االستاذ الدكتور  /زاهى حواس امين عام المجلس االعلى لألثار
المؤهالت العلميه:
*ليسانس االداب جامعه االسكندري – قسم االثار 1967
*دبلوم الدراسات العليا فى االثار المصريه – جامعه القاهره 1979
*درجتى الماجيستير والدكتوراه فى االثار المصريه – جامعه بنسلفانيا 1987
التدرج الوظيفى:
*مفتش لالثار فى اغلب مناطق االثار المصريه ومنها ابو سمبل  ,اسنا  ,االقصر  ,ملوى  ,تونا الجبل  ,االسكندريه  ,امبابه  ,الواحات
البحريه ثم منطقه اثار االهرام
*استاذ غير متفرغ لالثار المصريه بجامعه لوس انجلوس 1999
*امين عام المجلس االعلى لالثار والمشرف على حفائز االهرامات والواحات البحريه
االسهامات:
*قام بالحفر االثرى فى العديد من مناطق االثار وقد قام بأكتشافات اثريه هامه منها الكشف عن مقابر العمال بناه االهرام وهرم جديد
بجوار هرم خوفو وحفائر الهرم الثالث وحفائر المنطقه الواقعه امام معبد الوادى الجديد للملك خفرع
*قام بإكتشافات اثريه هامه بمنطقه سقاره بجوار هرم الملك تتى حيث كشف عن هرم للملكه خويت زوجه تتى
*قام بالكشف عن وادى المومياوات الذهبيه بالواحات البحريه ومقابر حكام الواحات فى االسره 20
*قام باالشراف على ترميم ابو الهول واالهرامات الثالثه ويستعد االن لالشراف على تنفيذ المشروع الخاص للحفاظ على االهرامات
*قام بتأليف اكثر من  115مقاله وكتاب باللغات المختلفه عن االثار المصريه باالضافه الى كتابين عن االهرامات  :وقد صدر له كتاب
هام باللغه األنجليزيه عن المرأه المصريه تمت ترجمته الى اللغه العربيه وكذلك كتاب عن اثار ابو سمبل واخر عن المومياوات الذهبيه
طبع بخمس لغات
*حاضر فى كل دول العالم وفى العديد من المتاحف العالميه كما حاضر امام ملكه الدنمارك بناء على طلبها وكذلك ملك السويد والعديد
من ملوك الدول الختلفه
*قام بتدريس الثار المصريه بجامعه لوس انجلوس بكاليفورنيا وكليه االداب جامعه القاهره والجامعه االمريكيه بالقاهره
*حضر العديد من المؤتمرات العلميه العالميه فى االثار ويقوم حاليا باالشتراك مع اليونسكو بحمله دوليه لعمل تنظيم بين السياحه واالثار
كما ينادى بغلق االهرامات امام السائحين حتى يمكن الحفاظ عليها
الجوائز:

*حصل على وسام رئيس الجمهوريه للعلوم والفنون من الطبقه االولى عام 1998
*اختير عام  1998كشخصيه فخر لمصر بناء على االستفتاء الذى اجراه المراسلون االجانب فى مصر
*حصل على الدرع الذهبى من االكاديميه االمريكيه لإلنجازات ضمن  30شخصيه عالميه عام 2000
*حصل على جائزه العالم المميز من جمعيه العلماء المصريين فى امريكا 2000
*اختارته جمعيه المصريات بإسبانيا من ابرز شخصيات القرن العشرين عام 2001
*حصل على عضويه االكاديميه الروسيه للعلوم الطبيعيه عام  2001وحصل على الميداليه الفضيه من نفس االكاديميه والمسماه بإسم
راعى الفنون بروسيا
*أختارته الجمعيه الجغرافيه ضمن ثمانيه من أعظم المكتشفون عام 2001
*كرمته محافظه دمياط كأحد الشخصيات الهامه 2001
*اختارته مؤسسه اغاخان كأحد أعضاء لجنه التحكيم على اثار العالم االسالمى
*أختير اسمه ليكتب على  CDفى رحله المركب الفضائى للمريخ عام 2003
*منح الدكتوراه الفخريه من الجامعه االمريكيه 2005
*وسام الفنون واالداب من الحكومه الفرنسيه 200

