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 أحدث   االكتشافات   في   علم   المصریات   (أكتوبر-   نوفمبر   2017)

ونقدم المصریات. علم في واالكتشافات األخبار ألحدث ملخصات أشهر بضعة كل النیل " "كتبة إلیكم                یجلب
إلقاء مع مؤخرًا اكتشافها تم التي المستكملة غیر المخطوطات أو األثریة االكتشافات أحدث العدد هذا في                  لكم
أخرى اكتشافات إلى باإلضافة القدیمة، المملكة بأواخر المرتبطة الرئیسیة االكتشافات من اثنین على               الضوء

 من   آثار   اإلسكندریة   المغمورة   بالمیاه.

ملف شكل في مصر في والمشروعات االكتشافات من مجموعة أحدث بنشر المصریة اآلثار وزارة                وتقوم
أو اإلنجلیزیة باللغة (اإلصدار: 2017 أكتوبر في األخیر العدد نشر وتم بسهولة. إلیه الوصول یمكن PDF                

 العربیة ).

 

 اكتشاف   نقوش   صخریة   تعود   للعصر   الحجري   في   جنوب   أسوان   (4   أكتوبر   -   األهرام   أون   الین)

أسوان، مدینة جنوب سوبیرة وادي في للغایة مثیر باكتشاف القیام في المصریة البعثة نجحت النیل :                 كتبة
التي البریة والحمیر الوحشیة، والثیران النهر، فرس مثل المختلفة الحیوانات من نقوش على العثور تم                 حیث

  تزین   الجدران.

https://nilescribes.wordpress.com/2017/11/25/latest-discoveries-in-egyptology-october-november-2017/
http://www.egyptologyforum.org/MOA/MoA_Newsletter_17_English.pdf
http://www.egyptologyforum.org/MOA/MoA_Newsletter_17_Arabic.pdf


سوبیرة وادي صحراء في أثري مسح خالل أنه المصریة، األثریة البعثة مدیر الكیالني، عادل                ولفت
ووصف الصخور. على النقوش هذه اآلثارعلى وزارة من مصریة أثریة بعثة عثرت أسوان               بجنوب
في الكهوف في علیها عثر التي النقوش من الفترة نفس إلى یعود ألنه مهم بأنه االكتشاف هذا                   الكیالني
إلى أفریقیا من انتشرا الفترة تلك خالل والحضارة الفن أن فكرة یؤكد مما وإیطالیا، وإسبانیا فرنسا                  جنوب

 أوروبا   ولیس   العكس.

 اكتشاف   هرم   صغیر   یعود   إلحدى   ملكات   عصر   الدولة   القدیمة   فى   سقارة   (15   أكتوبر   -   دیلي   نیوز)

في الصغیر الهرم اكتشاف وتم كبیر. هرم سطح أعلى وضعه المقرر من كان الصغیر الهرم النیل :                  كتبة
  سقارة   ویعود   إلى   هرم   الملكة   "عنخ   إس   إن   بیبى   الثانیة".

مصطفى وأوضح فیه. ضلع كل طول متر و1.1 ارتفاع متر 1.3 طوله یبلغ الهرم أن اآلثار وزارة                   وأعلنت
دون ترك قد أنه إلى یشیر الهرم علیه عثر الذي الوضع أن لآلثار، األعلى للمجلس العام االمین                   الوزیرى،
بالمعدن مغطى كان أنه یتضح ولكن جزئیًا، مهدم الهرم من العلوي والجزء استخدامه. أعید أو                 استكمال
إعادة تم قد أنه إلى یشیر مما نظیف غیر سطح له الهرم من السفلي والجزء النحاس)، أو الذهب                    (سواء

  استخدامه   أو   ترك   بصورة   غیر   مكتملة.

 

األهرام - أكتوبر 18) بالجیزة سقارة في الثانیة" بیبى إن إس "عنخ للملكة تعود خشبیة رأس على                   العثور
 أون   الین)

رأس وهو سقارة منطقة في لالهتمام مثیر اكتشاف بعمل األخیرة اآلونة في أثریة بعثة قامت النیل :                  كتبة
أعرب للرأس، الفني النمط إلى وبالنظر الفرعوني. العصر من لملكة یعود أنه یبدو ما على خشبي                  تمثال
المملكة أوائل إلى تاریخه یعود ربما هل الخشبي: الرأس تاریخ بشأن شكوكهم عن المختصین                بعض

  الجدیدة؟

الفریق "اكتشف الین أون أهرام لصحیفة لآلثار، األعلى للمجلس العام األمین وزیري، مصطفى               وقال
المملكة السادسة، (األسرة الثانیة" بیبى إن إس "عنخ للملكة خشبي تمثال رأس السویسري الفرنسي                األثري
بشریة أبعاد ذو والرأس بالجیزة. سقارة منطقة في هرمها من بالقرب المیالد)، قبل 2350 حوالي                 القدیمة،
كولومبت" "فیلیب البروفسور وقال خشبیة. بأقراط األذنین وزینت سم. 30 حوالي ارتفاعه ویبلغ               تقریبًا،



على العثور تم حیث المنطقة من بالقرب الملكة هرم شرق علیه عثر الرأس "إن جنیف جامعة بعثة                   رئیس
  الهرم   في   أوائل   هذا   االسبوع".

 

 اكتشاف   صالة   ألعاب   ریاضیة   یونانیة   قدیمة   في   الفیوم  (6   نوفمبر   -   األهرام   أون   الین)

أثریة بعثة قامت المیالد، قبل الثالث القرن إلى تعود التي القدیمة فیلوتیریس قریة موقع في النیل :                  كتبة
الفیوم، في "واتفا" منطقة في (الیوناني) الهیلینستي العصر من ریاضیة صالة بقایا باكتشاف مصریة                ألمانیة
تدریبهم لیتم الرجال وخاصة الیونانیون السكان الریاضیة الصالة على یتردد وكان القاهرة. غرب               جنوب
من "فیلوتیریس" في الریاضیة األلعاب صالة مجمع ویتألف والفلسفة. األدب وتعلم الریاضیة األلعاب               على

 قاعة   اجتماعات   كبیرة،   وقاعة   طعام،   ومسار   للسباق،   وحدائق.

 

 اكتشاف   تابوت   لمومیاء   رومانیة   فى   منطقة   دیر   البنات   بالفیوم   (14   نوفمبر   -   األهرام   أون   الین)

قناع یزال ال أنه حین وفي الفیوم. في خشبي تابوت في جیدًا محفوظة مومیاء على العثور تم النیل :                    كتبة
التي المقبرة وتشتهر مجزأة. حالة في الخشبي التابوت یظهر جیدة، حالة في الدیكورات بعض وكذلك                 الوجه
العصرین من مومیاوات على تحتوي أنها من الرغم على وإسالمي، قبطي مدفن بأنها المومیاء فیها                 اكتشفت

 الیوناني   والروماني.

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2017/11/06/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85.html


المعهد من روسیة مصریة بعثة اكتشفت أنه لآلثار، األعلى للمجلس العام األمین وزیري، مصطفى                ویوضح
خشبیًا تابوتًا الفیوم، في البنات دیر موقع في أجریت التي التنقیب أعمال أثناء الشرقیة، للدراسات                 الروسي
األزرق اللون من قناع ولها الكتان في ملفوفة كانت المومیاء وأن الداخل، في مومیاء یحمل                 رومانیًا

  ومرصعة   بالذهب.

 العثور   على   بقایا   معبد   إیزیس   في   بنها   (17   نوفمبر   –   إیجیبت   إندبندنت)

عثر حیث سكني، بناء مشروع أثناء بنها في القاهرة شمال لالهتمام مثیر اكتشاف على العثور تم النیل :                   كتبة
  على   بقایا   معبد   إلیزیس،   وأرسلت   وزارة   اآلثار   فریقاً   من   علماء   اآلثار   للتحقیق.

تشیید أثناء العمال قبل من "إیزیس" المصري لإلله ُبني الذي القدیم المصري المعبد بقایا اكتشاف                 وتم
المصریة اآللهة تصور فرعونیة نقوش وظهرت القلیوبیة. محافظة عاصمة بنها، مدینة في سكني               مشروع
على المنطقة وضع على القدرة لدیه االكتشاف وهذا وأعمدته. المعبد جدران على وإیزیس، حورس                القدیمة،

 الخریطة   للسیاح   المتحمسین   لعلم   اآلثار   المصرى.

إیجیبت - نوفمبر 21) اإلسكندریة في الروماني العصر إلى تاریخها یعود غارقة سفن حطام                اكتشاف
 إندبندنت)

اآلثار من العدید بسبب اإلسكندریة بمدینة األحیان من كثیر في الماء" تحت "اآلثار علم یرتبط النیل :                  كتبة
مؤخرًا انطلق بمعرض تتعلق المادة هذه في المستخدمة الصورة أن حین وفي الماء، سطح تحت                 المكتشفة
اإلسكندریة میناء في مصري فریق قبل من بالكنوز ملیئة سفن ثالث اكتشاف تم البریطاني، المتحف                 في

 تعود   إلى   العصر   الروماني.

إلى یعود سفن ثالث حطام اكتشاف تم أنه لآلثار، األعلى للمجلس العام األمین الوزیري، مصطفى                 وأعلن
مع بالتعاون مصریة بعثة بها قامت المتوسط  التي األبیض البحر في الحفریات أثناء الروماني                العصر
صحفي بیان في الوزیري وأضاف الشرقي. اإلسكندریة میناء في بالمیاه المغمورة لآلثار األوروبي               المعهد
عهد من ذهبیة عمالت وثالث الروماني العصر الى تعود الكریستال من أثریة قطعة أیضًا اكتشفت البعثة                  أن
لإلله الرصاص من مصنوع قارب وكذلك باإلسكندریة أبوقیر خلیج في أغسطس" "أوكتافیوس              اإلمبراطور

 "أوزوریس"   في   المدینة   الغارقة   لمدینة   هیراكلیون   في   خلیج   أبوقیر،   باإلسكندریة.
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