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51020Fفي خريف  هليوبوليس لمشتركة في منطقة المطرية/لبعثة المصرية األلمانية ال

* 

 

   ماكس بيرس دورف  –ديتريش راِو  –أيمن عشماوي 

 

آلثار وجامعة ليبزج األلمانية في ألثرية المشتركة بين وزارة اموسم الخريف للبعثة االحفائر لتم إجراء أعمال        

 ةعلي المنطقة الرئيسير ائأعمال الحف تركزت. وقد ۲۰۱٥ ابريل ۲وحتى  فبراير ۱٦هليوبوليس بدءاً من  منطقة المطرية/

(شكل رقم  بجدار السور الجنوبي المحيط للمعبد ةتمت المجسات الطفيف و. السجون ةالمعروفه بمزرع ،ةللمعبد غرب المسل

في العديد من عن طريق مورجن ديبور من جامعه جنت/ بلجيكا ولوجي جيومورفالمسح الإجراء عمليات  تم و. واحد)

 1F1.عبدبالم ةالمناطق المختلف

 

 :۲۱۰منطقة الحفائر  .1

مع  بين الطبقات اآلثريه لعالقهحفر العديد من المجسات للكشف عن ا و ۲۱۰المنطقة ب هجودوالم نتم دراسه الجدار

أصبح من حديثا   المؤرخة حفر الكبيرةال د ان تم تنظيف اثنين منبع وتجميع اللقي الفخاريه من الطوب اللبن.بعضها 

۲۰۱٤٫2Fعام  حفائر ربيع خالل ممكنا كما كان يبدو، رصيف الميناء ليس جزءا من هذا الجدار الواضح أن

بعد تنظيف  2

محتويات تحتوي ال يبدو أن كالو  .دقيق كان من الواضح، ان هناك مدماكين، كال منهما له دعامات تواجه اتجاه الشمال

 ٤،۰۳ دعامات بروز مع عرض، م ٨،۲٥ الجدار الجنوبي مقياس  .)۲(الشكل  فخار فقط من عصر الدولة الحديثةعلى 

من عصر االسره الثامنه عشر وكذلك كسر لها عالقه باالنتقال الي عهد االسره التاسعه  فخار علي الطوبيحتوي  م؛

 ۹٫٦ـ۹٫٥٥االسرة التاسعه عشر الطبقه العليا. الجدار الشمالي (العرض: تغطي طبقه من كسر اناء ربما يؤريخ ب عشر.

3Fم) يحتوي ايضاً علي كسر اناء فخار يرجع لتأريخ مماثل ۳٫۲دعامات ال م؛ بروز

 أواخر إلى إنتاج يشير : ال احد منهم3

                                                 
امل احمد محمد، اميره فراج امام،   ، ده عبد العزيز محمدوجيترك في هذه البعثة: أيمن عشماوي، خالد مجمد ابو العال، هدي كمال احمد، شا *

، فاطمه حسين حسن، غاده عصام حسن، اسحاق حليم جابر، محمود ثروت، مروه احمد محمد، نهله رفعت أحمد محمددينا ر اسماعيل أحمد، عم
سمير و ال عبداشرف سحر عبد الراضي، سحر قدري محمد، شيماء محمد عبد الحليم، تامر احمد محمد محمود، والء عمر محمد،  محمود علي،

ماكس –راِو، المرممون حسام خضري عبد الرحمن، حسن فواز امين، اسالم ابراهيم احمد، مينا مرزوق سوريان. ومن جامعة ليبزج: ديتريش
ك، بيتر يوهانس كوليت، مورجان دى دابر، كالرا ديتز، أسيا موللر. كان هذا العمل الجزء الثالث من المرحله كريستوفر برينين ،بيرس دورف

بالتوازي مع أعمال  ).DFG(من الجمعية األلمانيه للبحوث  بتمويلمصر). “(مركز عقيده اله الشمس في هليوبولس”التجربيية من مشرع بحث 
و بتمويل من السفارة األلمانية  ASJA MÜLLERالوسائل والتقنيات للعمل األثري ونقل النصوص، برئاسة الحفائر تم إعداد دورة تدريبية عن 

تلقى خمسة أعضاء من هذه الدورة شهادات تشهد بمشاركتهم الناجحة في هذا البرنامج و يعود  في القاهرة، بحضور عدد من مفتشي آثار المطرية.
 .  هنكل جيردا ومؤسسة برتولد البنجر المزيد من الدعم لهذا المشروع لمؤسسة

ير وقد مثل المجلس األعلى لآلثار المفتشين: غاده سامي ابراهيم، هاني فكري اسحاق و والء علي محمد. و نحن نتقدم لهم بخالص الشكر والتقد
انيه بالقاهره و المعهد االلماني لالثار. ونحن دعمت البعثه الي حد كبير من خالل الجامعه االلم الماضي، لمساندتهم وتعاونهم معنا. كما في الموسم

 ها.  نالتي ال غني ع لمساندتهمهيلر سباستيان و الدكتور ستيفن ج. سيد ماري في غايه االمتنان لالستاذ 
1 :                       أنظره إلطالع على المنشورات السابقة للبعثة المصرية األلمانية المشركاو معالجةالسوف تعرض النتائج في التقارير المقبلة بعد     
 A. ASHMAWY – D. RAUE, The Temple of Heliopolis: excavations 2012 – 2014, in: Egyptian Archaeology EES-
Bulletin 46, spring 2015, 8-11; M. DE DAPPER – T. HERBICH, Geomorphological and geophysical survey, in: 
Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring 2015, 12 – 13; A. ASHMAWY – D. RAUE – M. BEIERSDORF – M. 
DE DAPPER – T. HERBICH, Report on the work of the Egyptian-German Mission at Matariya/Heliopolis in spring 
2014, ASAE (forthcoming), A. ASHMAWY – D. RAUE – M. DE DAPPER – T. HERBICH, Report on the work of the 
Egyptian-German Mission at Matariya/Heliopolis in Autumn 2012, ASAE (forthcoming) and M. ABD EL-GELIL - 
R. SULEIMAN - G. FARIS - D. RAUE, The joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis in Autumn 2005, in: 

MDAIK 64, 2008, 1-9.  . 
2 A. ASHMAWY – D. RAUE – M. BEIERSDORF – M. DE DAPPER – T. HERBICH, Report on the work of the Egyptian-
German Mission at Matariya/Heliopolis in spring 2014, ASAE (forthcoming), 
لخبرتها    3  Pamela Rose نحن ممتنون جدا الي      
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 . هذا من شأنه أن۱۹سرة خالل عهد ا، وربما خالل فتره زمنية متقاربه شيدو قد الجدران يبدو أن كال و. 4F4.الرعامسة

على الخاص به  النصر عمود نصب حيث، في اتجاه الغربم ۲٨۰ مرنبتاح علي بعدل المعماري النشاط يتناسب مع

5Fأمام المدخل. قاعدة 

5  

 

 
 هليوبوليسلفي المعبد الرئيسي  الفحص: مناطق 1شكل رقم 

 
 ي لهليوبوليسللمعبد الرئيسالشمالي المحيط السور  :210المنطقه  :2شكل رقم 

 
                                                 
انظر.                                                                     طه في عرب الحصن،يثلة في الجدار الداخلي  للبقايا الخارجيه المحللدعامات المما 4  
 A. Tawfiq – H. Al-Azam – D. Raue, Two Excavations at Arab el-Hisn, BSEG 19, 1995, 41-43 with Fig. 2-3.      

                                                                 
5 A. Tawfiq – H. al-Hazam – D. Raue, Two excavations at Arab el-Hisn. Bulletin de la Société d'Égyptologie de 
Genève 19, 1995, 44-46. 
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تم العثور على تجمعات مماثلة من الفخار في طبقات  .۳۰ سرهاألعلي  تمأل الفجوة بين الجدارين التيتقتصر اللقى االثريه 

6Fقبل الميالد. ٤) التي يمكن أن أن تؤرخ إلى القرن ٥(المنطقة  هبناء االسوار الجنوبية الخارجي

الالحقة  اظهرت الحفائر 6

قبل الميالد و على قاعدة من الفخار وعملة معدنية من  ۱٤جر الجيري، و التي يمكن أن تؤرخ  بالقرن أنقاض لكتل من الح

 عصر المماليك.

 

سمح و لقد  .المسله مزدحم في أماكن مثل ميدانالتسعى محافظة القاهرة لتحسين الوضع المروري : ۲۳۱حفائر المنطقه 

لقسم الشرقي من ما يطلق عليه انها تهدف في ا ).۳(الشكل  ۲۰۱٥س إنشاء هذا الطريق لعمل حفائر بحجم صغير في مار

بينما تم تحديد اآلخرين على أنها إطار رصيف البناء  7F7.بيتري ي.م.فحصن فترة الهكسوس" كما وصفت من قبل  ضفه"

8Fهليوبوليس".ب االمقدس، "الرمل العالي

ب المياه أكثر من نصف متر فوق منسوالي يصل جدار و لقد تم التوصل الي  8

يحتوي الطوب اللبن من ناحيه  قبل الميالد. ٤اتلفت الطبقات العليا من خالل الحفر المليء بالفخار من القرن و لقد  .الجوفية

اخري علي فخار من اواخر الدوله الوسطي، عصر االنتقال الثاني وعدد قليل من شقف الفخار من عصر الدولة الحديثة 

 م وغير قابلة للمقارنة  مع أحد الجسور للجدار. ٤۰يبلغ مقاس عرض"ضفه الحصن" حوالي وفقا لتخطيط بيتري،  المبكر.

ل المصطنعة التي تتضمن على وجه الحصر تقريبا فخار من امن بناء الطوب يقدم دليل على تراكم الرم (سكشن) قطاع

مرتبط بهدم أجزاء كبيرة من جبانه او رصيف الميناء ربما كان بناء الجسر  عصر الدولة القديمة وانقاض الطوب اللبن.

9Fعصر الدولة القديمة.

9   

 
 : حفائر ميدان المسله231: المنطقه 3شكل 

                                                 
6 A. ASHMAWY – D. RAUE – M. DE DAPPER – T. HERBICH, Report on the work of the Egyptian-German Mission 
at Matariya/Heliopolis in Autumn 2012, ASAE (forthcoming).    
7 W.M.F PETRIE – E. MACKAY, Heliopolis, Kafr Ammar and Shurafa, BSAE 24, London 1915, 3-4, Pl. I.  
8 H. RICKE, Der „Hohe Sand in Heliopolis“, in: ZÄS 71, 1935, 109-111.   
9 D. RAUE, Heliopolis und das Haus des Re. Eine Prosopographie und ein Toponym im Neuen Reich, ADAIK 16, 
Berlin 1999, 471-472.   
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 كتل مصطبه مناستخدام  اعاده م في اتجاه الشمال علي ۲۰۰اثبتت الحفائرالسابقه التي قامت بها وزاره االثار حوالي 

۱۲٫10Fم ايضاً كتل من عصر االسره في اساسات رصيف الميناء. هناك، تم استخداالحجر الجيري 

صناعه استخدمت  10

هذه المواد المتراكمه وزاد استخدام هذه المواد في وقت الحق الي ان تم تغطتها  الطوب اللبن لرصيف الميناء مداميك

لبناء الرئيسي للطبقات ان رصيف الميناء ال يمكن ان يكون مرتبط بمشروع اهذا المقطع بالتاكيد اثبت ) ٤(شكل  بالكامل.

11Fكما اقترح من قبل. ص بالدوله الوسطي واقامه المسالت بواسطه سنوسرت االول.االخ

و يبدو كذلك ايضاً تأريخ البناء  11

12Fبفتره العصر المتاخر

 من غير المحتمل. 12

 

 
من عصر الدوله الحديثه المبكر فوق قمه الرمال ، طوب لبن ۲۳۱: مقطع راسي في رصيف الميناء في المنطقه ٤شكل 

 متراكمه.ال

 

جدار  الجزء العلوي من الحصن". لم يصل ضفه" الغربي من المقطع نقل الحفائر إلىهذه  تهدف : ۲۲۱حفائر المنطقه 

رصيف الميناء مع  تالقي وقد  .سم ٧۰لنحو هذا المنسوب  خفض بعدظهر  منسوب المياه الجوفية، حيث فوق الطوب اللبن

 البناء مثل هذا لبناء استخدم اللبن الطوب ليس فقط، مرة أخرى). ٥قم شكل ر( 213WY الجزء الغربي من المربع في

كسر الحجر الجيري المشطوف الجانبين ذو اللون االصفر سم تتكون من  ۳۰طبقات سمكها علي االقل  الضخم، بل هناك

اب و أرضيه ، حيث كسي بعناصر حجريه من اجل االعتاكمت في مشروع بناء المعبد الضخمالماذل الي البني كما تر

  .قبل الميالد ۱٦القرن  البناء الي إلى تاريخ مرة أخرى  الطوب الموجود في يشير الفخار.. المداخل و الحلي المعماريه

 

                                                 
10 M. ABD EL-GELIL – A. SAADANI – D. RAUE, Some Reliefs and Inscriptions from Matariya, in: MDAIK 52, 1996, 
143-156. 
11 B. OOGHE, The High Sand of Heliopolis: A Revision of Raue, in: GM 204, 2005, 105-110. 
12 RAUE, Heliopolis und das Haus des Re, 81-83. 
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و طبقات من الحجر الرملي المتكلس (اليسار) مع كتله منقوشه ” لضفه الحصن“الطبقات العليا  :۲۲۱المنطقه  :a٥شكل 

 .Pieter J. Colletرسم ، تمثال ملكي (اليمين) من البازلت لنختنبو االول و

 

 

 

 
 كتله منقوشه من البازلت لنختنبو االول: ۲۲۱: المنطقه  b٥ شكل رقم
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االحجار  التي تنتمي الى )٥(شكل  213VW المربع الجزء الشرقي من في البازلت ألواح مجموعة من تم العثور على

الجغرافيه من خالل شكل تمثال حابي  مسيرةتظهر ال عروف للملك نختنبو االول.االساسيه الزخرفيه للمعبد المغمور الغير م

القاليم   ا التي تعرض مناظر ،تقريبا كامله مشاهد ثالثةب ل. يتم االحتفاظالراكع، الذي يوفر البضائع و المنتجات لوادي الني

مدينة  يوم، اقليم ميدوم وفي الف Heraclopolis، على سبيل المثال، منطقه مصرالعليا في ۲۲و  ۲۱ ،۲۰

Aphroditopolis  في نهاية هليوبوليس. بدامع فيكرالنشاط المعماري للملك ، ذُ ۲۲/ أطفيح. وراء النص الخاص باالقليم 

13F .فارغة تركتأعمدة النص و حابىشكل  مع مشهد آخر هناك هذه الكتلة

أتوم " منظر هوفي كل  مواجهتهتم ي الذي اإلله 13

االلواح التي تم العثور عليها فوق الطبقه  هذا المكان المقدس.له  مخصصة على االرجح هو الذي لهاإل ،"هليوبوليس رب

جدران  بقايا يبدو أنهم .السميكه لكسر الحجر الجيري، البعض منها يحمل بقايا نقش غائر و كذلك نجوم من زخرفه سقف.

 العصور القديمة المتأخرة من حديثهمباني في  أخرى همر إعادة استخدامهافي  تستغلالتي ا ، من الحجر الجيري مزخرفه

 المقطع الغربي من هذه المنطقة منفي  الدولة القديمة نشاط وجود أدلة على هناك ايضا .طىالقرون الوس روعص أو

يشبه  ناءال المرمر كبير من جزء تم العثور على ۲۰۱٥في خريف الحفائرمزيد من السطح ل تنظيفاثناء  رصيف الميناء:

 هليوبوليس،معبد ل نذريهال هذه القطعهحمل االسم الذهبي لحورس و اسم التتويج للملك مرن رع. ) هي ي٦شكل رقم (الدلو.

.المطريةفي  الشمس بدامعفي  الملكي النشاطعلى زيادة دليل لا مع تماما ناسبت ثالث ملوك االسره السادسه تبرع بهاالتي  14F

14 

 

 
 مرن رع لبستر لـ: إناء من اال۲۲۱: المنطقه ٦شكل 

 

                                                 
انظر: مليات الجغرافيه، لمقاطاعات اضافيه في الع                                                                                                 13
Daniel von Recklinghausen, Die sogenannten Zusatzgaue: ein Überblick, in: A. Rickert and Bettina Ventker 
(eds), Altägyptische Enzyklopädien. Die Soubassements in den Tempeln der griechisch-römischen Zeit: 
Soubassementstudien I, Wiesbaden 2014, 128-130, 141-145. 
14 S. Voss, Untersuchungen zu den Sonnenheiligtümern der 5. Dynastie. Bedeutung und Funktion eines 
singulären Tempeltyps im Alten Reich, Dissertation Universität Hamburg, Hamburg 2004, 164–169, 183. 
 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=215482
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=215482
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 213WYمع قطع من تماثيل ملكيه في المربع ضفه الحصنمن : قطاع راسي في الجزء الغربي ۲۲۱: المنطقه ٧شكل 

 

 

 

، يمسك ملك راكع يصور ضعف الحجم الطبيعي تمثالل ،)٧(شكل  ملكي جذع تمثال تم االكشف عن شرقاً، متر 20حوالي 

مرنبتاح: (با ان رع ـمري ان  للملك تتويجا اسم كتفه األيمن رطوش الذي علىالخ. يظهر )٨(شكل شئ نذري امام صدره 

15Fاسالفه، تماثيل أنه يغتصبايضا  هذا الملك عرف ان ولكن منذ امون).

  التقريبيه محطةال ؤخذ على أنهأن ي فقطيمكن  وهذا 15

 موثق ا الملك في معبد هليوبولس. حيثل. و علي الرغم من ذلك انه يتناسب مع وثائق تخص هذهذا التمثال األصلي للتأريخ

العام الخامس من حكمه و في  الليبيين انتصاره علىب متعلق نقوشمعمود ، المتوسطة الحجم المسالت، ماليين السنين بمنزل

16Fغرفه منفس و لقي اثريه اخري

16. 

17Fاحجام مختلفهره بالتماثيل الصغيالتماثيل و مثل هذهالعصر المتأخر يصادف و عصر الدولة الحديثةطوال فتره 

، غالبا ما 17

18Fلهليوبوليس او / و الكرنك. المقدسةالشجره  أحيانا مع ترتبط، الملوك اءاسمب ين قراب تقدم

18 

                                                 
            انظر علي سبيل المثال، الفناء المفتوح لمعبد رمسيس لثاني في االقصر للتماثيل المعاد نقشها المنحتب الثاني و رمسيس الثاني          15
H. Sourouzian, Les Monuments du roi Merenptah, SDAIK 22, Mainz 1989, 156 . 
16 RAUE, Heliopolis und das Haus des Re, 94-95, 126, 368-373; Sourouzian, Monuments du roi Merenptah, 
55-62. 
17 B. LURSON, Zwischen Kultabbildungen und Kultrealität: die Rolle der ikonographischen Dynamik, in: H. 
BEINLICH (ed.), 9. Ägyptologische Tempeltagung: Kultabbildung und Kultrealität. Hamburg, 27. September - 1. 
Oktober 2011. Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3 (4), Akten der ägyptologischen 
Tempeltagungen, Wiesbaden 2013, 229 Anm. 9. 
18 M. MINAS-NERPEL, Der Gott Chepri: Untersuchungen zu Schriftzeugnissen und ikonographischen Quellen 
vom Alten Reich bis in griechisch-römische Zeit. Orientalia Lovaniensia Analecta 154. Leuven 2006, 425-
429. 
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 213WY-1-2، المربع ۲۲۱، المنطقه تمثال يحمل خرطوش مرنبتاح: ٨شكل رقم 

 

 

 هذا العام، درس .هليوبوليس معبدالجزء الجنوبي الشرقي للسور المحيط لتوثيق قد تم فحص و: ۰۰٥ منطقةالحفائر 

 متر. واحد حواليل الطوب اللبن انقاض هائلة من طبقة علىه كان مبني اتضح أن .الشمالي المحيط سورال أيضا

 األساسي. البناءب تكون مرتبطة  قد طبقات منحدرة، التي الجدارويظهر ، خصوصاً في الجزء الغربي

 

 ايمن عشماوي و دترش راوي

 

 

 

 

 

جدار الطوب اللبن المتموج بهليوبوليس: تهدف اعمال الفحص او االستكشاف للجدار الخارجي لتمينوس في : ۰۰٥ منطقةال 

ركزت الدراسة و لتسليط الضوء علي البناء الداخلي و المبني فس قطاعات بمزيد من التفاصيل. ۲۰۱٥هليوبوليس في ربيع 

19Fفي الماضي التخمينات لعدد من التي فتحت الطريق ،الغير منتظمة متموجةال الفنية للمداميك على الخلفية

19. 

لبنه  من أساسا يتكون الداخلي البناء أن المقطع االفقي يظهر جزأين. عند تقاطع على الجدار مستعرضبشكل  مقطع وضع

 اجهة الخارجيةالو فيالتي تكون بالجنب  الطوبة المجانبه اي منالبناء اللبني  أيضا يتكون مع ذلك، ورأسيه (اللبنه الموجهة)

 أربعة أمتار، أكثر من مسافة بعد دخل الحائط. م  ٤ حوالي يصل فقط ولكن للعيان واضح . الرابطمستعرضال المقطعو

                                                 
من اجل االفتراضات المحتمله للتصور البدائي للمحيط االزلي، انظر                                                                                              19   
P. Barguet, Le temple d'Amon-Re à Karnak. Essai d'exégèse, Recherches d'archéologie, de philologie et 
d'histoire 2, Le Caire 1962, 31-32 ; for a critical review of this hypothesis, see H. Chevrier, Technique de la 
construction dans l'ancienne égypte. Murs en brique crues, RdE 16, 1964, 11–17. 
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، ال البناء داخلعملية التخفيض نتيجة ل إذا كان هذا هو أو القطاعات ربط المقصود به كان سواء . خط مستقيم ال يتبع الرابطا

 عمق الجنوبي في المقطع الجانبي واضحا في لم يكن أن الرابط االفتراض األول حقيقة هذاويدعم  . غير واضحيزال 

 تم فقط تقويه .بالطوب الداخلي البناء في عناصر ربط أي  في استخدام غياب أن هناك االستكشافستة أمتار. وأظهرل الجدار

 .هالمون عن طريق استخدام للجدارالواجهة الخارجية و  االنتقاليالمقطع 

 
 : منظر متساوي القياس إلعادة بناء السور الخارجي للعصر المتأخر۹شكل رقم 

 

 
 : صف من الثقوب في السور الخارجي للعصر المتأخر۱۰شكل رقم 



10 
 

 
 م۲۰تقريبي للجدار ليس اقل من  : إعادة بناء۱١شكل رقم 

 

 مقطع رأسي حفر قدجدار، الخارجية لل الواجهةفي  )۱۱۰۱، الشكل( المرتبة المنتظمه الثقوب معنى من أجل توضيح

قطع من  البناء. لم تكن هناك م داخل م ۱٫۳۰ -۱٫۰۰ لحولفي االساس تصل  الثقوب العرضي. يبين ان االتجاه في اضافي

 تم ادخال حيث ،بالكرنكو منتو  آمون رع معابدل علي عكس االسوار المحيطةالثقوب.  أي من هذه وجدت فيقد  الخشب

 منبقايا تبقى في الثقوب  ربما هليوبوليس في حالة ،داخل الحائط اتجاه عرضي في م٤طول حوالي ب عوارض خشبية

، التي طبقه ۱٤حوالي  االتجاه الرأسي في الثقوب المسافة بين ر. تكونجداالخارجي لل الشكل إلنهاء المستخدمة السقاالت

قوالب رأسيه مما يعني تقريبا  أربعة حوالي األفقيةللعمال. المسافة  كافيال االرتفاع التي توفرم، ۱٫٨ حوالي تكون

 الحفرة  .منصات للعمل بمثابة يمكن أن تكون بسيطة، التي ألواح بسهولة عن طريق سدها تم قد هذه المسافة سم.٨٧حوالي

 افتراض وجود درجة. بعد ٤٥حوالي  ولكن استدارت، الجدار الخارجي على عمودياً  ال تمتد مقعرال نهاية الجزء في االخيره

. باختصار، جزئيا لبشكل منعزقف بنيت في وقت سابق وت محدبةال قطاعاتال يقترح أن التسجيل اآلثري، فإن هذا السقاالت

 :البناء لعملية األولية التالية الفرضية تحديديمكن 

 .محدبةالو مقعرةاللقطاعات ا، االمتطابقة مع أقسام منتظمه البناء إلى منطقه تم تقسيم في اول خطوة )1

 نحناءالا انشاء و أبعاده في القطاعهذا  )، من أجل الحد من۱الجزء  ۹مقعر (شكل رقم  بقطاعبناء الجدار  يبدأ )2

 البناء. لتقويه المونه  االركان ببناء الدعامات باستخدام بناء الالزم، سوف يتم في البدايه 

 .في نفس الوقت عدة أقسام على في وقت واحد من الناحية النظرية يمكن تنفيذها هذه الخطوة

 رانحدالا بسبب تصاعدي. منحنى يمكن ان يكون قد تم رصه في الطوب، مستوى مناسباحد االركان ل يصل )3

 المونه غياب، على الرغم من االستقرار درجة عالية منضمان  ، تممقعرة الطوبطبقات و بأكملهقطاع الجانبي لل

 .الداخلي البناء في

، من تأثير إيجابي، ولها الصدفه تأثير ينشئ هذا قليال. محدب منحنى بشكل العرضياالتجاه  تم رص الطوب في )4

 .ثابتة نظروجهة 

 قطاعاتال بناءبدأ ي، طبقاتال إلى اثنين من ما يصل قد ارتفع) ۱، النوع ۹ الشكل( المقعر الجزء بمجرد ان )5

من  مقعرة طبقاتمقابلة ي و يالطول في االتجاه طبقات الطوبمن  محدبيشكل شكل  هذا .المجاورة محدبةال
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الخارجية  الواجهة .۱نوع لل المجاورة القطاعات خاللمن  الجانبية تم إصالح األبعاد . بشكل مستعرضالطوب 

 .بشكل واضح فصل القطاعات تم واحد قالب راسي، لذلك قد نحو خطوات إلى الوراء تتراجع ۲ لقطاع النوع

بعمق  من الجدار البناء روابط في متجاورةال قطاعاتال تم بناءي، لعمليةالناحية ا من أكثر منطقيةيجعله  ألن هذا )6

يكون  يحتمل بهذه الطريقة، ألسباب ثابته.  تماما ليست من الضروري متواصل لربط بناء حوالي أربعة أمتار.

عات الراف دون استخدام خطوة خطوة كون ارتفعربما قد ي متر، 20حوالي و ارتفاعه  م۱٧ار حوالي دسمك الج

 القامة منحدرطريق  اك وفقا لذلك يتعامل اإلنشاء الذي يكون تحت الجدار .خارجية منحدرهطرق  أواألوناش و

 .بأنفسهم

7(  

 ماكس بيرس دورف

 

 

 

من  أساسية عمليات حفر تسع أجريت في منطقة "مزرعه السجون". عمليات المسح الجيومورفولوجيالمسح االثري ـ 

 حفرعمليات ال ).۱لشكل(۲٤۲ و ۲٤۱ قرب منو بال ۲٤۰، ۲۳۱، ۲۲۱، ٥منطقة ال في ديبرالدكتور مورجان  قبل األستاذ

20Fطبيعه الجزيره في اواخر عصر البليستوسين، المعرفة حول زادت من

 مره اخري  المنطقة. وقد تم تحديد تقوم عليها التي 20

 . تم تحيد أدنى جزء منالدوله القديمةالمبكر و ، عصر األسراتعديد من مراحل االشغال ألواخر عصر ما قبل التاريخال

القطاع الشرقي  في تكون أعلى نقطةفي حين أن  ۲۰۳)، منطقة الخميس (ال سوق مركز تسوق منطقه حتى اآلن في الجزيرة

طبقات  يمكن تتبع قمة هذه الرمال. خصوصاً  على وضعت سنوسرت األول مسلة يبدو أن .م۱۱٫٥٨ـ ب ۲۳۱منطقة في ال

، )۲٤۰المنطقة ( تيمينوسال الشمالي من الجزء .متر ۲٥۰نحو  امتداد علىالميالد  خر االلف الربعه قبلاوافي  االستطان

 من قدر كبير كثيف معوجود اعمار سكاني  من االسره السادسه الي االسره الثالثه عشر إلى مستمرةالطبقات ال أشارت

.المجسات في المواد األثرية 21F

21 

 

 

 

 ملخص

 

ة األثرية المصرية األلمانية في المطرية أعمالها في معبد هليوبوليس، ذلك الموقع المهدد بشدة من واصلت البعث         

، رصيف الميناءتم اعاده اكتشاف اجزاء من  الرئيسيالمعبد  نطقهجراء اإلنشاءات الحديثة وعمليات إلقاء المخلفات. في م

قبل الميالد علي  ۱٦بالقرن  د تاريخ انشاء البناءيحدتم ت. وليسبهليوب” الرمال العاليا“او ” حصن الهكسوس“باسم  ةالمعروف

 رصيف الميناءوقد استخدم اساس كسر الفخار التي تم جمعها من الطوب اللبن و الحفر المدمره من العصر المتاخر. 

تصوير  حملت البازلت بالطات من ق.م): مجموعة ۳٦۳ـ ۳٨۰بناء لمعبد غير معروف حتي االن لنختنبو االول ( رضيهأك

 من عصر الدولة الحديثة. وتؤكد الدراسة منبطحملك تمثال لجذع في. وعالوة على ذلك، تم اكتشاف جغراموكب 
                                                 
20 M. DE DAPPER – T. HERBICH, Geomorphological and geophysical survey, in: Egyptian Archaeology EES-
Bulletin 46, spring 2015, 12 – 13. 
             ض التفصيلي في التقرير القادم بعد االنتهاء من تجهيز اللقي الفخاريه.                                                           سوف نتابع العر  21
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ول ألملحوظا فضال عن امتداد في وقت الحق  رصيف الميناءالجيومورفولوجية افتراض وجود الجزيرة في منطقة 

 ماقبل التاريخ في أواخر األلفيه الرابعه. مستوطنة

 


