DR EMILY TEETER: EDUCATOR, MENTOR, AND FRIEND
I had the pleasure of meeting Dr Emily Teeter in Chicago in October 2015.
Dr Teeter is a great professor in Egyptology and a good and respectable individual
of a kind that one rarely encounters in one’s personal and professional life.
I have visited the United States of America multiple times since 2005, but
our paths did not cross until I was a master’s degree student, at the Faculty of
Archaeology at Cairo University, when I received a three-month fellowship
from the American Research Center in Egypt to collect scientific material
from museums and libraries in the United States of America.
My first stop was the Oriental Institute of the University of Chicago. For
three months, Dr Teeter welcomed me to the University, and it was a great joy
to engage with her intellectually and to get to know her personally. I had avidly
followed her work and publications and, prior to meeting her, I was in awe of
her scientific standing in the field of Egyptology. After spending time at the
institute under her guidance, I was even more impressed with her integrity,
humility, and hospitable nature. She is a wonderfully pleasant person, with
poise and confidence and an easy smile that makes you feel as if you are old
friends and puts everyone around her at ease.
As an educator, she was gentle and patient in her guidance on how to utilize
the institute’s library as well as the University of Chicago’s library, guiding me
as I collected all the scientific material, including articles and books, I needed
for my master’s thesis on the topic of the Crown of Justification from the
Predynastic Period until the end of the Greco- Roman period. The information
I was able to gather not only greatly supported my scientific studies but also
helped me in my work as a General Supervisor of Administration at the general
office of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Perhaps what helped me most during my visit was that my professor,
Emily Teeter, was well-connected and willing to facilitate introductions. She
introduced me to American professors and students of antiquities in the city
and helped me accomplish my goals in Chicago. She is truly a person worthy of
respect and appreciation, professionally and personally, and my words surely
do not do her justice. I am delighted to be able to contribute to this Festschrift
a token of appreciation that speaks of Emily as an educator and a mentor, and
now a life-long friend.
shaaban abdel gawad
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د .إيميلي تيتر :معلمة  ،مستشارة و صديقة
سعدت بلقاء د .إيميلي تيتر في شيكاغو في أكتوبر عام  .2015وهي أستاذة كبيرة
في علم المصريات ومن الشخصيات المحترمة التي قلما يقابلها المرء طوال حياته
المهنية.
قمت بزيارة الواليات المتحدة األمريكية عدة مرات منذ عا م  ،2005ولكن لم نلتق
سويا ً حتى كنت طالبا ً لدرجة الماجستير في كلية اآلثار جامعة القاهرة حيث تلقيت
منحة مدتها ثالثة أشهر من مركز البحوث األمريكي في مصر لجمع المادة العلمية
من المتاحف والمكتبات بالواليات المتحدة األمريكية.
كانت محطتي األولى هي المعهد الشرقي لالثار بجامعة شيكاغو .والية الينوي
وذلك لمدة ثالثة أشهر ،رحبت بي د .تيتر في الجامعة ،وأسعدني أن أتعامل معها
وأتعرف عليها شخصياً .كنت أتابع أعمالها ومنشوراتها ،وقبل أن ألتقيها ،كنت قد
أعجبت بآرائها العلمية في مجال المصريات .وبعد أن أمضيت بعض الوقت في
المعهد تحت توجيهها ،أعجبت أكثر بنزاهتها ،وتواضعها وطبيعتها المضيافة .فهي
شخص رائع ومرح ولديها ثقة بنفسها وابتسامة جميلة تجعلك تشعر أنكما أصدقاء
منذ زمن.
على المستوى التعليمي ،كانت لطيفة وصبورة في توجيهاتها نحو كيفية استخدام
مكتبة المعهد وكذلك مكتبة جامعة شيكاغو ،حيث أرشدتني وأنا أجمع المادة
العلمية ،ومنها المقاالت والكتب التي احتجتها لكتابة رسالة الماجستير التي تحمل
عنوان « تاج التبرئه من عصر ما قبل األسرات وحتى نهاية العصرين اليوناني
والروماني» .ليس فقط دعمت المعلومات التي تمكنت من جمعها دراساتي العلمية
بل أيضا ً ساعدتني في عملي كمشرف عام على إدارة اآلثار المستردة بمكتب وزير
السياحة واآلثار.
وربما أكثر ما ساعدني أثناء زيارتي كانت اتصاالت استاذتي إيميلي تيتر و
معارفها الذين قدمتني إليهم ومنهم أساتذة وطالب آثار أمريكيين ممن ساعدوني
على تحقيق أهدافي في شيكاغو .لقد كانت حقا ً إنسانة تستحق االحترام على
المستويين المهني والشخصي ،وبالتأكيد كلماتي ال توفيها حقها .ويسعدني أن أساهم
في هذا الكتاب التذكاري تقديرا ً إليملي األستاذة والمعلمة ،واآلن صديقة عمر.
شعبان عبد الجواد
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