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  :ن والمشرف
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  شحاتة احمد عبد الرحیم /د .أ -               
وصیانة الزخارف الجصیة الملونة والمذهبة بالمنشآت األثریة  جدراسة عال"   :عنوان الرسالة 

  " ى أحد النماذج المختارةفي عهد أسرة محمد علي تطبیقًا عل
  

  : ملخص الرسالة 
اولت الدراسة الزخارف الجصیة وتطورها عبر العصور اإلسالمیة وخصائصها الممیزة تن

وطرق تنفیذها  فى كل عصر بدایة من العصر األموي فالعباسي ثم الفاطمي واألیوبي 
ستحدثة فى فترة أسرة محمد فى الطرز المعماریة المها قمة تطور  وصوال إلىوالمملوكي والعثماني 

مثل الجبس  مكونات الزخرف الجصیة المذهبة والملونةفي مصر ، باألضافة إلى دراسة  على
عوامل التلف المختلفة التى تهدد الدراسة  والجیر وطرق التذهیب والتلوین على الجص  ثم تناولت

ف الجصیة المذهبة الزخار  ةیانصو  عالجطرق و  وأسالیب الزخارف الجصیة الملونة والمذهبة
 االستكمال للزخارف الجصیةطرق وأنواع و وأسالیب ومواد التقویة و عملیات التنظیف مثل والملونة 

الطرق العلمیة المختلفة لتسجیل وفحص وتحلیل الزخارف الجصیة على ، كما ركزت الدراسة 
وطرق االستكمال  تقییم بعض مواد التقویة الملونة والمذهبة أما الدراسة التجریبیة فقامت على

حیث  قيیالجانب التطبوانتهت الدراسة ب المستخدمة في عالج الزخارف الجصیة المذهبة والملونة
والمذهبة بأحد حجرات قصر نستور  الزخارف الجصیة الملونةبعض ترمیم عالج و تم تسجیل و 
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Title of thesis : 
 

                  " Study in conservation of painted and gilded stucco in 
historical building upon period of Mohammed Ali family with The 
Application on one of  the Selected objects " 
 
Abstract :  
 

The study deals with the origin and the development of  Islamic 
stucco upon Islamic eras  until Mohammad Ali family’s Period in Egypt  
as well as the different techniques to implement stucco on buildings  , it  
studies  the components of  painted and gilded stucco (Gypsum , Lime, 
gilding and  pigments ), in addition to the effect of the different 
Deterioration factors on  painted and gilded stucco , and also the research 
explains the steps of conservation and restoration of gilded and painted 
stucco , beside that the research presents the scientific methods of 
documentation,  examination and analyzing of painted and gilded stucco , 
finally the study is finished by the practical study which was carried out 
on Nostor Janklis palace   . 
 
  
  
 

 


