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 اشرف زين العابدين السنوسي حسن /االسم
 سوىاج 1691\1\2 /تاريخ وجهة الميالد

 الدكتوراه  /الدرجة
 اآلثار المصرية. /التخصص 

 أ.د عالء الدٌن عبد المحسن شاهٌن /المشرف على الرسالة 

 قائدٌة.األنماط الفخارٌة المصرٌة فً عصر الدولة الحدٌثة ودالالتها الوظائفٌة والع /عنوان الرسالة 

 "دراسة تطبٌقٌة على مجموعة فخار الدولة الحدٌثة بمتحف بتري بالمملكة المتحدة".

  /ملخص الرسالة 

تناول البحث موضوع فخار الدولة الحديثةة فةي مصةر مةن نةواحي متعةددق ت بيىةًا ومة  م مووةة مةن 
 ينشر أغمبيا من قبل. ق عة فخارية لم 1691حوالي  قواميافخار الدولة الحديثة بمتحف بتري بمندن بمغ 

وتعاممت ىذه الدراسة بتناول كل ما يتعمق بوصف الفخار في وصر الدولة الحديثة وذلك من خالل 
 -محورين أثنين:

 المحور األول: ىو دراسة تصنيفية لم مووة األنما  الفخارية المصرية بمتحف بتري بمندن.
الفخاريةةةةذ وذلةةةك وةةةن  ريةةةق تتبةةة   شةةةكالاألالمحةةةور الثةةةاني: محاولةةةة البحةةةث وةةةن ونيفةةةة كةةةل نمةةةوذج مةةةن 

 المع يات التي يمكن أن تساود في ذلك.
أشةةةتمل البحةةةث ومةةة  مىدمةةةة وخمةةةس فصةةةول وخاتمةةةة والممحىةةةات وقاجمةةةة باألشةةةكال وأخيةةةرا كتةةةالوج لمنمةةةاذج 

 الفخارية المصرية بمتحف بتري بمندن.
وأىميةةة دراسةةة الفخةةار المصةةري  المىدمةةة: تنةةاول الباحةةث فييةةا بصةةورق مختصةةرق تةةاريا بدايةةة معرفةةة الفخةةارذ

 الىديم.
الفصل األول: تناول فيو الباحث مصادر الدراسةة ومني يةة البحةثذ استعراضةًا لممصةادر التةي اسةتعان بيةا 
البحةةث وىةةي م مووةةة فخةةار متحةةف بتةةري ومةةا تةةم نشةةره مةةن م مووةةات فخاريةةة تعةةود  لةة  وصةةر الدولةةةة 

 تناول البحث في ىذا الفصل الدراسات السابىة لموضوع بحثو والمنيج الذي اتبعو. أيضاالحديثةذ 
 مةةةادقد حيةةةث صةةةنف الباحةةةث فةةةي وصةةةر الدولةةةة الحديثةةةة الفصةةةل الثةةةاني: بعنةةةوان دتصةةةنيف مةةةادق الصةةةناوة

تةم نشةره مةن   لة  مةا أضةافوالصناوة في ضوء ما تم دراستو في متحف بتري ومنا ق متفرقة مةن مصةرذ 
 قبل 

الثالةةث: بعنةةوان دتىنيةةة صةةناوة الفخةةار فةةي وصةةر الدولةةة الحديثةةةد تنةةاول فيةةو الباحةةث ال ةةرق التةةي  الفصةةل
 كانت متبعة في وصر الدولة الحديثة في تشكيل األواني الفخارية.

الفصل الراب : بعنوان د  رق معاممة الس ح والزخارفد وقام الباحث في ىذا الفصل بتصنيف ال رق التي 
 ر الدولة الحديثة في معاممة أس ح األواني الفخارية وفي زخرفتيا.كانت متبعة في وص
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الفصةةةل ومةةة  تصةةةنيف  ةةةةام   وأشةةةةتملاألوانةةةيد  تصةةةةنيف األشةةةكال وونةةةاجف الفصةةةل الخةةةامس: بعنةةةوان د
لم مووةةات األوانةةي الفخاريةةة بمتحةةف بتةةري مةة  تحديةةد الونةةاجف الدنيويةةة والعىاجديةةة لكةةل نمةةوذج فةةي ضةةوء 

 والمعابد ودراسة نروف توا د اإلناء في الحفاجر ومع يات أخرى. مىارنتو بمنانر المىابر
 

 توقي  المشرف
 
 

 والء الدين وبد المحسن شاىين  /أستاذ دكتور 
 

 


