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  . مصر القدیمة
 
Summary: 
The research consists of four parts 
with an introduction. 
The first part consists of three 
chapters titled with "the Greek 
Symposiums". the first chapter is 
introducing the ancient Greek art. The 
second chapter is explaining the Greek 
Symposium with its rules and 
features, while the third one is 
mentioning the most important 
samples of the symposium scenes on 
the Greek vases and on the walls of 
the "Diver's tomb". 
The second part consists of two 
chapters titled with "the Etruscan 
banquets". The first chapter 
introduces the Etruscan civilization, 
art and banquets features. The second 
chapter explains the banquet scenes 

  
  : ملخص الرسالة

إلى أربعة فصول مسبوقة بمقدمة تم تقسیم الرسالة 
) اإلغریق المآدب عند(یأتي الفصل األول بعنوان 

وینقسم إلى ثالث مباحث أولها مقدمه تاریخیة 
غریق ودراسة مظاهر الفن وحضاریة عن بالد اال

، ثم الفصل الثاني ویتناول ماهیة المأدبة االغریقي
االغریقیة وعناصرها المختلفة، یلیه الفصل الثالث 

لفنیة للمآدب ویدرس مجموعة منتقاة من النماذج ا
  . االغریقیة على األواني المختلفة
المآدب عند (ثم یتناول الفصل الثاني بعنوان 

الحضارة االتروسكیة في شبه الجزیرة ) االتروسك
االیطالیة وینقسم إلى فصلین األول لیشرح 

خصائص الفن والحضارة االتروسكیة وفكرة المأدبة 
وعناصرها والثاني یتطرق إلى نماذج لمآدب 



 

samples on the tombs walls.  
The third part consists also of two 
chapters titled with "banquets in 
Ancient Egypt". The first chapter 
introduces the Ancient Egyptian 
banquet with its features and 
characteristics. The second chapter 
describes the ancient Egyptian 
banquet scenes samples on the walls 
of the nobles of the new kingdom at 
luxor, Saqqara and Aswan. 
The fourth part explains a comparison 
between the different examples of the 
research in which the banquet's idea, 
analyzing the scenes subjects and 
elements and the techniques used in 
the scenes execution.  
The research ends with the conclusion, 
bibliography list, used websites list 
and illustrated tables and statistics.              
 
   

  . تروسكیة منفذة على جدران مقابرا
المآدب عند المصریین (ویسرد الفصل الثالث 

لیشرح في الفصل األول فكرة المأدبة في ) القدماء
مصر القدیمة وتاریخها ومكوناتها وارتباطها 

باألعیاد الدینیة والعادات االجتماعیة في حین 
یتناول الفصل الثاني نماذج لمآدب مصریة قدیمة 

جال الدولة من الدولة على مقابر كبار ر والمصورة 
الدراسة (ویأتي الفصل الرابع بعنوان . الحدیثة

وینقسم إلى أربعة مباحث )  التحلیلیة والمقارنات
أولها خاص بفكرة المأدبة في الحضارات الثالث 
والتاني یحلل مكونات المأدبة أما المبحث الثالث 

فنیة في من الناحیة التحلیل عناصر المأدبة یتناول 
قواعد التكوین الفني في حین یدرس المبحث الرابع 

  . مناظر المأدبة
قائمــة بالمصــادر والمراجــع و وتنتهــي الدراســة بخاتمــة 

م المواقع اإللكترونیة العربیة والمترجمة واألجنبیة وأه
ومجموعــــــــــة مــــــــــن جــــــــــداول المقارنــــــــــة  المســــــــــتخدمة

  .والرسومات البیانیة التوضیحیة


