أهداف المركز:











التل

االهتمام بوثائق البردي كعنص ررر مفم ال الترال الري رراري بر معتبر مص ررد ار رئمص ررما مل مص ررادر المع وما
تبرز تارمخ الريارة المصرمة خاصة واإلنصانمة عامة.
برصاء وتصومر وثائق البردى واإلصتراكا صواء المنشور امفا أو غمر المنشور.
ترقمق الوثائق البردمة ترقمقا ع مما ونشرها.
القمام باألبرال والدراصا القائمة ع ل وثائق البردى.
تكومل ارمق مل البارثمل المدربمل ع ل قراءة وترقمق النصوص.
عقد المؤتم ار والندوا العالممة والمر مة المتع قة بع م البردى.
تشجمع جمل جدمد ل تخصص ال ع م البردى.
بعداد ارمق مل الفنممل ال مجال ترممم وصمانة وتصومر البردى.
بعداد مواصم ثقاامة لمجموعة مل المويوعا التل تتع ق بع م البردى.
بعررداد دو ار ل ررا القرردممررة التل كررال مكتررب بفررا ع ل أوراق البردى مثررل الفمروغ مفمررة والفم ار مقمررة والقب مررة
واآلراممة والعبرمة والمونانمة القدممة والردمثة والالتمنمة لتصاعد البارثمل الرمل مفتمول بع م البردى.
بعداد دو ار ال كمفمة قراءة واعداد ونشر الوثائق البردمة واإلصتراكا والنقوش.
واإلصتراكا والنقوش.
بعداد صجل كامل ل وثائق المنشورة عل رمق تصجمل وتبومب مجموعا البردى
مد قنوا مع مراكز ومعاهد البردى وأكادممما البرل الع مل ال مخت ف أنراء العالم وتنصمق العمل معفا.




 بنشاء عالقا ع ممة وثقاامة ال مجال ع وم البردى ال من قة الشرق األوص .
 تكومل مكتبة متخصصة ال مجال ع وم البردى واثرائفا بتزومدها بدورما ال ا المخت فة رول البردما المنشورة
صواء ال مصر أو ال الخارج.

إنجازات المركز:
دورات تدريبية
 14 دورة تدرمبمة ال ال ة الالتمنمة

عدد المصتفمدمل 208

 12 دورة تدرمبمة ال ال ة المصرمة القدممة ( 3مصتوما )
 16 دورة تدرمبمة ال ال ة المونانمة القدممة (مصتوممل)

عدد المصتفمدمل 153
عدد المصتفمدمل 183

 6 دو ار تدرمبمة ال ال ة المونانمة الردمثة (ل فرق األولل والثانمة) عدد المصتفمدمل 71

الع ممة ( 6أمام)

عدد المصتفمدمل 50

 برنامجال ل ررال

 دورتال اي مراجعة ال ة المونانمة الردمثة الفرقة الثانمة

عدد المصتفمدمل 75

نــــــدوات
ز القاهرمة  2014/4/17المتردثمل بالندوة د /نازك عبد
 ص ر ر ر ر ررور مل المفود ال ي ر ر ر ر رروء الجمنم ا
الفتاح  ،ا.د /جمفال اصماعمل.

 الدمموق ار مة وأصول الركم "بالد المونال نمورجا"  2014/10/22المتردثمل بالندوة د /عماد الكاشف.

 الت ور ال وى ( برل ال أصول تصممة األشماء)  2014/12/10المتردثمل بالندوة د /أرمد مرمود.
 الدمموق ار مة وأصول الركم " بالد المونال نمورجاً المتردل بالندوة د /عماد الكاشف

عدد المصتفمدمل 35

 ثو ار المصرممل عبر العصور المتردثه د /ماجدة بف ول
 اصتخدام أدوا

عدد المصتفمدمل 45

ال ر  Wordال كتابة األبرال المتردل بالندوة د/مجدى اصماعمل

عدد المصتفمدمل 60
 العاصمة ال مصر خالل األصرة  26المتردل بالندوة د/مرمد مرمود قاصم
عدد المصتفمدمل 49
 مؤتمر لمبوود غباتفا ع ل الصماصة الرومانمة المتردل بالندوة د /نادر اترل
د /أرمد ااروق ريوال

 تر مل الشخصما

عدد المصتفمدمل 40

 DiscAnacysisالمتردل بالندوة د /جرجس بشرى
عدد المصتفمدمل 25

 جرممة القتل ال مصر ال العصر الب مل المتردل بالندوة د /ارمد ااروق ريوال

عدد المصتفمدمل 20

 الت ور ال وي برل اي أصول تصممة األشماء المتردل بالندوة د /أرمد مرمود مرمد

عدد المصتفمدمل 15
 األ ور التارمخمة األولل لع م النرو المتردل بالندوة د /تامر صعد مرمود
عدد المصتفمدمل 20
 النقود ال مصر منر االصكندر االكبر رتل ك موبات ار المتردل بالندوة د/تاوماس اوشبة
عدد المصتفمدمل 65
 التممز بمل النرو الوظمفي والنرو المعجمي المتردل بالندوة أ.د /نازك عبد الفتاح
وأ.د /صالح صالح
 أهم مجموعا

عدد المصتفمدمل 55

المترف المص ر ر ر ر ر ررري ورؤمة لمص ر ر ر ر ر ررتقبل المتارف المصر ر ر ر ر ر ررمة المتردل بالندوة د/مرمود الر وجل

عدد المصتفمدمل 35
 الدائرة ومففومفا ال الريارة المصرمة القدممة المتردل بالندوة د /مروه رجائي
عدد المصتفمدمل 25
 مشاكل دراصة بوغراامه االصكندرمة ال العصرمل الموناني والروماني المتردل بالندوة
د /مرمد عبد الرممد

عدد المصتفمدمل 43

 صمناء ال العصر الفرعوني المتردل بالندوة د /ع ي عبد الر مم
 ظواهر ل ومة ال البردما

عدد المصتفمدمل 55

اآلراممة المصرمة المتردل بالندوة د /صمر ابراهمم اراج
عدد المصتفمدمل 45

 الخ اما

عدد المصتفمدمل 33

القب مة المتردل بالندوة د /صفمر أرمد

 قراءة اي شواهد القبور المفودمة المتردل بالندوة د /صعمد عبدالصالم
عدد المصتفمدمل 15

وا.د /جفالل اصماعمل

 المبادئ األصاصمة ل نجاح والتفوق المتردل بالندوة د /جرجس بشرى عدد المصتفمدمل 13
 دالال االهداءا اي معبد اثمنا لمندا المتردل بالندوة د /نادر اتري

عدد المصتفمدمل 15

 األخ اء الشائعة اي ال ة العربمة المتردل بالندوة د /تامر صعد

عدد المصتفمدمل 11

 صمناء اي العصر الفرعوني المتردل بالندوة ا.د  /نور جالل

عدد المصتفمدمل 27

 بعض األخ اء الشائعة اي ال ة العربمة المتردل بالندوة د /تامر صعد

عدد المصتفمدمل 11

 أل تصت مع أل ترقق أرالمك العظممة المتردل بالندوة د /جرجس بشرى
عدد المصتفمدمل 25
مــؤتمـــرات
 نظم مركز الدراصا

البردمة والنقوش عدة مؤتم ار منفا-:

 المؤتمر الدولي الخامس الك مة والص ر ر ررورة اي الري ر ر ررا ار
واألجنبمة والجامعا

القدممة  2014الجفا

المش ر ر رراركة جممع الدول العربمة

المصرمة.

 عقد المركز اي الفترة مل  30-29مارس  2014مؤتمر بعنوال الك مة والصورة .
 الموروثا

القدممة ( الشفاهمة الكتابمة والتجصمد ) ثالثة أمام تارمخ انعقاد المؤتمر  31،30،29مارس.2015

 عقد المركز اي الفترة مل  31مارس رتي  2ابرمل  2015مؤتمر بعنوال الموروثا

القدممة.

 عقد المركز اي الفترة مل  31-29مارس  2016مؤتمر بعنوال الموروثا

القدممة.

 الرماة الموممة ال العصر ررور القدممة (مصر رررى – مونانل  -رومانل – بمزن ل – بصر ررالمل ) خالل  31-29مارس
2016
إتفاقيات وبروتوكولات
 اتفاقمة تعاول لتقدمم خدما ال مجال البردى لمدة  3ص ررنوا

رف أول :مركز الد ارص ررا

البردمة والنقوش جامعة عمل

شمس رف ثاني :المعفد الدولي ل بردى التابع لمترف البردى بصمراكوزا.
 عقد اتفاق بمل مركز الد ارصررا البردمة والنقوش وشررركة ج وبال بمدموكمشررل لمدة  3صررنوا بتارمخ  2014/7/7رف أول
مركز الدراصا البردمة والنقوش جامعة عمل شمس و رف ثاني :شركة ج وبال بمدموكمشل.
بحوث تطبيقية
 بردما
 بردما

آرممه مل الفنتمل مل القرل الخامس قبل الممالد دراصة ال ال ة والميمول.
مونانمة مل المترف المصرى " نشر ع مل.

إصدارات ونشرات
بالمؤتمر التي معقدها المركز.
ا
 كتب تيم األبرال التل تم القاؤها
 مج ة المركز تصدر صنوماً وقد صدر منفا رتي اآلل 33عدداً.
أعمال أخرى
 تواار خدما

اإلنترن

اي مكتبة المركز.

 متمح المركز ل الب مرر ة ال مص ر ر ررانس والماجص ر ر ررتمر والدكتوراه صر ر ر رواء مل جامعة عمل ش ر ر ررمس
المصر ر ررمة والعربمة خدمة اإل ال بمكتبته المتخصر ر رص ر ررة اي ع وم البردى والتل تي ر ررم مجموعا
والدورما

والرصائل الع ممة بال تمل العربمة واألجنبمة.

 مقوم المركز بتبادل واهداء بصر ر ررداراته والتل ب

27

عدد مل مج ته المتخص ر ر ر رصر ر ر ررة مع العدد مل المعاهد
األجنبمة والعربمة والجامعا

المصرمة.

 متمح المركز ل الب والجمفور بقتنرراء مج ترره الع ممررة
والتل ترتوى ع ل مجموعر ررة مل األبرر ررال المركمر ررة
مر ماً ودولماً.

 بنشاء المكتبة الرقممة لخدمة المترددمل والمشتركمل.
 تواار خدمة التصومر بالمكتبة.

أو مل الجامعا
متممزة مل الكتب

