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   ملخص الرسالة

المقاصیر والقاعات المرتبطة برحلة وطقوس رب الشمس في معابد الدولة الحدیثة  :عنوان الرسالة 

  . دراسة أثریة دینیة –بطیبة 
  

  : إلى جزأین  الدراسةوقد قام الباحث بتقسیم

  : وخاتمة على النحو التالي فصلینتمهید ومقدمة ویحتوي على   :الجزء األول

  

والمـنهج العلمـي الـذي اتبعـه توضح سبب اختیار الموضوع ، وأهم الدراسات التي تناولته ، : المقدمة   - أ

.والمراجع التي اعتمد علیها أثناء إعداد الرسالة  ،الباحث 

  

 ي األراضـي فـتـهانتـشار عبادو  ،األشكال المختلفة لرب الـشمسنبذة مختصرة عن اول یتن :  التمهید   - ب

موقــع مقاصــیر الــشمس ، و تخــصه طــوال العــصور المــصریة القدیمــة يأمــاكن العبــادة التــو، المــصریة 

 .وتخطیطها المعماري

لمرتبطة برحلـة ُالنصوص المسجلة على جدران المقاصیر والقاعات ا"  یحمل عنوان :لفصل األول ا - جـ

ویتنـاول الباحـث فیـه ترجمـة وتحلیـل العدیـد مـن  " رب الشمس وطقوسـه فـي معابـد الدولـة الحدیثـة بطیبـة

عبـر مـضمونها عـن رغبـة رب الـشمس فـي ُی والقاعـات التـي ُالنصوص المسجلة على جدران هـذه المقاصـیر

دراســـة ب) األفـــق الغربـــي ( لي الــشروق مـــرة أخـــرى مـــن األفـــق الـــشرقي للـــسماء بعــد اختفائـــه فـــي العـــالم الـــسف

أمنحتـــب " بالـــدیر البحـــرى ، ومعبـــد الملـــك " حاتشبـــسوت " معبـــد الملكـــة  :  داخـــل التالیـــةمقاصـــیر الـــشمس

  .بمدینة هابو " رمسیس الثالث " بالقرنة ، ومعبد الملك " سیتي األول " باألقصر ، ومعبد الملك " الثالث 



ُلمسجلة على جدران المقاصیر والقاعات المرتبطة برحلة المناظر ا"  یحمل عنوان :الفصل الثاني  -د
ُدراسة أهم النقوش المسجلة ویتناول الباحث فیه  " رب الشمس وطقوسه في معابد الدولة الحدیثة بطیبة

على جدران هذه المقاصیر والقاعات مع عقد بعض المقارنات بینها وبین ما یتشابه معها من مناظر 

عصر الدولة والمنتمیة إلى  بطیبة الغربیة)  العمال – األشراف – الملوك (ُمصورة على جدران مقابر 

للتأكید على فكرة االستمراریة في تلك الحاالت المتشابهة ، وكذلك مقابر وبردیات العصر المتأخر الحدیثة 

ة بدراسأو في تلك الحاالت التي توضح تفاصیل ما لم یتم ذكره في نقوش معابد الدولة الحدیثة بطیبة 

" سیتي األول " ومعبد الملك ، باألقصر " أمنحتب الثالث " معبد الملك :  مقاصیر الشمس التالیة داخل 

بمدینة هابو الكتمال معظم نقوشها ووجودها في حالة جیدة من " رمسیس الثالث " بالقرنة ، ومعبد الملك 

.الحفظ 

  .دراسة الباحث من خالل تتضمن أهم النتائج التي توصل إلیها الالتي  :  خاتمةال -ه

  

  

  .ًالتي ُرتبت طبقا لترتیب الفصول في الجزء األول یحتوي على اللوحات   :والجزء الثاني
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Summary

 Title of Thesis : Chapels and Halls connected with the Journey and Rituals

of the Sun God in the New Kingdom's Temples at Thebes – Archaeological and 

religious Study.

This Study consists of two parts :

Part one : consists of a Preface, an Introduction, two main Chapters and 

Conclusion.

A- Preface: shows the reason of choosing this Thesis, the most important 

studies, the scientific research, and references 

B- Introduction: shows abbreviated details of the Sun God's different 

shapes, spread of its Cult in Egypt, and  The Location and Architectural 

plans of the Solar Chapels and Halls.

C- Chapter one: Titled " Texts That are inscribed on the walls of the 

Chapels and Halls connected with the Journey and Rituals of the Sun God

in the New Kingdom's Temples at Thebes ".



During this Chapter, The researcher translates and analyzes the texts that are 

inscribed on the walls of Chapels and Halls which shows the Sun God's desire to 

rise again from the eastern horizon of the sky, after its disappearance in the West 

by studying those Chapels that are located in: Deir El-Bahari Temple of 

Hatshepsut, Luxor Temple of Amenophis III., Qurna Temple of Seti I. and Habu 

Temple Of Ramsses III. because of their good status. 

D- Chapter two: Titled " Scenes That are registered on the walls of the 

Chapels and Halls connected with the Journey and Rituals of the Sun God

in the New Kingdom's Temples at Thebes ".

During this Chapter, The researcher studies the most important reliefs that are 

registered on the walls of Chapels and Halls by comparing them with those of 

the New Kingdom (kings – private – workers) tombs at western Thebes, and 

those of the Late Period tombs and papyri in the similar cases to confirm the 

continuousness, and show the details of the missed reliefs in the New Kingdom 

Chapels and Halls by studying those Chapels that are located in: Luxor Temple 

of Amenophis III., Qurna Temple of Seti I. and Habu Temple Of Ramsses III. 

because of their good status. 

E- Conclusion: contains the most important results in each Chapter of the 

study.

Part two : consists of Plates that are arranged according to the order of 

Chapters in part one.
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