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The Title of the thesis: 
The gazelle in ancient Egypt to the end of Greco roman period, 

comparative study.



Summery 
 

This thesis discusses the gazelle in ancient Egypt till the end of 

Greco-roman period, comparative study. 

It consists of an introduction, two main sections and conclusion. 

The introduction shows the importance of the subject, the reasons of 

choosing it and previous studies of it. 

The first section:" the gazelle in Egyptian environment and daily 

life", it divided into four chapters as the following: 

1- Chapter one: Classification of the gazelle in zoology. 

2- Chapter two: The synonyms indicate to the gazelle in ancient 

Egypt. 

3- Chapter three: The types of the gazelle in ancient Egypt. 

4- Chapter four: The gazelle in the hunting scenes. 

- The second section: "The gazelle in the afterlife (offering- religion- 

embalming), it divided into four sections as the following: 

1- Chapter one: The gazelle in the offering scenes. 

2- Chapter two: The role of the gazelle in ancient Egyptian religion 

and its relations of the gods. 

3- Chapter three: The gazelle in the embalming. 

4- Chapter four: The gazelle in the ancient Egyptian art   

The Thesis ends with a general conclusion with the results 

Which prove the importance of the gazelle in ancient Egypt till the 

end of the Greco-roman period, comparative study. 



  الرسالة ملخص

اني دراسة مالغزال في مصر القدیمة حتى نهایة العصرین البطلمي والرو : تتناول هذه الرسالة موضوع 
  .مقارنة

  وتتكون الرسالة من مقدمة وبابین وخاتمة بأهم نتائج البحث
  .همیة الموضوع وأسباب اختیاره والدراسات السابقة لهأة حول تدور المقدم -

  :كالتالي والحیاة الیومیة وُقسم إلى أربع فصول الغزال في البیئة المصریة:الباب األولویتناول 
 ""الظبى"تعریف الغزال  یتناولو  Ãتصنیف فصیلة الغزال في المملكة الحیوانیة: الفصل األول -١

 واألجناس الفرعیة، لغزالن،اخصائص و  حدیث لفصیلة الغزالنالالدقیق و التصنیف العلمي 
  .نواع الرئیسیة من الغزالن التي عرفها المصري القدیمواأل

  األسماء والمفردات الدالة على كلمة غزال في مصر القدیمة: الفصل الثاني -٢
  و غزال السومرینجالغزال المصري : النوعینویتناول       
یتناول الخمسة أنواع الرئیسیة التي عرفها و . أنواع الغزال في مصر القدیمة: الفصل الثالث -٣

، الغزال الرملي، الغزال الغزال المصري، غزال السومرینج، غزال الزرافة: المصري القدیم وهم
  .، والطویل المنتصب، وغزال ایزابیالالفارسي

 صید األفراد، سلوك الحیوان الصید الملكي، یتناولو . الغزال في مناظر الصید :الفصل الرابع -٤
  .في الطبیعة ومقارنته بمثیله في الفن المصري القدیم

، وُقسم الى أربع فصول )، والتحنیطوالدیانةA القرابین(الغزال في العالم اآلخر : الباب الثانيأما 
n )تربیة الحیوانات( rnمصطلح ویتناول .الغزال في مناظر القرابین: الفصل األول -١:كالتالي

  . لوحات القرابینو قوائم القرابین، بین، و ور الغزال في مواكب القراألوضاع المختلفة لظها
  دور الغزال في الدیانة المصریة القدیمة وعالقته بالمعبودات: الفصل الثاني -٢

في نصوص االهرام  "مكان الغزالتین"  جحستي وذكر �ویتناول العصا السحریة برأس الغزال المصري
" "إیزیس"ارتباط الغزال بالمعبودات، المعبودة عنقت، المعبودة إیسة و °Jumilhacردیة والتوابیت وب

  المعبود بسو المعبود شد، المعبود ِرشب، 
: غزالن حتى العصرین البطلمي والرومانيدفنات الویتناول .الغزال في التحنیط: الفصل الثالث -٣

، أمثلة مختارة دفناتالیط الغزالن، أوضاع ، أسلوب تحنراستئناس الحیوان، جبانة الغزال في كوم می
  .لمومیاوات الغزال المصري

  ."الفنون الصغرى"الغزال في الفن المصري القدیم : الفصل الرابع -٤
رؤوس الغزال المصري كعنصر زخرفي على أكالیل الحلي والقطع الفنیة، ویتناول تصویر الغزال في 

  .الجعارینو مالعق التجمیل، و األثاث والمقتنیات المنزلیة، قطع و ألواني، و القالئد، و وتیجان األمیرات، 
وأخیرًا تنتهي الرسالة بخاتمة تتضمن نتائج البحث، ثم في النهایة قائمة بالمراجع العربیة واألجنبیة  

  .المستخدمة في البحث


