
الموقع ا�ثري
Archaeologlcal site

المحافظة
Governorate

البعثةا�ثرية الفرنسية التابعة 
لجامعة يوثيه الفرنسية

3
استكمال العمل ا�ثري (حفريات في قرية الخملوع )
 -Completion of archeological work in Al 

Khamloa Village Excavations

خميس بني سعد 
Khamis Bani Saad

المحويت
Al-Mahweet

French Archaeologic Mission  - 
French Youthest  University

البعثة ا�ثرية المانية  جامعة 
ھيدلبرج

5
استكمال دراسة الفخاريات للحفريات السابقة

 Completion of studies on some potteries
from the previous excavations

متحف ظفار - السدة 
Dhafar Museum- Assadah

اب
Ibb

German archaeologic Mission- 
Heldbergh University

ا�لمانية المعھد ا�لماني ل*ثار-
صنعاء (إريس جر�خ)

8
مسح أثري

Archeological Survey

مديرية خو�ن  بني سحام وقرية تنعم وبني 
شداد 

 ، Khawlan district , Bani saham
Qaryat Tanom and Bani Shadad

German - German archaeology  
institute - Sana'a (Eris Jarlahk). 

3البعثة ا�ثريةا7طالية

مسح أثري أولي وعمل خارطة لمدينة غيمان ا�ثرية 
والمناطق المجاورة لھا 

 Preliminary archeological Survey & doing a
map of Ghayman city and surrounding areas

مدينة غيمان القديمة
Ghayman Old City

Italic Archaeologic Mission 

مسح أثري واثنوغرافي 
Archeological and Ethnographic Survey

تنقيب أثري في مستوطنة حجرة غرب مدينة حديبو 
 Archeological excavation in Hagrah ( in the

(west of Hadybo city

مواصلة أعمالھا في قلعة زبيد 
Continuing its works in Zabied Castle

زبيد 
Zabid

الحديدة 
Al-Hodeidah

مواصلة أعمال الترميم للبرك في ريمة 
 ) Continuing works in reparing  ponds

Berkah) in Raymah

بركة في ب*د الطعام -وبركة في الجبين
 One pond ( Berkah)  is in Belad

 Alta'am & another one ( Berkah) is
in Aljabeen

ريمة 
Reymah

جدول رقم (٧) أسماء بعثات ا@ثار العاملة في اليمن وعدد أفرادھا حسب نوع عملھا ومكانھا لعام ٢٠١٠م*
Table No. (7) Archaeological  Missions Operating in  Yemen and Its Members by kind and Place of Work: 2 010*

اسم البعثة

عدد افراد البعثة
 No. of 

 mission's
members

نوع عمل البعثة
Type of  mission's task

المحافظة التي جرى فيھا العمل

Name of mission Governorate in which the task was carried out

صنعاء
Sana'a

12البعثة ا�ثريةالروسية
سقطرى 
Soqatra

حضرموت 
Hadramout

Russian Archaeologic Mission

3Canadian Archaeologic Missionالبعثة ا�ثريةالكندية

& Source: Public Authority of Archaeology, Museumesالمصدر: الھيئة العامة لDثار والمتاحف  Manuscripts
Data of 2010 have been dissminated due to the una ** تم نشر بيانات عام ٢٠١٠م لعدم وجود بعثات عاملة خ*ل العام ٢٠١٢م vailable working missions during 2012.


