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  أفضل   خمسة   كتب   في   علم   المصریات   للمبتدئین

كتب عدة النیل" "كتبة لك یقدم تبدأ؟ أین من تعرف ال ولكن القدیمة، مصر عن تمهیدي كتاب عن تبحث كنت                      إذا
التاریخ تستكشف التي العظیمة الكتب بعض باختیار وقمنا المصریات. عالم في األولى لخطوتك               مثالیة
التي الرئیسیة القضایا على للتعرف اقتنائها یمكنك التي اآلثار وعلم المتاحف، ومجموعات والثقافة،               المصري،

 نرغب   في   مناقشتها   والتعرف   علیها   سواء   في   األخبار   والمؤتمرات   أو   األفالم   الوثائقیة.

 

 مصر   القدیمة:   مقدمة  / المؤلفة:   سلیمة   إكرام

Goodreads | Amazon   :یمكنك   العثور   علیه   على  

بكثرة أیضًا ورائعة سخیة ولكنها القدیم، المصري العالم عن وموجزة شاملة نظرة الكتاب هذا هیقدم النیل:                  كتبة
المؤلفة تقم ولم مصر. في والعمل حیاتها من عدیدة سنوات خالل بالتقاطها الكتاب مؤلفة قامت التي                  الصور
العالم بتغطیة معلوماته، واتساع وضوحه بسبب للطلبة ممتاز جامعي كتاب یعد الذي كتابها، في                "إكرام"
بالمنطقة، الیونانیین ولع إلى مصریات" "عالم أول من التاریخ إلى تطرقت بل فقط، المادي القدیم                 المصري
توضیح هو الكتاب یفرضه ما وأهم اآلثار. وجامعي األوروبیین والمسافرین الصلیبیة الحروب إلى               باإلضافة
المجتمع في كبیر حد إلى متشابهین غیر ألعضاء ذلك، بعد وما القبر إلى المهد من القدیمة، المصریة                   الثقافة

 المصري،   على   اختالف   التوقیتات   أو   األماكن   أو   الجنس   أو   الطبقات.
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 مقدمة   إلى   علم   اآلثار   في   مصر   القدیمة   (الطبعة   الثانیة)   /   المؤلفة:   كاثرین   بارد

 یمكنك   العثور   علیه   على:   Goodreads | Amazon   (متاح   أیضاً   كنسخة   إلكترونیة)

القدیمة، مصر عن الجامعیة التمهیدیة االستقصائیة الدورات من العدید في كدلیل الكتاب یستخدم النیل:                كتبة
أثري. منظور من المصري التاریخ في الرئیسیة بالتطورات القراء بارد لكاثرین المنقحة الطبعة               وتزود
مع المواقع هذه أیضًا وتناقش فترة، كل في الرئیسیة المواقع تظهر التي الخرائط من العدید المؤلفة                  وأدرجت
استخدام تجنب على كاثرین حرصت الجامعیین، الطالب یستهدف الكتاب أن حین وفي تفصیلیة. أرضیة                خطط
الفهم، على المساعدة أجل ومن وجذابة. مباشرة بطریقة الهامة المفاهیم شرح في وتفوقت المفرطة                المصطلحات
عن معرفتهم اختبار للقراء ویمكن الكتاب. من الخلفي الجزء في فصل لكل مفید ملخص بتزوید كاثرین                  قامت

 طریق   اإلجابة   على   أسئلة   التركیز   بعد   كل   فصل.

  

 مصر:   4000   سنة   من   الفن   /   المؤلف:   جارومیر   مالك

Goodreads | Amazon   :یمكنك   العثور   علیه   على  

المصریة الروائع من اختیاره الرائعة، الملونة بالصور المزود كتابه، في مالك "جارومیر" یعرض النیل:                كتبة
المؤلف ویقدم م. 200 في المصریة الحضارة ومیض آخر إلى وصوًال المیالد قبل الرابعة األلفیة أوائل                  من
على الضوء ویسلط الوقت، مرور مع تطوره یشرح كما المصري، للفن الرئیسیة المفاهیم عن موجزة                 مقدمة
الكتاب لعناصر المذهل االختیار خالل من التغییرات هذه في بأنفسهم النظر للقراء ویمكن الرئیسیة.                التغییرات



الفني العقل على نظرة وإلقاء القدیم المصري الحرفي ومهارة براعة فهم في رائع الكتاب هذا ویعد                  المصورة.
 المصري.

  

 مصر   القدیمة:   تشریح   الحضارة   (الطبعة   الثانیة)   /   المؤلف:   باري   كیمب

Goodreads | Amazon   :یمكنك   العثور   علیه   على  

األجانب تجاه القدیمة المصریة المواقف عن فصل إضافة على الكتاب من الثانیة الطبعة هذه تحتوي النیل:                  كتبة
المركزیة القضایا كیمب" "باري یتناول المصریات، علم في الخبرة من عامًا 40 من أكثر ومع العرق.                  وجوانب
األلفیة خالل المصریة الدولة تطور كیفیة تقییم ومن والتفاصیل. الجودة من الكثیر مع المصریات علم مجال                  في
بشكل المتاحة واألثریة النصیة األدلة كیمب یستخدم الجدیدة، الدولة اقتصاد في المعبد أهمیة استكشاف إلى                 الثالثة
من العدید حول الحالیة بالمناظرات االستشهاد في بارع وهو المصریات. علم دراسة تعقید إلظهار                مقنع

  المواضیع   التي   یناقشها،   والتي   تمنح   القراء   اإلجابة   على   كثیر   من   أسئلتهم.

  

 كنوز   مصر   القدیمة:   مجموعة   المتحف   المصري   بالقاهرة   من   قبل   مؤلفین   مختلفین

Goodreads | Amazon   :یمكنك   العثور   علیه   على  

العالم، في مكان أي عن المصریة اآلثار من مجموعة أكبر على القاهرة في المصري المتحف یحتوي النیل:                   كتبة
من بالقرب أكبر متحف بناء حالیًا یجري أنه حین وفي الزائرین. أمام معروض محتویاته من فقط صغیر                   وجزء
في الموجودة األثریة القطع من یحصى ال لعدد وشاملة ضخمة مقدمة "الصغیر" الكتاب هذا یقدم الجیزة،                  هضبة



الثاني القسم وفي القدیمة، مصر تاریخ الملونة، بالصور الممتلئ الكتاب، من األول القسم ویعرض                المتحف.
وهذا الخطرة"). "السلع یتناول العاشر الفصل المثال سبیل (على الفئة حسب األشیاء استكشاف القراء                یستطیع
المصریة العناصر وأهم أشهر دراسة مع مصر تاریخ حول بارد" "كاثرین كتاب مع جنب إلى جنبًا یسیر                   الكتاب
المصري، المتحف أنحاء داخل تسیر كنت إذا مهم دلیل الكتاب هذا ویعد الكتب. هذه في المذكورة                  بالتفصیل

 سواء   بشخصك   أو   عبر   الواقع   االفتراضي.
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