
 األثريةل عماألاتقرير 

٢٠١٦و ربيع  ٢٠١٥في خريف  هليوبوليس لمشتركة في منطقة المطرية/لبعثة المصرية األلمانية ال
*

 

 شتيفانيا شولزايمن عشماوي / ديترش راو / كريستوفر بيرنيكي / كالرا ديتسي / توماس جرايشن / 

       

جامعة معهد جورج شتايندورف ب آلثار وألثرية المشتركة بين وزارة اللبعثة ا موسم الربيعالحفائر لتم إجراء أعمال  

مع اعمال ترميم استمرت حتي  ٢٠١٥ اكتوبر ١٢وحتى  سبتمبر ١هليوبوليس بدءاً من  ليبزج األلمانية في منطقة المطرية/

علي ( ١)شكل رقم ر ائأعمال الحف تركزتوقد . ٢٠١٦ابريل  ١٣فبراير حتي  ٢١و قد استانف العمل من . اكتوبر ٣٠

، حيث بقايا معبد نختانبو االول )المنطقة السجون ةالمعروفه بمزرعفي المنطقه  ،ةللمعبد غرب المسل ةالمنطقة الرئيسي

٢٢١) .  

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

االميرتادروس بركات، عزت المغاوري محمد،عائيشه حليم جابر، محمد ثروت، مروه عادل صبحي، محمد عاطف محمود، سحر عبد الراضي، 

د، حسن حكيم عزب محم و المرممون شيماء محمد عبد الحليم، تامر احمد محمد محمود، والء عمر محمد، اشرف عبد السمير ساره قدري محمد،

و صوفي محمد علي عبدهللا، اسامه شكري فخريو رجب بدري در، مينا مرزوق سوريان.، مي كمال عبد القافواز امين، اسالم ابراهيم احمد

مكسميليان كريستوفر برينينك، بيتر يوهانس كوليت، مورجان دى دابر، كالرا ديتز، –برجمن،سوزي  ش راِو،من جامعة ليبزج: ديتريبمساعده 

 .، ياكوب يورديسكي، فيرج بيبشتس، لوتس بيبوكو، ماري كريستيان شرودرو استفانيا شولتسأسيا موللرجورج ، مارينا يونج، 

ونحن ممتنون أيضا لنيكوالس  (.ريكي بمصرمن خالل منحه من صندوق منح اآلثارمركز البحوث االمبتمويل من  ٢٠١٥في خريف العمل  كان 

األلمانية الهيئه  ، و٢٠١٦منذ ربيع عام  في متحف المطرية.والموجوده مؤخرا  هكتشفلما اللقي االثريةوارنر لرعاية لتصميم وإنتاج بطاقات 

معبد الللعمل في  جورجينا المزيد من الدعم من قبل مؤسسة شيف و تلقينا .)مصر( في هليوبوليسدعم مشروع "مركز عبادة إله الشمس تللبحوث 

معسكر الجيش ب هالسابق ائرديتريتش ألعمال الحف-موعة رانلمج ة األوروبية للتعليم والثقافةومن قبل المؤسس (خميسال/ سوق  ٢٠٠ نطقةالم)ي

 .(٢٣٢منطقة ال)

 .٢٠١٦الذي انضم للفريق في ربيع  قراشين وتوماس بروين م التطبيقية مع كاي كريستيانلعلوماينز لجامعة  ٢٠١٦ويشمل التعاون منذ يناير 

فريدمان )المتحف  تحت اشراف جريتترميم والتقنيات، ال، دورة تدريبية لطرق ٢٠١٦مارس  ه فير الحاليائونفذت بالتوازي مع أعمال الحف

 اليوناني الروماني من جامعة اليبزيغ(.

والء عمر و صباح عبد الحليم أحمد  ,حليم جابر، محمد سيد سيدتشين عمرو اسماعيل أحمد، إسحاق األعلى لآلثار من قبل المفوقد مثل المجلس 

رئيس ح الدماطي والدكتور محمود عفيفي من قبل سعادة وزير اآلثار الدكتور ممدو ٢٠١٦وربيع  ٢٠١٥في خريف  بعظفتم دعم البعثة  محمد.

هم معنا. كما تعاونخالص شكرنا على دعمهم الكريم و لهم نود أن نعرب عنمدير المخزن المتحفي بالمطريه, لسيدة مهجة وا قطاع االثار المصريه

ا من هو الحال فى الموسم الماضى ، تم دعم البعثة الى حد كبير من قبل معهد اآلثار األلمانى . ونحن ممتنون لهذه المساعدة التى ال غنى عنه

 يفن سيدلماير.األستاذ الدكتور/ شت

هرة الدكتور وقد زار البعثة سعادة وزير اآلثار االستاذ الدكتور محمود الدماطى، وسعادة وزير التنمية المدنية الدكتور أحمد زكى بدر، ومحافظ القا

 قد تم مناقشة مزيد من الخطوات لتطهير الموقع من الرديم . ٢٠١٦مارس  ١٢جالل السعيد ، وفى 



2 

 

 

 (١)شكل رقم 

 ٢٠١٥حفائراالنقاذ في  خريف  قد بدأت و. )سوق الخميس( لمعبدبا ٢٠٢و  ٢٠٠في المنطقة  ةتمت المجسات الطفيف و

ابريل وقد تمت حفائر إنقاذ اخري في  .(٢٣٢)منطقة  المنطقة السابقة معسكر الجيش جنوب شرق مسلة سنوسرت االولفي 

الي اكتشاف معبد جديد  مما ادي(، ٢٥٠ـ٢٤٧مناطق النادي الشباب في المطرية )ل في جنوب المبني الحديث ٢٠١٦

 .ني لرمسيس التا

(، مما  ٢٥٠-، ٢٤٧جنوب نادى بنى مؤخرا لشباب المطرية ) المناطق  ٢٠١٦وقد أقيمت حفائر إنقاذ أخرى فى ابريل 

 أدى إلى اكتشاف موقع معبد جديد لرمسيس الثانى
.

1
 

 

 :٢٢١حفائر المنطقة 

واستمر فى خريف  ،م غرب مسلة سنوسرت األول350حوالى الذي يبعد تم التنقيب فى بقايا معبد نختانبو االول،  

م حتى اآلن.١٠ ١٠xوقد تم الكشف جزئيا أو كلياً عن أحد عشر مربع  ( 2) شكل  ٢٠١٦وربيع  ٢٠١٥
2

 

                                                 
1

                                                                                                                         :      أنظراأللمانية المشركه  ثة المصريةللبع السابق نشرال 

A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, The Thirtiest Dynasty in the temple of Heliopolis, in: Egyptian 

Archaeology EES-Bulletin 47, august ٢٠١٥, 13-16; A. Ashmawy – D. Raue, The Temple of Heliopolis: 

excavations 2012 – 2014, in: Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring ٢٠١٥, 8-11; M. De Dapper – T. 

Herbich, Geomorphological and geophysical survey, in: Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring ٢٠١٥, 

12 – 13; A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, Report on the work of the Egyptian-German Mission at 

Matariya/Heliopolis in spring ٢٠١٥, ASAE (forthcoming); 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.   
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 (٢م )شكل رق

 

.لنختانبو جديدة من البازلت من منطقة دادو كتلة ٢٥اجمالى  قد اكتشف
3

مع الموكب مجموعة من بالطات البازلت  

الجغرافى
4

. بعض الثامن من اقاليم مصر العليامن االقليم االول الي وجدوا فى مربعين متجاوريين. وتمثل النقوش  

نصوصهم  (. ٣، وقد تم حفظهم بالكامل ) الشكل لآلقليم االول من اقاليم مصر العليانص نقوش و مثل تصوير  ،المناظر

. ومن Wetjez-Horوهو تصوير تقليدى باسمه ، اإلقليم الثانى، على سبيل المثال موجه لإلله أتون إله هليوبوليس

 مصرثال النص من االقليم األول لعلى سبيل الم ركز على االماكن المقدسة لإلقليم:ان بعض النصوص تالجدير بالذكر 

المدرجة من الجنوب إلى  ،الرئيسية  هاالربع مقدساتباإلقليم الرابع يمثل . يشير الى مصادر النيل وفيضانه السنوى  العليا

 مصر السفلى .القاليم  وحتى اآلن لم يعثر على آثر لتتابع . ميدامودالود ، طيبة وأرمنت، إلط:  الشمال

                                                                                                                                                         
2
كان في كل ،  هاألثري المجسات لكي نبداءسم تحت منسوب المياه الجوفية.  ١٢٠و ٤٠ما بين فيإفريز البازلت  نصوصنقوش وتم العثور على       

٢٠١٣و  ٢٠١١التي ألقيت هنا بين عامي  الرديممن  م 13إزالة حواليببدأ نأن  ناموسم على  

3
فينكلن ، ديتر كورس، كريستين اليتس و دنيال فون ركالينقهوسن لنصائحهم بخصوص النص.  أندريه بلوك، كارل يانسن لكل من ونحن ممتنون    

4
عن اللقي االثريه االخري لهذا النقش انظر :                                                                                                                            

A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, The Thirtiest Dynasty in the temple of Heliopolis, in: Egyptian 

Archaeology EES-Bulletin 47, august ٢٠١٥, 15-16 . 
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 (٣م )شكل رق

 

أنها تحمل  . و كذلك منحوت على كتل البازلتهزخرفة المعبد وتتضمن النقش االفقى وفوق الموكب الجغرافى يوجد 

، رب المعبد الرئيسى العظيممقدسات لإلله آتوم إله هليوبوليس، اإلله واستئناف تكريس الدليل لكال من اتجاهات النص 

نصوص أخرى تحتوي على وصلة  تيمينوس. في هالرئيسي المعبوده االنثيوهليوبوليتان حتحور ونبت حتبت وحتحور 

"عن المعادن بالنسبة لهم فعادي، لةرقاالذي يسافر األراضي الغ الشخصاشادة لملك بأنه "
5

م اآلثار في وهو "اعظ .

( يوميا )إلله الشمس(.bHs( العجل )aH"الشخص الذي يمسك ) نيه بواسظه. تعنون طقوسه الديهليوبوليس"
6

يتساوى  

 (4لباكر. )شكل رقم الصباح ازورق في  المولودهشمس مع الجودة اإلله 

                                                 
5
معابد من االسره من نقوش ك وماصيغ المدح لومن عصر االنتقال االول فترة  إلى نصوص ملوك ترجعالملك المأوى لشعبه يمكن أن تقديم  فكرة  

الي العصر اليوناني الروماني. ١٢  

 H. Grapow, Die bildlichen Ausdrücke des Aegyptischen. Vom Denken und Dichten einer Altorientalischen 

Sprache, 1924, 162-164 .                      انظر           ١٢لا فتره اواخر االسرهك مع جدار من المعدن لشعبه فى للمقارنة بين المل    

Elke Blumenthal, Untersuchungen zum ägyptischen Königtum des Mittleren Reiches I. Phraseologie, Berlin 

1970, 272  .  

6
رمل العالي" ويشهد توثيق تقديم قرابين الثيران البيضاء في هليوبولس من لوحه انتصار باعنخي ، حيث رافق زيارته  لحرم الشمس المقدس"ال 

انظر:  مهرجان تقديم الثيران البيضاء والحليب والتمر والبخور وجميع الجواهر والعطر الحلو، see Nicolas-C. Grimal, La stele 

triomphale de Pi(‘ankh)y au Musée du Caire, MIFAO 105, Le Caire 1981, 130-131 line 102 and pl. X.  

و.نمالكامل  ويصور هذا الحيوان كما الثور  
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 (٤م )شكل رق

 

جيد ال استخدام الحجر الجيريوإعادة  تدل علي تكسير ،الحجر الجيري كسر، طبقات كثيفة من البلطاتإلى الغرب من ا

 ، مما يؤديسم تقريبا ٤يصل إلى الذي سبب عمقها ب، جيده جدانوعية النقوش الغائرة  الجزء الداخلي من المعبد. في

  .ولالطقوس والنصوص الكبيرة الحجم مع اسم وألقاب نيكتانيبو أالوهم ينتمون إلى مشاهد  األبعاد. يتأثير ثالث

ي مصنوعة من الحجر الرملي وه .االول كبيرة من بوابة نيكتانيبو علي كسر البازلت بلطاتالغرب من  اليتم العثور 

الطبقي ينتمي إلى مرحلة الحقة من تدمير  (. تسلسلها٥)شكل رقم  المجاورة جبل األحمرمنطقه الالبني من -األصفر

.المعبد
7

-Ax)هليوبولسفي االثار  مكرس" االولبعض أجزاء من عتبات وعضادات تحمل نقوش التي تدعو نيكتانيبو  

mnw m Jwnw"). 

 

 (٥م )شكل رق

 

                                                 
7
، )االقليم أجزاء الموكب الجغرافي فوقتم العثور على معظم الكتل أعلى منسوب المياه الجوفية. في حالة واحدة، تم العثور على جزء من بوابة  

.المحارب الملئ طبقات الطين السميكة من سم  50فوق كتل اخريتم العثور على الخامس من اقاليم مصر العليا(.   
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ألسره لالمقدس تماثيل ذات حجم كبير من عصر الدولة الحديثة إلى الشرق والشمال من بقايا ساحة الحرم لوهناك أدلة 

على  تشيرطريقة غريبة جدا . بوابة من الحجر الرملي بقايا كسربو الهول بين كبيرألتم اكتشاف مخلب من تمثال  .30ال

(٦)شكل رقم  ١٨سرة الاألجد التشابه القوي خالل منتصف عهد وعود إلى عصر الدولة الحديثة، ويتربما  الروابط 
8
.  

 

 (٦م )شكل رق

 

بعد اكتشاف جذع  :٣٠ال االسرةمعبد  في الدوله الحديثهبشكل جيد إلى وجود تماثيل أخرى من  يشيروهذا من شأنه 

،٢٠١٥في وضع اإلندفاع في ربيع عام  الحجم الطبيعيأكبر من حجم تمثال يصور الملك مرنبتاح في 
9

تم اكتشاف   

آثار باهتة بقايا سم ويحمل  ٥٢تمثال قاعده الارتفاع  .٢٠١٥خريف في  علي قاعدهممتدة الجزء كبير من الساق اليسرى 

 (٧)شكل رقم  .لنقش

                                                 
8
   ،CG 42069 قارن منحوتات تحتمس الثالث، على سبيل المثال، القاهرة    

Georges Legrain, Statues et statuettes de rois et de particuliers. I. No. 42001-42138, Le Caire 1906, 40-41, Pl. 

XLI. and Cairo CG 577, Ludwig Borchardt, Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum 

von Kairo II, Berlin 1925, 126, Bl. 98; :انظر كذلك منحوتات حتشبسوت: Sphinx. Les gardiens de l´Égypte, Catalogue of 

the exhibition 19 October 2006 – 25 February 2007, Bruxelles 2006, 107 fig. 10. 

أبو الهول ألمنمحات الثالث،تماثيل ل خصائص مماثلة، على سبيل المثال، أبو الهول من عصر الدولة الوسطى تحم,تماثيل   Ludwig Borchardt, 

Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo II, Berlin 1925, 11-12, Bl. 63; انظر

 Les gardiens de l´Égypte, 95 and 220 Cat. 68, 73 and  210 Cat. 55 .كذلك تماثيل ابو الهول

 CG 661. هسبيل المثال القاهر، انظر على ناحية أخرى تبين مالمح أسلوب مختلفن منيكتانيبو األول لتماثيل أبو الهول     

Ludwig Borchardt, Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo III, Berlin 1930, 

9-10, Bl. 121, انظر كذلك: Sphinx. Les gardiens de l´Égypte, 90 fig. 9, 121 and 229-231 Cat. 87-88.  

9
 A. Ashmawy – D. Raue – M. Beiersdorf, Report on the work of the Egyptian-German Mission at 

Matariya/Heliopolis in spring ٢٠١٥, ASAE (forthcoming). 
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 (٧م )شكل رق

 

. ولالمتناثرة من معبد نيكتانيبو أالبقايا الالجرانيت األحمر إلى الشمال من  كسر بقايا تم العثور على مجموعة من 

مسطحة القمة ال تأريخاها بشكل دقيق.وال يمكن  ت( عانت لسوء الحظ بشدة من المياه وتآكل٨لملك )الشكل اصورة 

تماثيل علي الى حد بعيد كما يمكن أن يالحظ في كثير من األحيان  هلرأس يدل على وجود تاج مصنوع من كتلة منفصلل

أبو الهول لفترة الرعامسة.
10

 

 

 (٨م )شكل رق

 

                                                 
10

    فناء األول من معبد رمسيس الثاني الأبو الهول في  طريقالصف الجنوبي من  منحوتاتبمزدوج، مقارنة جزء المفقود يمكن إعادة بنائه كتاج لا 

السبوع.   ي واديف   Gaston Maspero, Les temples immerges de la Nubie: Rapports relatifs à la consolidation des 

temples, Le Caire 1911, Pl. CXX. 
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 .٢٢١منطقة بال الرديم( في طبقات 9األول )الشكل  وسرتنقش لسنتم الكشف عن  أثناء العمل في معبد نيكتانيبو األول، 

 

 (٩م )شكل رق

 

 نظريظهر الموسرت االول. من معبد سن جيده فطع اثريهجودة بواكتشاف رائع جدا ألنه يعطي انطباعا  هنأذلك ف رغم

عصر فن ن با لتأكد من عدم الخطأل سلوب يذكرنااال .الحب سد مهرجان طقوس، وربما كان اطارفي يجري الملك 

.الكرنك علي سبيل في الفترهالدولة القديمة، يختلف كثيرا عن نظرائهم من هذا 
11

من ثنين زخرفه الحمل ت القطعه 

.عمود الواجههقد تنتمي إلى عمود أوزوريس أو  لذا ،جاورة تالمالوجوه 
12

 مبنيمن  الوحيدجزء الهو  يعتبر، ختي االن 

 للدوله الوسطه الحرم المقدس اماعلى هذا التساؤل:  سوف تجيبمزيد من الحفريات  .٢٢١منطقة الاألول في  سنوسرت

 في وقت الحق. مباني اخري كتل فيالإعادة استخدام تم أو ببساطة  الملكتفس بعيدا عن مسلة فعال  شيد

 واقف النحت وتمثال قوالبانقاض معبد العصر المتأخر، تم العثور على عدد ما يسمى  فيومن بين االكتشافات األخرى 

الرابع و من العمالت تشهد لنشاط )ربما في اتصال مع تدمير المعبد( من القرن  اللقي االثريه .من البرونز لإللهة باستت

السادس.
13

 

 

 

                                                 
11

قارن علي سبيل المثال،    Luc Gabolde, Le “grand chȃreau d´Amon” de Sésostris Ier à Karnak. La decoration du 

temple d´Amon-Rȇ au Moyen Empire, Mémoires de l´académie des inscriptions et belles-lettres Nouvelle Série 

XVII, Paris 1988, pl. XXVII and especially Pierre Lacau – Henri Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à 

Karnak. Planches, Le Caire, 1956, Pl. XXV-XXVIII. 

12
 Pierre Lacau – Henri Chevrier, Une chapelle de Sésostris Ier à Karnak. Planches, Le Caire, 1956, Pl. 2-3, 9, 

12-41; Gabolde, Le “grand chȃreau d´Amon”, Pl. XIX-XX, XXVIII-XXXVIII 

13
نوسكي لتأريخه للعمالت نحن ممتنون لهانز كريستوف    
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 :٢٥٠ ،٢٤٧حفائر المنطقة 

وهذه المناطق مهددة بسبب خطط البناء الحديثة من قامت البعثة بعمل حفائر فى مناطق متعددة  ٢٠١٦فى مارس/ إبريل 

 قبل محافظة القاهرة.

 

لفخار المتالصق الذى تم اكتشافه يمكن طبقا لالطوب اللبن. و تحتوي علي سور من .a.s.lم  ١٢حوالى  :٢٤٧المنطقة 

 .248لموقع المعبد بالمنطقة ل سورومن أجل ذلك ربما يكون  عصر الدولة الحديثة المبكرتأريخه إلى 

غرب معبد نختانبو األولالتيمنوس بالمطرية منطقه : تم اكتشاف موقع معبد جديد داخل 248المنطقة 
14
 ١٤تم حفر  .

 ٢من .يشبه التاج الكبير لمصر العليا، ينتمى الى التماثيل ،رملىالحجر من ال ضخمتمثال  . بقايا م ٤ ٤xمجس حوالي 

إلى الواجهة او إلى الفناء األول  التي تنتميتم أكتشافهم فى القسم الشمالى والتي . ضعف الحجم الطبيعىمرات  ٣-الي

ربما  .اعاده تشكيلهوهذا التمثال قد تم  .(١٠) شكل  وجد فى نفس المربعإلله صغيروكذلك قد تم إكتشاف جزء من تمثال 

.قبل ان يتم إزالة اللحية نحب كاوكان فى االصل يصور إله مثل حابى 
15

 

 

 

 (١٠م )شكل رق

                                                 
14

 ينادي الشباب وانتهقد  تم بناء القاهرة أيضا على هذا الجزء من معبد المطرية. وكان  قبل محافظه من العمرانيهللتنمية  الحديثهركزت الخطط ا 

البناء أثرت على المنطقة الواقعة جنوب هذا المركز اعمال. مزيد من ٢٠١٥في عام  . 

15
المسلةب المفتوحمتحف الفي  عرضيو 1985وجد في المطرية في عام الذي تمثال مع القارن   : Ahmed M. Moussa, Seated statue of 

NHb-kA.w from Heliopolis, in: Hommages à Jean Leclant I, BdE 106.1, 479-483.   يقول مجلي ماسيري بخصوص التمثال

انظر.  انه خصصص لنحب كاوو، و يصور رمسيس الثاني  

“The so called statue of Nehebkau. A comparative study”, in: Journal of Intercultural and Interdisciplinary 

Archaeology 2, 2015, 25-33. 
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مقاس قطرها وفى الجنوب قد تم إكتشاف أجزاء كبيرة من أعمدة وكذلك قواعد أعمدة مصنوعة من الحجر الجيرى 

. النقوش الجدارية وبها خرطوش كبير ألسم الملك رمسيس الثانى يؤكد أن هذا الملك هو صاحب سم ١٨٠حوالى 

الفناءات االمامية لهذا المعبد. ويليه جنوبا حجر كبير ذو قمة دائرية وقد وجدت على جانبيه خراطيش من عصر الدولة 

وبه خصائص معابد الشمس  بدون اى بهو  سم ١٢٢الحديثة )يحتمل الرعامسة(. انه يدل على فناء واحد بحائط سمكه 

 لالعمدة او حلية او كرانيش.

. هذه الكتلة سم  ١٢٠يحمل مرة اخرى حائط سمكه  ،م جنوب اجزاء التمثال الضخم ٣٠وجدت الكتلة الجنوبية حوالى 

النقش الخشن الذى تم مالحظته فى معبد رمسيس الثانى بسوق الخميس فى وتظهر نفس اسلوب  تشكليهاربما تم اعادة 

المتـأخرة من حكمه، وسوف يقودنا ذلك إلى مالحظة ان معبدى اإلحتفال  الغترهربما يشير إلى الذي . والموسم الماضى

انها كانت بمحاذاة  ويبدومسلة سنوسرت االول الغربى من مركز عبادة إله الشمس ل انشأهم رمسيس الثانى فى المنحدر

 طريق ابو الهول إلى المسلة.لالغربى الطريق فى المؤدى من قناة ايتى المحور 

 منلمعبد أنه امتداد والذى يحتمل ومعبد نختانبو االول يشغل الفجوة الموجودة بين معبد سوق الخميس  ٢٤٨موقع المعبد 

 ،لمرنبتاح ورمسيس الثانى، ومن ناحية أخرىنقش المنحوته وكما تشير أجزاء من القطع عصر الدولة الحديثة المتأخر 

حيث ال يوجد أى الثالثين  واألسرةبين عصر الرعامسة البناء انشطه يوجد فجوة فى يبدو على األقل فى هذه المنطقة 

 .أو العصر الصاوى عصر االنتقال الثالثلفترة  يرجعوجود أى نقش دليل على 

 

 كسرمن على كمية صغيرة فقط تم العثور  .يبدو ان هذه المنطقة كانت بدون اى أبنية حجرية كبيرة : ٢٤٩المنطقة 

حفظت  التي يبدو انها عصر الدولة الحديثىة المبكرطبقات ، بدال من فترة الرعامسةطبقات مستويات  فيالحجر الجيرى 

 فى مستويات أعلى .

 

على اى طبقات أثرية بها لم يعثر ، و م تحت منسوب المياة الجوفية  ٢.٦ تقع هذه المنطقة علي عمق : ٢٥٠المنطقة 

بالماء. على  وتغطيتخلو من اآلثار علي اساس انها  ١٨القرن المنذ  خريطةرسمها على سليمة. هذه االمنطقة قد تم 

 بالمنطقة بحيرة مقدسة.ح انه كان يوجد ان يقتر  التيقن فى إعادة البناء المستقبلية للمنطقةالرغم من انه ال يمكن 

 

 :٢٠٢حفائر المنطقة 

وبذلك  (١١) الشكل  ٢٠١٦سوق الخميس( وقد تم عمل حفائر بها فى ربيع مركز التسوق )المنطقة غرب  تقع هذه 

.200منطقة بموقع المعبد بالالغربية بالمنطقه اتيحت أخر فرصة لمالحظة اإلضافات 
16

 

                                                 
16

في الوقت المناسب من خالل الشوارع والمباني في مركز للتسوق منطقههذا ال تشغل وفسكذلك   . 
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 (١١م )شكل رق

 

فى سوق الخميس معبد الرعامسة صرح من زاوية كتلة ، تم العثور على م١٩٠ ١٠xلهذا الشريط فى الركن الشمالى 

وكذلك كان جزء من الزخرفة  ،بمثابة إضافة الحقة الرابعخراطيش الملك رمسيس  بهاكتلة كبيرة محاط ب( ١٢الشكل )

.الخارجية
17

  

 

 (١٢م )شكل رق

                                                 
17

 Dietrich Raue, Heliopolis und من نصوص رمسيس الثاني، انظر قريبهرمسيس الرابع للنقوش إضافية للحصول على أمثلة أخرى    

das Haus des Re, ADAIK 16, Berlin 1999, 382. 
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إلى  التي تشير وم تحت سطح المياة الجوفية،  ١والى ح المعماريهمجموعة من العناصر ، قد تجمعت نااحيه الجنوب

وكذلك عمود من الحجر الجيرى وعضادات أبواب مصنوعة عتبات ، ومن بينهم بنيت جنوبا من المعبدوحدات إدارية 

الوحدات اإلدارية فى المحيط به بدرجة كبيرة ( ونجد ان العمود يش١٣زعف النخيل ) الشكل تاج بالجزء االسفل ل

.١٩٧٠فى فى تل حسين والذى أكتشفه الدكتور المرحوم عبد العزيز صالح  لهليوبوليساالشمالى 
18

 

 

 (١٣م )شكل رق

 

بناء يمكن  ث وحدات ثالالتي تحمل طابع مشابه، على األقل لتخطيط العام للمنطقة الغربية من سوق الخميس ل، باالضافه

م عن  ،٢٠-١٠تقع على بعد حوالى التي  ب المصنوعة من الحجر الجيرى، وعناصر البا خاللمن التمييز بينهم 

 بعضها البعض.

وربما فى سلم. وفى نفس المنطقة لصغير لعباده الشمس، كما يشير امذبح يوجد  ٢٠٢وفى الجزء الجنوبى من المنطقة 

.الثاني سيتيراكع للملك على تمثال  مبكراتم العثورنفس المحيط 
19

 

 

 أيمن عشماوى وديتريش راو

 

 

                                                 
18

 Abd el-Aziz Saleh, Excavations at Heliopolis I, Pl. XXXIV-XXXVI; Raue, Heliopolis und das Haus des Re, 

337. 

19
 Ahmed el-Sawi, A Limestone Statue of Sety II, from jwn (Heliopolis), in: MDAIK 46, 1990, 337-340. 
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 : ٢٣٢حفائر المنطقة 

) حصن والمعروفة المعبد الداخلى  حرم منعلى الحافة الجنوبية الشرقية  ٢٠١٥فى خريف اعمال الحفائر  تبدا

ح به بعد ان أصب . ولقد كان الموقع لفترة طويله من الصعب عمل بحث أثري(١) الشكل هليوبوليس  في( الهكسوس

من بالمنطقة القريبة سمح بعمل حفائر  مما ،٢٠١٥الموقع فى عام  الذي تركومعسكر للجيش المصرى فى المطرية، 

(. ١٤) الشكل  الداخليهالمعبد  سور
20

 

 

 (١٤م )شكل رق

 

: الطبقة ثال ث طبقات مختلفة يمكن تمييزها على الفهم اإلستيراتيجى للمنطقة.وقد ركز العمل الميدانى للبعثتين االخيرتين 

A   حديثة.الفترات الالتى يرجع تأريخها إلى  رديم السطح من طبقات متنوعة من رقيقة مترابطة 

ترجع إلى منتصف  ،وتتكون من عدة عناصر معمارية من الطوب اللبن الكثيف Bتظهر الطبقة وأسفل هذا المستوى 

الطوب  مداميكس، وواحد متر، ويمكن توصيفها على أنها أالسا عرضها الي صلعريضه، يجدران . العصر البطلمى

.من البناء البطلمىالسفلى 
21

تركيب مثل هذه األسس المتينة للبناء إلى أنهم قد شيدوها عمدا لتتحمل أوزان قد يشير  

 مختلفة للطبقات العليا.

                                                 
20

توسيع الشوارع المجاورة خططضمن تطوير بال همهدد ه المنطقهتركز على الحافة الشرقية للمخيم السابق ألن هذ لمجساتا  . 

21
 F. Leclère, Les villes de Basse Égypte au 1er :نظرة عامة حول مستوطنات األلفية االولي في مصر السفلى يمكن العثور عليها في 

millénaire av.. J.-C, Analyse archéologique et historique de la topographie urbaine, BdE 144 (Cairo 2008).  تم  

.المتأخر والبطلمي لعصرج منازل في تل الضبعة. اابرام ليمان،  الضبعة، انظر ج منازل حديثا في تلابرااكتشاف   S . Marchi (ed.), Les 

maisons-tours en égypte durant La Basse époque, Les périodes ptolémaïque et romaine, Actes de la table-ronde 

de Paris Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 29-30 novembre 2012, Nehet 2 (Paris, 2014), 57-68. 

انظر.   ،هليوبولسبقة في السا ائرالحفلالطالع على نتائج    
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صغيرة  مبانياكتشفت ثالثة  قدو العصر البطلمي:الطوب اللبن من من ورشة عمل لمبني الجنوبي يحمل أدلة  مجسال

يظهر  من شقف الفخار. تواحدة شكل لبنمتطرفة ، اثنان منهم مبنية من الطوب الال بيهجنوبالغرفة ه الشكل في الدائري

 المبانيقد يشير هذا إلى أن  بين اثنين من الطوب على الجانب األمامي، الذي يتجه شماال. مسافهشكلته  مدخل ه ثالثبال

ستخدام الدقيق لهذه األفران هو الا الرياح الشمالية السائدة. وحتى اآلن،بستخدام كانت تتنتمي إلى أسس أفران صغيرة 

 غير معروف.

ربما كان بمثابة ، الذي دائريالالطوب اللبن  بمبني( ١٤الشمالي )الشكل  المجسالغربي في  اللبن الطوب ررتبط جداي

ظهر يلموقع: باصومعة ميزة فريدة من نوعها عن كشف الومن المثير لالهتمام . ي المنطقةصومعة ألعمال اإلنتاج ف

من  بيضاوي ربما ينتمون إلى مرحلة البناء األصغر سنا.من قبل بعد آخر، وجدار بناء أكثر  تشكل ممر دائريجدار

و العمالتخالل تحليل اللقى الفخارية 
22

قبل  انيالبطلمي في القرن الثالعصر منتصف ب يمكن أن تمؤرخ Bوالطبقة  

تم العثور  سلسلة كاملة من النتائج الجديرة بالذكر:عن لهذه الطبقة  هاألثري االختباراتوعالوة على ذلك، أنتج  الميالد.

على  واقف ( و واحد١٥، واحد يجلس )الشكل حروكراتستمثاالن من البرونز إلله علي  الفيانس المختلفهبين تمائم 

 .الهيروغليفيةب مع نقش  ه، وعثر على جزء من لوحة خشبيمستطيلة قاعده

 

 (١٥م )شكل رق

 

                                                                                                                                                         
Abd el-Aziz Saleh, Excavations at Heliopolis II, Ancient Egyptian Ounut, the site of Tell e-Hisn-Matariyah 

(Cairo 1983). Parallels can also be found in Naukratis: 

http://www.britishmuseum.org/research/online_research_catalogues/ng/naukratis_gr 

eks_in_egypt/topography.aspx. 

22
ويستند تاريخ قطعتين العمله على تقييم المسكوكات للدكتور هانز كريستوف نوسزكي / فرانكفورت. تم سكها في عهدي بطليموس السادس /  

قبل الميالد 163-170الثامن حول   . 
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ويبدو أن  .القرن الثالث و الرابع قبل الميالدالتي يعود تاريخها إلى  Cعتلي الطبقة تالبطلمي العصر طبقة منتصف 

 الفحم المحروق والرمادعلى نسبة عالية من لها تحتوي ، كالخفيفهطبقات العدد كبير من ي بكان مغطباكمله  الموقع

بالمالحظة،  جديرلذلك،  صناعي على المدى الطويل في المنطقة. نشاطشير إلى تطبقات ال (. محتويات١٦)شكل رقم 

لواقع، أن في ا طبقات الصناعية.الوالتي لوحظت بشكل منتظم داخل  همخضرالو همزرقال لسالجالعديد من شوائب ا

، خشنه الصنعالفخار  كسركبير من العدد ال خاللية، وقد ثبت ذلك من لاعلاالمنطقة كانت تستخدم لمتطلبات الصناعية 

يكونوا ، والتي يمكن أن الرقيقه الحافات مسطحةالقاعدة الر مع يدستمالصحن الينتمون إلى نفس النوع من  همكل

في المقام األول الماشية. سجل من عظام الحيوانات،أيضا عدد كبير  إنتاج الخبز. استخدموا في
23

وتشير كل هذه  

و ، اللبناثنين من الصوامع تقريبا دائرية تماما، وهي مبنية من الطوب  المؤشرات إلنتاج الغذاء على نطاق واسع.

من وحتى اآلن، فإنه ال يزال  شكل مستدير.ذات  الطوب اللبن مبانيأساس  ان وقد لوحظ الشمالي. المجسفي   موجوده

بوصفه عنصرا من عناصر االستقرار  هامبكرة من البناء أو تم تثبيتالمرحلة النتمي إلى تغير الواضح، ما إذا كانت هذه 

مستوى صعود ، يظهر مدى سرعة Cالطبقة  مبانيإلى  يالحجر الجيري، الذي ينتم سلموعالوة على ذلك،  االنتقائي.

  للمرحلة المتوسطة.يحمل دليال المنطقة و

 

 

 

 (١٦م )شكل رق

 

من الشمالي حيث تم اكتشاف حوض  المجسال يزال غير مؤكد العالقة الطبقية من الزاوية الجنوبية الشرقية من  كذلكو

 يمكن تؤرخ، بد سابقةاقطع من نقوش مع بقاياحوض للأعلى الحافات الضحلة   (.١٧)شكل رقم  المهذبالحجر الجيري 

حوض لقد يشير هذا إلى أن كتلة الحجر الجيري ل .الدولة الحديثةأوائل عصر  و ه، الوسطهقديمعصر الدوله جزئيا إلى 

 معبد وكذلك تم استخدامها في أوقات الحقة.ال جزاءالنتمي تاالصلي 

                                                 
23

عظام نشكر سليمة إكراماللتحديد هوية   . 
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 (١٧م )شكل رق

 

أجزاء احتواها علي  إلى عصر الرعامسة، على الرغم من يرجع المبدئ التأريخحوض الاللقى الفخارية التي تغطي  

 لتمثال صغير والتي تنتمي التي(، ١٨القيشاني )الشكل  باروكه كذلك ذات أهمية كبيرة .متنوعه قديمة اوانيكثيرة من 

ما إذا كانت تظهر سوف  مزيد من الدراسة لحوض.لالحشو بين طبقات  عليهار قطع منفصلة، التي عث صنعت من خالل

 قبل الميالد.القرن الرابع  نتمي إلى تطبقات عصر الدولة الحديثة أو ما إذا كان ب ظهر بعض االتصالتهذه الزاوية 

 

 

 (١٨م )شكل رق
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منطقة في شمال ائر بالاإليطالية، التي يشرف عليها ارنستو شياباريلي، حفلبعثه االثريه اعملت ، ٦ /-١٩٠٣عام ي ف

الطوب اللبن مع روابط بناء غير من  كمبنيمتاهة  ":favissaالذي وصفه ب " المبنييصف شياباريلي  ،232منطقة ال

أجزاء من  نشير الي فقطج أعمال التنقيب في المنطقة عدد كبير من االكتشافات المهمة، ائنت مفهومة بشكل صحيح.

.زوسر( ناووس)
24

 التي كانت محطمه اليفي المتحف المصري في تورينو،  هضوعرم، اآلن على اللقي االثريهكافة  

، فمن المحتمل هالمعبد المدمر ملحقاتالواسعة المبنية من الطوب اللبن فضال عن  بالمبانيوفيما يتعلق  قطع صغيرة.

اثنين من خالل " favissaحدد "ي ربما، سكيابارلي علي النقيض نفس التتابع الطبقي. تحتوي علي ٢٣٢منطقة الجدا أن 

 ملحقاتعادة استخدام المختلفة الفترات ال تشره خاللالمن على األقل من طبقات المباني المحلية والورش الصناعية

  .هبد السابقاالمع

 

 كالرا ديتز وستيفاني شولتز

 

 (٢٠٠منطقة اللخميس )افي سوق  عصر الدوله الوسطي و الدوله الحديثهمن  المنحوتاتدراسة 

٢٠٠١في عام  ٢٠٠ رقم بدأت أعمال التنقيب في الموقع
25
الحقة. بعثاتفي  تواستمر 

26
هذا العمل، باإلضافة إلى  أثناء 

، وسجلت ٢٠١٥الجرانيت األحمر. منذ خريف عام  كسروالفخار واللقى الصغيرة، وقد تم اكتشاف عدد من  كتل التالت

 3D نماذج خلقمنها وكان الهدف  التصوير الفوتوغرافي.اعمال تشمل الوثائق بشكل رئيسي  .القطع بشكل منهجيهذه 

هذه التماثيل.لالمحاولة هي إلعادة بناء عدد وأنواع وسياق  من الحركة(. بناءالفردية ) الكسرمن 
27

 

خوابير كبيرة  تدقكانت  زميل.الإ اتجاه عالمات، يصبح واضحا من لمنطقهفي هذا ا وجدتر التماثيل التي كسيت هطريق

لتقسيم الحجر.مناشير في الصخر لتقسيم التماثيل الى قطع أو كانت تستخدم 
28

اثيل للحصول على شظايا تملاربما دمرت  

 مواد بناء.كأساسية 

                                                 
24

في تم سرد االكتشافات الهامة                                                                                                                                             

F. Contardi, Il Naos di Sethi I da Eliopoli, un monumento per il culto del dio Sole, Catalogo de museo egizio di 

Torino serie prima – monumento e testi XII (Milano 2009) 

تواصلكذلك كتالوج تورينو ومن نفس السياق ناووس سيتي ، الرجوع إلى كتاب كونتادرا، و للحصول عليه أشكر هنا السيدة اوقلياتو لمساعدتها الم . 

            . باالمتنان العميق لفيديريكا اوقليانو لوجهات النظر حول أطروحتها الحالية. أنظر أيضاوعالوة على ذلك نحن نشعر    

F. Ugliano/A M. Sbriglio, Re-excavating Heliopolis, unpublished archaeological data from the archives of 

Ernesto Schiaparelli and Missione Archeologica Italiana. in Current Research in Egyptology 2014 (Oxford 

2014). 

25 Y. Hamid Khalifa and D. Raue, Excavations of the Supreme Council of Antiquities in Matariya: 2001-2003, 

in: GM 218, 2008, 49-56.   

26
 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;  A. Ashmawy – D. Raue, The Temple of Heliopolis: excavations 2012 

– 2014, in: Egyptian Archaeology EES-Bulletin 46, spring 2015, 8-11. 

27
جورنجي وع الفرعي من قبل مؤسسة شيفوقد تم تمويل هذا المشر     

28
 J. A. Harrell – Per Storemyr, Ancient Egyptian quarris – an illustrated overview, in: Quarry Scapes. Ancient 

stone quarry landscapes in the eastern Mediterranean. Geological Survey of Norway. Special Publication, 12, 

2009, 7. 



18 

 

 -مصقولة، والمجموعة الثانية أسطح  ذاتهي أجزاء قطعة  ٤٦أربع مجموعات: المجموعة األولى  صنفت الكسر إلى

و  محددهأشكال  ذاتأسطح المصقولة ولكن دون  كسرهي  قطعة  ٣٦، والثالثة  مستويهذات اسطح  كسر -قطعة  35

  .النواههي أجزاء  قطعة  ١٠٠أكثر من  -المجموعة األخيرة

النمس، والتي يمكن أن تعود إلى عصر الدولة  سغطاء الرأبربعة رؤس أ قد تم تحديد سبعة تماثيل فردية.علي االقل 

(١٩الوسطى )الشكل 
29

في وضع المشي  لتمثالالطبيعي ، جزء من التاج األبيض، وركبة أصغر من الحجم بجوارهم؛ 

  هي بمثابة دليل على ذلك.التي أي جزء آخر بسبب أبعاده،  مع، الذي حتى اآلن ال يتطابق لتمثال ضخموكتف 

 

 

 (١٩م )شكل رق

 

ض مثال مشابه عري (.٢٠أو ثالو ث يبين أسماء لآللهة إيزيس والملك رمسيس الثاني )الشكل  وجدتمثال مزلوجه اآلخر لا

له الإ رمسيس الثاني وااليسر لالجانب  عليلهة سخمت تقف ال/ ممفيس. ا-في متحف ميت رهينة الجهه الخلفيهلمثل هذا 

 على الجانب األيم بتاح

 

 

 (٢٠م )شكل رق

                                                 
29

 See M. Abd el-Gelil - R. Suleiman - G. Faris - D. Raue, The joint Egyptian-German Excavations in Heliopolis 

in Autumn 2005, in: MDAIK 64, 2008, 6-7, Taf. 5. 
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من  لقي اثريهمقارنة مع  (21A، )الشكل. به تم إرفاق خنجر ذيالجزء السفلي من مئزر، والعلي تم العثور أيضا 

من  اثراستخدام في هذه الحالة اعيد ضخمة لرمسيس الثاني الذي التماثيل الواحدة من التي تكون متحف ميت رهينة، 

ج(.-21Bعصر الدولة الوسطى)الشكل 
30
 التاج األبيض. او رؤسالجزء مطابقا ألحد الومن الممكن أن يكون هذا  

 

 (A ٢١م )شكل رق

 

 (٢١Bم )شكل رق

 

في كسر  السابقالجزء  ب(:-22Aفي الموقع )الشكل  يزال التمثال جالس،  قاعدهما ال يقل عن جزء واحد، وهو 

 الجانب العلوي من القدمين. تبقي بقايا جزئيا إلى قطع. سقط الوسط. الجزء األمامي

                                                 
30

 H. Sourouzian, Standing royal colossi of the Middle Kingdom reused by Ramses II, in: MDAIK 44, 1988, 233 

Taf. 68. 
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 ب(-٢٢A)الشكل 

تمثال انها ل الكسربدو هذه تو ثالثة أجزاء تنتمي إلى ذراع، بما في ذلك المرفق. :كذلكلس اج الثرأخرى قطعه وتشير  

 (.٢٣)الشكل م  ٣،٨٠ حوالي هارتفاع ،جالس

 

 ب(-٢٣A)الشكل 
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 يككريستوفر برين

 .المعالجه المستقبليهفي الموقع و همنظم الستخدامالنهج ال ،التصوير الرقمي ومشروع هليوبوليس

مزايا التقدم بعض  الميداني،مماثلة ألدوات التوثيق الوأساليب الرسم الرقمية المتكاملة  ي او المجسمالحرك  يناءال

كثافة بفيما يتعلق و في الموقع  الصور التقاط بتوقيت وخاصة فيما يتعلق  كثر رسوخا.الهج أانالمكبيرة مقارنة مع ال

31الرسم التقليدية من حيث الكفاءة. علي فوق بسهولةتالبيانات ونوعيتها، أنه ي
الدقة في معظم  تحريحيان في كثير من األ 

ظل على نطاق واسع في العديد من المشاريع األثرية، خصوصا في  الرقمي صويراستخدام الت ظروف التصوير، شهد

32البرمجيات. الحلول لمستحدمظهور العديد من 
ومع ذلك، معظم إن لم يكن جميع الطلبات األثرية للمسح التصويري  

في  33النزاهة واستنساخ نتائجها.حد بشكل كبير من يالتصوير العلمي، بدوره  فيتفشل في اتباع المعايير األكثر بدائية 

تكنولوجيا و  تقنية المعلومات المكانيةاالثري و  إدارة المسح  مشروع إطار التعاون الجديد مع هليوبوليس تأسس

يهدف، من بين أمور أخرى، توفير مبادئ توجيهية لضمان جودة وسالمة  34المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية ماينز

 طرق التصوير المستخدمة في الموقع. التصوير الحسابية و

من  هوسليم ا  لموثوق بها اقتصادياعلى وضع القواعد األساسية  ماينز األخيرة في هليوبوليس اعمل البعثات تتركز

Agisoftفوتوغرافي ال المسحوكان لدينا برنامج الختيار شكل  .في الموقع ومعالجة البيانات الستعمالهاالناحية العلمية 
35 ،

 ة بالمقارنة مع مجموعات مشابهة.ليذلك أساسا إلى أدائها ومستوى الرقابة المعلمويرجع 

ونتائج حوالي  المجساتنماذج من  3D 70متنوعة بما فيه الكفاية، قد تم احتساب  يهلضمان قاعدة بيانات نموذج

من البيانات، وتغطي  GB ٢٥٠(، والتي تبلغ حوالي ٢٤)الشكل  ٢٠١٦ربيع عام  بعثه حفائرصور التقطت خالل  ٨٠٠٠

 36.ثائق التي من المحتمل أن تواجهها في الموقعبالوالسلبية الخاصة الظروف  معظم

                                                 
31

١٠اقتناء الوقت بما في ذلك قياسات ل    xدقيقة ١٠و  ١٠م يتراوح مربع ما بين  ١٠ . 

32
متوفر في د 3  في عالمكتصوير  -من بين أمور أخرى: مايكروسوفت: فوتوسنث     

https://photosynth.net/ (Accessed: 4 August 2016), Autodesk: Generate 3d model from photos. Available at: 

http://www.123dapp.com/catch (Accessed: 4 August 2016); Eos Systems Inc: Close-range photogrammetry and 

image-based modeling. Available at: http://www.photomodeler.com/index.html (Accessed: 4 August 2016). 

33
 ,Neffra A. Matthews, Aerial and close-range photogrammetric technology  لرؤية تلك المبادئللحصول على مقدمة  

2008. 

34
 i3mainz (2016) Available at: https://i3mainz.hs-mainz.de/ (Accessed: 4 August 2016). 

35
 Agisoft (2016) Agisoft PhotoScan. Available at: http://www.agisoft.com/ (Accessed: 4 August 2016). 

36
 .هنا خصوصا ارتفاع منسوب المياه الجوفية، واالضطراب في موقع التصوير، وظروف اإلضاءة متفاوتة بسرعة 
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 (٢٤)الشكل 

بقياس الضوء العادية خاصة لطبيعة  الصور باستخدام هذه البيانات، تمكنا من تحديد المغالطات في ممارسات التقاط

ة، شكلت أساس جهدنا لتطوير التجريب هذه العمل. اثناء سيرمعالجة الالموقع، فضال عن االختناقات والنفقات الممكنة في 

وقد تم تجميع هذه  لبيانات.لفيما بعد  زهافي الموقع، فضال عن تجهيالسليم التصوير هج القتراب من منخطوة بخطوة 

 تعليمات مصممة خصيصا لتلبية االحتياجات المحددة للمشروع هليوبوليس.و إلى أدلة و تحويلها  ي نهاية المطافالجهود ف

عددا من  منحتالتصوير الفوتوغرافي، والتي  عمليهخالل المرجعية الجغرافية  مفاتيحوكان حجر الزاوية لنهجنا استخدام 

كاميرا أكثر  اقتناءفي الوقت نفسه تحسين معايرة الكاميرا، مما يؤدي إلى  وكذلكأوقات المعالجة  هسرعب توسمح المزايا.

مرجعيه النتيجة يمكن تصديرها كصورة  قياس الكمي.بالخطأ  فارقمع  3Dنماذج لدقة وفي وقت الحق إلى أكثر دقة 

جيو المرجعية الدون  مباشرة في نظم المعلومات الجغرافية تحويلهاالرقمي، والتي يمكن  لالرتقاء نموذج و جغرافية

  (.٢٥)الشكل  هاليدوي

 

 

 (٢٥)الشكل 
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عدد الصور بيانات واسعة. يتجاوز قاعده تركيزنا األساسي خالل موسم الربيع، كما ذكر سابقا، هو وضع أساس 

المطلوب في ظل الظروف العادية. ومع ذلك، زيادة معينة في كمية البيانات الرقمية أمر متوقع  عن العددبالتالي بكثير 

 .ةيفيوتتطلب دراسة جديدة بشأن االستراتيجيات األرشالمقبلة،  المواسموينبغي تطبيق هذه الطريقة على نطاق أوسع في 

البيانات الثابتة، وهو نموذج إعداد معلومات عن البيانات  تأسيسلداخلية التوجيهية المبادئ ال طورنالتلبية هذه التحديات، 

 عمرضمان طول لالرقمي، وبالتالي االلتزام بالمعايير العلمية للبيانات الرقمية في وقت واحد  ياألرشيف اءوالبن هالداخلي

 37.البيانات

زمالئنا من اليبزيغ في شكل ورشتي وثائق وأرشفة البيانات ل-3Dمن  هجديدال هساسيالأ هيممفاثنين من الوقد قدمت هذه 

، وإذا علي المدي البعيدماينز الدعم  تقدم  سوف .٢٠١٦عمل منفصلة، وسيتم تنفيذها في الموقع خالل موسم الصيف القادم 

 .لبعثها نهيلزم األمر، تحسين المفاهيم واإلرشادات بعد أن ا

 

 قرايشين توماس 

 

 ملخص

 

ر في ائركزت أعمال الحفتواصلت البعثة األثرية المصرية األلمانية في المطرية أعمالها في معبد هليوبوليس،          

الموقع الثاني في االعمال الي توجهت  .قبل الميالد( ٣٦٣/-٣٨٠)معبد نيكتانيبو األول  مجساتمنطقة المعبد الرئيسي في 

رمسيس الثاني عهد غير معروف حتى اآلن من  منفصل اخر موقع معبد بهاى تجون إلسمزرعه المنطقة واسعة من 

الجيش المصري ثكناتهم تسليم ( بعد ٢٣٢األول )منطقة  سونسرتحفره جنوب شرق مسلة تم  موقع جديد (.٢٤٨منطقة ال)

خصص المزيد من  .من القرن الثاني الي الرابع الميالدياكتشف مناطق ورشة عمل ومساكن تم  إلى السلطات المحلية.

و التي لخميس، امن منطقة سوق  عصر الدوله الوسطي و الحديثهرانيت األحمر من جال كسرالبحو ث لعدد كبير من 

 .٢٠١٥-/٢٠٠٥عامي اكتشفت بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 للحصول على أمثلة مستفيضة حول هذا الموضوع انظر 

IANUS: IT-Empfehlungen. Available at: http://www.ianus-fdz.de/it-empfehlungen/ (Accessed: 4 August 2016).  

and Archeological Data Service: Guides to good practice: Main. Available at: 

http://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/Main (Accessed: 4 August 2016).. 
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 قائمه االشكال

 (٢٠١٦في المعبد الرئيسي لهليوبوليس )أبريل  المجسات: مناطق ١ الصوره 

 . موقع معبد نيكتانيبو األول221 لمنطقه: ا٢ الصوره

 نيكتانيبو األول: اإلقليم األول من أقاليم مصر العليالموكب الجغرافي : ال٣الصوره 

 .221نص نيكتانيبو األول من منطقة : ٤الصوره 

 أجزاء من بوابة نيكتانيبو األول: ٥الصوره 

 .ولالالدولة الحديثة من بوابة نيكتانيبو أب يؤرخبو الهول من المحتمل ألمخلب  كبيرة الحجم : ٦الصوره 

 .٢٢١منطقة الاإلندفاع، وربما مرنبتاح، من في وضع أجزاء من تمثال لملك : ٧الصوره 

 الجرانيت األحمر من نحت ملكيمن رأس : ٨الصوره 

 .بائكهأو واجهة  عمود من  لسونسرت االول : نقش٩الصوره 

 الحجر الرملي، الدولة الحديثةمن ، آلهي: جزء من تمثال 248منطقة : ال١٠الصوره 

 لخميسا/ سوق  202منطقة الاإلنقاذ في  ائرحف: ١١الصوره 

 هالشمالي ٢٠٢ ، المنطقهلرعامسةمن عصر  اصرح من  كتلة زاوية : ١٢الصوره 

 ٢٠٢منطقة الالغرب من معبد في الي عمود من مبنى إداري : ١٣الصوره 

 القرن الرابع الي الثاني قبل الميالدن اومسك . ورشة عمل٢٣٢Aمنطقة : ال١٤الصوره 

 ٢٣٢Aمنطقة التمثال من البرونز لحربوقراطيس من : ١٥الصوره 

 Cالفحم / الرماد من الطبقة  طبقات و . مباني ومنشآت التخزين٢٣٢Aمنطقة : ال١٦الصوره 

 هالشرقي ٢٣٢Aمنطقة الالحجر الجيري من من حوض : ١٧الصوره 

 ربما عصر الدولة الحديثة.من الفاينس،  باروكه: ٢٣٢منطقة : ال١٨الصوره 

 ٢٠٠استخدامه في منطقة معبد الرعامسة  من عصر الدوله الوسطس اعيد رؤس ملكي : ١٩الصوره 

 رمسيس الثاني وإيزيس يبينمزدوج / ثالو ث، لتمثال  هالخلفي: اللوحه ٢٠الصوره 

: مئزر ٢١Cميت رهينة، متحف  رمسيس الثاني في ل ضخم: تمثال ٢١B، RG108القطع  :٢١A: المنطقه ٢١الصوره 

 .الضخم ميت رهينةتمثال مع خنجر من 

 وإعادة بناء قاعدة التمثال ٢٠٠ة منطقاللس من اجحالة الفعلية لقاعدة تمثال ضخم ال: ٢٢الصوره 

تاج  كسر ماكنا(، لتحديد MMA ،L.2011.42منمحات الثاني. )نيويورك ألالجزء العلوي من تمثال جالس : ٢٣الصوره 

 خميس.اللها من سوق و الدعامه الخلفيه  مصر العليا

نيكتانيبو  يت،الكوارتز من فوتوغرافي )بوابةال المسح Agisoft.( في f.l.t.rخطوات المعالجة )كرون. : ٢٤الصوره 

 (٢٢١منطقة المن ، األول

 للمسح Agisoftمن  لمستخرجه)يمين( ا DEM)إلى اليسار( و أورثو-صورةو الجغرافية  هالمرجعي: 25الصوره 

 (.٢٣٢Aطقة منبالورش   منطقهفوتوغرافي )ال


