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 (Abstract)ص الرسالة لخستم -5
 :باللغة العربٌة  5-1

 

 :  كالتالى، خمست فصىل ومقدمت  وتمهيد عبارة عن الرسالت  )   

اىَعَاسي فً اىَجَىعاخ اىجنائزيح ىيَيناخ فً األسشج اىصاىصح واألساء اىفصو األوه يرعشض ىيرطىس 

اىَخريفح ىيعيَاء تخصىصها ، واىفصو اىصانً يرعشض ىيرطىس اىَعَاسي فً اىَجَىعاخ اىجنائزيح 

ىيَيناخ فً األسشج اىشاتعح ٍن خاله األتحاز واالمرشافاخ اىحذيصح، شٌ اىفصو اىصاىس يرعشض ىيرطىس 

اىَجَىعاخ اىجنائزيح ىيَيناخ فً األسشج اىخاٍسح ٍن خاله األتحاز واالمرشافاخ اىحذيصح، اىَعَاسي فً 

واىفصو اىشاتع يرعشض ىيرطىس اىَعَاسي فً اىَجَىعاخ اىجنائزيح ىيَيناخ فً األسشج اىسادسح ٍن 

خيا ، وصفيا  ذاسي خاله األتحاز واالمرشافاخ اىحذيصح، ورىل ٍن خاله ذشذية اىَجَىعاخ اىجنائزيح ذشذيثا  

، ذحييييا  : ترشقيَها تطشيقح ٍسيسيح عثاسج عن سقٌ اىفصو ، شٌ سقٌ ىيَجَىعح شٌ أسقاً ٍنثصقح عنها 

ٍرناوال  فيها: اىرعشيف تاىَينح صاحثح اىَجَىعح ، شٌ وصف ىيَجَىعح اىجنائزيح ٍن حيس اىَىقع 

مهٌ ٍا حذز فيها ٍن ذطىس ٍعَاسي، وذاسيخ اىنشف واىرخطيط وأسيىب اىثناء وٍىاد اىثناء، شٌ اىرعشض أل

ومهو ماند مهناك ذأشيشاخ ٍعينح  أششخ فً ذشييذ مهزه اىَجَىعاخ أً ال ، وٍا ظهش فيها ٍن جذيذ أو 

  اخرفً.

أٍا اىفصو اىخاٍس فهى عثاسج عن دساسح ذحييييح ٍقاسنح ىيرطىس اىَعَاسي فً اىَجَىعاخ اىجنائزيح 

 ىيَيناخ فً اىذوىح اىقذيَح ٍع االسرعانح تجذاوه ٍثينح ىهزا اىغشض .  

جع اىعشتيح واىَعشتح شٌ تعذ رىل اىنرائج اىعاٍح اىرً خيصد إىيها اىذساسح ، فاىخاذَح ، شٌ قائَح تاىَشا 

 اىيىحاخ واألشناه.اىصىس  قائَح بو،واألجنثيح 

 

  الكلمات الدالة:)
 األسرة الثالثة -

 األسرة الخامسة -

 األسرة الرابعة -

 األسرة السادسة -

 الدولة القدٌمة -

 سور محٌط ال -

 الجنائزٌة  ةالمجموع -

 مصطبة  -

 معبد جنائزى -

 مقبرة -

 مقصورة المدخل الشمالى -

 ملكات  -

 هرم -

 عقائدىالهرم ال -

 هرٌم  -
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 : باللغة األجنبٌة 5-2

 : باللغة األجنبٌة 2-)

( The thesis is consisting of five chapters including a perface and 

introduction;  The 1st chapter deals with the architectural development of 

the Funerary complexes of the 3
rd

 dynasty queens, the 2
nd

  chapter deals 

with the architectural development of the Funerary complexes of the 4th  

dynasty queens, the 3
rd

 chapter deals with the architectural development of 

the Funerary complexes of the 5
th

  dynasty queens, the 4
th

  chapter deals 

with the architectural development of the Funerary complexes of the 6
th  

dynasty queens, and the 5
th 

 chapter is a comparision among the 

architecture of the Funerary complex of the Old Kingdom’s Queens. 

Finaly, the results and concluison show that the architecture of the 

Funerary complexes of the Old Kingdom’s Queens, had been infleunced by 

several political, religious, and social factors, and the queen-mother played  

important roles during the old kingdom periods, and the architecture  of 

the Funerary complexes of queens had special characters from a dynasty to  

a dynasty in types, elements, materials used, decorations , etc.,)       

      
 (Key Words:  

- Enclosure wall 

- Fifth Dynasty 

- Fourth Dynasty 

- Funerary Complex 

- Mastaba-tomb 

- Mortuary temple 

- Northern entrance chapel 

- Old Kingdom 

- Pyramid, 

- Pyramidion 

- Queens 

- Sixth Dynasty 

- Subsidairy pyramid 

- third Dynasty 

- Tomb 
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 :أهم النتائج التطبٌقٌة التى تم التوصل إلٌها -6
 )ال تزٌد عن سطرٌن لكل منها(

 

6-1 
 
 
 
6-2 
 
 
 
6-3 
 
 
 
6-4 
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 ما هى الجهات التى ٌمكن أن تستفٌد من هذا البحث: - 7

 
علم اآلثار والتارٌخ المصرى  القدٌم  فى جمٌع أنحاء العالم حٌث ٌتناول البحث فى الباحثٌٌن والدارسٌن )

ودور هذه المجموعات  فى التأرٌخ المجموعات الجنائزٌة لملكات الدولة القدٌمة من خالل المكتشفات الحدٌثة 
معمارى تطور من  لمجموعاتاى تلك ما حدث ف هاالدولة القدٌمة وكٌفٌة التأرٌخ من خالل فى ملكاتاللملوك ول

ت، و أو اختفجدٌدة  ن عناصر معمارٌة فٌها موما ظهر ، أسالٌب البناء  وأفى الطرز أو مواد بناء سواء كان 
  (. على المجموعات الجنائزٌة للملكات  واالجتماعٌة الدٌنٌة  السٌاسٌة واألوضاع ،ر ٌتأث
 
 

 هل توجد عالقة قائمة بإحدى هذه الجهات :  -8 نعم √ ال 

 ذكر هذه الجهات :حالة نعم ا فً
 وزارة اآلثار -8-1
 
 ا هً طبٌعة العالقة :م

 مشـــروع بحثـــً  

   

 تعاون أكادٌمً  

   

 مشروع ممول من جهة ثالثة                           ذكر ما هً : ا)

   

 أخري √                                العمل بها كأثارى  ( ) 
 

 تعاون مع جهات مستفٌدة من خالل الجامعة :توافق علً الهل -9
 

 ال     
 

 نعم √
 

 تطبٌق البحث :ل)أ(   
   
 )ب( الستكمال البحث: √ 
   

 (                                تذكر           )
 

 )ج( أخري : 
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 تعاون مع جهات مستفٌدة من خالل الجامعة :توافق علً الهل -9
 

 ال  (                                                          لماذا)
 

 نعم √
 

 تطبٌق البحث :ل)أ(   
   
 )ب( الستكمال البحث:  
   

 )ج( أخري :  (                                تذكر           )
 

         
 علمٌة أو مؤتمرات  هل تم نشر بحوث مستخرجة من الرسالة فى مجالت -11

 ال()
 

11-1 
 

11-2 
 
 

11-3 
 
 

 (و المكان و التارٌخ جهة المع تذكر )سبق التقدم لتسجٌل براءات اختراع هل  -11
 

 ال
 

 إعطاء البٌانات المذكورة فى هذه االستمارة لجهات أخري توافق علًهل  -11
 
  

 نعم √ ال  

 
 

 :توقٌع المشرفٌن
- 
- 
- 
- 
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