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 الدكتور/ حنان خميس الشافعىملخصات أبحاث 
 : البحث األول

مههول ت تيهه ين ة نلههر ةلم ههنن اههو ةلىهها ةلن مههانو ىةلمهه،تمن ةلههو لو ة  تىبلنهه ةا ةل يهها  بياناتهه : 
 جاملر عيا شمس ى-ةلي مير او ةللي ن ةلقويمرى ملهو ةلبنوى  ةلنق ش 

     9112مانس 11-92ما 
ةلم ههن ير نههاا لههها و ن ههار اههو ةللههن ل ةلم ههن ير ةلي نانيههر  مهها ةلملههن   ةا ة  نلههر :ُملخصهه 

  ةء ةلتنةجيوير ة  ةلن ميوير  لما ناا ةلم هنن ةلن مهانو  هو بنهو اهو ة ا ه   ة هتاهر مها ةلم هنن 
ةلي نههانو  ىاقههو للبههع ة  نلههر ةلههو ن لةتهه  عنههو ةلن مههاا  ىاالههوةنس لتعهه ن ةللههنل ةلم ههن و عنههو 

 ت  لتع ن ة  نلر ةلم ن ير   ةء ما  يه  ةلمه ةو ةلتهو يهنلع ةلن ماا البو  ةا يتعنق او ونة
 .ةلونةما ةلتنةجيويا  ةلن ميويرمنها ى عنق تنىيل ا ى ةيضًا ما  ي  ن عيها ةلملن ايا   ما ة نلر 

غيههن ةا ةلتاههع لاندههن لههوى ةلونة ههيا لاىهها ةلن مههانو ب جهه  عههار اههو غينةعههان ة عمههات ةلم ههن ير 
نانع تمثت عنينة منتشنة او زخان  ةللويو ما ةلمنشأع ةلتهو التهنتبع    ةا ة  نلر ةلم ن ير 

بالم هههنن بشهههنت مباشهههن. مههها للههها عاهههو  هههبيت ةلمثهههات تدههههن ة  نلهههر ةلم هههن ير ضهههما ةلزخهههان  
ةلملمانيههر لمبنهههو ة  ويههه ا اهههو اهههيت  اونيهههاا بتيىهه لو ىم ىههه د اهههو مت ههه  ةلىاتينهههاا    ييههه ن  

ةلقنهاع ييه ن  هيوة ى ةلمن نير  ل ةجهر مبنو ة  ويه اةلمثاثر  ناع تنةجيوى ل يوة  وةخت ةل ةجهر 
 ىةلشلن عبانة عا خيتع مجو لر  مينر تغعو ةلجبهر  مزيا بشنيع منلقو أعاو ةلنأس. 
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The aim of this research is to study the types of crowns worn by 

Cleopatra VII. The paper explores their shapes and significance, besides 

explaining the purpose of wearing them and identifying how common 

were these crowns among Cleopatra VII‟s antecedents among the 

Ptolemaic queens. It also explores the common depiction of Cleopatra 

VII‟s crowns in art, classifying the depiction of her crowns in the 

Egyptian style combined with Hellenistic elements. The researcher 

explored six types of crowns worn by Cleopatra VII, these are: Wig with 

Vulture Headdress and Sacred Uraeus holding Hathor Crown and the 

Two Feathers; the Double Crown; The Wig and the Three Holy Uraei 

Crown; The wig and three-uraeus crown derived from the Nekhbet 

crown; the Wig and Nekhbet Crown with Sacred Circle of Uraei holding 

a Hathoric crown and the Wig with Vulture Headdress. We trace the 

features of the hellenistic style in sculptures and coins, and discuss the 

importance of the existence of these types not only in their resemblance 

to the ancient dynastic royal iconography of pharaohs and their queens 

but also in their symbolism related to the egyptian beliefs which are 

evidently respected and adopted by the Greeks of egypt, including the 

ruling class 
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ABSTRACT: The current research examines and compares the tower-

tombs in Palmyra Syria and those exist in Marina ELalamain. The study 

also explores the similarities and differences between the two tomb-

towers in terms of  materials used in construction, methods of building, 

style of decoration (carved or painted scenes and themes), as well as 

burial techniques. 
Palmyra Site 
Palmera city, known as the Syrian Tadmor, is situated  near Damascus 

next to the slopes of Al Hewar mountains, which extends from the 

Euphrates until the outskirts of the Levant. Palmyra mediates the road 

between the Euphrates, which was the backbone of transportation in the 

Syrian coast and the Levant with its several harbours. Since ancient 

times, traders were using the road from the Euphrates River, heading to 

the Levant harbors passing by Palmyra and accordingly to any other 

country across the sea. Consequently, Palmyra flourished in the Greek 

and Roman periods, it continued its affluence until the Arab conquest in 

641 AD . 
Palmera graves are the most important archaeological evidence of the 

city,  it was called the dead houses and lies outside the city walls, at the 

end of the greatest main street.  Due to the increasing number of 

population in the city and thus the increase in the number of deaths and 

their desire to bury their dead in decent graves characterized by prestige, 

respect and wealth, therefore, graves were shown in variant forms such 

as: crypts and in tower-tombs forms,  the former of which will be studied 

in this current research. 
 

                              
 

 

     الرابعالبحث 
ىةللهههوو  مشههها و ةلزاههها  ةلميهه نة عاهههو ةلىخهههان ةلي نانوىمجاهههر نايهههر ةالوة ى جاملهههر بنهههها :بياناتههه 

 ة ا و   (9112ي لي  ) بع  ةلثتث اى ةلجزء ةلثانو. اةل
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ت  ت او ةل يا  ما من ار إلو أخنى  : إا ةلعق س  ةللاوةع ةلتو تلو بمثابر نقعر ُماخي :
 و ةلز ةج  ةللى جل  ةنتبا  ةللويو ما ةلثقاااع ةلمختاىر. اه  ة تىات يهو  ةلو تغينةع نبينة 
ليس اقع او  ياة ةللنيس  ةللن س بت او  ياة عائاتهر.  ل  ةلتغينةع  نو لنن ا او ةلمياون 

و ةلتو تلاا عا ت  ت ةللن  يا ةلو ة وبير ما ختت عق س ةال تىاالع  ة و ةع  ة غان
ز جيا شنعييا أمار ةلمجتمع. الشا أا زاا  ةلشا  أ  ةلىتاة     و   ار او  ياة ة نتيهما. 

  نلة ناا ةل ات او ةلمجتملاع ةلقويمر  خاير ةلمجتمع ةلي نانو.   و  ياتنا ةللويو ما 
ر بشأن  .غين أا ن  ر ةلىخان ةلملا ماع عا إجنةءةع ةلزاا   تقاليو  بت  ةلق ةنيا ةلمتبل

ةلي نانو  و أموتنا بغين للا ما ةلتىاييت ةلهامر ةلتو ما شأنها أا تقور لنا ي نة أنثن  ض  ًا 
لللا ةلمجتمع ةلي نانوى ي نة  نيبر ما ة  نة  ما ةلمجتمع   ةء ما ج ةنبي  ةل ياتير ةلوني ير 

لم تغن  أا ملدر مشا و زاا  ةإللهر أ  ةلوينير ما ختت مشا و ةلزاا  ة لهر  ما غين ة
جنةءةع ةتبلها ةلبشن تبننًا بآلهتهر  تيمنًا بها مثاما  جونا تي ين ز ةج ةإلل   تي ن عق  ًا  ة 

 زي س   ينة
 

           

                
 

       الخامسالبحث 
س ةلمينى "نيميس" عاو ن، س ةلما ا ةلبعالمر:ن،ير جويوة لاتأنيخ ةلم،تمن غعاء ةلنأ: بيانات 

 (9111 )شنر ةلشيخ ن امبن -ةل اوس عشن الت او ةآلثانييا ةللن  
أا ةل ىائن ة ثنير ةل ويثر ةلتو تمع او ةلثتثيا عامًا ةلماضير او ة  ننونير : ُملخص 

 ض ة يها  أمانا أخنى ما مينى  و أموتنا باللويو ما ة عمات ةلن تير ةلتو تي ن ةلما ا 
ةلبعالمر او ي نة ةلىنةعنر بمتب هر  أشنالهر.  ةل ة ع أا ده ن مثت  ل  ةلمن  تاع عاو 

للويو  ةلجويو ما ةلت ا،الع ةلتو ةختا  ةللاماء   ت إجاباتها ما  ي  تأنيخ  انتها أثانع ة
 تى ين نت ما  ل  ةلتماثيت.   و ةتج  ةللاماء إلو ةللويو ما ةللناين ةلىنير لهل  ةلتماثيت او 

 بياهر لاتأنيخ  ةلتى ين. ما للا  عاو  بيت ةلمثات ونة ر متمح ةل ج   مقاننتها بأعمات أخنى 
تمح ملن ار  ي ابها ما ةلبعالمر.  ة تر ةلبلل ةآلخن بونة ر عيابر ةلنأس ةلمانير لةع م

)ةلوياويما(  مقوةن بن ز ا  ع لها  عنضها لنو يضع ملايين لتأنيخ ةلي ن ةلشخيير لابعالمر. 
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نما ةتج  بلل آخن ما ةللاماء إلو م ا لر ةلتأنيخ عا عنيق شنت ج ر ةلتمثات  شنت 
أ  أى مخيياع أخنى. لنا ما ةلجوين باللنن أا أ وًة لر ياتىع إلو  ةلمتبس ةلمينير

غعاء ةلنأس ةلمينى ةلملن   بأ ر نيميس لنو يى ي  ما  ي  ع ل ى   جم ى  ن ع 
زخانا ى  عنيقر ةنتوةئ  عاو ةلنأس لنو ين ا أ و ةللناين ةلمىيوة لهلة ةلتأنيخ   لة    ما 

 ينمو إلي   لة ةلب  .
س ةلمانوى نيميسى نمزًة مانيًا  امًا؛   و ناا او ةلبوةير  علر ما ةلنتاا تجمع  يلو غعاء ةلنأ

ملًا خا  ةلنأس.  ت ضح تماثيت ةلماا "ز  ن" بأن ى ةعتبانًة ما ة  نة ةلثالثرى بوأ ةلما ا او 
ةنتوةء نيميس ا ق ةلشلن ةلم تلان.  أيبح ةلنمس نوةء نأس مانو ةعتبانًة ما ة  نة ةلنةبلر؛ 

  ج و أ  غيبر ضىائن خا  ةلنأس.او 
 نههاا شههنيع ةلنيمههيس يضههغع بق نههار اهه ق ةل ههاجبيا  يههنبع مهها ةلخاهه  ت ههع "ةلضههىينة ةلمن ههار 
عاو ةلدهن"   و   ى بشنيع ما ماوة يابر مثت ةلجاو بين   بيا ةلجبهرى  للا لا ىاد عاي  ما 

 ةء او ةلا  اع ةلجوةنيهر ةالت اخ باللنقى أ  لمنل  ما ةل ا ةلجبيا.  ي ن نيميس مخععًا؛  
أ  او ةلنق ش ةلبانزةى  ةتخل ةلجزء غين ةلمخعع نىس ةلا ا ة  ا و لابواى  تدهن  ل  ةلملالر 

  ةض ر او ةلقناع ةلشهين لاماا ت ع عنخ آم اى مثاما تدهن او تماثيت ة  شابتو ةليغينة.

 

 

 

 

                          
 

             

. 
        البحث السادس

تي ين ةلغزت عاو ة  ةنو ةلىخانير او ةلىها ةلي نهانو ىةلمه،تمن ةلنةبهع عشهنىة ت اوةللار  :بيانات 
لألثنيا ةللن  ى ةلنو ة ةلثالثر عشنى بلن ةا ونة اع او ةثان ةل عا ةللنبو ى ةل اقر ةلثانير عشن 

 .9111-ت ىةلقا نة ى ةنت بن ى ةلجزء ة   
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 :ملخص 
لقو ةنت   ةلىخان ةلي نانو أ مير نبينة ما بيا ةلىن ا ةلي نانير   و تزةيوع  يمت            

ةلىلاير  للا ما ختت ما  مت ما ن  ماع  زخان  ة تمو ا ةلىناا ما ةلم ض عاع 
ها  ةلتو تلنس موى ةونةا ةلىناا ة  ع نيرى  ةل يا  ةلي ميرى  ةلملتقوةع ةلوينير ةلتو عايش

ةلي نانو      بما يو ن   ل  ما ة وة    ةء تانيخير ة  وينير.  جويٌن باللنن ةا ةلىناا 
ةلي نانو ة ت   تي ين مشا و ما ةل يا  ةلي مير ى  ما بيا  ل  ةلمشا و مشهو ةلغزت  ةلن يج  

 أيضا ةل يا  ةلي مير.لما لهل  ةل نار ما منانر نبينة او ةلملتقوةع ةلوينيرى   
 

ما ةلملن   ةا ةلن يج ناا ما ةلتقاليو ةلهامر لان اء ةلي نانياع ما  وير ةلزما  ي  نجو  او 
ةل ضانة ةلي نانير ةلقويمر  ة و ما ةل اع ةلتيوينير ةللدموى  ةا ةلن اء  ا ةلتتو يقما بالغزت 

منانر  امر او ةل ياة ة  تياوير   ةلن يج ى ةا  ا مميزةع بهل  ةل نار ةلتو ة تعاعع ةا تأخل
لوى ةلي نانو ةلقوير ى بللا ين ا لامنأة ةلي نانير  و ن م،ثن او ة  تياو ةلي نانو  ي  ةن  
نشاعا منزليًا ى تجانيًا او آا  ة و  ناا ما ةلم ،لياع ة  لير لاز جاع  ي  يشناا عاو 

 ةء نا  ا ةلقائماع عاو للا ة ةيمائها جميع ة عمات ةلمنزلير بما ايها عماير ةلغزت  ةلن يج  
  و ة تاع ةلن اء ةلتتو يمتها مهنر ةلغزت  ةلن يج ة  نةن  منها ة  ةإليماء   م اعوتها

 منانر عالير بيا ة نةنها او ةلمجتمع ةلي نانو .
 

                       
 


