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املستخلص:
هتدف هذه الدراسة إىل املسامهة يف الكشف عن جزء من تراث كلية اآلداب وتوثيقه؛ من خالل دراسة وثائق التقارير العلمية
للحفائر يف املعادي ،وتونا اجلبل ،واألهرام ،وغريها من املناطق األثرية األخرى خالل القرن العرشين ،والتي قام بكتابتها أساتذة الكلية
يف ختصص اآلثار واجلغرافيا الذين قاموا با ِ
إلرشاف عليها .وتناولت الدراسة التعريف بتلك التقارير من حيث عددها ،وشكلها ،ولغتها،
وحتليلها ،واستنباط املعلومات التارخيية منها ،واعتمدت عىل منهج البحث الوثائقي ،مرتكزة يف ذلك عىل الوثائق الرقمية مللفات احلفائر
املحفوظة يف وحدة الذاكرة اإللكرتونية بالكلية ،مع االستعانة بامللفات الورقية ،وتويص الدراسة بأن يقدم املوقع اإللكرتوين للجامعة
والكلية معلومات عن حفائر الكلية ،واألساتذة الذين قاموا باإلرشاف عليها ،واكتشافاهتم ،والتقارير العلمية التي نُرشت عنها؛ مما
يلقي الضوء عىل فرتة مهمة يف تاريخ الكلية ،كام يعد ذلك وسيلة لتوجيه نظر املجتمعات األكاديمية وغريها إىل أمهية األرشيفات
األكاديمية يف توثيق تارخيها ،باإلضافة إىل احتوائها عىل وثائق جديرة بالبحث واالهتامم.
الكلامت املفتاحية :احلفائر األثرية ()1؛ حفائر كلية اآلداب ()2؛ حفائر جامعة القاهرة ()3؛ التقارير العلمية للحفائر ()4؛
التنقيب عن اآلثار (.)5

 بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان :ملفات احلفائر بأرشيف كلية اآلداب بجامعة القاهرة:
دراسة أرشيفية تارخيية؛ إرشاف أ.د .جيهان أمحد عمران؛ ومشاركة أ.م.د .غادة سيد طوسون .مسجلة يف جامعة القاهرة ،كلية
اآلداب ،قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات.
املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  ،4ع( 12أكتوبر .)2022
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 /1التمهيد:
أي حضارة من احلضارات البد هلا من توافر عنرصين أساسيني ،مها اإلنسان والبيئة ،وتتطور احلضارات وتنمو بفضل نشاط
اإلنسان ومدى استغالله لبيئته ومصادرها الطبيعية ،وتتكون احلضارة من جمموعة عنارص حضارية( :العنارص الثقافية ،واالقتصادية،
والسياسية ،والدينية ...إلخ) ،وختتفي هذه احلضارات بمرور الزمن بفعل عوامل الطبيعة مثل :الفيضان أو الكثبان الرملية أو الزالزل
والرباكني ،ولكنها ال تفنى كل ًيا ،بل يبقى بعض عنارصها املتمثلة يف اآلثار الشاخصة أو املدفونة حتت األرض ،يأيت بعد ذلك دور باحث
اآلثار للكشف عن هذه احلضارات القديمة املتمثلة يف البقايا واألطالل األثرية بالتنقيب عنها ومعاجلتها ودراستها للتعرف عىل جوانبها
املختلفة( .البنداري ،2014 ،ص67 .؛ قادوس ،2008 ،ص.)25 .
وتعد احلفائر األثرية أحد املصادر الرئيسية واملهمة لكل من علمي التاريخ واآلثار ،ويعكس أمهيتها ما قيل ساب ًقا عن أمهية هذا
العلم من أن "  ...معول احلفار ليس بأهم وأخطر من القلم ،إال أن األخري يصري ال حول وال قوة بدون اجلاروف"( .الشوكي،2013 ،
ص.)5 .
وتعد التقارير العلمية التي يقوم املرشفون عىل احلفائر بكتابتها من أهم الوثائق التي حتتوهيا وثائق احلفائر؛ وذلك ألهنا هي التي
تكشف عام تم الوصول إليه من نتائج علمية عن املنطقة التي أجريت هبا احلفائر ،والتي هي اهلدف األسايس من القيام باحلفائر.

 /2التعريف اللغوي واالصطالحي للحفائر:
 1/2التعريف اللغوي:
احلفائر مجع حفرية ،وهي ما حيفر للكشف عن اآلثار( .عمر ،2003 ،ص331 .؛ جممع اللغة العربية .)2011 ،وحفريات مفرد
حفرية :أعامل حفرية خاصة باآلثار ،وعلم احلفريات :خيتص بدراسة األزمنة اجليولوجية عىل أساس احلفريات النباتية واحليوانية،
وأحافري :اآلثار الدالة عىل األحياء البائدة ،وأعامل حفرية /عمليات حفرية :أعامل حفر للبناء أو الكشف عن آثار أو أغراض أخرى،
(عمر ،2003 ،ص331 .؛ عمر ،2008 ،ص.)521 .
ويقابل كلامت حفريات وحفائر باللغة اإلنجليزية  Excavationsوتعني حمفور أو مكتشف( ،كوان ،1980 ،ص ،)188 .كام
تعني تنقيب عن اآلثار .)Doniach, 1982, P. 127( .وكذلك تعني -1 :احلفر ،والتنقيب ،والتجويف ،والكشف عن اآلثار ،واحلفرة،
وأيضا تعني املكان الذي نُقب فيه عن اآلثار ،وتعني كلمة  Excavateالكشف عن املدفون باحلفر
واحلُفرية (وهبة ،2000 ،صً ،)390 .
( ،)Hornby, & Cowie, 1985, P. 295باإلضافة إىل معنى حفرية أثرية (السالمني2012 ،؛ عزيز ،وغطاس.)1993 ،
ويقصد باحلفائر  Excavationعمل جتويف بواسطة القطع أو احلفر أو التجريف ،وهي مشتقة من اللغة الالتينية ”.“excavatio
(.)Merriam-Webster, n.d.
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 2/2التعريف االصطالحي:
احلفائر أو التنقيب عن اآلثار هو اإلجراء الذي يقوم من خالله علامء اآلثار بتعريف البقايا الثقافية والبيولوجية املوجودة يف
األرض ،واسرتجاعها وتسجيلها (.)Carver, 2014, Para. 1
وتعد أعامل احلفر والتنقيب عن اآلثار يف جوهرها تطبيقا للطريقة العلمية يف التنقيب عن األشياء القديمة؛ فاحلفار الذي ال يعتمد
عىل أسلوب علمي مثل السارق متا ًما ،هيدفان إىل احلصول عىل أشياء ذات قيمة فنية أو جتارية ثم يقف اهتاممهام عند ذلك احلد ،أما العامل
كبريا عىل املالحظة والتسجيل والتفسري( .حسن،
املنقب عن اآلثار فإنه يريد أن يعرف كل يشء عام يعثر عليه ،ويعتمد احلفر اعتام ًدا ً
 ،1993ص.)45 .
ويمكن القول :إ ن احلفائر هي اجلانب اجلراحي لعلم اآلثار فهي عملية جراحية يف املناظر الطبيعية املدفونة ،ويقوم بتنفيذها
احلرفيون املهرة؛ هبدف العثور عىل أدلة مدفونة حول املوقع األثري.)Daniel, n.d., Para.1( .

 /3النشر العلمي للعمل األثري:
يتم تسجيل ما تم العثور عليه من احلفائر عن طريق الكتابة ،والرسم البياين ،والتصوير الفوتوغرايف ،وتعد مالحظات األثري
تفسريا ملا يراه األثري أو يعتقد أنه رأى ،مما يدل عىل أنه من املمكن لعلامء
وتقريره بمثابة الوثائق األثرية األساسية ،ويتضمن هذا التقرير
ً
أمرا بالغ
اآلثار الالحقني إعادة تفسري ما رأوه ووجدوه ،)Daniel, n.d., Para. 1( .ويعد التسجيل الصحيح جلميع مراحل احلفريات ً
األمهية لتفسري النتائج بدقة.)Prowse, 2008, P. 945( .
وغالبًا ما يستغرق نرش التقرير مدة أطول من العمل الفعيل يف هذا املجال ،وال تكتمل احلفريات حتى يصبح التقرير املطبوع
متاحا للعامل؛ وعليه فإن من اخلطأ تأخري نرش تلك النتائج.)Daniel, n.d., Para. 6( .
ً
وتأيت نرش نتائج العمل األثري امليداين عىل مرحلتني:
تقريرا أول ًيا بالكتابة بأسلوب عام ،ويركز فيه عىل الظواهر واملعثورات األثرية التي يمكن االستفادة
املرحلة األوىل :يقدم فيها
ً
منها يف إبداء تصور عام عن املوقع وعصور استيطانه ،والتي تنتمي إليها التقارير موضوع الدراسة.
املرحلة الثانية :يقدم فيها دراسة ختصصية مفصلة وشاملة عن العمل األثري التنقيبي والذي جيب أن يقدم بشكل مفصل.
(قادوس ،2008 ،ص.)77 .

 /4نشاط احلفائر بكلية اآلداب -جامعة القاهرة:
وجهت كلية اآلداب بعض نشاطها إىل التنقيب عن اآلثار بغية استجالء ما غاب من تاريخ مرص القديمة منذ عرص ما قبل التاريخ
خاصا من
حتى العرص اليوناين ،وقد قسمت أعامل احلفر هبا إىل ثالثة عصور ،واختارت لذلك ثالثة مناطق ،متثل كل منطقة
عرصا ً
ً
التاريخ املرصي وهي:
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.1حفائر املعادي ،ومتثل عرص ما قبل التاريخ.
.2حفائر األهرام ،ومتثل عرص صدر التاريخ الفرعون.
.3حفائر تونا اجلبل ،ومتثل هناية العرص الفرعون وبداية العرص اليونان (جامعة فؤاد األول ،1951 ،ص.)171 .
كام قامت الكلية بحفائر يف مناطق أخرى مثل :تل أتريب ببنها ،ومري األثرية ،وكوم أوشيم بالفيوم ،وأسيوط ،ويبني جدول ()1
مناطق احلفائر ،وأقدم وثيقة بكل منها ،وأحدث وثيقة ،وعدد تلك الوثائق يف كل منطقة ،وعدد التقارير العلمية التي قدمت عن نتائج
احلفر هبا:
جدول  :1مناطق الحفائر وفقاا للتوزيع الزمني
منطقة احلفائر

أقدم وثيقة

أحدث وثيقة

عدد الوثائق

عدد التقارير

أسيوط

1934/5/31

1936/2/15

36

0

األهرام باجليزة

1932/8/13

1975/7/17

1496

3

تل أتريب ببنها

1940/2/19

1940/2/27

3

0

تونا اجلبل باملنيا

1930/11/26

1976/7/11

5379

18

العمري بحلوان

1952/2/9

1954/4/20

7

0

كوم أوشيم بالفيوم

1937/6/12

1989/5/16

423

1

املعادي

1930/5/29

1999/4/14

3406

9

مري بأسيوط

1937/4/6

1938/6/27

10

0

18

18
16

9

0

3
1

0

0

شكل  :1تقارير الحفائر وفقاا للتوزيع المكاني

1

14
12
10
8
6
4
2
0

أ .هاجر أسامة أمحد

235

ويوضح شكل ( )1أعداد التقارير يف كل منطقة من مناطق احلفائر
وباإلضافة إىل املناطق املذكورة يف جدول ( )1يوجد تقرير بتاريخ  1960/2/29عن احلفائر التي أجرهتا جامعة القاهرة يف
منطقة عنيبة ببالد النوبة برئاسة الدكتور عبداملنعم أبوبكر (أستاذ األثار بجامعة القاهرة) ،وذلك يف الفرتة من  1960/2/2وحتى
 ،1960/2/28وقد أجريت احلفائر فيها بناء عىل توصية اليونسكو بإنقاذ آثار بالد النوبة ،وعملت بعثة قسم اآلثار من كلية اآلداب يف
تلك املنطقة ملدة مخسة أعوام (مخسة مواسم) ،وكانت حصيلتها جمموعة كبرية من اآلثار املنقولة وحفظت بمخازن حفائر الكلية
باألهرام.
وحفائر منطقة عنيبة ليس هلا ملف خاص هبا وإنام هي حمفوظة يف ملف عام بعنوان "عمومي"؛ ومن ثم فال يمكن حتديد أقدم
وثيقة خاصة هبا وأحدث وثيقة؛ ألهنا حمفوظة مع وثائق أخرى ،أما وثائق املناطق األخرى فلها ملفات معنونة باسمها وخاصة بكل
منطقة عىل حدة.
ويالحظ يف اجلدول عدم وجود تقارير عن مناطق أسيوط ،وتل أتريب ،والعمري ،ومري ،باإلضافة إىل قلة عدد الوثائق فيها ،كام
أيضا قرص املدة الزمنية التي استمرت فيها ،وتفصيل ذلك فيام يأيت بالنسبة لكل منطقة:
يالحظ ً
حفائر أسيوط:

-

وافقت مصلحة اآلثار يف  1934/5/27عىل انتداب حممود أفندى عىل محزة األمني املساعد باملتحف املرصي لدى
اجلامعة ملدة أربعة أشهر ؛ ليقوم باإلرشاف عىل أعامل حفائر اجلامعة يف منطقة بندر أسيوط ،وذلك عىل حساب اجلامعة
طب ًقا للامدة  260فصل  2قسم  3من القانون املايل ،كام وافق جملس الكلية عىل ذلك عىل أن يكون بدء احلفائر يف شهر
نوفمرب من نفس العام.

-

ثم قررت الكلية رصف النظر عن احلفائر بسبب رفض حممود أفندي ندب الكلية لدرويش أفندي وهو من خرجيي
معهد اآلثار ،وطلب بدالً منه زكي يوسف سعد أفندي العامل األثري املساعد ببعثة بالد النوبة ،والتابع ملصلحة اآلثار،
وكذلك أن يكون عمله حتت إرشاف املتحف وليس حتت إرشاف معهد اآلثار؛ مما جيعل احلفائر غري تابعة للجامعة،
وبالتايل غري مسؤولة عن اإلنفاق عليها من ميزانيتها حسبام ورد يف خطاب رئيس معهد اآلثار املرصية (األستاذ
يونكر).

-

كام ذكر حممود أفندي أن الوقت احلارض غري مناسب للقيام باألعامل التمهيدية يف أسيوط؛ ألنه ال يمكن البدء باحلفائر
املذكورة قبل نزع ملكية كثري من املنازل بمدينة أسيوط ،وقد قرر جملس الكلية أن يرصف النظر موقتًا عن حفائر
نظرا لعدم كفاية االعتامد املخصص يف امليزانية للقيام بأعامل اجلس يف املنتزه الواقع أمام منزل تودري العسال
أسيوط؛ ً
لكشف معبد أسيوط.

حفائر تل أتريب:
ال يوجد من حفائر تل أتريب سوى ثالثة وثائق كام هو مبني بجدول ( ،)1واملعلومات الواردة هبا ال تدل عىل سبب توقف
احلفائر هبا ،حيث ورد هبا موافقة الكلية عىل قيام معهد اآلثار بإجراء حفائر يف منطقة تل أتريب وانتداب الدكتور "أمحد بدوي" واألستاذ
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"رزق اهلل مكرم اهلل" للقيام بأعامل البحث هناك ،وأن يكون االعتامد املخصص حلفائر تل أتريب مستقالً عن حفائر تونا اجلبل واملعادي؛
وكان قيام معهد اآلثار بكلية اآلداب بذلك عىل إثر اقرتاح وكيل وزارة املعارف العمومية أن تتوىل جامعة فؤاد األول هذه احلفائر حتت
إرشاف املعهد ،وذلك ملا طلبت مصلحة اآلثار منحها اعتام ًدا استثنائ ًيا إلمتام أعامل اجلس بتل أتريب مع االستمرار يف تكليف املسرت
"اآلن رو" بإدراهتا ،والذي كان يديرها وقت بعثة جامعة ليفربول عام  ،1937وال توجد وثائق أخرى تشري إىل ما قامت به اجلامعة يف
تل أتريب ،وربام يكون توقفها بسبب األمور املالية.
حفائر العمري :توقفت الوثائق التي وصلتنا عن حفائر ا لعمري عند انتظار قرار جلنة اآلثار بمصلحة اآلثار املرصية اخلاص
بطلب الكلية إجراء حفائر بمنطقة العمري بنا ًء عىل طلب األستاذ "إبراهيم أمحد رزقانة" األستاذ املساعد بالكلية ،و الرصف عليها
سيكون من بند ( )13حفائر كلية اآلداب.
حفائر مري :جاءت وثائق مري كسابقتها م ن حيث فقد الوثيقة اخلاصة بقرار جلنة اآلثار بمصلحة اآلثار املرصية فيام خيص إجراء
حفائر هبا ،ولكن دلت وثائق حفائر مري بطريق غري مبارش عىل إجراء حفائر فيها عام  ،1937وذلك يف وثيقة خاصة بطلب جتديد احلفائر
أيضا تشري إىل ما إذا كانت قد استمرت حفائر اجلامعة هبا أم ال ،واألسباب التي دعت
هبا وباملعادي وتونا اجلبل ،ولكن ال توجد وثائق ً
إىل ذلك.
أما فيام يتعلق باألماكن األكثر ثرا ًء بالوثائق واألطول من حيث املدى الزمني وهي وثائق حفائر األهرام ،وتونا اجلبل ،واملعادي،
وهي األماكن الثالثة الرئيسية التي خصصتها الكلية إلجراء حفائرها هبا ،ويمكن أن تضاف إليها حفائر كوم أوشيم الشرتاكها معها يف
املدى الزمني الطويل ،واختارت الدراسة التقارير العلمية حلفائر األهرام لتناوهلا بتفصيل أكثر عىل النحو اآليت:

 /5التقارير العلمية حلفائر األهرام:
جدول  :2التقارير العلمية لحفائر األهرام وفقاا للتوزيع الزمني والشكلي واللغوي
السنة

الشهر

عدد التقارير

شكل التقرير (بخط اليد/
مطبوع)

لغته (عريب /إنجليزي/
فرنيس)

مكان التقرير

1933

3

1

بخط اليد

عريب

حافظة  ،4امللف  ،1وثيقة رقم 070 :063

مطبوع

عريب

حافظة  ،4امللف  ،1وثيقة رقم 157 :154

1934

11

1

بخط اليد

عريب

حافظة  ،4امللف  ،1وثيقة رقم ،245 :243
262 :251

1936

11

1

بخط اليد

عريب

حافظة  ،4امللف  ،2وثيقة رقم 108 :103

مطبوع

عريب

حافظة  ،4امللف  ،3وثيقة رقم 123 :118
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ويتضح من جدول ( )2أن تقارير حفائر األهرام مجيعها والبالغ عددها ثالثة تقارير جاءت كلها يف فرتة الثالثينيات من القرن
العرشين ،يف حني احلفائر بمنطقة األهرام امتد مداها الزمني حتى منتصف السبعينيات ،ومتت أعامل احلفائر يف منطقة األهرام يف بداية
الثالثينيات حتت إرشاف الدكتور "سليم حسن" والذي كان وقتئذ أستا ًذا مساعدً ا بكلية اآلداب( .جامعة فؤاد األول ،1951 ،ص
ص173-172 .؛ جامعة القاهرة ،1958 ،ص.)304 .
واستمر األستاذ سليم حسن يعمل حلساب اجلامعة إىل عام  ،1939ثم أحاله جملس الوزراء إىل املعاش من منصب وكيل مصلحة
اعتبارا من  4سبتمرب ،وأرسل املدير العام للمصلحة خطا ًبا إىل سكرتري عام اجلامعة لتقوم اجلامعة بندب أحد موظفيها ملشاركة
اآلثار
ً
اللجنة التي تم تشكيلها الستالم عهدته بحفائر األهرام؛ وذلك ليتسلم مندوب اجلامعة ما خيصها( .جامعة فؤاد األول ،1951 ،ص
ص.)174-172 .
وقد أسفرت أعامل احلفائر التي قامت هبا اجلامعة يف هذه املنطقة عن نتائج اسرتعت أنظار علامء اآلثار املرصية خاصة والعامل
عامة ،إذ كانت تؤيت ثامرها كل عام بكشوف تضيف صفحات جديدة إىل تاريخ مرص القديمة ،وقد زاد يف قيمة هذه اآلثار املكتشفة أهنا
مل تكتشف وتسجل يف سجالت وحسب ،بل وفقت اجلامعة إىل إعالن نتئاجها يف تقارير علمية مطولة نرشت يف ثامين جملدات كبرية
باللغة اإلنجليزية للدكتور سليم حسن بعنوان "( ."Excavations in Gizaجامعة فؤاد األول ،1951 ،ص ،)173 .وكان يف ذلك
عوضا عام ُفقد من تقارير عن حفائر يف تلك الفرتة.
ً
وحدث بعد ذلك أن تنازلت جامعة القاهرة عن حفائر األهرام إىل مصلحة اآلثار املرصية عام 1937؛ لظروف طارئة حسب ما
ورد بالوثائق ،ويظهر من الوثائق أن الكلية مل ُجت ِر حفائر يف فرتة األربعينيات واخلمسينيات ،وقد بلغ عدد الوثائق يف تلك الفرتة ()41
وثيقة من العدد اإلمجايل لوثائق تلك املنطقة وهو ما يمثل نسبة  %2.7من جمموع الوثائق البالغ ( )1496وثيقة ،حيث كانت حفائر
األهرام يف أوائل اخلمسينيات تابعة جلامعة األسكندرية ،ثم عادت تبعيتها إىل جامعة القاهرة يف أواخر اخلمسينيات؛ بناء عىل طلب
جامعة القاهرة الذي قدمته جلامعة األسكندرية بالتنازل عن حفائرها بمنطقة اجليزة -خاصة وأن دراسة اآلثار املرصية قد ألغيت منها
عام  -1954وذلك لتيسري تدريب طالب قسم اآلثار عىل أعامل احلفر والتنقيب ومعاجلة األثر والتعرف عليه عن قرب.
أما يف فرتة الستينيات فتدل الوثائق عىل قيام اجلامعة بحفائر يف منطقة األهرام؛ إذ كان البد لكلية اآلداب من القيام بتلك احلفائر
وف ًقا للامدة  267من الال ئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات عىل أن تعطى مترينات عملية ملدة مائة ساعة خالل العطلة الصيفية يف
احلفائر واملتاحف لطالب السنتني الثانية والثالثة بقسم اآلثار ،وشملت منطقة احلفر اجلبانة التي تقع إىل الغرب من اهلرم األكرب وهي
امتداد ملنطقة حفائر جامعة األ سكندرية والكلية لدهيا امتياز من وزارة الثقافة بموجب عقد موقع من وزير الثقافة ومدير اجلامعة باحلفر
فيها ،وهبا جمموعة من املقابر املنقوشة وامللونة واآلثار الثابتة كشف عنها أثناء أعامل احلفر وهلا أبواب خشبية ومغلقة.
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وبلغ عدد وثائق تلك الفرتة ( )883وهو ما يمثل حوايل  %59من إمجايل وثائق احلفائر ،وهي الفرتة التي كان هلا النصيب األكرب
من الوثائق ،وكانت غالبيتها وثائق مالية خاصة بمرتبات العامل وشكاوهيم ،وما تم بخصوص إجراءات نقل احلفائر من جامعة
األسكندرية إىل جامعة القاهرة ،ومل يتم الوقوف عىل السبب من عدم كتابة تقارير عن تلك الفرتة رغم قيام اجلامعة بحفائر وقتها.
واستأنفت اجلامعة حفائرها يف منطقة األهرام يف السبعينيات ،حيث تم نقل مهامت احلفائر من منطقة حفائر الكلية بكوم أوشيم
إىل منطقة األهرام ،وشملت منطقة احلفائر "جبانة اهلرم الثالث وملحقاته" وغالبية هذه املنطقة مل ِ
جير فيها عمل علمي منظم حتى عام
 ، 1971وبدأت من حيث انتهى عمل الدكتور سليم حسن حتى عام  ،1938ثم اضطرت احلفائر يف منطقة األهرام للتوقف بسبب
انتهاء السنة املالية ،يف انتظار اعتامدات جديدة هلا.
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This study aims to contribute to the disclosure and documentation of the Faculty of Arts; Through

studying the documents of scientific reports of excavations that took place in Maadi, Tuna, Al-Gebel, Giza, and
other archaeological areas during the twentieth century, which were written by the supervisors from college

professors in each of the fields of archeology and geography. The study deals with defining these reports in terms
of their numbers, shapes, languages as well as analyzing them to educe historical information within. The study
depended on the documentary research approach, relying on the digital documents of excavation files saved in
the electronic memory unit, as well as paper files. The study recommends that the websites of University and

College provide information about the college excavations, professors who supervised them, as well as presenting
their discoveries and scientific reports published about them; as for sure it reflecting light on an important

period in the college's history, it is also a tool to direct the attention of academic communities and others to the

importance of academic archives in documenting their history, besides they contain important documents worthy
of attention and research.
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