
 

 

 م: أمٌر نبٌل محمد إبراهٌم.ــــاألس

                 1/9/1991الد: القاهرة ـهة المٌـخ وجـتارٌ

 ة: ممتاز.ــالدرج

 التخصص: الفن المصرى القدٌم من قسم اآلثار المصرٌة.

 المشرفون على الرسالة:
 .جامعة القاهرة( -كلٌة اآلثار -)أستاذ اللغة المصرٌة القدٌمة     أ.د/ عال محمد العجٌزى - 
 .استرالٌا( -جامعة ماكورى -)أستاذ اآلثار المصرٌة القدٌمة      أ.د/ نجٌب ٌونس قنواتى - 
                    .جامعة القاهرة( -كلٌة اآلثار -)أستاذ مساعد بقسم اآلثار المصرٌة د/ منى أبوالمعاطى النادى - 

                                                                                       عنوان الرسالة:
الدولة القدٌمة وحتى نهاٌة عصور دراسة آثرٌة مقارنة من  :طرز المقابر الصخرٌة ومناظرها)

 .(الدولة الوسطى

:ملخص الرسالة  

  .ثم الخاتمة ثم قائمة المراجع واألشكال بابٌن بكل باب عدة فصولٌنقسم البحث إلى   

طرز المقابر الصخرٌة وتخطٌطها المعماري من الدولة القدٌمة وحتى نهاٌة الباب األول وعنوانه:)
األفراد ومالمح عمارة المقابر الصخرٌة  عمارة مقابر تطور الفصل األول:عصر الدولة الوسطى(. 

اإلنتقال األول.  الصخرٌة فً عصر مالمح عمارة المقابر الفصل الثاني:مة. فً عصر الدولة القدٌ
 الدولة الوسطى. على عمارة المقابر الصخرٌة فًالتطور المعماري الذى طرأ الفصل الثالث:

وحتى نهاٌة عصر الدولة مناظر المقابر الصخرٌة من الدولة القدٌمة وعنوانه:) الباب الثاني
الصخرٌة من عصر التقلٌدٌة التً ظهرت على جدران المقابر  المناظر الفصل األول:الوسطى(. 

مناظر جدٌدة  ظهرت فى  الفصل الثانى:حتى نهاٌة عصر الدولة الوسطى. استمرت الدولة القدٌمة و
وكان لألحدث السٌاسٌة بشكل عام  المقابر الصخرٌة خالل عصري اإلنتقال األول والدولة الوسطى

 فى ظهورها.  ًكبٌرا ًام األقالٌم بشكل خاص دوراوأزدٌاد نفوذ وثراء حك
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Summary:The Research consists of Two Parts, Conclusion and Lists of  

References and Plates :  

The First Part:(Styles of  the Rock-cut tombs), it includes Three Chapters. 

The First Chapter: Styles of  the Rock- cut tombs in the Old Kingdom.The 

Second Chapter: Styles of  the Rock- cut tombs in the First  Intermediate 

period.The Third Chapter: Styles of  the Rock- cut  tombs in the Middle 

Kingdom. 

The Second Part: (Scenes of  the Rock-cut  tombs), it includes Two 

Chapters. The First Chapter: A traditional Scenes appeared in the Old 

Kingdom Rock- cut tombs and extended to the Middle Kingdom Rock- Cut 

tombs. The Second Chapter:A new Scenes appeared in the Rock- cut 

tombs after the fall of the Old Kingdom.     

                                                                
 

 

 
 


