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مؤسسععة تُقععام بشععكل دائععم لخدمععة المجتمععا لدراسععة وصععيانة واسععتغالل وعععرض الشععواهد المتحعع  هععو 
فللمتعاح  أهميعة  لجمهعور المادية ععن اإلنسعان والطبيععة ذات القيمعة الثقافيعة التعى تعؤدى إلعى تعلعيم ومتععة ا

كبيرن فى كونها تضم تراثًا ثقافيًعا قوميًعا متنوًععا يمثعل ذاكعرن األمعة؛ حيعت يعبعر ععن حضعارن وتعاريخ وثقافعة 
هذه األمة  فتَقُدم األمة يُقاس بعدد ونوعية المتاح  بهعا  وال يتوقع  دور المتحع  علعى كونعه مكانعاً لععرض 

غيرهععا  وإنمععا يتوقعع  علععى رسععالة المتحعع  فععى التثقيعع  والتنععوير  القطععا األثريععة أو الصععور أو المالبععس أو
والتعلععيم. فالمتععاح  منععارات للثقافععة العامععة للشعععوب  وهععى بمثابععة المسععرح الععذى يبلععور أبنععاء البلععد هععويتهم 
القومية من خالله. إن آثار الحضارن والبيئات وتقاليد الشعوب فى مختل  العصور تستحق أن تُجمعا وتُحفعظ 

كأدوات الحيان اليومية والمنسوجات والعمالت والحلى والتماثيل والمخطوطات واللوحعات والمالبعس  لتُدرس
 وغيرها.

 الكلمات المفتاحية:

 التعليم. -الثقافة -الترات -اآلثار -العاديات -التاريخ -الحضارن -المتح 

 مقدمة

ن العربيععة  ولمععا كانععت دار تُعععد الوثععائق مععن المصععادر األصععلية واألساسععية لدراسععة التععاريخ والحضععار
الوثائق القومية تحتوى على عديد من الوثائق  فهى المعين الذى ال ينضب لكثير من البعاحثين  والتعى تحتعاج 
إلععى دراسععة وبحععت دائمععين  فهععى تخععدم كافععة التخصصععات مثععل التععاريخ واآلثععار والقععانون واإلدارن وغيرهععا 

ضعوعات مختلفعة  لعذلك فقعد تخيعرت موضعوًعا يعكعس والتى نتجت عن أنشطة كثيعر معن المؤسسعات فعى مو
حضععارن المجتمعععات ويحكععى تععاربخ الشعععوب مععن خععالل آثارهععا وهععو  ملفععات المتععاح    فتناولععت دراسععة 

من حيعت نشعأتها وأنواعهعا ومقتنياتهعا والجهعات التعى  -على اختال  أنواعها والغرض من إنشائها-المتاح  
زيارتها ووسائل تأمينها. فللمتاح  أهميعة كبيعرن فعى كونهعا تضعم تراثًعا تتبعها والرسوم التى تفرضها الدولة ل

ثقافيًا قوميًا متنوًعا يمثل ذاكرن األمة؛ حيت يعبر عن حضعارن وتعاريخ وثقافعة هعذه األمعة  فتَقعُدم األمعة يُقعاس 
ور أو بعدد ونوعية المتاح  بها  وال يتوقع  دور المتحع  علعى كونعه مكانعاً لععرض القطعا األثريعة أو الصع

. فالمتعاح  منعارات 2  وإنمعا يتوقع  علعى رسعالة المتحع  فعى التثقيع  والتنعوير والتعلعيم1المالبس أو غيرها
 .4  وهى بمثابة المسرح الذى يبلور أبناء البلد هويتهم القومية من خالله3للثقافة العامة للشعوب

 يًا من قبل؛ ولذلك سعو  يعتم وترجا أهمية دراسة  ملفات المتاح   إلى أنها لم يسبق دراستها أرشيف

التعري  بالملفات من حيت الوحدات األرشيفية التى تنتمى إليها وأعدادها والفترات التاريخيعة التعى تتناولهعا  
كمععا تعتبععر هععذه الملفععات ذات قيمعععة علميععة ؛ باعتبارهععا كععل مععا وصعععل إلينععا مععن ملفععات تتعلععق بالمتعععاح  

ا تشتمل على معلومعات تُفيعد فعى مجعاالت مختلفعة كالتعاريخ واآلثعار والمحفوظة فى دار الوثائق القومية  أيضً 
وغيرها. إن آثار الحضارن والبيئات وتقاليد الشعوب فعى مختلع  العصعور تسعتحق أن تجمعا وتحفعظ لتعدرس 
كعععأدوات الحيعععان اليوميعععة والمنسعععوجات والعمعععالت والحلعععى والتماثيعععل والمخطوطعععات واللوحعععات والمالبعععس 

 المؤرخ على كتابة التاريخ. وغيرها  مما يساعد 
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 وتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ما معنى كلمة متح ؟ -

 متى نشأت المتاح  فى مصر؟ -

 ما أنواع المتاح ؟ -

 ما الجهات التى تبعتها المتاح ؟ -

 ما الرسوم التى كانت تتقاضها الدولة من زيارن المتاح ؟ -

 ما وسائل تأمين المتاح ؟ -

 تطبيق عناصر الوص  األرشيفى على ملفات المتاح ؟ما مدى إمكانية  -

 هل توجد وسائل إيجاد لملفات المتاح ؟ -

: وذلععك بحصععر جميععا ملفععات ميينهج دراسيية الحالييةفهععو  أمععا عععن المععنهج المتبععا فععى إعععداد الدراسععة
ر سهولة استرجاعها.  المتاح   والتعري  بها من حيت أعدادها وموضوعاتها  وإعداد وسائل إيجاد تُيس  

 معنى المتحف

فَت  الجمعية البريطانية للمتاح   المتحع  بأنعهلقد   مؤسسعة لتجميعا وتسعجيل وععرض وتخعزين  :َعرَّ
   أمععا المقتنيععات المتعلقععة بععالفن والعلععوم والتععاريخ اإلنسععانى بشععكل يععتالئم مععا اهتمامععات الجمهععور وصععيانة

فَتعه بأنعه  مؤسسعة منظمعة ال تهعد  للعربح  وإنمعا هعدفها تعليمعى وجمعالى   الجمعية األمريكية للمتاح   فعَرَّ
وذلععك مععن خعععالل عععرض مقتنيعععات ماديععة يقععوم عليهعععا موظفععون متخصصعععون   إال أن  المجلععس الععععالمى 
للمتاح   قد حدد تعري  المتح  بأنه  مؤسسة تُقام بشكل دائم لخدمعة المجتمعا لدراسعة وصعيانة واسعتغالل 

وذات القيمة الثقافية التى تؤدى إلى تعلعيم ومتععة الجمهعور   وعرض الشواهد المادية عن اإلنسان والطبيعة 
ويتضح من هذه التعريفات تععدد وظعائ  المتحع  ودوره فعى نشعر الثقافعة فعى المجتمعا والحفعاظ علعى تراثعه 
القومى  وإشعار أفراد المجتما بالمكانعة التعى كانعت لهعم فعى مختلع  فتعرات تعاريخهم ولعيس المتحع  مجعرد 

 .5مخزن لحفظ الترات

 نشأة المتاحف فى مصر

لقد تطور الوعى بضرورن حفظ اآلثار فعى مصعر معن خعالل معا يُععر  بالمجموععات األثريعة الخاصعة 
التى كان يحتفظ بها بعض األفراد من هوان جما اآلثار  كما أنه نتيجعة لتععرض اآلثعار للسعرقة والبيعا سعواء 

ذ التعدابير الالزمعة إلنشعاء المتعاح  لحفعظ وععرض داخليا أوخارج البالد  بدأت الدولة بشعكٍل معواٍز فعى اتخعا
اآلثار بها  وقعد خطعت مصعر خطعوات كبيعرن فعى إنشعاء متعاح  لحفعظ وصعيانة اآلثعار وعرضعها فعى القعرن 

اتخعاذ إجعراء لحمايعة  1835  حيت كانت أولى هذه الخطوات حينما قعرر محمعد علعى فعى ععام 6التاسا عشر
ولكععن اقتصععر دخععول -  لتُعععرض علععى أهععل الععبالد واألجانععب 8وجمعهععا فععى مكععان يحفظهععا 7اآلثععار المصععرية

  وظلعت اآلثعار الفرعونيعة وحعدها موضعا االهتمعام 10وذلعك بإنشعاء متحع  األزبكيعة -9المتح  علعى السعياح
حتى العقود األخيرن معن القعرن التاسعا عشعر عنعدما بعدأ االهتمعام باآلثعار العربيعة )اإلسعالمية( وكعذلك اآلثعار 

ومانية لتُضا  بذلك نعوان لمتحفعين أخعرين لهعذين العصعرين  وجعاء االهتمعام بالعصعر القبطعى الر –اليونانية 
متععأخًرا )فععى أوائععل القععرن العشععرين(  وأسععفر ذلععك االهتمععام عععن إقامععة المتحعع  القبطععى لتكتمععل بععذلك دور 

 .11العرض المتحفى لفثار المصرية على مر العصور
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 أنواع المتاحف

أهمها والمنتشرن بمصعر وفعى جميعا أنحعاء الععالم هعى متعاح  التعاريخ واآلثعار للمتاح  أنواع عديدن و
ثعععم متعععاح  الصعععناعات كمتعععاح  وسعععائل  القديمعععة ثعععم يليهعععا متعععاح  الفنعععون الجميلعععة والفنعععون التطبيقيعععة 

المواصععالت  ومتععاح  لتععاريخ الطباعععة والكتععب والمطبوعععات  ومتععاح  للمالبععس واألزيععاء  كمععا أن هنععاك 
للععدول والمعدن والزعمععاء والمبععدعين والفنعانين  بجانععب متععاح  التعاريخ الطبيعععى والسععالالت  متعاح  قوميععة

. إن معظععم 12البشععرية  ومتععاح  الحيوانععات والزواحعع  والنباتععات وعععالم البحععار  ومتععاح  الفضععاء والكععون
مقتنياتهععا  المتععاح  تنشععئها الععدول  والكثيععر منهععا يؤسسععه أفععراد أو تجمعععات متحمسععة لتراثهععا وحضععارتها أو

. ورغم كثرن وتنوع المتاح  إال أنه ال يوجد ملفات لكل تلك األنعواع  13الخاصة من اآلثار القديمة أو الحديثة
َرت محفوظة بدار الوثائق القومية  وفيما يلى ذكر لبعض المتعاح  التعى لهعا ملفعات ضعمن موضعوع  التى ذُك 

 قدم إلى األحدت  ما تقسيمها إلى أنواع مثل:الدراسة  وقد تم ورودها وفقًا لتاريخ نشأتها من األ

 أوالً: المتاحف القومية

هى المتاح  التى تضم مقتنيات تمثل الفترات التاريخية الرئيسية التعى معرت بهعا مصعر  وتلععب دوًرا 
هاًمعا فعى حيععان الشععوب؛ حيععت أنهعا تُعتَبَععر معنهالً عظيًمعا للمعرفععة والبحعت  ولهععا دور بعارز فععى بعت الععروح 

 بمصر مثل: 14ية لخلق مواطن صالح ينتمى إلى أرضه ووطنه  وفيما يلى بعض المتاح  القوميةالوطن

 المتحف المصرى -1

هو على رأس المتاح  القومية ويضم أكبر مجموعات مصرية قديمة فى العالم؛ حيت يُعذكر أن محمعد 
فقعرر إنشعاء متحفًعا   15على قصد ترتيب مكان لجما ما يمكن جمعه من آثعار حتعى ال تكعون بحعوزن األجانعب

لَت جميعا القطعا  1848. وفعى ععام 17لذلك وترك اإلشعرا  عليعه للشعيخ رفاععة الطهطعاوى 16باألزبكية سُعج 
فعى عهعد العوالى  1851األثرية بالمتح   وبدالً من أن تنال العنايعة واالهتمعام ظلعت تتنعاقص  ثعم نُق لَعت ععام 

  ثعم أهعدى سععيد باشعا هعذه المجموععة األثريعة إلعى 18ععةعباس األول إلى مدرسة المهندسخانة ومنها إلى القل
 .20  عندما أبدى إعجابه بها حيت نُق لَت إلى متح  فيينا19حاكم النمسا 

)معععدير اآلثعععار  21كعععان نتيجعععة لثمعععرن الحفعععائر واالكتشعععافات األثريعععة فكعععر مارييعععت معععأمور األنتيكعععات
  وقعام بتكعوين النععوان 185822ار الفرعونيعة ععام المصعرية( فعى إقنعاع سععيد باشعا بتأسعيس متحفًعا جديعًدا لفثع

األولى للمتح  فى مكاتب مهجورن إلحدى شعركات المالحعة علعى ضعفا  النيعل ببعوالا )بعالقرب معن مبنعى 
  وكععان اختيععار الموقععا 24  والعذى أنهععى الخععط الحديععدى وجودهعا23التليفزيعون ومبنععى وزارن الخارجيععة اآلن(

  ولكنعه كعان غيعر مناسعب لتعأمين 25تعرد معن الصععيد علعى المراكعب النيليعة يهد  إلى تيسير نقل اآلثار التى
القطا األثرية والتى كانت تتزايد سريعًا  فضالً عن ععدم صعالحيته للععرض  ففكعر مارييعت فعى البحعت ععن 
مكان آخر إلقامة المتح  واستقر الرأى علعى الطعر  الجنعوبى معن الجزيعرن المواجهعة لبعوالا ومعسعكرات 

  وفععى الوقععت نفسععه أبقععى مبنععى بععوالا القععديم كمكععان مؤقععت لخععزن التحعع   وتععم وضععا أسععاس قصععر النيععل
وأُطلعق عليعه  1863  وافتُت ح رسميًا فعى عهعد الخعديو إسعماعيل ععام 261860المتح  الجديد فى صي  عام 

التعرميم    ولكن بععد فتعرن أصعبح المبنعى متهالًكعا واحتعاج إلعى أعمعال27بوالا    متح  بوالا  أو  أنتكخانة
  كمعا أُجريعت لعه 29بصفة دورية حيعت كعان يُخَصعص لعه اعتمعادات ماليعة إضعافية لهعذا الغعرض 28والصيانة

 ممعا 1891  إال إنه أخذت المجموعة المتحفية فى االزديعاد سعنة بععد أخعرى حتعى ععام 30التوسعات الالزمة

  وأصعبح يُطلععق عليععه 32لغععرضوذلععك بعععد إععدادها لهععذا ا 31أدى إلعى نقععل متحعع  بعوالا إلععى سععراى الجيعزن
  غير أن متح  الجيزن كان يحتاج باسعتمرار إلعى الكثيعر معن أعمعال التععديل والتعرميم  كمعا 33متح  الجيزن

عَص معن أجلهعا  فقعد كانعت أكثعر أجزائعه آيلعة  أنه لم يكعن صعالًحا كعل الصعالحية للوفعاء بعاألغراض التعى ُخص 
كتََشفة حتى ضاقت بها  هذا فضالً عن رطوبتها وسوء تقسعيمها للسقوط  كما أن قاعاته قد اكتظت باآلثار الم
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بميعدان التحريعر )الخعديو اسعماعيل  35  واستمر هناك حتى أُقعيم لعه مبنعى جديعد34وبعدها عن مركز العاصمة
والعذى  37ثم أُطل َق عليه فيما بعد  المتحع  المصعرى  36وسُمَى  متح  قصر النيل  -المبنى الحالى -سابقًا( 

عَص لفثعار الفرعونيعة 189738ت إليعه بععض المجموععة المتحفيعة فعى ععام نُق لَع   وظعل المتحعع  39حيعت ُخص 
. وبعععد فتععرن تععم عمععل 190240تحععت اإلنشععاء حتععى أُفتُععت َح رسععميًا فععى عهععد الخععديو عبععاس حلمععى الثععانى عععام 

الحيعان اليوميعة فعى  فتشعتمل علعى آثعار مختلفعة تمثعل 42  أمعا مقتنياتعه191241الترميمات الالزمة لعه فعى ععام 
مصر القديمة  وبعض اآلثار اليونانية والرومانية والقبطية مثل موميعاوات  تماثيعل  حلعى  عمعالت  لوحعات 

 .43جدارية  أثات  أوانى  أدوات موسيقى  أدوات صيد  لفائ  بردى

 متحف الفن اإلسالمى ُدار اآلثار العربيةو  -2

  ويعتبععر أكبععر متحعع  عععالمى يضععم آثععار القععرون 44جععاء تأسيسععه تاليًععا لتأسععيس المتح  المصععرى 
الوسطى فى العصور اإلسالمية المختلفة  وترجا فكرن إنشائه إلى عهد الخديو اسماعيل ولكن لم يعتم إال فعى 

عَعت بعه 188445عهد ابنه توفيق عام  َص له بعض أروقة جاما الحاكم بعأمر هللا الفعاطمى؛ وُجم    حيت  ُخص 
جة من البيوت والمساجد األثرية ومن عمليات التنقيب والحفائر  وأطلق علعى اسعم التح  المنقولة والمستخر

عععَل دليعععل لهعععذا المتحععع  ععععام    وعنعععدما تضعععاعفت كميعععة 1895هعععذا المكعععان  دار اآلثعععار العربيعععة   وعُم 
المعروضات بالمسجد فكرت الحكومعة والقعائمين علعى هعذه األمعور فعى تخصعيص مكعان آخعر يسعتوعب كعل 

  ونُق لَعت المجموععة المتحفيعة فعى 47  فعتم رصعد اعتمعاد لبنعاء متحفًعا للفعن العربعى46بمسجد الحعاكماآلثار التى 
  وكانععت وزارن األوقععا  تشععر  علعع  48إلععى المكععان الحععالى ببععاب الخلععق )شععارع بورسعععيد( 1903عععام 

سعابا المعيالدى   ويضم المتح  تحفُا من القرن ال192950  ثم تم إلحاقه بوزارن المعار  فى عام 49المتح 
وحتععى القععرن التاسععا عشععر المععيالدى. وقععد تغيععر اسععم المتحعع  مععن  دار اآلثععار العربيععة  إلععى  متحعع  الفععن 

  ألنعه يجمعا بعين طياتعه مجموععة كبيعرن 51اإلسالمى   نظًرا ألن دور اآلثار يطلعق عليهعا ععادن لفعظ متعاح 
إيععران وتركيععا وأسععبانيا وصععقلية والهنععد  مععن اآلثععار التععى تنسععب إلععى بععالد إسععالمية ولكنهععا غيععر عربيععة مثععل

  ويضم المتح  مجموعة من التح  اإلسالمية التى ترجا إلى الفترن معن القعرن السعابا المعيالدى 52وغيرها
إلععى القععرن التاسععا عشععر المععيالدى؛ حيععت يحتععوى علععى تحعع  مععن النحععاس  والنسععيج  والخشععب  والعععاج  

 .55  وأوراا البردى54ذهب والفضة  واألحجار وال53والخز   والزجاج  والرخام

 المتحف اليونانى الرومانى -3

  فقععد اتخععذ 56يعتبععر أكبععر متحعع  عععالمى يضععم مجموعععة أثريععة كبيععرن مععن اآلثععار اليونانيععة والرومانيععة
المجلععس البلععدى باإلسععكندرية خطععون عمليععة بالتفععاوض مععا إدارن المتحعع  المصععرى ومطالبتععه بالتنععازل عععن 

ن بالقسم اليونعانى الرومعانى لصعالح بلديعة مدينعة اإلسعكندرية  فوافعق معدير المتحع  جانب من اآلثار الموجود
على شعرط أن يكعون تابعًعا إلدارن المتحع  المصعرى معن حيعت حفعظ اآلثعار ونظامهعا  وللمجلعس البلعدى معن 

  فبععدأت بالفعععل نععوان المجموعععة 189257حيععت النفقععات  وعلععى هععذا األسععاس تععم توقيععا االتفاقيععة فععى عععام 
متحفية بالمتح  من بعض مقتنيات المتح  المصعرى  هعذا باإلضعافة إلعى القطعا األثريعة التعى كانعت تعأتى ال

من الحفائر والتنقيب بمدينة اإلسعكندرية  أضع  إلعى ذلعك الهبعات الخاصعة  فأصعبحت هنعاك مجموععة أثريعة 
اع فعى إنشعاء متحعع  عظيمعة كعان ال بعد لهعا مععن مكعان لكعى تُحفعظ فيععه  ممعا حفعز القعائمين علعى ذلععك باإلسعر

خاص لهذه اآلثار  وقعد أُقعيم هعذا المتحع  فعى مبنعى صعغير فعى أول األمعر فعى طريعق الحريعة حاليًعا )شعارع 
  ولكن لعدم استيعاب المبنى كميات اآلثار المراد عرضها قررت بلديعة اإلسعكندرية إقامعة 1893رشيد( عام 

. ويضععم المتحعع  58لخععديو عبععاس حلمعى الثععانىوافتتحعه ا 1895المبنعى الحععالى؛ حيععت انتهعى العمععل بععه عععام 
  مثععل النقععوش اليونانيععة 59آثععاًرا يبععدأ تاريخهععا مععن القععرن الثالععت قبععل المععيالد حتععى القععرن الثالععت المععيالدى

   . 61  والحلى  والعمالت  والمنسوجات وأوراا البردى وغيرها60والالتينية  والتماثيل
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 المتحف القبطى -4

  ويرجعا 62القديمة داخل حصن بابليون أقوى الحصون الرومانية بمصر يقا فى القاهرن بمنطقة مصر
وضعا نعوان المتحع  بمسعاعدن نخبعة معن  1908  ففعى ععام 63الفضل فى إنشائه إلى   معرقص سعميكة باشعا 

محبى الفنون واآلثار القبطية من مصريين وأجانب  وقد بدأ بتخصعيص غرفعة واحعدن ملحقعة بكنيسعة األقبعاط 
القديمة والمعروفة باسم  الكنيسة الُمعلقة  لعرض اآلثار فيهعا  ثعم شعرع فعى جمعا شعتات  األرثوذكس بمصر

  وتعم افتتعاح المتحع  فعى 64اآلثار القبطية التى عثر عليها فى الكنائس واألديرن فى الوجهين القبلى والبحعرى
لفتعرن التعى أنشعىء فيهعا   وبإنشائه مأل فراًغا لحقبة تاريخية هامة فى تاريخ مصر  ألنه فى تلعك ا1914عام 

  لكعى ينفعرد كعل 65المتح  كان هناك المتح  المصرى  والمتح  اليونانى الرومعانى  والمتحع  اإلسعالمى
متح  من المتاح  باآلثار التى تخص عصره  وكان هعذا المتحع  ال يخضعا لسعلطة الدولعة ولكعن فعى ععام 

بإلحعاا المتحع  القبطعى بعأمالك  1931نة لسع 14بعد زيارن الملك فؤاد له صدر مرسوم بقانون رقم  1931
  ليكون متحفًا قوميًا وتشر  على تنظيمه الحكومة  ثم ضاا المتحع  بمحتوياتعه وخصوًصعا 66الدولة العامة

بعععد قععرار الحكومععة بنقععل مجموعععة اآلثععار القبطيععة التععى كانععت موجععودن بععالمتح  المصععرى إلععى المتحعع  
  كمعا تعم زيعادن ععدد 1939عهد الملعك فعاروا واإلنتهعاء منعه ععام  المذكور  فتم إقامة بناء جديد للمتح  فى

  والمتح  يضم مجموعة أثرية مهمة عن العصر القبطى مأخوذن معن الكنعائس 67مقتنياته عن طريق الشراء
واألديععرن القبطيعععة األرثوذكسعععية معععن معععواد متععععددن مثعععل األحجعععار  والمنسعععوجات  والمععععادن  واألخشعععاب  

 .69  وكذلك ورا البردى والَرا68والعاجوالفخار  والزجاج  

 المتحف الحربى -5

بأمر معن الملعك فعاروا  ومثعل هعذا النعوع معن المتعاح  تعدعو  1938أُقيم بقصر الحرملك بالقلعة عام 
إليها الوطنية والحاجة الثقافية  وإن كان الغرض منها هو إحياء تقاليد الجيش؛ وذلعك بتيسعير معوارد المعرفعة 

الحععرب  وإحاطععة أفععراد الشعععب بتععاريخ الجععيش المصععرى  ومععا كععان عليععه فععى العهععود والمعلومععات لمععؤرخ 
  حيععت يعععرض فععى صععور شععتى تععاريخ مصععر العسععكرى المتصععل الحلقععات  70المتباينععة التععى تععواترت عليععه

علععى أنععواع شععتى مععن أسععلحة القتععال التععى اسععتخدمت فععى الحععروب المصععرية القديمععة   71ويحتععوى المتحعع 
ة  ومعععدات عسععكرية مععن دبابععات ومععدافا  وكثيععر مععن النمععاذج واللوحععات التععى توضععح والمالبععس العسععكري

 .    72الخطط والوسائل التى اتُب عَت فى القتال  وكذلك صور للقادن المصريين وتماثيلهم

 متحف الحضارة -6

 إن أكبر ما يخدم التعاريخ المصعرى والثقافعة العامعة إنشعاء متحع  يضعم بعين جوانبعه نمعاذج تمثعل أدوار
الحضارن المصرية فعى سلسعلة متتابععة الحلقعات )عصعر معا قبعل التعاريخ  العصعر الفرععونى  غعزو الفعرس  
عصر اإلسكندر والبطالمة  العصر الرومانى وظهور المسيحية  الفتح اإلسعالمى  العصعر العثمعانى  الحملعة 

ععرض المعروضعات ل 1939  وتعود فكعرن إنشعاء متحع  الحضعارن إلعى ععام 73 الفرنسية  عهد محمد على(
باعتبارهعا العوزارن التعى تشعر  علعى معظعم -  وقامعت وزارن المععار  74التى تمثعل تلعك العصعور المختلفعة

المتاح  التى ستشترك فى العصور المختلفة للمتح  إلى جانب أنعه سعيكون فعى الواقعا متحفًعا تعليميًعا يعدخل 
  1950  وتععم افتتاحععه عععام 75جنيععه 10000بطلععب فععتح اعتمععاد مععالى مبععدئى بمبلعع   -ضععمن اختصاصععاتها

ويحتععوى علععى مجموعععة مععن النمععاذج والصععور الفوتوغرافيععة وتماثيععل مععن الشععما والمخطوطععات واللوحععات 
الزيتيععة وخععرائط مجسععمة تبععين حععدود مصععر ومععدنها وأقاليمهععا الزراعيععة وغيرهععا  وتمثععل العصععر الحجععرى 

 .  76الحديت باالضافة إلى حضارن السودان والفرعونى واليونانى والرومانى والقبطى والعربى والعصر
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  ثانيًا: المتاحف اإلقليمية

  ويععتم 77وهععى المتععاح  التععى تقععام بإحععدى المحافظععات أو المراكععز التابعععة لهععا ذات األهميععة التاريخيععة
 عرض ما يتم العثور عليه فى المنطقة بهذه المتاح  ومن أمثلة هذه المتاح  فى مصر: 

 بالنوبة متحف جزيرة إلفنتين  -1

جزيعرن إلفنتععين إحععدى جععزر مصععر النيليعة تقععا بمدينععة أسععوان وكانععت معن أقععوى الحصععون علععى حععدود 
  78مصر الجنوبية منذ العصر الرومانى  وأغلب سكانها من النوبيين  وكان يُستخرج منها قطا أثرية عديعدن

الشععرق  للجزيععرن ويتميععز ويُعَععد المتحعع  مععن أقععدم المتععاح  اإلقليميععة فععى مصععر ويقععا فعع  الجععزء الجنععوبى 
كمقعر  1898المتح  بأنعه فعى منطقعة أثريعة ويحعيط بعه مجموععة معن المعابعد  وقعد أقعيم مبنعى المتحع  ععام 

ليضعم آثعار منطقعة النوبعة  1912لكبير مهندس  خزان أسوان  وبعد انتهاء المشروع تحول إلى متحع  ععام 
هعا بععد ذلعك التع  اسعتخرجتها البعثعات األجنبيعة الت  عثر عليها قبل إنشاء خعزان أسعوان وتلعك التع  عثعر علي

القائمة بالتنقيب باإلضافة إلى آثار جزيرن إلفنتين. والمتح  مقسم حسب العصور التاريخيعة  ومقتنياتعه يععود 
تاريخها إلى عصر ما قبل االسرات مثل بعض تماثيل الملعوك واألفعراد وبععض الموميعاوات وأنعواع مختلفعة 

رية وزخرفيعة وععدد معن التوابيعت وأدوات الحيعان اليوميعة لعدى المصعريين القعدماء من الفخار وعناصر معما
 .  79وبعض اللوحات والحلى

 متحف ملوى  -2

مدينة ملوى إحدى مدن محافظة المنيا وهى واحدن من مراكعز اآلثعار فعى منطقعة مصعر الوسعطى  وقعد 
صعر  ومعظعم مقتنيعات المتحع  مسعتخرجة ويُعَد  من أقدم المتاح  اإلقليميعة فعى م 1963اُفتُت َح المتح  عام 

من عمليات التنقيب األثرى التى جرت بالمواقا األثرية بالمنطقعة  إلعى جانعب مجموععة ُمشعتراه  وكعان يتبعا 
مصلحة اآلثار   ويشعمل آثعار تونعا الجبعل واألشعمونين وتعل العمارنعة بالمنيعا  ويضعم مجموععة معن التوابيعت 

ى والمباخر والقالئد وأدوات النسيج والعمالت واألقنععة  وتتنعوع المعواد والمومياوات والتماثيل وأوانى الطه
 . 80المستعملة مابين الحجر والبرونز والخشب والمرمر والجص و القاشانى والبردى والفضة والذهب

 ثالثًا: المتاحف المتخصصة

 متحف نابليون  – 1

دخععل عهععد الملععك فععؤاد  فعنععدما تععم تأسيسععه ببيععت إبععراهيم كتخععدا السععنارى بحععى السععيدن زينععب فععى  
الفرنسععيون مصععر مععا نععابليون بونععابرت  فععَر إبععراهيم السععن اري مععا المماليععك  وأقععام العُلمععاء الفرنسععيون فعع  

ويحتعوى  .منزله  وكانوا يعقعدون فيعه اجتماععاتهم ويجمععون فيهعا اآلثعار والمخطوطعات التع  يعثعرون عليهعا
واألوانعع   سععومات والتماثيععل والكُتععب والخععرائط القديمععةاألوراا والصععور والرالمتحعع  علععى مجموعععة مععن 

الخزفي ة التع  يرجعا تاريخهعا إلعى عصعور الفراعنعة والعصعر الرومعان  واإلغريقع   والنَُسعخ األصعلي ة لكثيعر 
 .81من الكتب القي مة الت  وضعها العلماء الفرنسيون عن مصر وآثارها وتاريخها وجغرافيتها

 متحف الفن الحديث   - 2

  ُ أبعرز رععان الفنعون ومعوجهى الحركعة الفنيعة -بناًء على اقتراح محمد محمود خليل  1931نشىء عام أ
فقد اقنا الملك بإصدار مرسعوم ملكعى بتشعكيل لجنعة استشعارية تتبعا وزارن المععار   -بمصر من العشرينات

قتناؤهعا معن صعالون العمومية  وقد أوصعت اللجنعة بإنشعاء المتحع   وقعد تعم تجميعا األعمعال الفنيعة التعى تعم ا
القاهرن إلى جانب بعض اللوحات والتماثيل بمقر جمعية محبى الفنعون الجميلعة بشعارع الجمهوريعة  ثعم انتقعل 

يوليعو ليصعبح أول مبنعى يحمعل اسعم متحع  الفعن الحعديت بمصعر  ثعم  26إلى مقر عائلعة موصعيرى بشعارع 
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 3ريععر  واسععتقر أخبععًرا فععى سععراى انتقععل إلععى قصععر الكونععت )زغيععب( فععى شععارع قصععر النيععل مععن جهععة التح
  وفى أثناء الحرب العالمية الثانيعة كانعت القعاهرن تتععرض لخطعر 82)السراى الكبرى( بساحة األوبرا الجديدن

ذَ مبنعاه  الغارات الجوية فَنُق َل ما فى متح  الفن الحديت من صور وقطا فنية ألسفل المتح  المصرى  واتُخ 
أخعذت مبنععاه أمانععة جامععة الععدول العربيعة  فطلععب وزيععر  ولمعا انتهععت الحععرب مقعًرا لععوزارن الوقايعة المدنيععة 

المععار  مععن رئعيس الععوزراء إعععادن المبنعى إلععى المتحعع   ألن بقعاء الصععور بمخععازن المتحع  المصععرى قععد 
  ومقتنياتعه عبعارن ععن لوحعات 83يُعرضها للتهلكة  وقد انفقت الدولة على المقتنيات ما يزيد على مليون جنيه

 .84اثيل وميداليات وأواٍن وأثاتوتم

 المتحف الزراعى - 3

يعتبر واحد من أكبر المتاح  ف  الععالم حيعت يمثعل الزراععة فع  العصعور القديمعة وهعو يتعيح لزائعره  
  فقعد رأى الملعك فعؤاد أن مصعر وهعى معن أععرا العبالد فعى  التعر  على تطور الحيان ف  الري  المصرى

زراععى يشعارك فعى نشعر المعلومعات الزراعيعة واالقتصعادية فعى العبالد   الزراعة يجب أن يكون لهعا متحع 
بسعراي األميعرن  فاطمعة إسعماعيل  حيعت تعم اسعتالم السعراي وتجهيزهعا  1929فصدر قرار انشاءه ف  ععام 

  والمتحع  يقعا فع  محافظعة الجيعزن ويتبعا وزارن 1938بما يالئم أن تكون متحفا  وافتتح المتحع  فع  ععام 
إلعى  1952أطلق عليه ف  البداية  متح  فؤاد األول الزراع   ثعم تعم تغييعر اسعمه بععد ثعورن  الزراعة  وقد

  وكععان الغعرض مععن إنشععائه هععو تمثيعل الزراعععة المصععرية فعى مختلعع  نواحيهععا؛ وذلععك 85المتحع  الزراعععى
ن بعععرض مختلعع  الحاصععالت الزراعيععة التععى تخرجهععا التربععة المصععرية  وكيفيععة تنسععيق الحععدائق والبسععاتي

والصناعات الخاصة بها  والفالح وحياته  وطرا الرى والصر  بعالبالد  وطعرا تربعة الحيعوان والعدواجن 
  ويملعك المتحع  نعوادر قيمعة ال توجعد 86ومنتجاتها  واألسماك  والطيور النافعة والضارن  وحيوانات الصيد

متحع   وهعو نبعات  البرسعاء  ف  أي مكان ف  العالم  ومنهعا نبعات انقعرض معن الوجعود وال يوجعد إال فع  ال
الذي كان مقدسا عند الفراعنة  حيعت يحعتفظ المتحع  بعأوراا وثمعار وسعاا هعذا النبعات  كمعا يضعم المتحع  

أل  سنة  ومئعات معن الصعور الفوتوغرافيعة   15آالت مثل مجرشا )آلة لطحن الحبوب( يرجا تاريخها إلى 
والمومياوات وهياكل عظمية محنطة وصور فوتوغرافية وعدًدا كبيًرا من اللوحات الفنية والنماذج المجسمة 

 .87ومنسوجات

 متحف بيت األمة  - 4

هو منزل الزعيم سعد زغلول ويقعا بعالقرب معن شعارع قصعر العينعى  والهعد  منعه هعو تخليعد ذكعراه  
  فقععد تنازلععت أسععرته عععن المنععزل ومقتنياتععه للحكومععة لتهيئتععه متحفععا وذلععك فععى 88لتشععجيا مععن ينععتهج طريقععه

نتص  أربعينيات القرن الماضى  ويتبا وزارن الثقافة  ويشتمل على أثعات ومالبعس ومجعوهرات ونياشعين م
 .89وأوسمة وكتب عن سعد زغلول

 متحف مصطفى كامل - 5

بميدان صالح الدين بالقلعة ويتبا وزارن الثقافة  يُذكر أن الدخول دون رسوم ولكعن  1956افتُت َح عام  
المتحعع  المقبععرن ومجموعععة مععن الخطابععات والكتععب ومالبععس وأدوات طععععام  بالبطاقععة الشخصععية  ويضععم

 .90ولوحات زيتية

 متحف العلوم -6
يُعَد ّْ هذا المتح  األول من نوعه فى تاريخ الجمهورية  بل فى تاريخ المنطقة بأسرها  وتم افتتاحه فى      

وجيا بشارع القصر العينى ومقتنياته   وهو تابا ألكاديمية البحت العلمى والتكنول196191عيد العلم عام 
عبارن عن نماذج مجسمة ونماذج متحركة ومحنطات ولوحات مضيئة فى مجاالت مختلفة مثل الفيزياء 

 .92والكيمياء واألرصاد والفضاء والطاقة الذرية  وغيرها
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 الجهات التى تتبعها المتاحف

دارن واحعدن  بعل تععددت الجهعات التعى جدير بالذكر أن جميا المتاح  فى بادىء األمر لم تكن تحعت إ 
تشر  على المتاح  فى مصر  ويرجا ذلك إلى النشأن فقد نشأت كعل جهعة فعى بعادىء األمعر نشعأن مسعتقلة  
فمثال المتحع  المصعرى أُنشعىء لحمايعة وحفعظ اآلثعار المصعرية التعى ترجعا إلعى معا قبعل العصعر المسعيحى  

ارن األشعغال حتعى ُضعَمت إلعى نظعارن المععار   ومتحع  وكان يتبا مصعلحة اآلثعار المصعرية التعى تتبعا نظع
الفن اإلسالمى أُنشىء لحماية وحفظ اآلثار العربية وكان عند إنشعائه تابعًعا لعوزارن األوقعا   وعنعدما أُنشعىء 
المتح  اليونانى الرومعانى كعان يتبعا بلديعة اإلسعكندرية  وأُنشعىء المتحع  القبطعى لحفعظ اآلثعار ذات الطعابا 

ى ترجا إلى الفترن معا بعين العصعر المسعيحى إلعى فعتح الععرب لمصعر  وكعان عنعد إنشعائه متحفًعا المسيحى الت
خاًصا. فكان ال بد وأن تُوَحد المتعاح  فعى مصعلحة واحعدن تنعدمج تحعت إدارتهعا جميعا المتعاح  األثريعة فعى 

قوميعة واإلنتفعاع بهعا معن البالد  فإن حفظ اآلثار وصيانتها وترميمها وتسجيلها  والقيام عليها باعتبارها ثرون 
حيت التثقي  العام  وما إلى ذلك من أغراض علمية وقومية؛ كل ذلك يقتضى القيام بأعمال هعى ذات طبيععة 
واحدن  وإن اختلفت الحقب التاريخية التى تنتمى إليها اآلثار المختلفعة  ويسعتوجب ذلعك تركيعز المسعئولية فعى 

وتوثعق الصعلة معا بعين العصعور المتعاقبعة  فعإن آثعار كعل  إدارن موحدن تشر  علعى جميعا اآلثعار فعى مصعر 
عصر مرتبطة برثار العصر اآلخر  فاآلثار المصرية تصل بنا إلى اآلثار اليونانيعة والرومانيعة  وهعذه تنتهعى 

علعى أن المتعاح  ملكيعة عامعة  1883إلى اآلثار القبطية  فاآلثار العربية  فلعذلك نعص القعانون الصعادر ععام 
ق مصلحة اآلثار بوزارن األشغال العمومية حتى حصلت مصر على االستقالل المنقعوص  وفعى للدولة  وألح

 1941  ثعم وافعق مجلعس العوزراء فعى ععام 93انتقلت تبعيعة مصعلحة اآلثعار إلعى وزارن المععار  1929عام 
ار   على إدماج  المتاح  تحعت إدارن واحعدن سُعميت مصعلحة اآلثعار والمتعاح  األثريعة تابععة لعوزارن المعع

  وبقيت كذلك حتعى انتقلعت تبعيتهعا إلعى وزارن الثقافعة 94تُدمج فى هذه المصلحة بعد أن يستقر كيانها اإلدارى
 .  185895واإلرشاد القومى عام 

 96رسوم زيارة المتاحف من واقع الوثائق 

 ( خمسعة5قيمعة ) 1888على زوار المتاح  وقد بلغعت فعى ععام  97كانت هناك رسوم تفرضها الدولة 
يُفعَرض للمتفععرج علعى متحعع  بععوالا رسعم قععدره خمسععة "قعروش  لجميععا أيعام األسععبوع مععا ععدا يععومين مثععل 

غروش صاغ فى جميا أيام األسبوع ماعدا يومين منعه يخصعص أحعدهما لمعن يعأن  ازدحعام المتفعرجين فعى 
وم اآلخعر ( عشعرن قعروش صعاغ  ويَُخَصعص اليع10  ويكون رسم الدخول فى أحد األيعام )98"األيام األخرى

( خمسععون قرًشععا تتععيح لصععاحبها 50للمشععاهدن مجانًععا  كععذلك كانععت هنععاك تععذاكر للزيععارن قيمععة الواحععدن منهععا )
( خمسععة قععروش 5  إال أن مجلععس النظععار غيععر قععراره إلععى جعععل رسععم الزيععارن )99المشععاهدن مععدن سععتة أشععهر

( 10فعى اليعوم العذى يكعون فيعه الرسعم )  نظعًرا لععدم إقبعال المشعاهدين 100ماعدا يوًما واحدا يكعون فيعه مجانًعا
المجلس أصدر قراره بجعل رسم الدخول إلى متح  بوالا خمسة غروش فقعط فعى كعل "عشرن قروش مثل 

( 2تعم تخفعيض رسعم العدخول إلعى ) 1892  وفى ععام 101"أيام األسبوع ما عدا يوماً واحداً للتفرج فيه مجانا

 .  102قرشين

   وسائل تأمين وحماية المتاحف 

من دراسة الوثائق تبين أنه كان هناك عدن وسائل لتأمين المتاح  من أضرار الحريق وذلك بتخصيص      
  كذلك شراء ما يلزم 104  وعمل التعديالت الالزمة بالمتاح  لوقايتها من الحريق103اعتمادات مالية لذلك

ا أرسل ناظر األشغال   كم105للتأمين مثل عمل مناقصة لتوريد مواد وطفايات حريق لمتح  الجيزن
العمومية مذكرن إلى مجلس النظار بطلب التعاون من بعض المصالح ما المتاح  مثل إدارن عموم اآلثار 
التاريخية ويُناط بها أمر المالحظة العمومية  وقسم الهندسة بنظارن األشغال العمومية لصيانة مرافق المياه 



 نيفين أحمد عرفةد. /   دراسة أرشيفية لملفات المتاح  المحفوظة بدار الوثائق القومية

  

 -296 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

زمة  وقسم الضبط والربط والُمكلَ  باألجهزن المخصصة التى تُقام إلطفاء الحريق وتوريد المياه الال
لجطفاء  أيًضا من ضمن التدابير أن يكون هناك فرقة من رجال المطافىء لمالحظة المتح  نهاًرا وليالً  

  106كذلك شراء طلمبة واعدادها لالستعمال حول المتح   وإقامة نظام إلشارات التنبيه عند حدوت حريق
وله بهدم كل المبانى القريبة  وتقليم األشجار  ووضا أنابيب المياه المتصلة بطلمبات وعزل المتح  عما ح

المياه بالقرب من المتح  لتكون فى خدمتها وقت الحاجة وتمهيد الطرا المؤدية إليها  وجعل اآلثار 
  كما اقترحت النظارن بعض التغييرات التى تؤمن متح  107المعروضة فى مأمن من غوائل الحريق

الجيزن )سراى الخديو اسماعيل( من أى تهديد مثل تغيير أرضيات السالمليك وجناح الحريم الخشبية بمزيج 
من الحجر والحديد واستبدال كل األخشاب الداخلة فى بنائه بالحديد واألحجار  ومن األخطار أيًضا التى 

التسلل  وتعيين دوريات  تعرض لها المتح  السرقة والنهب فتم بناء جدار حول مخازنه لحمايتها من
حراسة مشددن حول المتح   كذلك كان هناك بعض التدابير المقتضى اتخاذها لوقاية متح  الجيزن من 
السرقات والحريق  تلخصت فى إقامة خطوط هات  بينه وبين الدوائر التابعة له  وباإلضافة إلى خطرى 

ت التى كانت تغمر متح  بوالا وتفسد الحريق والسرقة كانت هناك أخطار أخرى مثل خطر الفياضانا
القطا األثرية  وخطر التأثيرات المناخية نظًرا الرتفاع الرطوبة بسبب موقعها والتى أيًضا تفسد 

 .108المعروضات  لذلك قررت الحكومة نقل متح  بوالا إلى قصر الخديو اسماعيل بالجيزن

 الدراسة األرشيفية لملفات المتاحف

  ال ينطبق عليها المفهوم العلمى للوحدن األرشيفية المتكاملة وفقًا للتعريفات إن ملفات المتاح     
؛ حيت تبين أنها صدرت عن عدن مصادر مختلفة  لذا فمن وجهة النظر األرشيفية يمكن أن يطلق 109العلمية

مو وهو التجميا أو التركيم الصناعى )ليس الن Collectionعلى هذه المجموعة موضوع الدراسة مصطلح 
عَتّْ بواسطة شخص  العضوى للوثائق(؛ فهى مجموعة منتقان لوثائق مختارن أو تجميا عضوى؛ حيت ُجم 

أن تحفظ بهذا التجميا لتكوين ما يسمى  -بطبيعتها-دون اعتبار للمنشأ األصلى  ولم يكن مقدًرا لها 
  110 ا البعضبالمجموعة  وهى وثائق ومطبوعات وشبه مطبوعات لها عالقة إدارية ووظيفية ببعضه

هى وثائق صدرت عن أكثر من منشأ  وُحف َظت المكاتبات اإلدارية لدى  -موضوع الدراسة -والوثائق 
ُمنشئيها  ثم نُق لَتّْ إلى دار المحفوظات العمومية بالقلعة  ومنها إلى دار الوثائق القومية وفقًا للقانون رقم 

 :. وسو  يتم تناول هذه الملفات من حيت1954لسنة  356
 111جهة المنشأ -1

ا كانت ملفات المتاح  صادرن عن أكثر من منشأ أى عن إدارات أو جهات متعددن أثناء آدائها       لم 
لوظائفها  لذلك فهى موزعة بين عدن وحدات أرشيفية  والجدول التالى يوضح أعدادها بكل وحدن من 

 الوحدات األرشيفية المحفوظة بدار الوثائق القومية: 

 و يوضح ملفات المتاحف بالوحدات األرشيفية بدار الوثائق القومية1جدول رقم ُ

 عدد الملفات عنوان الوحدة األرشيفية مسلسل

 12 ديوان األشغال 1

 18 ديوان الداخلية 2

 8 ديوان المالية 3

 47 عابدين  4

 134 مجلس النظار والوزراء 5

 57 مجلس الوزراء 6
 276  اإلجمالى
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( مائتان سعتة وسعبعين ملفًعا  خعالل الفتعرن 276يتضح أن عدد ملفات المتاح  بل  ) من الجدول السابق
( سععت وحععدات أرشععيفية  ولقععد كععان للوحععدن األرشععيفية  مجلععس النظععار 6(  موزعععة علععى )1871-1966)

والوزراء  النصيب األكبر من الملفات باعتبار أنه السلطة المسئولة عن إنشاء وصيانة وترميم وتأمين وفعتح 
اعتمععادات ماليععة للمتععاح   وذلععك مععن خععالل الجهععات المتعاقبععة التععى تتبعهععا المتععاح  والتععى تتبععا بععدورها 
نظارات مختلفة وجميعهم تحت مظلة  مجلس النظار والعوزراء   كعذلك ألن هعذه الوحعدن األرشعيفية تتعزامن 

معن المتعاح  علعى اخعتال  ما فترن ازديعاد العوعى بأهميعة المتحع  ودوره فعى الحيعان الثقافيعة  ونشعأن عديعد 
 أنواعها.  

عئى هععذه الملفعات وأععدادها وفترتهعا التاريخيعة وموضعوعاتها فعى كععل  وفيمعا يلعى نبعذن تاريخيعة ععن ُمنش 
 وحدن من الوحدات األرشيفية:

 ديوان األشغال العمومية - 1/1

 -د الخديو اسماعيلفى عه-بعد إلغاء ديوان األبنية  ثم أطلق عليه  1865أُنشئ هذا الديوان عام       
أطلق عليها  نظارن األشغال العمومية  ويختص باألعمال  1878 ديوان األشغال العامة   وفى عام 

ومصلحة الحفر واآلثار القديمة   الهندسية الخاصة بالمبانى والتنظيم والرى  والمحافظة على األنتيكخانة 
يبل    و112لمالحات  والمعادن  وورش األحجارومصلحة التياترات  والسكة الحديد  والتلغرا   وتشغيل ا

 - 4/11/1883( إثنى عشر ملًفا تغطى الفترن التاريخية )12عدد ملفات المتاح  بديوان األشغال )
(  وتتناول عدن موضوعات مثل: إقامة مبنى للمتح  العربى وآخر للمتح  المصرى  21/9/1911

ا النظارن فى متح  بوالا  وردم ترعة بمتح  الجيزن واإلصالحات والترميمات والتوسعات التى تقوم به
 وإمداده بالمياه وغيرها. 

 ديوان داخلية  - 1/2

  ثم سمى 1859  وألغى عام 1857أنشئ  ديوان الداخلية  فى عهد  محمد سعيد باشا  فى عام      
 1878. وفى عام أعيد إنشاء ديوان الداخلية 1865بديوان شورى المعاونة أو)معاونة سنية(  وفى عام 

أطلق عليه  نظارن الداخلية  بعد تأسيس مجلس النظار. ووظيفة نظارن الداخلية النظُر فى إدارن شئون 
القطر الداخلية  وحفظ النظام واألمن العام  وأقسامها: اإلدارن العمومية  والمستخدمون  والقضايا  

الحج  ومصلحة السجون  ومصلحة الصحة والتفتيش  والنظام والخفر  واللوائح  ومجالس المديريات  و
العمومية  ومحافظة مصر  واإلسكندرية  ومصلحة الجمارك  ومحافظات القنان ودمياط والعريش 

  ويبل  113أطلق عليها  وزارن الداخلية  1914والسويس ومديريات الوجهين القبلى والبحرى. وفى عام 
(  5/12/1898 – 9/3/1879ى الفترن التاريخية )( ثمانية عشر ملفًا تغط18عدد ملفات المتاح  بها )

وتتناول موضوعات عدن مثل: منا وسائل العن  ضد العاملين بالمتاح   تأمين مدير عام المتاح   
إصدار األوامر بعدم تهريب اآلثار وحفظها بالمتاح  الوطنية  واإلشرا  على أجهزن إطفاء الحرائق 

 لحماية المتاح .                     

 ديوان المالية - 1/3

ثم استقلت باسم ديوان  1820كانت المالية قلًما من الديوان العالى يُعَر  بقلم الخزينة  حتى عام      
سمى بديوان  1843ديوان اإليرادات  وفى عام  أنشئ ديوان آخر باسم 1833الخزينة المصرية  وفى عام 
الية   وتمثلت اختصاصاتها فى اإلدارن العمومية أصبحت  نظارن الم 1878المالية  واعتباًرا من عام 

بالنظارن  والدين العمومى  ومرتبات الحضرن الخديوية وعائالتها  وإدارن المالية باألقاليم والمحافظات  
وعدد ملفات المتاح  بهذه   114ومصلحة البوستة المصرية  والجمارك  وقلم المعاشات  وميناء اإلسكندرية

(  ومن موضوعاتها: 1898 - 19/12/1882( ثمانية ملفات تغطى الفترن التاريخية )8الوحدن األرشيفية )
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فتح اعتمادات مالية إلنشاء مباٍن للمتاح   إيرادات زيارن المتاح   إيرادات ونفقات بيا التح   وحسابات 
 المفتشين المعينين لمراقبة المتاح .

 عابدين - 1/4

لجنة خاصة من كبار الباحثين والمؤرخين األوربيين لكتابة تاريخ بتشكيل  1925أمر الملك فؤاد عام      
أسرن محمد على اعتماًدا على الوثائق والمحفوظات التاريخية  فقامت هذه اللجنة بجما وحصر وثائق 
القرن التاسا عشر من الدفترخانة بالقلعة  وتجميا وثائق تاريخ مصر الحديت من أرشيفات الدول األوربية 

الديوان الملكى بقصر عابدين  وجعلها النوان األولى ألرشي  تاريخى محدود أطلق عليه عام  ونقلها إلى
 األرشي  التاريخى الملكى   وتم فحص الوثائق ودراستها وتنظيمها وترجمة عدد كبير منها إلى  1933

نت هذه العربية وتصنيفها موضوعًيا واعداد فهرس بطاقى موضوعى فى ترتيب تاريخى أبجدى لها. وكا
 1995تم نقل الوثائق إلى القلعة  ثم فى عام  1969المجموعات هى نوان دار الوثائق فيما بعد  وفى عام 

نُق لَت الدار إلى مقرها الحالى بكورنيش النيل
( سبعة وأربعين ملًفا 47  ويبل  عدد ملفات المتاح  بها )115

موضوعات مثل: اتخاذ االحتياطات الالزمة (  وتتناول عدن 19/10/1952-1871تغطى الفترن التاريخية )
لحماية المتاح   مطالبة الدول باآلثار المصرية الستعادتها من الخارج  محاضر اجتماعات لجنة تنسيق 
متح  الحضارن  مذكرن بشأن اقتراح إنشاء متح  للجيش المصرى  مكاتبات بشأن الحفاظ على المتح  

تقرير عن أعمال األمناء األجانب بالمتح  المصرى   القبطى وجعله تحت رعاية وزارن األوقا  
 ومكاتبات خاصة بإنشاء متح  لنابليون فى مصر.

 مجلس النظار والوزراء - 1/5

بأمر من الخديو اسماعيل تحت ضغط أوربى   1878تم إنشاؤه فى الثامن والعشرين من أغسطس عام      
المسئولية  وتؤخذ قراراته باألغلبية  وأعضاء وهو هيئة مستقلة عن الخديو تشاركه فى الحكم وتحمل 

المجلس متضامنين فى المسئولية  ويشمل نظارات: الداخلية والمالية والمعار  والحربية والبحرية 
واألشغال والحقانية واألوقا  والخارجية  كما كانت هناك بعض النظارات التى تنشأ أو تلغى حسب 

( مائة 134  وبل  عدد ملفات المتاح  بهذه الوحدن األرشيفية )116الحاجة إليها  مثل: الزراعة والتجارن
(  وتتناول موضوعاتها: برقية من 6/10/1923-2/4/1979أربعة وثالثون ملفًا تغطى الفترن التاريخية )

قنصلى انجلترا وفرنسا لطلب نقل بعض المتاح  المصرية ليتمكن شعبيهما من مشاهدن الحضارن 
تاح   طلبات خاصة بالعاملين بالمتاح  للتعيين فى وظائ  أو الحصول على المصرية  سرقة بعض الم

معاشات أو لمنحهم الرتب والنياشين أو حصولهم على أجازن  تنظيم عملية زيارن المتاح   إهداء المتاح  
 األجنبية بعض التح  المصرية  ورسوم زيارن المتاح .

 مجلس الوزراء                          - 1/6

هو استمرار لمجلس النظار ما تطورات فى اختصاصاته وعدد أعضائه. وكان يشر  على الوزارات      
  ويبل  عدد ملفات 117المختلفة وأيًضا األشغال العمومية والخدمات العامة والتنظيم العمرانى فى القاهرن

(  19/4/1966-5/3/1924( سبعة وخمسون ملفًا تغطى الفترن التاريخية )57المتاح  بهذه الوحدن )
وتتناول موضوعات مثل: ضم دار اآلثار العربية إلى وزارن المعار  العمومية  تعيينات وترقيات 
وعالوات ومكافأت ومعاشات خاصة بالعاملين بالمتاح  واإلنعام برتب ونياشين عليهم  رسوم زيارن 

ض التح  المصرية  تسليم ضريح المتاح   اعتمادات مالية لصيانة المتاح   إهداء المتاح  األجنبية بع
ومتح  مصطفى كامل إلى مصلحة السياحة  إنشاء متح  الشهيد حسن طوبار  وافتتاح متح  العلوم 

 للجمهور. 
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 الوصف األرشيفى -2
 118 هو عملية السيطرن العقلية على المقتنيات عن طريق إعداد وتجهيز أدوات البحت )وسائل اإليجاد(     

  التى تساعد الباحت على تحديد الوثائق المتصلة بموضوعه وتسهل 119لوص  محتويات األرشي 
استخدام الوثائق  وهو أيًضا مجموعة من اإلجراءات الفنية التى تلى عملية ترتيب الوثائق األرشيفية 

  كما 120والغرض منها تحديد وشرح مضمون المواد األرشيفية من أجل تيسير إمكانية الحصول عليها
جما المعلومات عن الوثائق وعن منشئها  ثم تنظيمها والتحكم فى هذه المعلومات عقليًا يتضمن الوص  

؛ ويهد  الوص  األرشيفى بصفة عامة 121وإداريًا  وإتاحة استخدامها داخل وخارج مستودع األرشي 
م  إلى ضبط محتويات األرشي   وأيًضا لجعل المواد األرشيفية معروفة للباحثين ليتابعوا اهتماماته

 ويحصلوا على معلومات وثيقة الصلة ببحوثهم.

تعم إععداد وسعائل إيجعاد؛  –ملفعات المتعاح –ولتطبيق هذا التعري  على المجموعة موضعوع الدراسعة 
 لسهولة استرجاعها  وهى كالتالى:

؛ وذلك ISAD بطاقات وص  على مستوى المل  طبقًا لقواعد التقنين الدولى للوص  األرشيفى - 2/1
ج من الملفات والتعري  بمحتوياتها بشكل كامل ودقيق؛ حيت إن هذه القواعد يمكن لوص  نماذ

 .122 تطبيقها حسب احتياجات كل أرشي  ومتطلبات مستويات الوص  فيه
؛ ليساعد الباحثين فى التعر  على الموضوعات التى تحتوى 123كشا  موضوعى هجائى للملفات - 2/2

 عليها ملفات المتاح .

 وصف على مستوى الملف بطاقات - 2/1

 تم عمل بطاقة وص  على مستوى المل  لكل جهة منشأ  وقد تم ترتيبهم هجائيًا كالتالى: 

 بطاقة وصف ملف من ملفات المتاحف بديوان األشغال: - 2/1/1

036557 - 4003د.أ / * / كود أرشيفى  /رمز اإلرجاع: ج.م.ع / د.و
124.                           

 .125مقايسات لتوسيا وترميم متح  بوالاالعنوان: 
 .27/2/1886 – 10/11/1881تاريخ المل : 

 مستوى الوص : مل . 
 )مائة واثنتان وخمسون( وثيقة مفردن. 152مدى ونوع المادن الموصوفة: 

 مصدر الوثائق )المنشأ(: ديوان األشغال.

فعى -ديعوان األبنيعة  ثعم أطلعق عليعه  بععد إلغعاء 1865التاريخ اإلدارى للمنشئ: أُنشئ هذا العديوان ععام 
أطلعق عليهعا  نظعارن األشعغال العموميعة   1878 ديوان األشعغال العامعة   وفعى ععام  -عهد الخديو اسماعيل

والسعكة الحديعد   ويختص باألعمال الهندسية الخاصة بالمبانى والتنظيم والرى  والمحافظة على األنتيكخانعة 
                   .126عادن  وورش األحجاروالتلغرا   وتشغيل المالحات  والم

 المصدر المباشر القتناء المادن الموصوفة: دار المحفوظات العمومية. 
المحتوى الموضوعى للمادن الموصوفة: أوراا خاصة بعمل مقايسات لتوسيا وترميم متح  بوالا  

 باإلضافة إلى كشوفات بالمواد الالزمة إلجراء أعمال الترميم.
 التقويم واالستبعاد: انتهى العمل بها وُحف َظت حفًظا دائًما. معلومات 

 .1954لسنة  356الوضا القانونى: ُضَمت لدار الوثائق القومية بموجب القانون رقم 
 متاحة لالطالع بعد الحصول على تصريح. شروط اإلتاحة:

 متاحة بعد الحصول على تصريح. شروط النشر والنسخ والتصوير: :
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 لموصوفة وخطوطها: اللغة العربية بخط الرقعة واللغة الفرنسية.لغة المادن ا
الحالة المادية للمل  والوثائق بداخله: المل  وأغلب الوثائق بحالة جيدن  ولكن بعض الوثائق ممزقة من 

 أسفل وتحتاج إلى ترميم. 
 لغته  وتاريخه.وسيلة اإليجاد بدار الوثائق القومية: قاعدن بيانات تتضمن: كود المل   وعنوانه  و

 بطاقة وصف ملف من ملفات المتاحف بديوان الداخلية: -2/1/2

021215 - 2001د.د / * / كود أرشيفى  /رمز اإلرجاع: ج.م.ع / د.و
127.                           

 العنوان: أمر بإرسال القطا األثرية الُمكتََشفة للحفظ فى متح  بوالا.
 .9/3/1879التواريخ القصوى: 

 ستوى الوص : مل .م
 مدى ونوع المادن الموصوفة: وثيقتان مفردتان.

 مصدر الوثائق )المنشأ(: ديوان الداخلية.

  وألغعى 1857أنشئ  ديوان الداخلية  فى عهد  محمد سعيد باشا  فعى ععام : التاريخ اإلدارى للمنشئ

أعيععد إنشععاء ديععوان  1865  ثععم سععمى بععديوان شععورى المعاونععة أو)معاونععة سععنية(  وفععى عععام 1859عععام 
أطلععق عليععه  نظععارن الداخليععة . ووظيفععة نظععارن الداخليععة النظععُر فععى إدارن شععئون  1878الداخليععة. وفععى عععام 

القطعععر الداخليعععة  وحفعععظ النظعععام واألمعععن الععععام  وأقسعععامها: اإلدارن العموميعععة  والمسعععتخدمون  والقضعععايا  
  والحعج  ومصعلحة السعجون  ومصعلحة الصعحة والتفتعيش  والنظعام والخفعر  واللعوائح  ومجعالس المعديريات

العموميعععة  ومحافظعععة مصعععر  واإلسعععكندرية  ومصعععلحة الجمعععارك  ومحافظعععات القنعععان ودميعععاط والععععريش 
                        .128أطلق عليها  وزارن الداخلية  1914والسويس ومديريات الوجهين القبلى والبحرى. وفى عام 

 ر المحفوظات العمومية. : داالمصدر المباشر لالقتناء
: أمر من نظارن الداخلية لحت المديريات على عدم قيام أى شخص بالتنقيب عن المحتوى الموضوعى

 اآلثار إال بفرمان  وطلب إرسال كل اآلثار التى يتم اكتشافها بمحض الصدفة إلى متح  بوالا.
 ئًما. : انتهى العمل بها وُحف َظت حفًظا دامعلومات التقويم واالستبعاد

 .1954لسنة  356: ُضمَّت لدار الوثائق القومية بموجب القانون رقم الوضع القانونى
 متاحة لالطالع بعد الحصول على تصريح. :شروط اإلتاحة

 متاحة بعد الحصول على تصريح. :شروط النشر والنسخ والتصوير
 : اللغة الفرنسية.لغة المادة الموصوفة وخطوطها

 : جيدن.الحالة المادية
 : قاعدن بيانات تتضمن: كود المل   وعنوانه  ولغته  وتاريخه.وسيلة اإليجاد بدار الوثائق القومية

 بطاقة وصف ملف من ملفات المتاحف بديوان المالية: - 2/1/3

 075339 - 3003 د.م / * / كود أرشيفى  /: ج.م.ع / د.ورمز اإلرجاع
129.                           

 نقل آثار إلى متح  الجيزن. : تكالي العنوان
 .9/3/1889: التواريخ القصوى
 : مل .مستوى الوصف

 : ثالت وثائق مفردن.مدى ونوع المادة الموصوفة
 ديوان المالية. مصدر الوثائق ُالمنشأو:
ثم  1820:  كانت المالية قلًما من الديوان العالى يُعَر  بقلم الخزينة  حتى عام التاريخ اإلدارى للمنشئ

ديوان اإليرادات  وفى عام  أنشئ ديوان آخر باسم 1833قلت باسم ديوان الخزينة المصرية  وفى عام است
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أصبحت نظارن المالية  وتمثلت اختصاصاتها فى  1878سمى بديوان المالية  واعتبارا من عام  1843
وإدارن المالية باألقاليم اإلدارن العمومية بالنظارن  والدين العمومى  ومرتبات الحضرن الخديوية وعائالتها  

                         . 130والمحافظات  ومصلحة البوستة المصرية  والجمارك  وقلم المعاشات  وميناء اإلسكندرية
 : دار المحفوظات العمومية. المصدر المباشر لالقتناء

لجيزن لتعيئته ليكون : تكالي  نقل اآلثار الموجودن فى شونة متح  بوالا إلى قصر االمحتوى الموضوعى
 متحفًا.

 : انتهى العمل بها وُحف َظت حفًظا دائًما. معلومات التقويم واالستبعاد
 .1954لسنة  356: ُضمَّت لدار الوثائق القومية بموجب القانون رقم الوضع القانونى

 متاحة لالطالع بعد الحصول على تصريح. :شروط اإلتاحة
 بعد الحصول على تصريح. متاحة :شروط النشر والنسخ والتصوير
 : اللغة الفرنسية.لغة المادة الموصوفة وخطوطها

 : جيدن.الحالة المادية
 : قاعدن بيانات تتضمن: كود المل   وعنوانه  ولغته  وتاريخه.وسيلة اإليجاد بدار الوثائق القومية

 بطاقة وصف ملف من ملفات المتاحف بعابدين: - 2/1/4

007359 - 0069كود أرشيفى  ع / * / /: ج.م.ع / د.ورمز اإلرجاع
131.                           

: تنازل من ورثة شقيقة سعد زغلول )الوارثة له( إلى الحكومة عن حقوقهم فى مقتنيات منزله لكى العنوان

                                                                           .                                                     132تعده الدولة ليكون متحفًا باسم  بيت األمة 
 .10/4/1946: تاريخ الملف

 : مل .مستوى الوصف
 : وثيقة مفردن.مدى ونوع المادة الموصوفة

 عابدين. مصدر الوثائق ُالمنشأو:
بار الباحثين والمؤرخين بتشكيل لجنة خاصة من ك 1925أمر الملك فؤاد عام : التاريخ اإلدارى للمنشئ

األوربيين لكتابة تاريخ أسرن محمد على اعتماًدا على الوثائق والمحفوظات التاريخية  فقامت هذه اللجنة 
بجما وحصر وثائق القرن التاسا عشر من الدفترخانة بالقلعة  وتجميا وثائق تاريخ مصر الحديت من 

ى بقصر عابدين  وجعلها النوان األولى ألرشي  تاريخى أرشيفات الدول األوربية ونقلها إلى الديوان الملك
 األرشي  التاريخى الملكى   وتم فحص الوثائق ودراستها وتنظيمها  1933محدود أطلق عليه عام 

وترجمة عدد كبير منها إلى العربية وتصنيفها موضوعيا واعداد فهرس بطاقى موضوعى فى ترتيب 
تم نقلها إلى  1969ت هى نوان دار الوثائق فيما بعد  وفى عام تاريخى أبجدى لها. وكانت هذه المجموعا

       نُق لَت الدار إلى مقرها الحالى بكورنيش النيل.     1995دار الوثائق بالقلعة  ثم فى عام 
 : دار المحفوظات العمومية. المصدر المباشر لالقتناء

ا كانت شقيقة سعد زغلول ورثت نص  ماالمحتوى الموضوعى ترك  فقد قدم ورثتها طلب إلى رئيس  : لمَّ
الوزراء للمطالبة بحقهم فيما ورثته من منقوالت وأثات فى بيت األمة  وذلك للتنازل عنه للحكومة مساهمةً 

 إلعداد متح  بيت األمة.
 : انتهى العمل بها وُحف َظت حفًظا دائًما.معلومات التقويم واالستبعاد

 .1954لسنة  356لقومية بموجب القانون رقم : ضمت لدار الوثائق االوضع القانونى
 متاحة لالطالع بعد الحصول على تصريح. :شروط اإلتاحة

 متاحة بعد الحصول على تصريح. :شروط النشر والنسخ والتصوير
 : اللغة العربية بخط األلة الكاتبة.لغة المادة الموصوفة وخطوطها

 : جيدن. الحالة المادية
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 : قاعدن بيانات تتضمن: كود المل   وعنوانه  ولغته  وتاريخه. ق القوميةوسيلة اإليجاد بدار الوثائ

 بطاقة وصف ملف من ملفات المتاحف بمجلس النظار: - 2/1/5

 035179 - 0075كود أرشيفى م.ن / * / /: ج.م.ع / د.ورمز اإلرجاع
133.                           

    .                                                                                                                            134بنى للمتح  المصرى: طلب تعيين لجنة لفحص تصميمات إنشاء مالعنوان
 .15/8/1894: تاريخ الملف

 : مل .مستوى الوصف
 : ثالت وثائق مفردن.مدى ونوع المادة الموصوفة

 مجلس النظار. :مصدر الوثائق ُالمنشأو
  وهو هيئة مستقلة عن 1878: تم إنشاؤه فى الثامن والعشرين من أغسطس عام التاريخ اإلدارى للمنشئ

الخديو تشاركه فى الحكم  وتؤخذ قراراته باألغلبية  ويشمل نظارات: الداخلية والمالية والمعار  والحربية 
كانت هناك بعض النظارات التى تنشأ أو تلغى  والبحرية واألشغال والحقانية واألوقا  والخارجية  كما

 .                          135حسب الحاجة إليها  مثل: الزراعة والتجارن
 : دار المحفوظات العمومية. المصدر المباشر لالقتناء

 .مذكرن األشغال لتعيين لجنة لفحص تصميمات إنشاء دار للمتح  المصرى: المحتوى الموضوعى
 : انتهى العمل بها وُحف َظت حفًظا دائًما.ويم واالستبعادمعلومات التق

 .1954لسنة  356: ضمت لدار الوثائق القومية بموجب القانون رقم الوضع القانونى
 متاحة لالطالع بعد الحصول على تصريح. :شروط اإلتاحة

 متاحة بعد الحصول على تصريح. :شروط النشر والنسخ والتصوير
 : اللغة العربية بخط الرقعة  واللغة الفرنسية.خطوطهالغة المادة الموصوفة و

 : جيدن. الحالة المادية
 : قاعدن بيانات تتضمن: كود المل   وعنوانه  ولغته  وتاريخه. وسيلة اإليجاد بدار الوثائق القومية

 بطاقة وصف ملف من ملفات المتاحف بمجلس الوزراء - 2/1/6

 093708 – 0081كود أرشيفى  م.و / * / /: ج.م.ع / د.ورمز اإلرجاع
136.                           

                                : مراسيم بخصوص المتح  القبطى.                                                                                                العنوان
 .24/7/1945 – 29/1/1931: تاريخ الملف

 : مل .مستوى الوصف
 )مائة ثالت وأربعون( وثيقة مفردن. 143: مدى ونوع المادة الموصوفة

 مجلس الوزراء. مصدر الوثائق ُالمنشأو:
هو استمرار لمجلس النظار ما تطورات فى اختصاصاته وعدد أعضائه. وكان : التاريخ اإلدارى للمنشئ

                         .  ة والخدمات العامة والتنظيم العمرانىيشر  على الوزارات المختلفة وأيًضا األشغال العمومي
 : دار المحفوظات العمومية. المصدر المباشر لالقتناء

على مرسوم بقانون بإلحاا المتح  القبطى بأمالك الدولة العامة   : يحتوى المل المحتوى الموضوعى

من المنافا العامة  وتكلفة إنشاء جناح جديد  الملحق المراد إنشاؤه للمتح  القبطى ومرسوم آخر باعتبار
 بالمتح   باإلضافة إلى أمر شراء تح  للمتح  القبطى.

 : انتهى العمل بها وُحف َظت حفًظا دائًما.معلومات التقويم واالستبعاد
 : مرتب ترتيبًا زمنيًا من األحدت إلى األقدم.نظام الترتيب

 .1954لسنة  356بموجب القانون رقم  : ضمت لدار الوثائق القوميةالوضع القانونى
 متاحة لالطالع بعد الحصول على تصريح. :شروط اإلتاحة
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 متاحة بعد الحصول على تصريح. :شروط النشر والنسخ والتصوير
: اللغة العربية بخط الرقعة  واللغة الفرنسية  واللغة اإلنجليزية  كما لغة المادة الموصوفة وخطوطها

 فى التدوين. استخدمت األلة الكاتبة
 : المل  يوجد به أوراا ممزقة نتيجة لكثرن االستعمال  ويحتاج إلى ترميم. الحالة المادية

 : قاعدن بيانات تتضمن: كود المل   وعنوانه  ولغته  وتاريخه. وسيلة اإليجاد بدار الوثائق القومية

 لملفات المتاحف الكشاف الموضوعى الهجائى  - 2/2

م الموضوع الرئيس  إلى عدن موضوعات فرعية  ثم تم تقسيم الكشا  إلى  ثمانية موضوعات رئيسية  وقُس 
م الموضوع الفرعى إلى موضوعات ثانوية  وقد   ُرت بت الموضوعات فى الكشا  ترتيبا هجائياً مثل:قُس 

                                                                               سماء المتاح أ -5 إدارن -1
 تجهيزات   -6تأمين                             -2
 عمارن -7 عاملون -3
 متنوعات                                     -8 مقتنيات -4

وقد تم عمل إحاالت بالكشا ؛ لكى ترشد المستفيد إلى ما يبحت عنه معن موضعوعات بسعهولة ويسعر  
 وفيما يل  الكشا  الموضوع  الهجائى:

 رة أوال(: إدا

 كود الملف الموضوع

 ,004103-0069 ,004101-0069 ,003253-0069   تنظيم وإدارة
0069-005577, 0069-005627, 0069-027380,  

0069-027393, 0069-027741, 0075-004047, 
0075-034521, 0075-034527, 0075-035153, 
0075-035165, 0075-035173, 0075-035175, 
0075-035190, 0075-035378, 0075-035525, 
0075-035782, 0075-046768, 0081-003914, 

0081-090801, 0081-110847, 2001-021706,   
2001-021722, 2001-021761, 2001-035150, 

4003-023763. 

 رسم زيارن -
فتح اعتماد  -

 إضافى
 قرض -
 الميزانية -

 
 
 
 
 

 قوانين وتشريعات

0075-035163, 0075-035168, 0081-034028,  
3003-075344. 

0075-025392, 0075-035535, 0075-035539, 
0075-035863, 0075-035864, 0075-043813, 

3003-075340, 3003-075351. 
0075-046767. 

0069-003220, 0075-026015, 0075-035186,    
0075-035188, 0075-035303, 0075-035542, 

0075-035550, 0075-035591, 0075-035748,   
0075-035771, 0075-035788, 0075-035797, 
0075-035867, 0075-046765, 0081-081946, 

2001-021782, 3003-075347. 
0075-035171, 0075-059283. 
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 ثانيًا: أسماء المتاحف

 كود الملف الموضوع

 ألمانيا
 المتح  األلمانى - 
 137متح  برلين - 

 إيطاليا
 المتح  األثرى - 
 138متح  تورينو - 

 نيابريطا
   139المتح  البريطانى - 

0075-036561. 
0075-033381. 
0069-002953. 
0075-035335. 
0069-027389. 
0069-013395. 

 
0075-020941. 

 
 

 الفاتيكان

 140متح  الفاتيكان -
 فرنسا 

 141المتح  الحربى - 
 142متح  اللوفر - 

 مصر
 متح  اآلثار العربية - 

 انظر أيًضا 
 متح  الفن اإلسالمى

 متح  اإلسكندرية - 
 متح  بوالا - 

 
 
 
 
 
 
 متح  بيت األمة - 
 متح  التاريخ الطبيعى - 
 المتح  التجارى الصناعى -
 متح  التشريح بكلية الطب  -
 144متح  التعليم - 
 إلفيتين بالنوبة متح  جزيرن -
   

 
0075-035184. 

 
0075-050582. 

0075-019354, 2001-025356. 
0069-005790, 0075-035393, 4001-005732. 

0069-003128, 0069-003220, 0069-00 323, 
0075-045406, 0075-046755. 

 
0075-035171, 0075-035359, 0075-059283. 
0069-027377, 0069-027380, 0075-019354, 
0075-021652, 0075-022754, 0075-026747, 

0075-035160, 0075-035163, 0075-035173, 
0075-035176, 0075-035189, 0075-035308, 

0075-043813, 2001-021215, 2001-021652, 
2001-022809, 3003-075339, 3003-075342, 
4003-022130, 4003-022133, 4003-036561. 
0069-007359. 
0069-027383. 
2001-019936. 

0081-109414, 0081-110356. 
0069-004648, 0069-005626, 0081-021070. 

0075-035864. 
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 كود الملف الموضوع

 متح  الجيزن -
 
 
 
 المتح  الحربى بالقلعة      -

     
 متح  حسن طوبار -
 متح  الحضارن -
 
 
 
 متح  الحيوان بكلية العلوم -
 المتح  الزراعى  -
 انظر أيًضا 
 متح  فؤاد األول الزراعى -
 متح  السكك الحديد  -
 المتح  العربى -
 انظر أيًضا  
 متح  اآلثار العربية -
   الفن اإلسالمىمتح -
 متح  العلوم -
 متح  فاروا األول -

0069-003218, 0075-035161, 0075-035164,  
0075-035176, 0075-035343, 2001-019007,  
2001-021791, 3003-075339, 3003-075344,  

3003-075347, 4003-027152. 
0069-004845, 0069-005785, 0069-018632, 

0069-021265. 
0081-054510. 

0069-004101, 0069-004103, 0069-005627, 
0069-005661, 0069-005662, 0069-005663, 
0069-005664, 0069-005667, 0069-021482, 

0081-021238. 
0081-109622. 

0069-026591, 0069-027741. 
 
 

0069-006204. 
0075-019162, 0075-024222, 0075-026015,  

0075-046759,0075-046763, 0075-046767, 
0075-046768,0075-046769, 0075-046770,  

4003-026747,4003-037325. 
0081-054514. 
0069-021133. 

 
 

 متح  الفن اإلسالمى - 
 انظر أيضا  
 متح  اآلثار العربية -
 المتح  العربى -
 
 متح  الفن الحديت -
 متح  الفنون الجميلة -
 145متح  فؤاد األول الزراعى -

 المتح  الزراعى انظر أيًضا
 
 146متح  فؤاد الصحى -
 متح  الفيوم -
 المتح  القبطى -
 

     
 المتح  المصرى   -

0081-003914, 0081-003916, 0081-003927 
0081-092168, 0081-110004, 0081-110062, 

0081-110225, 0081-110226, 0081-110847,  
0081-110866, 0081-111411, 0081-115952,  
0081-116914, 0081-118796, 0081-123381. 
0081-021081, 0081-093704, 0081-112027. 

0069-027377, 0081-123160. 
0081-020641, 0081-093705, 0081-105003, 
0081-105007, 0081-105007, 0081-105026, 
0081-105027, 0081-105050, 0081-105213, 
0081-105215, 0081-105297, 0081-119154. 

0075-058215, 0081-009229, 0081-018931.  
0075-035485. 

0069-005577, 0069-005790, 0069-015520, 
0081-003917, 0081-093708, 0081-111122, 

0081-119096. 
0069-001558, 0069-004648, 0069-005624,  
0069-005777, 0069-006360, 0069-007289, 
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 كود الملف الموضوع

 
 

0075-009041, 0075-011365, 0075-020996,  
0075-035179, 0075-035185, 0075-035190, 

0075-035317, 0075-035387, 0075-035392,  
0075-035401, 0075-035442, 0075-035469, 
0075-035492, 0075-035497, 0075-035516, 
0075-035536, 0075-035537, 0075-035863, 
0075-035867, 0075-035885, 0081-003917, 
0081-110296, 0081-110888, 0081-112331, 

 
 متح  مصطفى كامل -
 متح  المنيا -
 متح  نابليون -
 المتح  اليونانى الرومانى -

 موناكو
 147متح  المحيطات -

 اليونان
 148متح  جزيرن صاموس -

 الواليات المتحدة األمريكية
 متح  الناس واألماكن -
 

4003-037930. 
0081-093706. 
0081-012628. 

0069-005792, 0069-021457. 
0069-005657, 0069-013387, 0081-008023. 

 
0069-013080. 

 
0075-035185. 

 
 

0069-003683. 

 ثالثا:( تأمين

 كود الملف  الموضوع

 وسائل أمن

 اتقاء حرائق - 
 حماية - 

0069-001558, 0075-003074, 2001-019898. 
0075-035151, 0075-035343, 2001-021791. 

0081-090801, 2001-022006. 

(: تجهيزات  رابعا

 كود الملف الموضوع

 أثاث
 أجهزة

0069-007359, 4003-037328. 
2001-021791, 4003-023763. 

 خامساً: العاملون

 كود الملف الموضوع

 شئون عاملين

 أجازات -
 ترقيات -

              
    

 
0075-046769, 0075-035309, 0075-035380. 

0075-035393, 0075-035428, 0075-035443, 0075-035453, 
0081-110296. 

0075-035388, 0075-035387, 0075-035420, 
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 كود الملف الموضوع

 تعييينات - 
              

 رتب ونياشين -
                 

               
 
 
 عالوات -

     
 
 
 مرتبات                                           - 

 

0081-098153, 0081-105050, 0081-110353. 
0075-035387, 0075-035413, 0075-035418, 

0075-035421, 0075-035423, 0075-035432, 0075-035435, 
0075-035450, 0075-035452, 0075-035458, 0081-110353. 

0069-006360, 0075-011868, 0075-035378, 
0075-048008, 0075-048009, 0075-048011, 0075-048117, 

0075-048019, 0081-020641, 
0081-021070, 0081-021238. 

0075-035422, 0075-035457, 0081-105050. 
0075-035399, 0075-035405, 0081-110866, 0081-110888, 

0081-105213, 3003-024222, 4001-005336. 

  

 كود الملف الموضوع

 معاشات -
                  

 
      

 
 مكافأت -

          
 
  

      وظائف
   أمين متح  -

    
    
     
 أمين مساعد - 

   
  
    
 
 
  أمين كتبخانة -
  
 أمين ومفتش -

0075-009737, 0075-034521, 0075-034527, 
0075-035387, 0075-035433, 0075-035456 
0081-021070, 0081-105297, 0081-112027 

0081-119096, 0081-119154. 
     

0075-035383, 0075-035455, 0075-035475, 
0075-035478, 0075-035479, 0075-035492, 

0075-046756. 
 

0069-005624, 0075-035165, 0075-035432, 
0075-035497, 0081-098153, 0081-109414, 
0081-109622, 0081-111122, 0081-116914, 

0081-117237. 
0075-011868, 0075-035366, 0075-035455, 
0075-035478, 0075-035486, 0075-046756, 
0075-048009, 0081-110296, 0081-110353, 
0081-110866, 0081-116914, 0081-118796. 

0075-035452. 
0075-035423, 0075-048011. 

0081-105007. 
0075-034556, 0075-035431. 
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 كود الملف الموضوع

 خبير    -
 رسام -

 رئيس متح  -
 رئيس ورشة 
 سكرتير -
 غفير -
 كاتب -
 مترجم -
 سبمحا -
 محرر -
 محضر -
 مخزنجى    -
 
 مدير متح  -

     
 
 
 
 
 
 مفتش  -

0069-005785, 0081-112331, 2001-019898. 
0075-035328. 

0081-115952, 0081-119096. 
0075-035885. 
0075-035401. 
0075-035383 

0075-035401, 0075-035442, 0081-115952. 
0075-035458. 
0081-105003. 
0075-035421. 

0075-035312, 0075-035328, 0075-035387,  
0075-035392, 0075-035393, 0075-035399, 
0075-035428, 0075-035542, 0075-035550, 
0081-021070, 0081-092168, 0081-105026, 
0081-110225, 2001-021258, 2001-021259, 

2001-021284, 2001-021652, 2001-021681,  
2001-021740, 2001-022447, 4003-022130. 
0075-034556, 0075-035309, 0075-035419, 
0075-035431, 0075-035456, 0075-035457, 
0075-035475, 0075-035485, 3003-074403. 

 

 مفهرس -
 
 معاون -
 الملحق الفنى -
 ناظر متح  -
 
 نائب مدير متح     -
 وكيل متح  -

0075-035435. 
0075-035405. 
0081-111411. 

0075-035420, 0075-035450, 0075-035479, 
0075-035492, 0075-048019. 

0075-035415. 
0075-035413, 0081-021081, 0081-112027,  

2001-021619, 2001-021775. 

 سادًسا:عمارة 

 كود الملف الموضوع

 مبانى

 
 إنشاء -  
  

 

 

0075-035161, 0075-035308, 0075-035536, 
0075-058215, 4003-036557. 

0069-003233, 0069-027990, 0075-035174, 
0075-035179, 0075-035864, 0075-046759, 
0075-046763, 3003-075340, 3003-075351, 
4003-037930. 

0069-003220, 0075-028115, 0075-035189, 
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 كود الملف الموضوع

   صيانة - 
 
 
 
 
 قاعات - 

0075-035308, 0075-035343, 0075-035862, 
0081-123381, 2001-019007, 2001-019162, 

2001-035150, 4003-022134, 4003-022135,  
4003-022151, 4003-027183. 
0075-025863, 3003-075347. 

 سابعًا: مقتنيات

 كود الملف الموضوع

 اختيار مجموعات
 بردى
 تحف

 إعارن -
 
 إهداء -

 
 بيا

 تماثيل
 مكتبات

0069-018632, 0069-021265. 
0075-019354. 

 
0069-002953,0069-004648, 0069-027389, 

0075-019354, 0081-003927.  
0075-035183, 0075-035184, 0075-035185, 

0075-035335, 0075-050582, 0081-003925.  
0075-035317,0075-035181, 3003-075347.  
0069-013387, 0075-035486, 2001-02162. 

0069-006204, 0075-035170. 

 ثامنًا: متنوعات

 كود الملف لموضوعا

 زوار
 
 

 فهارس

 
 

 
 المتاح  المتنقلة

 

0069-003253, 0069-015520, 0075-020941, 
0075-035150, 0075-035173, 0075-035497, 

0081-034028, 3003-075344. 
0075-020996, 0075-035469, 0075-035475, 

0075-035478, 0075-035483, 0075-035486,  
0075-035516, 0075-035862, 0075-035865,  

0075-046759. 
0075-019360, 0075-035176. 
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 الملحق األول
 نشر نماذج من الوثائق

 جدول بنماذج من الوثائق المنشورة

 موضوع الوثيقة مسلسل

1 
2 
3 
4 
5 

 نقل القطا األثرية من أشوان بوالا إلى متح  الجيزن.
 ض المتاح  األجنبية.إهداء بعض القطا األثرية من المتح  المصرى إلى بع

 ضم دار اآلثار العربية إلى وزارن المعار  العمومية.
 تنازل ورثة شقيقة سعد زغلول عن إرثهم فى  بيت األمة  لتهيئته متحفًا.

 إنشاء متح  الشهيد حسن طوبار.

 تم اختيار نماذج من وثائق المتاح  للنشر  وقد روعى فى ذلك التنوع الموضوعى والترتيب التاريخى -
 من األقدم إلى األحدت. 

  الوثيقة األولى

(  بتاريخ 035176 - 0075: دار الوثائق القومية  مجلس النظار والوزراء  مل  )المصدر

(18/12/1888.) 
 نقل القطا األثرية من أشوان بوالا إلى متح  الجيزن.الموضوع: 

  766نمرن  1888ديسمبر  18ترجمة مذكرن من نظارن األشغال العمومية إلى رئاسةن مجلس النظار 

ان متح  األثار التاريخية ببوالا غاض اآلن باالنتيقات وال محل فيه لكثير من االنتيقات األخرى  -
 ذات القيمة واألهمية

للعلم مطلقا ولذا استدعت الحال الى وضعها فى اشوان ال تليق لذلك وهى مألنة اشياء آخرى حتى ان  -
 بعض تلك األنتيقات

والتشوه ولما وجهت هذه النظارن الفكرن الى هذه المسئلة وجدت ان كمية هذه   يُلحق بها الفساد -
االنتيقات كثيرن يمكن ان يؤل  منها وحدها متح  ذو اهمية يُلحق بمتح  بوالا المذكور لو نقلت 

 ورتبت فى محل مناسب ولذلك تطلب من المجلس التصريح لها

والا الى سراى الجيزن فيفرز منها االنتيقات الالزمة بنقل االنتيقات التى هى اآلن فى اشوان بمتح  ب -
 ناظر األشغال العمومية  1888ديسمبر  19ويؤل  منها متح  ملحق بمتح  بوالا   

 رئيس قسم االدارن                              محمد زكى                  
 فريد بابازوغلى                   

 الوثيقة الثانية

(  بتاريخ 035183 - 0075ر الوثائق القومية  مجلس النظار والوزراء  مل  ): داالمصدر

(29/11/1992.) 
 إهداء بعض القطا األثرية من المتح  المصرى إلى بعض المتاح  األجنبية.الموضوع: 

 95نمرن  92نوفمبر سنة  14ترجمة مذكرن من نظارن األشغال العمومية إلى مجلس النظار رقم 

اآلثار التاريخية فى جلستها األخيرن على اعتماد الطلب الذى عرضه عليها جناب قد أجمعت لجنة  -
 المسيو

دو مرجان مدير عموم االنتيقخانة وهذه عبارته  اجابة لما طلبته نظارن االشغال العمومية وما يطلبه  -
 علماء اآلثار األجانب ترغب مصلحة
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 بية من األشياء التى اكتشفت عن كهنةاآلثار التاريخية الترخيص لها بان تقدم للمتاح  االجن -

 امون )وال لزوم لحفظها فى االنتيقخانة المصرية( أقساًما تسحب بالقرعة. وال يخفى ان بهذه الهدية -

يتيسر الحصول من الحكومات األجنبية على مطبوعات تنشر فى امر هذه اآلثار وعلى تماثيل اآلثار  -
 التى

الب. وتمكن علماء اآلثار المصرية ايًضا من الحصول سبق اخذها من القطر المصرى مسبوكة بقو -
 بسهولة على 

 القطا المهمة المختصة باألشياء المذكورن. -

 وقد قررت اللجنة المذكورن ان يجعل من االشياء الغير الزمة لالنتيقخانة سبا مجموعات رئيسية -

 ا والروسياتخصص واحدن منها لكل من الدولة العلية وانجلترا وفرنسا والمانيا وايطالي -

 والنمسا  وتسحب هذه المجموعات بالقرعة وتسلمها نظارن الخارجية المصرية رسميا للدول المشار -

 اليها. أما باقى األمثال اآلخرى من آثار كهنة أمون المذكورن فتوزعه مصلحة اآلثار التاريخية  -

 ية وتسلمه هى بنفسها بالقرعة ايًضا على الدول التى متاح  اآلثار المصرية فيها ذات اهمية ثانو -

 الى قناصل هذه الدول الجنرالية.    فبناًء على ماتقدم تعرض النظارن هذه المسئلة على المجلس -

 ملتمسة منه. اصدار قراره بما يستصوبه فيها                    ناظر االشغال العمومية -
 ى                                      رئيس قسم االدارن                              محمد زك            
 فريد بابازوغلى           

 الوثيقة الثالثة

 (.27/7/1929( بتاريخ)003916 - 0081: دار الوثائق القومية  مجلس الوزراء  مل  )المصدر
 ضم دار اآلثار العربية إلى وزارن المعار  العمومية.الموضوع: 

  من وزارن المعار  إلى مجلس الوزراء
 مذكرن إلى مجلس الوزراء                     

 بشأن ضم دار اآلثار العربية الى وزارن المعار  العمومية     

 انشئت دار اآلثار العربية لجما اآلثار العربية وحفظها ولكنها لم تكن تكوينا  -

 ولهاقانونيا وهى وان كانت تابعة لوزارن اآلوقا  اال ان موظفيها ليسوا من هيئة العمال -

 ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة. -

 وقد ترتب على عدم تحديد مركزها من الوجهة القانونية صعوبات ادارية -

 شتى وتنازع فى االختصاص فى احوال كثيرن مبينة بمحاضر لجنة اآلثار العربية -

 ولهذا اصبح من الضرورى ان يُعاد النظر فى أمر هذه الدار. وعلى الخصوص -

 وكالة للفنون الجميلة واآلثار فى وزارن المعار  ضمت دار اآلثار بعد ان انشئت -

 المصرية اليها وبعد ان اخذت وزارن المعار  فى انشاء متح  للفن الحديت. -

 ففى جميا البالد األوربية أسلكت المتاح  المختلفة فى ادارن واحدن حتى يتم -

 شمسية وبطاقات البريد ومعاملبينها التعاون الحسابى والتى فى صب القوالب وبيا الصور ال -

 الترميم وبهذا تتوحد االدارن وتقل النفقات بسبب اتصال االمناء بعضهم ببعض  -

 1929يونيه سنه  6المورخ فى  950/56/1وبما ان وزارن االوقا  وافقت فى كتابها رقم  -
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 دم على ضم دار اآلثار العربية الى وزارن المعار  العمومية. غاية االمر انها اشترطت ع -

 جواز التصر  فى )...( االثرية الموجودن بالدار وبقاءها مسجلة لجهة االعيان الموقوفة  -

 المأخوذن منها واستمرارها تابعة الوقافها االصلية. -

لهذا ترجو وزارن المعار  عرض مشروع المرسوم المرافق لهذا على مجلس الوزراء القراره ما  -
 تى اشترطتها وزارن االوقا    وزير المعار  العموميةالعلم بان وزارن المعار  تقبل الشروط ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               )احمد لطفى السيد(                                                                                                                                                                        27/7/1929

 الوثيقة الرابعة

 (.10/4/1946(  بتاريخ )007359 - 0069: دار الوثائق القومية  عابدين  مل  )المصدر
 تنازل ورثة شقيقة سعد زغلول عن إرثهم فى  بيت األمة  لتهيئته متحفًا.الموضوع: 

  ماعيل صدقى باشاحضرن صاحب الدولة اس

 بتشر  الموقعون على هذا ورثة المرحومة شقيقة المغفور له سعد زغلول باشا -

 والتى ترت النص  فيما ترك دولته  برفا اآلتى لدولتكم: -

 لمناسبة تسلم الحكومة اآلن لبيت األمة لتهيئته متحفا وشروعها فى استالم ما يحتويه  -

 لموجودن بغر  السالملك وكذلك غرفة البيت من اثاثات ومنقوالت ملك الورثة وا -

 هذا خال  األثاثات والمنقوالت التى تخص المغفور لها أم المصريين-المكتبة  -

 اجرى تثمين هذه 1944ولما كان فى يوليه سنه  -والتى تنازلت عصمتها عنها -

 االثاثات بمعرفة لجنة حكومية وكان يمثل الورثة معها حضرن محمد حسن ابو النضر -

النواب اذ ذاك وايضا قام بتثمين المكتبة لجنة من دار الكتب المصرية ولم يصر  الثمن عضو مجلس  -
 للورثة لفن

 ولما كان هناك اثاثات ومنقوالت باقية لفن بدون تثمين فنرجو التفضل بصدور  -

 االمر بتثمينها واختيار من تنتدبونه دولتكم من الورثة باالشتراك ما اللجنة حيت بعد -

 عملية نرجو التفضل بصدور أمر دولتكم بصر  الثمن المقدر لألثاثاتاتمام هذه ال -

 والمنقوالت والمكتبة حتى يمكن التنازل بعد ذلك للحكومة عنها -

 وتفضلوا دولتكم بقبول عظيم االحترام -
10/4/1946 

 )سعد حسن ابو النضر(          )محمد فهمى ابو النضر(        )ابراهيم حسن ابو النضر(
 مد ابو النضر(      )محمد عبد المنعم ابو النضر(        )عبد السالم حسن ابو النضر()فريدن مح

 الوثيقة الخامسة

 (.18/11/1961(  بتاريخ )054510 - 0081: دار الوثائق القومية  مجلس الوزراء  مل  )المصدر
 إنشاء متح  الشهيد حسن طوبار.الموضوع: 

 الجمهورية العربية المتحدن
 نى لنائب رئيس الجمهورية للخدمات المكتب الف

18/11/1961 
 السيد/ األستاذ الدكتور عبد المنعم الصاوى 
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 وكيل وزارن الثقافة واإلرشاد القومى                  
 تحية طيبة وبعد 

 باالشارن إلى كتاب الوزارن الخاص بانشاء متح  لتخليد ذكرى الشهيد -

 ا يتطلبه ذلك من تمكين الوزارن  حسن طوبار  فى بيته بمدينة المنزلة وم -

 من االستيالء على البيت وترميمه واصالحه العداده ليكون متحفا للشهيد. -

 يرجى التكرم بالتنبيه باعداد مشروع قرار جمهورى باالستيالء على البيت -

 المشار اليه  ومذكرته االيضاحية لالعتماد من السيد/ نائب رئيس الجمهورية -

 للخدمات. -

 وافر االحترام   وتفضلوا بقبول -
 مدير المكتب                                                    

 حسن عبد المنعم كامل(ُ                                                              
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 الملحق الثانى

 نماذج مصورة من الوثائق

 

 

 ن عمليات التنقيب إلى متحف بوالقو قرار الداخلية بتسليم أى أثر ناتج ع1لوحة رقم ُ
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 و مذكرة األشغال بشأن رسم زيارة متحف بوالق2لوحة رقم ُ
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 و تزويد متحف الجيزة بالمياه تجنبًا لتعرضه لخطر الحريق3لوحة رقم ُ
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 و تنازل ورثة شقيقة سعد زغلول عن إرثهم فى "بيت األمة" لتهيئته متحفًا4لوحة رقم ُ

 جعقائمة المصادر والمرا

 أوالً: الوثائق 

 الوحدات األرشيفية التالية: -
 ديوان الداخلية  ديوان األشغال

 عابدين ديوان المالية
 مجلس الوزراء مجلس النظار والوزراء 

 .158  142  127محافظ أبحات  أرقام  -

 ثانيًا: المراجع العربية

اآلثار فى القرن التاسا أشر  محمد حسن على: اآلثار المصرية المستباحة. اإلدارن المصرية و -
 .2016القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية   -.106مصر النهضة؛  -عشر.

 .2006)د.ن(   -آمال منصور محمود: المتاح  والحضارن . -

 .1985)د.ن(   -جاد طه: معالم تاريخ مصر الحديت والمعاصر. -

 .2000: دار الثقافة  االسكندرية -جمال إبراهيم الخولى : فهرسة الوثائق األرشيفية .  -

 .2015القاهرن: دار إيهاب للطباعة   -.2ط -حسين إبراهيم العطار: المتاح . عمارن وفن وإدارن . -

 .1939القاهرن: مطبعة المعهد العلمى الفرنسى لفثار الشرقية   -دريوتون  أتين: المتح  المصرى . -
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 . 1973ة للتربية والثقافة والعلوم  القاهرن: المنظمة العربي -دليل المتاح  فى الوطن العربى . -

 -.1952رزا حسن نورى: قوانين ولوائح اآلثار المصرية. من عصر محمد على حتى ثورن يوليو  -
 .2018القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية  

القاهرن: المجلس  -روبرتس  م.  .: األرشيفات والمدن الكبرى  ترجمة عثمان مصطفى عثمان.   -
 .2003فة  األعلى للثقا

ريد  دونالد مالكوم: فراعنة َمن؟ . علم اآلثار والمتاح  والهوية القومية المصرية من حملة نابليون  -
 -( .708)المشروع القومى للترجمة؛  -. 1ط -حتى الحرب العالمية األولى  ترجمة رءو  عباس .

 .2005القاهرن: المجلس األعلى للثقافة  

القاهرن: الزهراء  -. 1ط -عجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية .زين العابدين شمس الدين نجم: م -
  .2006كمبيو سنتر  

القاهرن: الدار المصرية -.2ط-سلوى على ميالد: قاموس مصطلحات الوثائق واألرشي  والمعلومات. -
  .2007اللبنانية  

وعات بريزم القاهرن: مطب -صالح أحمد البهنسى: المتاح  المصرية. كنوز من الترات اإلنسانى. -
 .2004الثقافية  

 .1982القاهرن: دار المعار    -. 2ج-عبد الرحمن الرافعى: عصر اسماعيل . -

 .1949القاهرن: المطبعة األميرية   -عبد الرحمن زكى: المتح  الحربى. -

القاهرن:  -.1973-1798عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى: مصر فى التاريخ الحديت والمعاصر  -
 .1992جبالوى  مطبعة ال

 .القاهرن: الهيئة العامة لقصور الثقافة  )د ت( -عصمت داوستاشى: عالم المتاح  . -

(  104)مصر النهضة؛ -غادن فاروا أبو الفتوح: الخروج من األسوار. تحديت مدينة القاهرن. -
 .2016القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية  

حتى قيام الجمهورية  1878إنشاء أول نظارن سنة فؤاد كرم: النظارات والوزارات المصرية منذ  -
 .1994القاهرن: الهيئة المصرية العامة للكتاب   -م.1953

القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية   -. 3ط  -فيليب يوس  جالد: قاموس اإلدارن والقضاء . -
2005. 

 .1954القاهرن: مطبعة جامعة القاهرن   -محمد أحمد حسين: الوثائق التاريخية. -

 .القاهرن: دار غريب  )د.ت( -محمد فتحى عبد الهادى: التكشي  ألغراض استرجاع المعلومات. -

وائل إبراهيم الدسوقى: التاريخ الثقافى لمصر الحديثة.المؤسسات العلمية والثقافية فى القرن التاسا  -
 .2015القاهرن: الهيئة المصرية العامة للكتاب -عشر .

 ثالثًا: الدوريات

راهيم الخولى: التقنين الدولى للوص  األرشيفى )تدوا( وإمكانية التطبيق على الوثائق جمال إب -
 -(.2000مايو  8-6مجلة عربيكا  بحوت مؤتمر أدوات البحت فى األرشي  )القاهرن من  -العربية.

 .2001القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية 

رشيفية )التصني  والفهرسة(. مجلة سلوى على ميالد: أسس وقواعد ترتيب ووص  الوثائق األ -
 .2003  يوليو34المكتبات والمعلومات العربية ع 
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  2: مشكالت االطالع على الوثائق فى مصر  مجلة المكتبات والمعلومات العربية  ع ---------- -
 .1989أبريل 

 رابعًا: الرسائل الجامعية

م  رسالة ماجستير )غير 1914-1882تامر إبراهيم أحمد العسكرى: نظارن الداخلية فى مصر  -
 .2016منشورن(  كلية اآلداب  جامعة كفر الشيخ  

 –ه 1297إلى  1277نهاد محمد كمال الدين فؤاد: سجالت ديوان األشغال العمومية فى الفترن )من  -
م( دراسة أرشيفية وثائقية وتاريخية  رسالة دكتوراه )غير منشورن(  كلية 1880إلى  1860من 

  .1993القاهرن  اآلداب   جامعة 

م ) دراسة 1924هـ / 1342م إلى 1873هـ / 1290نيفين أحمد عرفة:  وثائق مجلس النظار من  -
أرشيفية دبلوماتية ما دراسة لخطوط االتصال الرأسية واألفقية للمجلس(  رسالة دكتوراه )غير 

 .2007منشورن(  كلية الدراسات اإلنسانية  جامعة األزهر  

 جنبيةخامًسا: المراجع األ

- Gracy II,David B:Archives and Manuscripts Arrangement and Description, 
Chicago: Society of American Archivists,1977.  

-  Cunningham, Adrian: Recent Developments in Standards For  
Archival Description and Metadata, University of Toronto, March .2001  

 دًسا: المواقع اإللكترونيةسا

- https://aawsat.com  17/4/2019تاريخ االطالع. 

- https://arab-trip.com  15/4/2019تاريخ االطالع . 

- www.aswan.gov.eg    10/4/2019تاريخ االطالع. 

- www.bibalex.org   11/4/2019تاريخ االطالع. 

- https://www.dlileurope.com      13/4/2019تاريخ االطالع 

- news.com-www.dp    11/4/2019تاريخ االطالع. 

-   https://www.marefa.org 15/4/2019اريخ االطالع  

- www.moc.gov.eghttp://    20/4/2019تاريخ االطالع. 

- https://www.oasisar.com    12/4/2019تاريخ االطالع 

- www.portsaid.gov.eg    7/4/2019تاريخ االطالع . 

- https://waslafeed.com  11/4/2019ع تاريخ االطال  . 
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 هوامش الدراسة

لقد سار علم اآلثار ما اإلمبريالية والهيمنة الغربية يًدا بيد  فهناك من علماء الغرب  ورحالته   (1
َمن كانوا يرون أن  –فى مصر وغيرها من البالد التى كانت تخضا للدولة العثمانية  -وقناصله 

العثور عليها  فهم ال يُقدرون قيمتها  وال يعنيهم من  أهل البالد ال حق لهم فى تلك اآلثار التى يتم
أمرها إال ما قد يُدره عليهم بيعها من مال  واألوَلى بها األوربيون الذين يَفردون لها األماكن الالئقة 
بها فى متاحفهم باعتبارها ترات اإلنسانية  انظر: ريد  دونالد مالكوم: فراعنة َمن؟ . علم اآلثار 

وية القومية المصرية من حملة نابليون حتى الحرب العالمية األولى  ترجمة رءو  والمتاح  واله
  2005القاهرن: المجلس األعلى للثقافة   -( .708)المشروع القومى للترجمة؛  -. 1ط -عباس .

القاهرن: الهيئة العامة لقصور الثقافة  )د ت(  ص  -  عصمت داوستاشى: عالم المتاح  .10ص 
12 . 

. 2015القاهرن: دار إيهاب للطباعة   -.2ط -اهيم العطار: المتاح . عمارن وفن وإدارن .حسين إبر (2
 .9 6ص

 .13عصمت داوستاشى: مرجا سابق  ص  (3

 .158ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (4

القاهرن: مطبوعات بريزم  -صالح أحمد البهنسى: المتاح  المصرية. كنوز من الترات اإلنسانى. (5
 .13  ص 2004الثقافية  

 -.1952رزا حسن نورى: قوانين ولوائح اآلثار المصرية. من عصر محمد على حتى ثورن يوليو  (6
 .28  ص 2018القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية  

لمزيد من التفاصيل انظر: أشر  محمد حسن على: اآلثار المصرية المستباحة. اإلدارن المصرية  (7
القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية   -(.106صر النهضة؛ )م -واآلثار فى القرن التاسا عشر.

 .266-244  ص ص 2016

  األوراا الخاصة بإنشاء دار لفثار 8  مل  127دار الوثائق القومية: محافظ أبحات  محفظة  (8
  . 1835ومنا خروجها من القطر المصرى  

 .84ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (9

لتاريخ الثقافى لمصر الحديثة.المؤسسات العلمية والثقافية فى القرن التاسا وائل إبراهيم الدسوقى: ا (10
 .234-231  ص ص 2015القاهرن: الهيئة المصرية العامة للكتاب  -عشر .

 .16ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (11

 .12عصمت داوستاشى: مرجا سابق  ص  (12

 .13المرجا السابق  ص  (13

(  مقالة موجهة إلى نظارن الداخلية 022006 - 2001ية  مل  )دار الوثائق القومية: ديوان داخل (14
بخصوص حل أزمة اآلثار المصرية ومحاولة عدم تهريبها للخارج واالحتفاظ بها فى المتاح  

 .31/5/1880الوطنية  بتاريخ 

كان سفراء وقناصل الدول األجنبية فى مصر يسعون للبحت عن اآلثار المصرية واستخراجها  (15
لمتاح  األوربية والهوان  وقد نبه عالم اآلثار الفرنسى شامبليون الوالى  محمد على  وبيعها إلى ا

إلى هذا لوق  تسرب اآلثار لخارج البالد  ولكن األخير لم يستجب لذلك  إال أن تحوال قد حدت فى 
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موق  محمد على فأصدر قراًرا بتجريم خروج اآلثار المصرية إلى الخارج  فأصدر أمًرا بإنشاء 
 .32  لمزيد من التفاصيل انظر: صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق  صح  لفثارمت

أمر محمد على بإنشاء متحفًا فى مدرسة األلسن التى كانت تشغل جزًءا من سراى الدفتردار  (16
ريد  دونالد مالكوم: مرجا    389باألزبكية. انظر: أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص 

 .84سابق  ص 

ى الدفتردار ملًكا لرفاعة الطهطاوى فقد اشتهر هذا المتح  باسم  متح  الشيخ لما كانت سرا (17
 رفاعة   انظر: المرجا السابق. 

 .87ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (18

 -آمال منصور محمود: المتاح  والحضارن .  390أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص  (19
 .44  ص 2006)د.ن(  

 .32  صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق  ص87ا سابق  ص ريد  دونالد مالكوم: مرج (20

األنتيكات: هى اآلثار  أو العاديات  أو التح    واألنتيكخانه أو األنتيقخانه تُطلق على دار اآلثار   (21
دار العاديات  دار التح   والمتح   انظر: زين العابدين شمس الدين نجم: معجم األلفاظ 

 .  86  ص 2006القاهرن: الزهراء كمبيو سنتر   -. 1ط -والمصطلحات التاريخية .

 .393أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص  (22

 .159ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (23

القاهرن: مطبعة المعهد العلمى الفرنسى لفثار الشرقية   -دريوتون  أتين: المتح  المصرى . (24
 .1  ص 1939

-237إبراهيم الدسوقى: مرجا سابق  ص ص   وائل 16ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (25
238. 

 .160ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (26

(  أوراا تخص إعادن تنظيم متح  بوالا  027380 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (27
  وائل إبراهيم 394-393  أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص ص 1880 بتاريخ

 .239-238الدسوقى: مرجا سابق ص ص 

(  الموافقة على ما تقدم به 035308 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (28
ناظر األشغال بتخصيص أحد مبانى مدرسة البنات وإصالحه لنقل اآلثار الموضوعة بمتح  بوالا 

(  مذكرن من 035189 - 0075(  مل  )9/6/1979 – 2/4/1879اآليل للسقوط  بتاريخ )
لس النظار إلى ناظر األشغال بخصوص اإلصالحات التى طلبها لمتح  بوالا  بتاريخ مج
   نظارن األشغال العمومية  مل  1/6/1879

(  أوراا بخصوص عمل اإلصالحات فى باب المخزن الخاصة بمتح  022134 - 4003) (29
(  أوراا بخصوص 022135 - 4003(  مل  )14/1/1889 – 3/12/1888بوالا  بتاريخ )

(  أوراا بخصوص 022151 - 4003  مل  )1888شروع الترميمات بمتح  بوالا  بتاريخ م
 1888عمل الترميمات الالزمة بمتح  بوالا  بتاريخ 

(  مذكرن بخصوص طلب 043813 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (30
جنيه  200تماد إضافى بمبل  بفتح اع 1887يونيه  30إرسال صورن من خطاب مجلس النظار فى 

 .10/12/1887 لمتح  بوالا  بتاريخ



 نيفين أحمد عرفةد. /   دراسة أرشيفية لملفات المتاح  المحفوظة بدار الوثائق القومية

  

 -322 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

(  أوراا عمل اتخاذ 036557 - 4003دار الوثائق القومية: نظارن األشغال العمومية  مل  ) (31
 - 5/1884االجراءات الالزمة بمعرفة المسيو برونانى لعمل مقايسة توسيا متح  بوالا  بتاريخ )

1886.) 

اعيل بالجيزن مكان حدائق الحيوان حاليا وذلك بعد أن ضاقت بها قاعات المقصود قصر الخديو اسم (32
متح  بوالا  وكذلك ما تم حفظه بالمخازن  وكان يُطلَق على هذا المتح  الجديد  متح  الجيزن . 

(  مكاتبات بخصوص نقل 035175 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  )
 – 0075(  مل  )26/5/1889 – 11/10/1888الجيزن  بتاريخ )األنتيكخانة إلى سراى 

(  مذكرن األشغال بشأن نقل األنتيكات الموجودن فى أشوان متح  بوالا إلى سراى 035176
(  رأى اللجنة المالية بشأن طلب 035153 – 0075  مل  )19/12/1888الجيزن  بتاريخ 

(  21/5/1889 – 14/5/1889جيزن  بتاريخ )األشغال فتح اعتماد لنقل األنتيكخانة إلى سراى ال
(  رأى اللجنة المالية بطلب التصديق على تجديد التصريح السابق اعطائه 025392 - 0075مل  )

بفتح اعتمادين إضافيين أحدهما خاص بنقل األنتكخانة واآلخر لتجديد أسق  جمرك اإلسكندرية  
(  أوراا خاصة بنقل اآلثار 075339 - 3003  ديوان المالية  مل  )12/3/1890بتاريخ 

  انظر أيًضا: أشر  محمد حسن 1888الموجودن فى شون متح  بوالا إلى قصر الجيزن  بتاريخ 
  وائل إبراهيم الدسوقى: 16  ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص 398على: مرجا سابق  ص 

 .251مرجا سابق ص 

(  أوراا بخصوص إمداد 028115 - 4003ل  )دار الوثائق القومية: ديوان األشغال العمومية  م (33
(  مجلس النظار والوزراء  مل  30/12/1894 – 9/2/1892متح  الجيزن بالمياه  بتاريخ )

(  مذكرن بشأن الجلسة التى عقدها القومسيون المشكل للنظر فى التصميمات 035161 – 0075)
(   035525 – 0075مل  ) ( 15/8/1994 – 9/4/1892المختصة بأنتيكخانة الجيزن  بتاريخ )

رأى اللجنة المالية بالموافقة على طلب األشغال نقل مبل  مالى من فصل مستخدمى األنتيكخانة 
  ديوان داخلية  مل  30/5/1892وتخصيصه لمصروفات ضرورية لترميم األنتيكخانة  بتاريخ 

(  أوراا بخصوص عمل إنشاءات صحية بمتح  الجيزن  بتاريخ 019007 - 2001)
(22/1/1895 – 16/2/1895.) 

(  مذكرن إلى ناظر 035343 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (34
األشغال من مجلس النظار بخصوص ما تقدم به من مشروعات إلجراء بعض التعديالت بمتح  

  (.31/7/1894 – 10/3/1894الجيزن واالصالحات لحماية اآلثار من الحريق  بتاريخ )

 .399أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص  (35

(  أوراا بخصوص فتح اعتمادات 075340 - 3003دار الوثائق القومية: ديوان المالية  مل  ) (36
(  أوراا بخصوص 075351 - 3003(  مل  )1890 - 1888مالية لبناء متح  جديد  بتاريخ )

جلس النظار والوزراء  مل    م1898طلب زيادن االعتماد لبناء متح  جديد لفثار  بتاريخ 
(  مذكرن األشغال بطلب تعيين لجنة لفحص التصميمات التى تقدم للنظارن عن 035179 – 0075)

  أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص 15/8/1894إنشاء دار للمتح  المصرى  بتاريخ 
400. 

 المرجا السابق. (37

 .29رزا حسن نورى: مرجا سابق   (38

 .45ابق  ص آمال منصور محمود: مرجا س (39

 .29رزا حسن نورى: مرجا سابق  ص  (40
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(  أوراا بخصوص نقل 037328 - 4003دار الوثائق القومية: نظارن األشغال العمومية  مل  ) (41
 (  انظر:5/6/1904 – 4/5/1902األثات إلى المتح  الجديد من قصر الجيزن  بتاريخ )

 .1دريوتون  أتين: مرجا سابق ص 

(  فتح اعتماد إضافى 035863 – 0075النظار والوزراء  مل  )دار الوثائق القومية: مجلس  (42
لعمل األسق  المنخفضة وإلجراء بعض الترميمات فى القاعة الكبرى بالمتح  المصرى  بتاريخ 

   مل  2/6/1912

(  مذكرن اللجنة المالية بتخصيص مبل  مالى إلعادن بناء األسق  المنخفضة 035876 - 0075)
  لمزيد من التفاصيل انظر: وائل إبراهيم الدسوقى: مرجا 2/6/1912يخ بالمتح  المصرى  بتار

  . 256-253سابق  ص ص 

( مذكرن ومقالة منشورن بجريدن ازادى 007289 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (43
االيرانية والتى تتحدت عن تطور الحضارن المصرية وما يمتلكه المتح  المصرى من مقتنيات 

 .16/12/1925وأثرية  بتاريخ  تاريخية

(  مذكرن ناظر الخارجية 019354 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (44
إلى ناظر المالية بخصوص مذكرن مسيو ماسبيرو عن نقل ورا البردى بمتح  بوالا إلى باريس 

دليل المتاح  فى ر:   انظ18/12/1883وهو بمخازن اللوفر ويطلب إعادته إلى مصر  بتاريخ 
  صالح أحمد 99ص   1973القاهرن: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم   -الوطن العربى .

 -. 2ج-  عبد الرحمن الرافعى: عصر اسماعيل .39 – 35البهنسى: مرجا سابق  ص ص 
مصر فى   عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى: 25-24  ص ص 1982القاهرن: دار المعار   

-457  ص ص 1992القاهرن: مطبعة الجبالوى   -.1973-1798التاريخ الحديت والمعاصر 
 .240  وائل إبراهيم الدسوقى: مرجا سابق ص 461

 .27ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (45

 .26عبد الرحمن الرافعى: مرجا سابق    27ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص (46

األشغال  (  مذكرن045406 – 0075جلس النظار والوزراء  مل  )دار الوثائق القومية: م (47
ومشروع أمر عال بنزع ملكية األمالك الالزمة إلنشاء محل للكتبخانة الخديوية واألنتيقخانة 

 .19/1/1898العربية  بتاريخ 

(  أوراا بخصوص قبول 037325 - 4003دار الوثائق القومية: نظارن األشغال العمومية  مل  ) (48
 (.   3/11/1898 – 5/9/1897الدين العام إنشاء المتح  العربى  بتاريخ ) خزينة

 .18ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (49

(  مذكرن إلى مجلس 003916 - 0081انظر: دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (50
 .27/7/1929الوزراء بشأن ضم دار اآلثار العربية إلى وزارن المعار  العمومية  بتاريخ 

أكتوبر  29(  مرسوم صادر فى 003917 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (51
 (.9/4/1955 – 9/7/1941بإلحاا  دار اآلثار العربية  بوزارن المعار   بتاريخ ) 1929

(  مراسيم بضم دار اآلثار العربية 003916 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (52
(  عبد المنعم إبراهيم 27/5/1952 – 27/7/1929وزارن المعار  العمومية  بتاريخ )إلى 

 .462-461الدسوقى الجميعى: مرجا سابق ص ص 

فبراير  18(  مرسوم صادر فى 003917 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (53
 – 9/7/1941   بتاريخ )بإبدال اسم  دار اآلثار العربية  باسم  متح  الفن اإلسالمى 1952
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صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق   78آمال منصور محمود: مرجا سابق  ص (  9/4/1955
 .91ص 

 .93ص دليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا سابق   (54

 .101 – 100صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق ص ص  (55

 .276حسين إبراهيم العطار: مرجا سابق  ص  (56

 .29رزا حسن نورى: مرجا سابق  ص  لمزيد من التفاصيل أنظر: (57

  وائل إبراهيم الدسوقى: مرجا سابق  ص ص 404أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص  (58
256-257. 

 .257  وائل إبراهيم الدسوقى: مرجا سابق  ص 37عصمت داوستاشى: مرجا سابق  ص  (59

 .57آمال منصور محمود: مرجا سابق  ص  (60

(  كتيب عن تماثيل مجهولة خاصة 013387 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (61
 .1931  بتاريخ 1931بالمتح  اليونانى الرومانى سنة 

  ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص 105صدليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا سابق   (62
  عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى: 61– 59  صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق ص ص17

 .464سابق  ص  مرجا

مازال يوجد بقايا من هذا الحصن  والمتح  القبطى ُمقام فوا جزء من صالة األعمدن التى كانت  (63
بالحصن  وقد اُخت ير هذا المكان ليكون مقًرا للمتح  القبطى الرتباطه ببداية ظهور المسيحية فى 

 73صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق ص مصر.  

ه ما تتعرض له التح  القبطية من ضياع  فأخذ على عاتقه مهمة أحد أعيان األقباط الذى راع (64
جمعها والدعون إلقامة متح  للفن القبطى للحفاظ عليها  انظر: ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  

 .19 - 18ص ص 

(  مذكرن تاريخية موجزن من مدير المتح  005790 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل ) (65
تح  منذ نشأته  )د.ت(  لمزيد من التفاصيل انظر: رزا حسن نورى: مرجا القبطى عن الم

 . 30سابق  ص 

 .66آمال منصور محمود: مرجا سابق  ص  (66

(  مراسيم بخصوص المتح  093708 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (67
 القبطى  بتاريخ 

 1931لسنة 14بقانون رقم  (  مرسوم003917 - 0081(  مل  )24/7/1945 – 29/1/1931)
 (.9/4/1955 – 9/7/1941بإلحاا المتح  القبطى بأمالك الدولة العامة  بتاريخ )

السبيل الوحيد لزيادن محتويات المتح  القبطى هو الشراء  فى حين يعتمد غيره من المتاح  على  (68
أُريد أن يتم  إضافى  ولكن إذا الحفائر إلى جانب الشراء  وكان يتم من خالل طلب فتح اعتماد

الشراء على وجه السرعة يمكن عرض األمر على مجلس الوزراء بالخصم مؤقتًا من المصروفات 
غير المنظورن بالميزانية ريثما يتم فتح االعتماد  انظر: دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  

 – 27/5/1937(  مراسيم ومكاتبات خاصة بالمتح  القبطى  بتاريخ )093708 - 0081)
  مل  بعنوان المتح  القبطى  وثيقة بعنوان مذكرن 142(  محافظ األبحات  محفظة 24/7/1945

 تاريخية عن المتح  القبطى منذ نشأته إلى اآلن   )د.ت(. 
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 .96ص دليل المتااح  فى الوطن العربى: مرجا سابق   (69

القبطى  وثيقة بعنوان   مل  بعنوان المتح  142دار الوثائق القومية: محافظ األبحات  محفظة  (70
مذكرن تاريخية عن المتح  القبطى منذ نشأته إلى اآلن   )د.ت(  انظر أيًضا: صالح أحمد 

  عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى: مرجا سابق  ص ص 74البهنسى: مرجا سابق ص 
464-466. 

(  مذكرن من 004845 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  )لمزيد من التفاصيل انظر:  (71
المالزم أول عبد الرحمن زكى بمصلحة األشغال العسكرية بشأن اقتراح إنشاء متح  للجيش 

 .1/10/1936  بتاريخ 1936المصرى بقلعة صالح الدين األيوبى سنة 

(  تقرير عن المتح  الحربى ومقتنياته من 021265 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (72
 . 12/10/1936  بتاريخ 1936الحربية والدفاتر القديمة والحديثة سنة  األسلحة والمالبس

عبد الرحمن زكى: المتح    426-422لمزيد من التفاصيل انظر: جاد طه: مرجا سابق  ص ص  (73
  عبد المنعم إبراهيم الدسوقى 42–41  ص ص 1949القاهرن: المطبعة األميرية   -الحربى.

غادن فاروا أبو الفتوح: الخروج من األسوار.   471-469الجميعى: مرجا سابق  ص ص 
  ص 2016(  القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية  104)مصر النهضة؛ -تحديت مدينة القاهرن.

203-204. 

(  متح  الحضارن المصرية  بتاريخ 005661 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (74
(6/4/1939 – 1/10/1947.) 

(  متح  الحضارن المصرية  بتاريخ 021482 - 0069مية: عابدين  مل  )دار الوثائق القو (75
(  محضر جلسة لجنة التنسيق لمتح  الحضارن المصرية 004103 - 0069  مل )8/7/1939

  26/5/1943المنعقدن بالسراى الصغرى بالجمعية الزراعية الملكية  بتاريخ  1943مايو  26فى 
 .6/2/1946متح  الحضارن  بتاريخ (  أوراا خاصة ب005627 - 0069مل  )

متح  الحضارن  بتاريخ مل    158دار الوثائق القومية: محافظ األبحات  محفظة  (76
27/12/1939. 

(  متح  الحضارن المصرية  بتاريخ 005661 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (77
  غادن 86ص   دليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا سابق  1/10/1947 – 6/4/1939)

 .205فاروا أبو الفتوح: مرجا سابق  ص 

(  مذكرن من وزير التربية والتعليم 003917 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (78
 .24/3/1955تتضمن إنشاء المتاح  اإلقليمية  بتاريخ 

 .391أشر  محمد حسن على: مرجا سابق  ص  (79

(  مذكرن اللجنة المالية 035864 – 0075الوزراء  مل  )دار الوثائق القومية: مجلس النظار و (80
جنيه إلنشاء متح  بجزيرن إلفينتين توضا به  322بالموافقة على فتح اعتماد خصوصى بمبل  

  لمزيد من 28/5/1912اآلثار التى اكتشفت أثناء عمل المساحة األثرية فى بالد النوبة  بتاريخ 
  15/4/2019المعرفة  تاريخ االطالع   https://www.marefa.orgالتفاصيل انظر: 

www.aswan.gov.eg  10/4/2019تاريخ االطالع. 

   صالح أحمد البهنسى: مرجا سابق ص 80صدليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا سابق   (81
 .140 – 136ص 
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أوراا خاصة بمشروع متح  نابليون  ( 005792 - 0069وثائق القومية: عابدين  مل  )دار ال (82
(  021457 – 0069   مل  )18/5/1938  بتاريخ  فى مصر وتوطيد العالقات بينها وبين فرنسا

  /:waslafeed.comhttps/.13/6/1944إفادن بخصوص متح  نابليون فى القاهرن  بتاريخ 
    11/4/2019تاريخ االطالع 

news.com-www.dp  11/4/2019تاريخ االطالع  www.bibalex.org  تاريخ االطالع
11/4/2019. 

 .47-44 عصمت داوستاشى: مرجا سابق  ص صلمزيد من التفاصيل انظر:  (83

(  مكاتبات خاصة بمتح  الفن 093704 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (84
 (. 3/4/1946 – 27/3/1946الحديت  بتاريخ )

 .202غادن فاروا أبو الفتوح: مرجا سابق  ص  (85

 .408-407  ص ص 1985)د.ن(   -جاد طه: معالم تاريخ مصر الحديت والمعاصر. (86

 المرجا السابق.  (87

(  مذكرن وزارن الزراعة بطلب 093705 - 0081الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) دار (88
 الموافقة على تسمية متح  فؤاد األول الزراعى باسم المتح  الزراعى المصرى  

دليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا سابق     لمزيد من التفاصيل انظر:10/1953/-بتاريخ 
تاريخ  www.portsaid.gov.eg  204فتوح: مرجا سابق  ص   غادن فاروا أبو ال94ص 

 .7/4/2019االطالع 

 .205غادن فاروا أبو الفتوح: مرجا سابق  ص (89

(  مكاتبة من سعد حسن أبو النضر 007359 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (90
قة سعد زغلول إلى اسماعيل صدقى رئيس مجلس الوزراء بشأن وآخرون من ورثة المرحومة شقي

طلب صدور األمر بتثمين األثاثات والمنقوالت الباقية بدون تثمين الموجودن ببيت األمة الذى 
دليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا   10/4/1946تسلمته الحكومة لتهيئته متحفًا  بتاريخ 

الخريطة الثقافية  تاريخ االطالع  –وزارن الثقافة  http://www.moc.gov.eg  82ص سابق  
20/4/2019. 

طلب الموافقة على تسليم ضريح  ( 093706 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (91
 – 21/8/1956ومتح  مصطفى كامل إلى مصلحة السياحة بوزارن اإلرشاد القومى  بتاريخ )

10/9/1956 ) 

http://www.moc.gov.eg  20/4/2019الخريطة الثقافية  تاريخ االطالع  –وزارن الثقافة. 

(  مذكرن بشأن افتتاح متح  054514 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  )انظر:  (92
 .12/12/1961العلوم للجمهور  بتاريخ 

 .90ص دليل المتاح  فى الوطن العربى: مرجا سابق   (93

 .258-257ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص ص  (94

إدماج مصلحة اآلثار المصرية  ( 003917 - 0081دار الوثائق القومية: مجلس الوزراء  مل  ) (95
ودار اآلثار العربية والمتح  القبطى وجعلها مصلحة واحدن تسمى مصلحة اآلثار والمتاح  

 . 9/4/1941ألثرية  بتاريخ ا

 .258ريد  دونالد مالكوم: مرجا سابق  ص  (96
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(  مشروع قرار بتشكيل 035150 - 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (97
لجنة بمصلحة اآلثار لدراسة االجراءات الخاصة بحفظ اآلثار القديمة وتنظيم عملية زيارن المتاح  

  .7/1894/-ك  بتاريخ   والتعريفة الخاصة بذل

(  أوراا بخصوص إيرادات تذاكر 075344 - 3003دار الوثائق القومية: ديوان المالية  مل  ) (98
 (.1890 - 1889زيارن متح  الجيزن وزيارن اآلثار  بتاريخ )

(  مذكرن األشغال بشأن 035173 - 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (99
 0075(  مل  )27/12/1888 – 14/5/1888)زائرى( متح  بوالا  بتاريخ )وضا رسم على 

قروش فى كل أيام األسبوع  5(  مذكرن بشأن جعل رسوم الدخول إلى متح  بوالا 035163 -
  . 27/12/1888)فيما عدا يوما واحدا مجانا(  بتاريخ 

مذكرن األشغال بشأن (  035173 - 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (100
 (.27/12/1888 – 14/5/1888وضا رسم على )زائرى( متح  بوالا  بتاريخ )

 .242وائل إبراهيم الدسوقى: مرجا سابق ص  (101

(  مذكرن بشأن جعل 035163 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (102
فيما عدا يوما واحدا مجانا(  قروش فى كل أيام األسبوع ) 5رسوم الدخول إلى متح  بوالا 

  . 27/12/1888بتاريخ 

(  مذكرن األشغال بطلب 035168 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (103
قرش   2التصديق على تخفيض رسم الدخول إلى األنتيكخانة المصرية من خمسة قروش إلى 

 .253ق ص   وائل إبراهيم الدسوقى: مرجا ساب9/4/1892بتاريخ 

(  رأى اللجنة المالية 035151 – 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (104
 .6/8/1984بشأن المبال  المقتضى صرفها لوقاية األنتيكخانة من أضرار الحريق  بتاريخ 

(  مذكرن من ناظر 035343 - 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (105
ل إلى مجلس النظار بخصوص ما تقدم به من مشروعات إلجراء بعض التعديالت األشغا

(  أشر  31/7/1894 – 10/3/1894واإلصالحات بمتح  الجيزن لحماية اآلثار  بتاريخ )
 .399محمد حسن على: مرجا سابق  ص 

ين (  مجموعة إفادات ب023763 - 4003دار الوثائق القومية: ديوان األشغال العمومية  مل  ) (106
نظارن األشغال وإدارن عموم المتاح  ومنها مناقصة لتوريد مواد وطفايات حريق لمتح  الجيزن  

 . 1890بتاريخ 

(  ترجمة مذكرن من ناظر 035343 - 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (107
 . 19/7/1894األشغال إلى مجلس النظار  بتاريخ 

 .251ا سابق  ص وائل إبراهيم الدسوقى: مرج (108

 .247-245المرجا السابق  ص ص  (109

الوحدن األرشيفية المتكاملة: هى وثائق تتعلق ببعضها البعض فى تنظيمها ووظائفها على أساس  (110
منشئها )مصدرها( ما الوضا فى االعتبار التاريخ اإلدارى وتكوين وكمية الوثائق الجارية 

ا طبيعيًّا نتيجة لنشاط ومعامالت أواألرشيفية لجدارن أو المؤسسة أو الجهة التى أ نتجتها ونمت نموًّ
كيان معنوى أو شخص مادى. انظر: سلوى على ميالد: قاموس مصطلحات الوثائق واألرشي  

 . 100ص  460  مادن 2007القاهرن: الدار المصرية اللبنانية   -.2ط-والمعلومات.

 .32  ص 116المرجا السابق  مادن  (111
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المؤسسة أو الجهة التى أنتجت وخلقت وحفظت الوثائق الجارية أو  جهة المنشأ: هى اإلدارن أو (112
األرشيفية أثناء إدارن عملها   وقبل نقلها إلى مراكز الحفظ الجارية أو األرشيفية  سلوى على ميالد: 

 . 96  ص 446قاموس مصطلحات الوثائق واألرشي  والمعلومات مرجا سابق  مادن 

فيليب يوس  جالد: قاموس   253-252ا سابق  ص ص زين العابدين شمس الدين نجم: مرج (113
فؤاد   169  ص 1  مج 2005القاهرن: دار الكتب والوثائق القومية   -. 3ط  -اإلدارن والقضاء .

حتى قيام الجمهورية  1878كرم: النظارات والوزارات المصرية منذ إنشاء أول نظارن سنة 
  ولمزيد من التفاصيل عن ديوان 8  ص 1994  القاهرن: الهيئة المصرية العامة للكتاب -م.1953

األشغال العمومية انظر: نهاد محمد كمال الدين فؤاد: سجالت ديوان األشغال العمومية فى الفترن 
م( دراسة أرشيفية وثائقية وتاريخية  رسالة 1880إلى  1860من  –ه 1297إلى  1277)من 

 .49-48  ص ص 1993  دكتوراه )غير منشورن(  كلية اآلداب  جامعة القاهرن

م  رسالة ماجستير )غير 1914-1882تامر إبراهيم أحمد العسكرى: نظارن الداخلية فى مصر  (114
 . 27 – 6  ص ص 2016منشورن(  كلية اآلداب  جامعة كفر الشيخ  

 .535-534  ص ص 3فيليب يوس  جالد: مرجا سابق  مج (115

القاهرن: المجلس  -صطفى عثمان.روبرتس  م.  .: األرشيفات والمدن الكبرى  ترجمة عثمان م (116
  سلوى على ميالد: مشكالت االطالع على الوثائق 304 – 302  ص ص 2003األعلى للثقافة  

  محمد 116 -115  ص ص 1989  أبريل 2فى مصر  مجلة المكتبات والمعلومات العربية  ع 
 .93 – 90ص   ص 1954القاهرن: مطبعة جامعة القاهرن   -أحمد حسين: الوثائق التاريخية.

هـ 1290لمزيد من التفاصيل عن مجلس النظار انظر: نيفين أحمد عرفة:  وثائق مجلس النظار من  (117

م ) دراسة أرشيفية دبلوماتية ما دراسة لخطوط االتصال الرأسية 1924هـ / 1342م إلى 1873/ 

األزهر   كلية الدراسات اإلنسانية  جامعة رسالة دكتوراه )غير منشورن(  واألفقية للمجلس( 

2007. 

 .81انظر: محمد أحمد حسين: مرجا سابق  ص  (118

 الوص  أدوات كل لتغطية عاًما مصطلًحا اإليجاد   وسائل مصطلح يستخدم اإليجاد: وسائل (119

 منشوًرا أو محرًرا أو بطاقة كانت سواء واصفة وسيلة أى بأنها اإليجاد   وسائل وتٌعَرَّ  األرشيفى.

 واألوراا للوثائق الفكرى المحتوى على والسيطرن واإلدارى المادى التحكم أجل من منشور؛ غير أو

 انظر: التاريخية 

Gracy II,David B:Archives and Manuscripts Arrangement and Description, Chica-
go: Society of American Archivists,1977.P.29. 

  42 ص  2000 الثقافة  دار اإلسكندرية: -. يةاألرشيف الوثائق فهرسة : الخولى إبراهيم جمال أيضا: انظر  
 ص ص  232 مادن سابق  مرجا والمعلومات  واألرشي  الوثائق مصطلحات قاموس : ميالد على سلوى

55 - 56 . 

  164سلوى على ميالد: قاموس مصطلحات الوثائق واألرشي  والمعلومات  مرجا سابق  مادن  (120
 .43ص

121) Cunningham, Adrian: Recent Developments in Standards For Archival De-
scription and Metadata, University of Toronto, March 2001.p1                                                                   

سلوى على ميالد: أسس وقواعد ترتيب ووص  الوثائق األرشيفية )التصني  والفهرسة(. مجلة  (122
 .117  ص 2003  يوليو34علومات العربية ع المكتبات والم
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( ستة وعشرين عنصًرا أو بيانًا ببليوجرافًيا  26يضم التقنين قواعد للوص  متعددن تتأل  من ) (123
تؤدى فى مجموعها إلى التعري  بالوثيقة أو المجموعة تعريفًا دقيقًا. انظر: جمال إبراهيم الخولى: 

مجلة عربيكا   -إمكانية التطبيق على الوثائق العربية.التقنين الدولى للوص  األرشيفى )تدوا( و
القاهرن: دار الكتب  -(.2000مايو  8-6بحوت مؤتمر أدوات البحت فى األرشي  )القاهرن من 

 .384  ص 2001والوثائق القومية 

 متخصصة موضوعات رءوس تحت الكشا  هذا فى المواد تتجما الهجائى: الموضوعى الكشا  (124

 -المعلومات. استرجاع ألغراض التكشي  الهادى: عبد فتحى محمد انظر: جائى.ه ترتيب فى  مقننة
 .28ص غريب )د.ت(  دار القاهرن:

رمز اإلرجاع: )ج.م.ع( جمهورية مصر العربية  )د.و( دار الوثائق القومية  )د.أ( ديوان األشغال   (125
 .)*( رمز الملفات

لوثائق أوراا عمل اتخاذ االجراءات عنوان من وضا الباحثة ألن عنوان المل  األصلى بدار ا (126
    الالزمة بمعرفة المسيو برونانى العمال مقايسة توسيا متح  بوالا .

فيليب يوس  جالد: مرجا   253-252زين العابدين شمس الدين نجم: مرجا سابق  ص ص  (127
 . 8فؤاد كرم: مرجا سابق  ص   169  ص 1سابق  مج 

بية   )د.و( دار الوثائق القومية  )د.د( ديوان رمز اإلرجاع: )ج.م.ع( جمهورية مصر العر (128
 .الداخلية  )*( رمز الملفات

 .27 - 6انظر: تامر إبراهيم أحمد العسكرى: مرجا سابق  ص ص  (129

رمز اإلرجاع: )ج.م.ع( جمهورية مصر العربية   )د.و( دار الوثائق القومية  )د.م( ديوان المالية   (130
 .)*( رمز الملفات

 .535-534  ص ص 3رجا السابق  مجفيليب يوس  جالد: الم (131

رمز اإلرجاع: )ج.م.ع( جمهورية مصر العربية  )د.و( دار الوثائق القومية  )ع( عابدين  )*(  (132
 .رمز الملفات

عنوان من وضا الباحثة ألن عنوان المل  األصلى بدار الوثائق  مكاتبة من سعد حسن أبو النضر  (133
ى اسماعيل صدقى رئيس مجلس الوزراء بشأن وآخرون من ورثة المرحومة شقيقة سعد زغلول إل

طلب صدور األمر بتثمين األثاثات والمنقوالت الباقية بدون تثمين الموجودن ببيت األمة الذى 
 تسلمته الحكومة لتهيئته متح  .

رمز اإلرجاع: )ج.م.ع( جمهورية مصر العربية  )د.و( دار الوثائق القومية  )م.ن( مجلس النظار   (134
 .ت)*( رمز الملفا

عنوان من وضا الباحثة ألن عنوان المل  األصلى بدار الوثائق  مذكرن األشغال بطلب تعيين لجنة  (135
 لفحص التصميمات التى تُقدم للنظارن عن إنشاء دار للمتح  المصرى .

 لمزيد من التفاصيل عن مجلس النظار انظر: نيفين أحمد عرفة:  المرجا السابق. (136

( مجلس وصر العربية  )د.و( دار الوثائق القومية  )م.رمز اإلرجاع: )ج.م.ع( جمهورية م (137
 .الوزراء  )*( رمز الملفات
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  وقد تكونت مقتنياته 1837يعتبر من أهم المتاح  األوروبية ويقا على نهر سبراى وأسس عام  (138
من مقتنيات األمراء واألسرات المالكة األلمانية  كما يحتوى على آثار فرعونية  انظر: حسين 

 .112  عصمت داوستاشى: مرجا سابق  ص 423-419عطار: مرجا سابق  ص ص إبراهيم ال

(  منشورات عن علم المصريات صادرن 013395 - 0069دار الوثائق القومية: عابدين  مل  ) (139
كانت تورينو العاصمة األولى إليطاليا بعد توحيدها  ولقد أُقيم بها من متح  تورينو  )د.ت(  

ص لفثار المصرية عام المتح  األول ف  العالم الذ ومن مقتنياته تماثيل ومومياوات  1759ي ُخص  
 .ومخطوطات ورا البردي واألدوات المنزلية وأدوات الزراعة والحيوانات المحن طة

https://aawsat.com  17/4/2019تاريخ االطالع. 

بحضارتها أو ولم تكن بريطانيا تمتلك أى متح  أو مقتنيات أثرية خاصة بها أو  1759أنشىء عام  (140
بتاريخها  ولكنها اعتمدت على تكوين مجموعاتها من خالل الشراء  ومن أهم مقتنيات المتح  
مجموعات اآلثار المصرية الفرعونية القديمة واآلثار اليونانية والرومانية واآلثار القبطية 

ثل الخشب واإلسالمية وآثار بالد الصين والعراا واليمن وغيرها  والمقتنيات من عدن مواد م
والمعادن والخز  والعاج والزجاج باإلضافة إلى المخطوطات. انظر: حسين إبراهيم العطار: 

 .      110 – 108  عصمت داوستاشى: مرجا سابق  ص ص 406-403مرجا سابق  ص ص 

(  مكاتبة من األشغال 035184 - 0075دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء  مل  ) (141
عما إذا كان يلزم إهداء متح  الفاتيكان بمجموعة من األنتيقات شبيهة  من المجلس بطلب التصديق

(  والفاتيكان هو قصر 7/1/1894 – 31/12/1893بالمجموعات المهدان لمتاح  أوربا  بتاريخ )
انظر: صالح أحمد البهنسى:  1750أُفتُت ح عام من قصور مدينة روما ثم اتخذ كمتحفا صغيرا  و

 .112  عصمت داوستاشى: مرجا سابق ص15 مرجا سابق  ص

وذلك عن طريق دمج متح  المدفعية ومتح   1795  تم إنشاء متح  الجيش فى باريس عام (142
تاريخ الجيش وكان كل منهما يقا ف  قصر إنفاليد  ومقتنياته تشمل أسلحة ومدافا ودروع    

  رب ودروع الخيول.ومالبس المحاربين ف  العصور المختلفة    ودروع كاملة لجسد المحا

https://www.oasisar.com   12/4/2019تاريخ االطالع .  

ليكون النوان األولى لنشأن المتاح  بفرنسا  ومعنى اللوفر )قصر الذئب(   1791أسس فى عام  (143
ويعد هذا المتح  من أكبر المتاح  العالمية حيت يمتلك أكبر مجموعة من اآلثار العالمية خالل 

والمتباينة   وتشمل مقتنياته عديد من اآلثار الفرعونية واإلسالمية واليونانية  عصورها المختلفة
والرومانية والعراقية والسورية واإليطالية واأللمانية وغيرها من مواد متعددن مثل الخشب والعاج 

  414-409والقاشانى والمعادن والزجاج. انظر: حسين إبراهيم العطار: مرجا سابق  ص ص 
  .112 – 110اشى: مرجا سابق  ص ص عصمت داوست

  ومقره بوزارن التربية والتعليم  والغرض منه عرض التطور 1937أُنشىء متح  التعليم فى عام  (144
الذى توالى على تاريخ التعليم فى مصر  وتصوير النهضة العلمية فى وادى النيل على مدى المائة 

انظر: عبد المنعم إبراهيم الدسوقى الجميعى: سنة األخيرن  فهو يؤدى وظيفة فنية وعلمية وتهذيبية  
 .   203  غادن فاروا أبو الفتوح: مرجا سابق  ص468-467مرجا سابق  ص ص 

  1931ثم أطلق عليه متح  فؤاد األول الزراعى فى عام  1930أُنشىء المتح  الزراعى عام  (145
مية: مجلس الوزراء  دار الوثائق القوانظر:   1953وتم تغيير اسمه إلى المتح  الزراعى عام 

(  مذكرن وزارن الزراعة بطلب الموافقة على تسمية متح  فؤاد األول 093705 - 0081مل  )
 (.   11/11/1953 – 2/11/1953الزراعى باسم المتح  الزراعى المصرى  بتاريخ )
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ليهتدى بزيارته أفراد الشعب إلى طرا المعيشة  1925أُنشىء متح  فؤاد األول الصحى عام  (146
َا له من التبرعات حوالى الص جنيه وكونت له لجنة إلدارته برئاسة الدكتور  5500حية  وُجم 

تم إلحاقه  1936شاهين باشا وكيل وزارن الصحة  وكان مقره مدرسة عابدين القديمة  وفى عام 
َض له بميزانيتها فرع خاص وكان يُعَرض به أجزاء جسم االنسان  بوزارن الصحة العمومية  وفُر 

دار الوثائق القومية: مجلس انظر:  راض التى قد يصاب بها وطرا عالجها والوقاية منها واألم
 (  مرسوم بإالحاا متح  فؤاد األول الصحى 018931 - 0081الوزراء  مل  )

غادن فاروا أبو الفتوح:  ( 31/12/1949 – 29/12/1949بوزارن الصحة العمومية  بتاريخ )
 . 202مرجا سابق  ص 

  1910المحيطات هو متح  العلوم البحرية ف  موناكو. وتم افتتاحه ف  عام متح  عالم  (147

.trip.com-https://arab   15/4/2019تاريخ االطالع. 

تاريخ االطالع      comhttps://www.dlileurope.جزيرن باليونان تقا بالقرب من تركيا    (148
13/4/2019. 

 
 


