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 الدكتور/ حنان خميس الشافعىملخصات أبحاث 
 )أساسى(     البحث األول

ان"ةةةر "ر  ش : دراسةةةأل نعة اةةةأل ان"غيرةةةأل شورةةةر ان" اةةةررةش رراوةةةأل اندار(ةةةأل) رةةةانراد  ان(درةةةد( بياناتههه 
ر انةةر ب اان ةةدرة اناي"رةةأل ان اسةةاأل را ةةراب :دراسةةا   ةةى ا ةةاال وةةاد اناةةاث نع ةةررب اناةةر   -شاناااةةر 

  (7002 ر "رر –) انقايرة   ان ا" أل  ان(زء األرل  اناررى  انويقأل
 :ُملخص 

رور  " وف اندار(أل رانراد  ان(درد  ال أل أة األ ن"ر"رارا  ورر "ك "يأل رورر " اررة  أوةد يةغ  
األة اةأل و ةى ر(ةةب ر رقةأل رةرقةأل "ةةب انةغي  "ةأ اسةة دداث أنةراب " اةددة  ةةى زدار ةب  أ"ةا انق ا ةةاب 

ى راةةةج أ(ةةةزاء "ةةةب زدار ب"ةةةا  يةةةغ  األة اةةةأل ان ال ةةةأل  ةةةث اة   ا بةةةا اآلدةةةراب    بةةةر رقارةةةا  ةةةغير   ةةة
ب  ران" وف   ر(أل ضر رأل  ى ان"  قأل   نغا  ةنب "كةاب ر(ةرد يةغ  األ  اةأل األيةيى ورةر "وةدد را 
كاب ضر ب"ا  ى ان"  قأل رراث  يى اال  قاد رأب " اأيا نث ركب راردا  ب انراوأل  ر""ا راضد 

"يةةررأل كا ةة  "  قةةأل ازديةةار را  اةةات اة يةةاد   (ةةار  دايةةأل يةةغ  انركةةرة أب "  قةةأل انراوةةا  ان
 ى اناير انرر"ا ى رةد كار   ى انراوا  انادرد "ب ان"راةأ األ ررأل اندانأل  يى ا  اات انورةاة 

رر(ةةرد  ي ةا  ر يةةى انر(ةرد انرر"ةةا ى ان"ك ةةف ني (ةار انرر"ةةاب انةةغرب  ااةرا ورةةاة   سةةث رانر ايرةأل
س أ"رًا ورررًا   قد كاف انادرد "ةب ان( ةث ان"و  ةأل ان ةى زرد  أة األ ني"ر"رارا   ى انراوا  نر

رأة األ  يى ان "  ان"ير  "ةب انايةر انرر"ةا ى تب  ةاررع ية أ األة اةأل ني"ر"رةارا  ةةدرث  رر(ةأ 
تنى ردارأل انايرر ان ارردرأل  ةى "يةر انرر ر رةأل  ك"ةا كةاب ان"يةرررب رسةارب تنةى انورةا   يةى 

تنةةةى ان و ةةةر   كةةةاب  يةةةربث أرضةةةًا  انورةةةا   يةةةى "ال"ةةة   ان(سةةةد ني"رةةة  ررسةةةا ل "د يرةةةأل ريةةةي 
(  يى ياوربا   ةد انراةث  كا ة  األة اةأل ان"يةررأل  ية أ "ةب  انررحان" ر ى نكى   ارف  انكا)

انكر ر ةةاو ريةةر انك ةةاب أرانرةةرد  ان"قةةر  رةةان(ي  ةةث رضةةاف تنربةةا األنةةراب ران ةةغير  ان ةةى  رضةة  
 ان"ال"  اناديرأل نكل " ر ى 
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 )أساسى(    البحث الثانى 

دراسةةأل ن"("ر ةةأل  و رةةأل ورةةر " اةةررة "ةةب راوةةأل انداديةةأل ان"ر "ر انوةةاد   اةةر  األ وةةاد  بياناتهه  
ان(زء  -انويقأل ان اساأل–ر انر ب اناررى انااث نع ررب انار  ان درة اناي"رأل انااارة شدراسأل  ى ا ا

    7002األرل  انقايرة 

 :ُملخص 

سةةث  ريةةى  " ةةل 12 " ةةل ان"("ر ةةأل "وةةل اندراسةةأل  "ةةاًل  و رةةًا "ةةب انو(ةةر ان(رةةر  رريةة   رنبةةا 
"("ر ةةأل  و رةةأل   كةةرب "ةةب سةةررر ( ةةا ز  "يةةرب  سةة يقى  رةةةب ت"ةةرأة  اررةةأل  يةةى (ا ربةةا األرسةةر  

ث يةةررر ر بةةر أ ةةب رر ةةى ان(سةةد ر"ةةادة "ةةا رر "ةةا ر  ةةد انةةرأس رر(يةةس   ةةد ةةةد"ربا اةةدي رو(ةة
ادي آدةر رقةى " ةب ان(ةزء انسةريى  قة   رررةدر أ ةب رقةرث رة رس انا"ةل  ر  ةرح ان"("ر ةأل "وةل 
اندراسأل  دة  سارال    ايق رر ررأل  يةغا انا"ةل انر ةى "ةب  اورةأل رر ارردةب "ةب  اورةأل أدةر   أ"ةا 

ر رح أك ر "ب او "ال  أرل "ا ر رةادل تنةى انةغيب   ةد   ب انر ررأل   انراةأ أب ان"  ر ان"يرر
رررةةةأل (سةةةد ""ةةةدد  يةةةى سةةةررر رر اا"ةةةل "اةةةب أاةةةداي آدةةةررب أب األ"ةةةر ر ايةةةق را"يرةةةأل ان و ةةةر   
رنكةةب ر ضةة  ن ةةا راةةد اندراسةةأل ان" أ رةةأل أب اناةةدي ان"يةةرر انةةغ  ر اا"ةةل "ةةأ ان(سةةد ررةةدر ""ةة اًل 

  اناةدي اآلدةر ان"رقةرد انةغ  ركةاد ر سةار  رو(ث يررر "قار أل ر(وث (سد ان"ةرأة ان""ةدة ركةغن
 ى و("ب "أ األرل رال   بر  ى اديرأل يغا انيرى أ  "ال"  كب ر رأل  س"  ن ا راالس رسال 
 ةةى  كةةرة ان و ةةر   بةةر "يةةرر راةةار ك رةةف ر سةةدل  يةةى (ةةا رى انةةرأس نريةةل تنةةى انك رةةرب ريةةر 

  ب "رضةأ (سةد ان"ةرأة  يةى  ار   "ا"ًا "ب أ  "الرس أر ااارا   ر ر  ردد"أل ان"اارد  ضالً 
ان(ا ةة  األرسةةر رانةةغراد ان""ةةدد  ر ةةةرل ان(ا ةة  األر"ةةب ريةةر "ةةةاال ر رةةق "ةةأ األرضةةاد ان"ارر ةةةأل 
نا"يرأل ان و ر  رورث  "دد ان( أل  يى ان بر "أ رضأ انردرب " ااةدرب  يى انيدر   ى رضةأ 

 رارب "ر"راء ارزرررس 
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 )أساسى(      ثالثالالبحث 
ا ن"ةةر "ر ان ةةا ى  : أسةةريأل ان"رةةا    ةةد األوررةةق رةةرب اناةةرايد ان"ا"اررةةأل رانرسةةرث انرداررةةأل شبياناتهه 
ان ةةدرة اناي"رةةأل انوادرةةأل  اةةر  را ةةراب :دراسةةا   ةةى ا ةةار نال وةةاد اناةةاث نع ةةرررب اناةةر    ش  اةةر

  (7002 ر "رر 11-11) انقايرة   انر ب اناررى  انويقأل انااارة ان(زء األرل
 :ُملخص 

"ةةا "ةةةب اةة  اب ر(ةةةرد "يةةةدر ني"رةةا  ان قرةةةأل انيةةةانوأل نياةةر   يةةةر راوةةةد "ةةب ايةةةث األسةةةرا  رراء 
 "ةةراب ان"ةةدب  ر ان ("اةةا  انراةةررأل  رةةر انايةةرر  نةةث ركةةب انرضةةأ  ةةى ان"ةةدب انرر ا رةةأل ان"ركةةرة 
ا  رد يةةةف  ةةةب ورريةةةا "ةةةب "ةةةدب اناةةةانث انقةةةدرث  ةةةى اد رةةةار "رةةةةأ ان"در ةةةأل رةةةانقر  "ةةةب "يةةةدر ني"رةةة

دايةةأل  يةة  األ بةةار انقيةةررة ان ةةى  "رةةز  ربةةا رةةالد انرر ةةاب ةةةدر"ا  راهضةةا أل انةةى "ةةا  " اةة  رةةب 
ان"دب انرر ا رأل "ب ر اررأ  ررارأل   ر(ر " بةا ان"رةا  سةراء   ةد وةراف انة الل ار  ةى انسةبرل يةغا 
 ضةةةةاًل  ةةةةب "رةةةةا  األ" ةةةةار ان ةةةةى سةةةةاى انقةةةةد"اء انةةةةى  ("رابةةةةا  ةةةةى يةةةةبارر   قةةةةاث  ةةةةى أ"ةةةةاكب 

رأل رر رراةةةأل انوةةةال كةةةاب ا"ةةةداد ان"رةةةا   ريةةةر با  ةةةى ان"ةةةدب انرر ا رةةةأل درب   ةةةاث راضةةة  ""ةةةا "د ي
اسةة د ى اي "ةةاث انوكةةاث " ةةغ  يةةر ان رةةا  ررضةةأ   ةةث راضةةوأل ر ةةى ك رةةر "ةةب األورةةاب يةةار"أل 

 نيورا   يى ان" اأ  ان ى  "د ان"دب ران"را  ن يل انى "را  ربث  قرأل  يورأل ر راردة

انرر اب  ى اناير انبيير سة ى نةث  قةث  يةى "د ة  "سةرق  ر ا "ةا كةاب  رك"ا  ايث أب "ا ث "دب
 "ةةةةر انا"را ةةةةةى ربةةةةا رةةةةة ث راةةةةكل  يقةةةةةا ى  ر راك"ةةةةةى تال أب ان"ةةةةدب انكرةةةةةر  " ةةةةل ا ر ةةةةةا  ركرر  ةةةةةا ر 
"ر(ارا رورريةةةا ةةةةد  " اةةة  راةةةركأل أرضةةةرأل "ةةةب ة ةةةرا   " ةةةد "ةةةب "يةةةدر  رراةةةى ن يةةةل انةةةى ةيةةة  

ان"رةةا   ر ورةة   ر  قةةى نكةةى رةةرد انربةةا "ةةب رو ةةاو "ةةب  ان"در ةةأل ورةةث رقةةاث دةةزاب ضةةدث   ("ةةأ  رةةب
سةةكاب ان"در ةةأل  رةةةد كةةاب "ةةب ان رراةةى اب رد ةةار "رةةةأ يةةغا انر ةةاء ر(ا ةة  "ركةةز انورةةا  ان"د رةةأل 

 .انكررر  ى ان"دب انرر ا رأل أالرير األ(ررا
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   (اساسى)    الرابعث البح
 كيرةةةأل األدا  (ا"اةةةأل ر بةةةا "(يةةةأل اناةةةرايد األ ررألأ رردرةةة  رارةةةررس رةةةرب ان"يادراألدررألر : بياناتههه 

   7002ر ارر ان(زء األرل   انادد انواد  رانااررب  
 : ُملخص 

 اةةدد  اآلراء وةةرل  اةةأة ترةةررس   ر(ةةأل هدةة الف ان"يةةادر ان ةةى   ارن ةةب    ايةةى انةةروث "ةةب اب 
ير"رررس نث رغكر   يى اه الق تال أب يسررد ا  رةر  أوةد اآلنبةأل األرنةى األةةدث  ةى انكةرب (ةاء 

"ةا رةد ا رق  راج األ "ال األدررةأل  ر  ا ب كاب ار ًا ن(ارا ر ار اررس"راارة ر   Chaosراد انادث
راد  يى أب ترررس كةاب "ةب اآلنبةأل انكر رةأل األرنةى ورةث اب ي ةا  ررارةا  ادةر   يةرر  دار(ةا 

  ورر أ با اد ير  ورل راندرب   أ"ةا األسة ررة األك ةر ررأل انيرل Nux"ب ررضأل رضا با  ركس 
كةرة ارر ًا  بى  ي  األس ررة ان ى  قرل راب ترررس كاب أر ًا نإلنبأل أ رردر    رةد ردأ  يةغ  انر

 ةةث  بةةر    ةةد راةةج انك ةةا  اآلدةةررب ريةةررة  ارةةر  ةةب ر(بةةا    ةةريث   Sappho  ةةد سةةا ر 
اناديةةرأل  ايةةى سةةررل ان" ةةال  (ةةد ررسةةا راس روةةث  اكرةةد   يةةى "ةةا (ةةاء   ةةد يرسةةررد "ةةب انر(ةةرد 
ان"ركر هرررس   تال أ ب  ةى  رةس انرةة  رقةرل تب غنة  اهنةب ان رةل الرةد أب ركةرب أوةدث اآلنبةأل 

ورةةر ا ةةب ال  ر(ةةد أ  أ "ةةال   رةةأل  ال ر اةةد  كر ةةب ار ةةًا أل رردرةة  رةةث ان اةةأة رأ ةةب ("راةةًا "ةةب و
 ارر تنى أب أ رردر  ةد أ (ر  ترررس سر   برر  "ابا  ى ك رر "ةب األورةاب رةل ر ةى "ا ةث 
ب كةةةاب يةةةغا ورةةةر كةةةاف ه رةةةا  أ"ر" بةةةا نةةةب   ر ةةةى  رةةةس انرةةةة   وةةةب  (ةةةد ترةةةررس  األورةةةاب   را 

وةر ردرر(بةا رأل أك ر "ب "رة "س قراًل أل رردر  سا أل "رنديا "ب زرد انر"يررًا  ى األ "ال انر 
  "ب انيد أل 
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 )أساسى(     الخامسالبحث 
 : بيانات 

كيرةةةةأل األ ةةةةار (ا"اةةةةأل ر -  ان"ةةةةر "ر انةةةةدرنى ان انةةةةث انرر"ةةةةا ى ر يةةةةارةةةةال  ةةةةى انررر األ ا يةةةة  ش
ارررةل  - اهسةبا"ا  انوضةاررأل ن"يةر رأ ريةا  ةى انوضةارة اه سةا رأل  يةى "ةر انايةرر -انقةايرة
7010   
 :ملخص 

 .W. Fش اي الح أ يقب انسرر رريراث  ير درز ر ر   Fayoum Portraitsررر رربا  انرررث ش

Petrie   يى انيرر ان"رسر"أل راألنراب ر ررقأل اه كرس ر Encaustic  أر انررسكرFresco  
ان ى  ر ر  ران"ر"رارا  ان ى اك اربا  ى "  قأل انرررث  رةد اس ددث االي الح نيدالنأل  يى 

("رأ انيرر ان"ك ارأل "ب يغا ان رد  ى "ير سراء  ى "  قأل انرررث أر دار(با  رنّ"ا  ااةر  
اناي"اء  س"ر با االك اا ا  رازداد  نبغ  انيرر  ى ان" ا ق ان"د يرأل "ب "ير   ّضل 

  Mummy Portraitsرانيرر اناديرأل ني"ر"رارا  
 بر  يغ  انيرر " غ ردارأل انقرب األرل ان"رالد    د"ا أيرو  "ير رالرأل رر"ا رأل  اراأل 

ر"ب ان"اررف أب يغ  انيرر  و"ل "ب   نإل"ررا رررأل انرر"ا رأل رو ى انقرب ان انث ان"رالد  
ر انغ  ريقى ضرءًا  يى انوراة  ى "ير تّراب وكث انرر"اب اندالال  ران"رايرث اناىء انك ر

نبا ر(درر رانغكر أب أيث "ا  و"يب يغ  انيرر "ب "رايرث رر ر  ران(انرا  انرر ا رأل رانرر"ا رأل 
ان ى  اا   ى أةانرث "ير  ى اناير انرر"ا ى را د"(   ى انوراة ان"يررأل ا د"ا(ًا راضوًا 

ا  ران قرس ان( ا زرأل ني"يرررب  ردر(  "ب يغا اال د"او را"ل انارادا  ان"يررأل رانااد
رةد درس   أنراب "د يرأل "ب انر رب  " با درب ا   ي  انيرر ان"س"اة ريرر "ر"رارا  انرررث 

 ب ث يغ    ناقا درأل يغ  انيرر "ب (را   ك ررة "ب ورث  رزيا انر رأل ر"دنرال با اال( "ا رأل را
ر األ رال "ب ورث ان رز انر رأل  األ( اس  األ "ار  انررةأل ردراسأل   رر أسير   يرر

"ب   ا    ارردرأل ان"الرس رانويى  رورر غن  ""ا ر"كب أب  سرر   ب " ل يغ  اندراسأل 
  ر"( "ارأل ر  رأل
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 ( ) اا   ي"ى       البحث السادس
 :بيانات 

"ديرةا  أس رررأل "ركرأل  ى انرب انرر اب  ان"ر "ر ان انث  ار نال واد انااث نع رررب   
  ر ب اناررى  انويقألانوادرأل  ار دراسا   ى ا ار ان ان درة اناي"رأل ان ا رأل  ار را رابانار  

   7010   اك رررنرررا

 
 :ملخص 
 بها زخرت التى المختلفة والكائنات اآللهة عن التعبير فى القديم اإلنسان لدى الطرق تباينت

)  خالص أدمى بشكل آلهته القديم المصرى شخص فلقد.   المختلفة الفنون فى القديمة األساطير
 البشرى الشكل من مزيج هى مركبة أو(   أبيس)  خالصة حيوانية صورة فى أو(  موت ، أمون

 الشكل من مزيج هى لطائر مركبة أو كاملة صورة فى أو(  سوبك ، أنوبيس)  والحيوانى
( .  أوكسيرينخوس سمكة)  تمساح أو سمكة صورة فى أو(  تحوت ، حورس)  والطائر البشرى
 أثناء المصرى الفن فى بعضها ظهرت بينما الفرعونى الفن فى الصور هذه بعض ظهرت

 الشكل فى آلهته ورص الفنان جسد فلقد اليونانى للعالم بالنسبة أما . والرومانى البطلمى العصرين
 أساطيرهم تخل لم ذلك مع ولكن( اليونانيين عند وغيرهم أثينا ، هيرا ، زيوس)  مثل البشرى

 اآللهة وأنصاف آلهتهم سيرة عن تحدثت والتى وأدبهم حياتهم فى األثر أكبر لها كان التى
 الكيكرروبس) مثل  مركبة وكائنات(  واالمازونات كالعمالقة)  خرافية شخصيات من وأبطالهم

 والكنتاوروس المينوطوروس مثل البرى والحيوانى البشرى الشكل بين ما تجمع او(
 مثل  حيوان مع بشر إجتماع من لنشأته نتيجة الشكل هذا على ركب من ومنهم)  والجيجانتس

 هذه على جاء أنه أو ، األسطورة فى  الكيتوس مثل األشخاص أحد لعقاب أو(   المينوطوروس
 أشكال وتوجد الميدوزا مثل الشكل  هذا على ومسخه عليه اآللهة لغضب نظرا   مركبةال الصورة
 مثل وطائر بشرى من مركبة أو.  وغيرها سكيال مثل البحرى والحيوانى البشرى بين ما مركبة
 مثل الحيوان لنفس رأس من أكثر فى المركب الشكل بين يجمع أو ونيكى وإيروس أجون

 الهدف ان.  ،التنين،اورثوروس،إخيدنا الكيميرا،هيدرا مثل مختلفة حيوانات من أو كيربيروس
 على شخصية كل فى التطور مالمح تتبع فهو القديم الفن دارسى معظم إليه يهدف الذى الكبير
 الحال بطبيعة هذا وكان ، آخر إلى عصر من عموما   المركبة الشخصيات تنفيذ فى ثم أوال   حدة
 . .لبحثى الرئيسية األهداف من

 

                     


