
 

 

 طارق خليل حممد خليل االسم:
 .9191-91-91 تاريخ اوجهة الميالد:

 ماجستري.الدرجة: 
 آثار مصرية.التخصص: 

 د. سلوى أمحد كامل. المشرفون على الرسالة:
 د. طارق سيد توفيق.                           

 نشر جملموعة من موائد وأحواض قرابني مستخرجة من جبانة اجليزة. عنوان الرسالة:
 ملخص الرسالة:

تتناول الرسالة نشر جملموعة من موائد وأحواض قرابني اُستخرجت من خالل أعمال حفائر        
اجمللس األعلى لآلثار؛ وذلك على عدة مواسم، وقد متت تلك احلفائر يف مواقع عدة باجليزة، وأغلب 

 لقطع خرجت من موقعي "اجلبانة الغربية، وجبانة اجلبل القبلي ومدينة العمال".تلك ا
 وقد ُقِسَمْت الرسالة إىل أربعة فصول، يسبقهم متهيد، وذلك على النحو التايل:

 :التمهيد
وهو بعنوان "موائد القرابني"، ويشمل نشراُ لعدد من موائد القرابني واليت يبلغ عددها  الفصل األول:

 .وائدعشرة م
وهو بعنوان "أحواض القرابني"، ويشمل نشر عدداً كبرياً من أحواض القرابني والذي  الفصل الثاين:

 .يبلغ اثنني وسبعني حوضاً 
وهو بعنوان "القطع املزدوجة"، ويضم عدداً من موائد القرابني اليت تشتمل على  الفصل الثالث:

 .عددها احدى عشرة قطعةأحواض لتقدمي القرابني السائلة منحوتة هبا، ويبلغ 
، ويتناول تصنيف موائد وأحواض القرابني حمل وهو بعنوان "الدراسة التحليلية" وأخرياً الفصل الرابع:

النشر، وأيضاً يستعرض البحث يف فكرة األحواض والغرض منها، واهلدف من تدرج جوانبه الداخلية 
ك حتديد ومتييز مكانة املتوىف االجتماعية من املنحدرة ألسفل، والعناصر املرتبطة مبائدة القربان، كذل

 ة املوجودة على املوائد واألحواض.خالل بعض املالمح الفني
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Title of thesis: Publishing a group of offering tables and 

libation basins excavated from Giza necropolis. 

Summary:  

This thesis includes publishing a group of offering tables 

and libation basins excavated from Giza necropolis under the 

supervision of the supreme council of antiquities through a 

serie of excavations’ seasons held at many sites in Giza, The 

majority of these objects excavated from western cemetery, 

Giza Southern Excavation (GSE). 

The thesis has been divided to preface then four chapters as 

following: 
1- Preface. 
2- First chapter: entitled “Offering tables”. 
3- Second chapter: entitled “Libation basins”. 
4- Third chapter: entitled “Double objects”. 
5- Fourth chapter: entitled “analysis study”, includes classifing 

the objects under study, analysing the function and the 

practical purpose of libation basins at all, the purpose of their 

step ledges, elements related to offering tables, As well as 

identifing and distinguishing the social status of the deceased 

through some of the technical features of the offering tables, 

basins. 

 
 
 
 
 


