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ھند على أحمد الشربينى/ االسم   
  محافظة الجيزة   ١٩٧٧/  ٣/٤/ تاريخ وجھة الميالد 

  الماجستير/ الدرجة
  آثار مصرية قديمة/ التخصص

  صالح الخولى. د.أ/ المشرف على الرسالة
المقابر والمقاصير فى الواحات البحرية فى العصر المتأخر /عنوان الرسالة  
  /ملخص الرسالة

  
ھما : ھمة تتركز فى منطقتينممن المقابر ال المتأخر فى الواحات البحرية عدداعصر تضم جبانة ال

ومنطقة الشيخ سوبى  قارة قصر سليم وتحوى مقبرتى جد آمون إيوف عنخ ومقبرة ابنه باننتيو،
ومقدمة  ايضم البحث تمھيدو .باستت- نفرت- حفيده تا ةوتضم مقابر بادى عشتار وحفيده ثاتى وزوج

.وخاتمة وملحقا للصور وثالثة فصول  
 

.تھامقابر البحرية من الناحية المعمارية والفنية واللغوية والدينية إلظھار أھمي ناولويت :تمھيد-  
 

قتصادية بوادى النيل منذ تاريخ الواحات البحرية وعالقاتھا السياسية واال ويستعرض:مقدمة-
.الرومانى-العصر اليونانى إلىعصور ما قبل التاريخ   

 
مقابر العصر المتأخر فى الواحات البحرية مع اإلشارة إلى  ويلقى الضوء على :ل األولالفص-

.اأوجه الشبه واإلختالف بينھ توضيحصر الصاوى فى العساسيف ومنف لالع اتجبان  
 

دينية الطبيعة الالمناظر المصورة على جدران مقابر أشراف البحرية ذات ويقدم  :الفصل الثانى-
:كما يلى والمناظر. من مناظر الحياة اليوميةخلت التى بحتة وال  

  مناظر اآللھة وحدھا ممارسة دورھا المنوط بھا نحو تأمين رحلة المتوفى فى العالم اآلخر:أوال 

حورس وتحوت يؤديان طقسة التطھير- ١  
مناظر أرواح به ونخن- ٢  
مناظر أبناء حورس األربعة- ٣  

ثه فى العالم اآلخراآللھة ودورھا وتفاعلھا مع المتوفى لبع:ثانيا  
 

مناظر التحنيط -١   
مناظر المحاكمة فى العالم اآلخر -٢   

  ظھور المتوفى مع عائلته وما يتعلق بتأمين رحلته إلى العالم اآلخر من تقدمة قرابين: ثالثا
 

مناظر التقدمة-١   
مناظر المتوفى أمام مائدة القرابين-٢   
ةرة اآللھمناظر ظھور المتوفى وأفراد عائلته فى حض-٣   

الم :رابعا الم األول للع وره الع ى عب وفى ف مناظر تتعلق بالكتب والموضوعات الدينية المساعدة للمت
  اآلخر
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مناظر عبادة الشمس والقمر- ١   
واألعياد الشعارات المقدسةمناظر-٢   

مناظر أعمدة المقابر وسقوفھا المعاونة للمتوفى فى العالم اآلخر: خامسا  
.مناظر األعمدة-١   
.مناظر السقوف-٢   
 

المصورة على تناول مقاصير عين المفتلة األربع من حيث التصميم والمناظر يو :الفصل الثالث-
حاكم البحرية القوى جد خونسوإيوف عنخ فى عھد الملك  بواسطة تلك المقاصيروبنيت جدرانھا، 

). أمازيس(أحمس الثانى   
 

.ما توصلت إليه الباحثة من نتائجيوجز و :خاتمة-  
.ويضم الصور التى تناولتھا الباحثة بالشرح والدراسة: ملحق الصور-  
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Summary/ The 26th Dynasty was the golden age for Baharia Oasis, in which it flourished 
and enjoyed its greatest glory. The tombs of that period can be divided into two groups: 
 
1-The tombs of Qaret Qasir Salim which consist of the tombs of Djed-Amun-Eufankh 
and the his son Bannetiu. 
 
2-The tombs of Qaret Al-Subi which are composed of the tomb of Padi-Ashtar, his 
grandson Thaty, and his wife Ta-Nefret-Bastet. 
 
This thesis consists of a preface, an introduction, three chapters, and a conclusion. 
 
*Preface: It is about the archaeological importance of Baharia Oasis tombs. 
 
*Introduction: It sheds light on the history of Baharia Oasis and its political and 
economical relations with the Nile Valley throughout Egyptian history. 
 
*Chapter One: It analyzes the architecture of the tombs of Baharia Oasis within the 
traditions of the Saite Period. 
 
*Chapter Two:  It focuses on the scenes painted in the tombs of Baharia Oasis in the 
Late Period mainly dealing with religious and funerary themes showing the following: 
A. Scenes of Deities Only 
1-Hours and Thoth performing purification; 
2-The souls of Pe and Nekhen; 
3-The Four Sons of Hours; 
B. Scenes of Deities and the Tomb Owner 
 1- Mummification; 
 2- The Judgment of the Dead; 
C. Scenes of the Diseased with his Family Members   
 1-Scenes of Offerings; 
 2-The Diseased in front of Offering Tables; 
3-The Diseased and His Family Members in the Presence of Deities; 
D. Scenes of Religious Books 
 1-Scenes of Worshiping Moon and Sun; 
 2- Scenes of Sacred Insignias; 
E. Scenes of Pillars and Ceilings 
 1-Scenes of Tomb Pillars; 
 2-Scenes of Tomb Ceilings. 
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*Chapter Three: It is concerned with the four chapels of ‘Ayn El-Mouftella built by the 
ruler of Baharia Oasis Djed-Khonso-Eufankh under Ahmose II (Amasis). 
 
*Conclusion 

*Catalog 
 
 


