
 

 
 كلیة لندن الجامعیة قطر توثق إنجازات المشروع القطري السوداني لآلثار

 في كتاب جدید لألطفال أطلقتھ في حفل تدشین بمكتبة قطر الوطنیة
 توزیع 100 نسخة على مكتبتي قطر الوطنیة ومتحف الفن اإلسالمي

 مارس الدوحة، قطر: 29
ل یسلّط الضوء على الجھود الرائدة للمشروع كتابًا جدیًدا لألطفاأطلقت كلیة لندن الجامعیة قطر 

 بالسودان.القطري السوداني لآلثار في مدینة مروي التاریخیة 
أقیم االحتفال بمكتبة قطر الوطنیة بحضور عدد من الشخصیات البارزة في مقدمتھا سعادة فتح 

لھیئة  العامالمدیر  الرحمن علي، السفیر السوداني لدى دولة قطر، والدكتور عبد الرحمن علي،
 اآلثار والمتاحف السودانیة.

الكتاب، الذي یحمل عنوان "تاریخ السودان القدیم: ھویدا ومعاویة یستكشفان حدید  ستعرضی
قصة طفلین المواقع األثریة بلغة بسیطة وشیقة عبر تاریخ السودان ومعلومات متعلقة بمروي"، 

 ة. كیفیة إنتاج الحدید في العصور القدیمیحاوالن اكتشاف 
نسخة من الكتاب لمكتبة قطر الوطنیة ومتحف الفن  100وأھدت كلیة لندن الجامعیة قطر 

 اإلسالمي إلتاحتھما أمام رواد المكتبتین من األطفال والعائالت. 
في محیط المواقع الواقعة المدارس السودانیة  في مكتباتالمئات النسخ على جرى توزیع  كما

     المجتمعیة ضمن المشروع القطري السوداني لآلثار.     في إطار أنشطة التوعیة األثریة
، الذي تمولھ متاحف قطر، إلى استكشاف وحمایة لآلثار ویھدف المشروع القطري السوداني

قطر  ةالثقافة والتاریخ السوداني. ویعمل في ھذا المشروع الدولي، الذي یُقام تحت إشراف دول
تاریخیة ولى مھام التنقیب والحفاظ على اآلثار البعثة تت 40السودان، أكثر من جمھوریة و

 في السودان.  القدیمة والمناطق
 

ومؤلفة  القطري السوداني لآلثار المشروعرة جین ھمفریس، رئیس البحوث في قالت الدكتو
 : الكتاب

لكشف  مھام التنقیب یقتصر علىاآلثار ال  "نؤمن في كلیة لندن الجامعیة قطر أن دور أخصائيّ 
لھذا . وعلى توعیة الجمھور باكتشافاتھم وإتاحتھا لھم یشتمل دورھم أیًضا، بل الماضيأسرار 

لھام إل في قطر وأفي السودان  یكون وسیلة تعلیمیة دائمة سواءنأمل أن أعددنا الكتاب الذي 
 ". والحفاظ علیھ التراث الثقافيباالھتمام  وزیادةالجیل المقبل 
لیستین، مدیر إدارة حمایة المواقع الخارجیة في قطاع توماس  قال البروفیسورمن جانبھ، 

 الحفل: خاللاآلثار والحفاظ المعماري بمتاحف قطر، في كلمتھ التي ألقاھا 



 

"معظم زائري مواقع المشروع القطري السوداني لآلثار من األطفال، وتأتي زیاراتھم ضمن 
ساعدتھم على معرفة حضارات ئعة لمھذا الكتاب وسیلة راورحالت مدرسیة أو خالل إجازاتھم. 

السودان وثقافاتھا القدیمة. إن لم نشرح للمواطنین في السودان طبیعة العمل الذي نقوم بھ ھنا، 
فلن یتسنى لألجیال المقبلة امتالك الوعي الكافي بتاریخھم. التوعیة والتثقیف من العناصر 

ة یادة المعرفة بحضاراألساسیة في المشروع القطري السوداني لآلثار، فنحن نرغب في ز
  . السودان وثقافتھ"

الدكتور وفي حدیثھ عن اإلنجازات التي تحققت في المشروع القطري السوداني لآلثار، قال 
 لھیئة اآلثار والمتاحف السودانیة: المدیر العام عبد الرحمن علي،

كة من أوائل م البشریة، إذ كانت ھذه المملالمشروع الضوء على دور مملكة كوش في تقدّ  "ّسلط
الكتاب المخصص لألطفال لما لھ من  اھذونشر المناطق المنتجة للحدید في العالم. أشید بإعداد 

أھمیة في تثقیف الجیل المقبل وقادة المستقبل في بالدنا وزیادة وعیھم بالتراث الثقافي وأھمیتھ 
 في السودان".

توجیھ الشكر نیابة عن حكومة جمھوریة السودان لدولة "أود أن أغتنم ھذه الفرصة لوأضاف: 
قطر ومتاحف قطر، راعیة المشروع، فلوالھا ما تحققت اإلنجازات التي شھدھا المشروع. وأود 

جین وفریق العمل في كلیة لندن الجامعیة  ةكذلك أن أعرب عن خالص شكري وامتناني للدكتور
 ".   عریف العالم بھف التراث السوداني الغني وتالستكشا ةوالمتواصل ةدھم المتمیزوقطر على جھ

أعوام في مدینة مروي التاریخیة الواقعة على الضفة  5تنشط كلیة لندن الجامعیة قطر منذ 
الشرقیة للنیل. وتشمل أحدث األنشطة التي نفذتھا الجامعة في إطار المشروع القطري السوداني 

ي على فرن قدیم لصھر الحدید وأربعة قدور في لآلثار اكتشاف موقع قدیم إلنتاج الحدید یحتو
  عام. 100للمرة األولى منذ  ھصرحعن و بالكامل "أبادماك" الذي كشفت عنھ الجامعة دمعب
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 مركز للتمیز في الدراسات المتخصصة في التراث الثقافي –كلیة لندن الجامعیة قطر 

 10یة لندن الجامعیة، جامعةٌ لندنیةٌ متعددة التخصصات، تُصنَف باستمرار ضمن أفضل كل 
، وكانت أول مؤسسة أكادیمیة في 1826جامعات على مستوى العالم. تأسست الجامعة عام 

المملكة المتحدة تمنح حق التعلیم العالي لجمیع طالبھا، بغض النظر عن جنسھم أو طبقتھم 
  .االجتماعیة أو دینھم

تھتم الجامعة بالبحوث، حیث تأتي في صدارة أنشطتھا األكادیمیة، وتسّخر جھودھا التعلیمیة 
والبحثیة للتصدي لمجموعة من أبرز التحدیات العالمیة. یدرس بالجامعة الیوم طالب ینتمون 

  دولة، وجمیعھم یتمتعون باإلبداع والتفكیر الناقد. 150ألكثر من 

فرعھا في قطر بالشراكة مع مؤسسة قطر. وھو صرح تعلیمي متمیز  أنشأت كلیة لندن الجامعیة
استقبلت كلیة لندن الجامعیة قطر أولى دفعاتھا الطالبیة في أغسطس  لدراسة التراث الثقافي.

  دولة. 40طالبًا ینتمون ألكثر من  230، والتحق بھا حتى اآلن أكثر من 2012

دریسھ نخبة من الباحثین األكادیمیین واألساتذة وللكلیِة منھج أكادیمي وبحثي متمیّز یتولى ت
وتتیح كلیة لندن الجامعیة قطر  والعلماء المرموقین المنتمین لمعھد اآلثار بكلیة لندن الجامعیة.

برنامجین لدراسة الماجستیر في تخصص المتاحف والمعارض وتخصص دراسات المكتبات 
احتیاجات الطالب الدولیین والمقیمین في والمعلومات، وھما برنامجان مصممان خصیًصا لتلبیة 

كما تقدم الكلیة رفي. قطر الذین یرغبون في العمل بالمجاالت المتعلقة بالتراث الثقافي والمع
برامج تدریبیة قصیرة لمتخصصي اآلثار ممن ھم في منتصف حیاتھم المھنیة، وتنظم سلسلة من 

.وتسعى كلیة لندن الجامعیة قطر ألن المحاضرات العامة للجمھور لتعریفھم بالتراث الثقافي
تكون مركًزا للتمیّز في منطقة الخلیج متخصص في دراسة التراث الثقافي وتعریف أكبر قدر 

   ممكن من الجمھور بھذا التراث من خالل التعاون الوثیق مع المجتمع. 
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