  الكرنك،   ومقبرة   جدیدة   تعود   لألسرة   الثامنة   عشرة   اكتشفت   في   مدینة   األقصر.

في تجرى التي والمشاریع والفعالیات االكتشافات أحدث من جدًا مفیدة مجموعة المصریة اآلثار وزارة                وتنشر

2017 أغسطس في األخیر العدد نشر وتم بسهولة. إلیه الوصول یمكن بحیث PDF ملف شكل في                  مصر

  (بالنسخة    اإلنجلیزیة    أو    العربیة ).

 

Three Ptolemaic tombs uncovered in Egypt’s Minya (August 15 – Ahram           

Online) 
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https://nilescribes.wordpress.com/2017/10/14/latest-discoveries-in-egyptology-august-september-2017/
http://www.egyptologyforum.org/MOA/MoA_Newsletter_15_English.pdf
http://www.egyptologyforum.org/MOA/MoA_Newsletter_15_Arabic.pdf
http://english.ahram.org.eg/News/275381.aspx


الفترات في أكبر ُمركزًا نشاطًا شهد موقع في الوسطى مصر في المقابر من العدید اكتشاف تم النیل :                   كتبة

) والعشرین السابعة األسرة بین ما الفترة إلى حدیثًا المكتشفة المقابر هذه وتعود المصري. التاریخ من                 الالحقة

من بالقرب تقع وكانت الیونانیة-الرومانیة، والعصور األولى) الفارسیة الفترة - المیالد قبل 404-525             

 عشرین   مقبرة   أخرى   مماثلة،   والتي   توضح   أن   الموقع   كان   ُیستخدم   كمقبرة   خالل   الفترة   المتأخرة.

في التنقیب أعمال أثناء البطلمي العصر من صخریة مقابر ثالثة اكتشاف تم اآلثار، وزراة لمسئولي                 "ووفقًا

األشكال مختلف من التوابیت من عدد على المقابر وتحتوي المنیا. بمحافظة الصحراوي" "الكمین               منطقة

– الوزارة في القدیمة مصر آثار قطاع رئیس – عشماوي أیمن وقال الطینیة. القطع من ومجموعة                  واألحجام،

والعشرین السابعة األسرة إلى تعود المقابر أن إلى تشیر الطینیة القطع على أجریت التي الدراسات                 "إن

مدى على كبیرة مقبرة كانت المنطقة أن إلى تشیر الحقیقة "هذه العشماوي وقال الیوناني-الروماني.                والعصر

من األسرار من المزید عن یكشف ألنه جدًا" "مهم بأنه االكتشاف العشماوي ویصف الزمن". من طویلة                  فترة

على بنیت مقبرة 20 عن البعثة كشفت السابقة، التنقیب أعمال وخالل األثري. الصحراوي" "كمین                موقع

والعصر والعشرین السابعة األسرة خالل واسع نطاق على منتشرة كانت والتي للسرادیب، المعماري               الطراز

 الیوناني-الروماني."

 

Five Roman cemeteries discovered in Dakhla Oasis (August 23 – Egyptian           

Independent) 

مصریة أثریة بعثة اكتشفت المضیاف، النیل وادي عن بعیدًا الداخلة، واحة غرب منطقة وفي النیل :                 كتبة

ولوحات الهول، ألبو رملیة مجزأة قاعدة االكتشافات أبرز بین ومن الروماني. العصر إلى تعود مقابر                 خمسة

 ذات   نقوش   هیروغلیفیة   وهیراتیكیة،   فضالً   عن   قناع   جنائزي   مصنوع   من   الجبس.

واحة في الشغالة برج منطقة في تعمل التي المصریة، األثریة البعثة "اكتشفت تصریح في العشماوي                 "وقال

بناؤها تم المكتشفة المقابر وهذه العام. هذا الحفر موسم خالل الروماني العصر إلى تعود مقابر خمسة                  الداخلة،

وغرفتین عرضیة صالة إلى یؤدي مدخل تضم األولى المقبرة أن العشماوي وأضاف الطیني". الطوب                من

  للدفن.   أما   المقبرة   الثانیة   فلها   سقف   مقبب   وتتكون   من   مدخل   یؤدي   مباشرة   إلى   غرفة   الدفن".
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http://www.egyptindependent.com/five-roman-cemeteries-discovered-dakhla-oasis/


A New Look into the Mystery of an ancient Egyptian King’s Smashed            

Sculpture (September 3 – Jerusalem Post) 

منطقة في عریق مصري لملك األرجح على ینتمي 1995 عام في نصفي تمثال على العثور وتم النیل :                   كتبة

األسباب أن من الرغم (على المیالد قبل 1300 حوالي تحطم قد أنه ویعتقد إسرائیل شمال الجلیل، في                   هازور

القدیمة. المملكة أواخر إلى المكسور التمثال تأریخ تم حدیثة، تقییم إعادة عملیة وفي واضحة). غیر ذلك                  وراء

 وقد   نوقشت   الرأس   الغامضة   في   كتاب

أعده تقریر في مؤخرًا فحصها وتم البرونزي، العصر ،2012-1990 بین االكتشافات السابع:              "هازور

وسیمون لییج، جامعة في العلمیة للبحوث البلجیكیة الوطنیة المؤسسة في كبیر باحث وهو البوري،                دیمتري

"الصخور من التمثال تصمیم تم وكونور، البوري ووفقًا إیطالیا. تورینو، في إیجیزیو متحف في أمین                 كونور،

یؤید ما وهو الحمامات"، وادي في القدیم األدنى الشرق في تقطیعها یتم كان متحولة صخور وهى                  الرملیة"

الخامسة األسرة إلى نحته یعود التمثال أن تحدید من تمكنوا وبینما مصر. من جاءت األثریة القطعة أن                   الفكرة

في للمنحوتات المماثلین والتصنیف الفهم فإن فراعنة، تسعة حكم حیث المیالد)، قبل 2323-2465               (حوالي

  تلك   الفترة   جعله   ال   یمكن   تمییزه   عن   اآلخرین".

 

Egypt announces discovery of 3,500-year-old tomb in Luxor (September 9          

– Toronto Star) 

في القدیمة) (األقصر الغربیة الضفة في المصریین اآلثار علماء اكتشفها التى المقبرة وتعود النیل :                كتبة

الذي "أمنمحات"، یدعى صائغ إلى وینتمي المیالد) قبل 1292-1539) عشرة الثامنة األسرة إلى               األقصر

  عمل   في   خدمة   اإلله   "آمون"   في   طیبة،   مركز   عبادة   آمون.

متواضع اكتشاف هي المسؤولین، وكبار للنبالء مدفن في النیل لنهر الغربیة الضفة على الواقعة                "والمقبرة

التى السیاحة حركة لدفع محاولة في الضجة من بالكثیر االكتشاف هذا عن أعلنت السلطات أن إال                  نسبیًا،

ُحفر أنه المحتمل من واحد للدفن، ممرین على المقبرة تحتوى الوزارة، لبیان ووفقًا البالد. فى ببطء                  تتعافى

الزوجین. تماثیل من ومجموعة خشبیة جنائزیة أقنعة على المقبرة احتوت كما وزوجته. الصائغ مومیة                لدفن

 كما   أنه   تم   العثور   على   ثالث   مومیاوات   في   الممرات."
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http://www.jpost.com/Israel-News/The-enduring-mystery-of-an-ancient-Egyptian-kings-smashed-sculpture-504118
http://www.jpost.com/Israel-News/The-enduring-mystery-of-an-ancient-Egyptian-kings-smashed-sculpture-504118
https://www.thestar.com/news/world/2017/09/09/egypt-announces-discovery-of-3500-year-old-tomb-in-luxor.html


The Nile Scribes are thankful for the translation assistance by our official Cairo-based 

translator, Mahmoud Saleh.  
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