
 عبد الرحمن محمد األمین إبراھیم محمود         :االسم

  مصرى :الجنسیة

  قنا -الوقف ١١/٣/١٩٨٤ :تاریخ وجھة المیالد

  ماجستیر :الدرجة

  ترمیم وصیانة األثار :التخصص

  : المشرفون

 القاھرةجامعة  -بقسم الترمیم كلیة األثارستاذ مساعد أبد المقصود              جمعھ محمد محمود ع. د. ١

 جامعة عین شمس  –كلیة الزراعة –بقسم وقایة النبات  أستاذ    فى                فتحى عبد العزیز عفی. د. أ. ٢

 جامعة القاھرة –كلیة الزراعة  –بقسم الحشرات األقتصادیة والمبیدات  أستاذ الشاذلى             عز الدین عبد السمیع . د. أ. ٣

دراسة تجریبیة على كفاءة المواد الطبیعیة المستخدمة لحمایة المومیاوات من التلف الحشرى  :عنوان الرسالة
  مع التطبیق على مومیاء أثریة

  :تشتمل الرسالة على ستة فصول وھى كالتالى: ملخص

  المقدمة: الفصل االول
اشتمل ھذا الفصل على مقدمة الرسالة، والتعریف بالتحنیط وطرقھ المختلفة، كما تناول التلف الحشرى  

وتناول ھذا الفصل أیضا استخدام المستخلصات النباتیة فى مجال المكافحة . ومدى تأثیره على المومیاوات
 . ث عن أھداف الرسالةواختتم الفصل بالحدی. الحشریة، وأھمیة عملیة الصیانة والحفظ للمومیاوات

  االعمال السابقة: الفصل الثانى
تضمن ھذا الفصل األعمال السابقة الخاصة بعملیة التحنیط والمواد المستخدمة فى التحنیط، والتلف 

   .الحشرى واختتم بالحدیث عن المواد الطبیعیة المستخدمة فى المكافخة الحشریة
   لعملامواد وطرق : الفصل الثالث

ل على المواد المستخدمة فى الدراسة التجریبیة والتطبیقیة، واجراء طرق التحنیط واشتمل الفص
وتم وصف للمواد النباتیة التى استخدمة . المختلفة مع وصف لكیفیة المتابعة الحشریة على المومیاوات المحنطة

لفحصوص كما تناول الباحث فى ھذا الفصل وصف دقیق لطرق ا. فى مقاومة التلف الحشرى للمومیاوات
  . والتحالیل المستخدمة فى الرسالة

  النتائج والمناقشة للتلف الحشرى للنماذج المحنطة: الفصل الرابع
وتناول ھذا الفصل تعریف ألنواع الحشرات التى نمت على نماذج المومیاوات التجریبیة والفحص البصرى ومناقشة نتائج 
الفحوص والتحالیل المختلفة والمتضمنة التغیر اللونى باستخدام مطیاف األشعة فوق البنفسجیة وفحص المظھر السطحى 

وقد تمت متابعة تأثیر الحشرات أثناء . یل باستخدام األشعة تحت الحمراءباستخدام المیكروسكوب االلكترونى الماسح والتحل
  . عملیة التحنیط وبعد انتھائھا وعلى مدار عام كامل

 )خنفساء الجبن والجلود(استخدام المستخلصات النباتیة لمقاومة التلف الحشرى  :الفصل الخامس
لنباتیة بتركیزات مختلفة وقد تم استخدام أكثر من عمل تقییم لفعالیة بعض المستخلصات اوقد تم فى ھذا الفصل 

وقد اثبتت النتائج من خالل التقییم االحصائى الكمى أن كل المواد النباتیة المستخدمة فى الدراسة . مذیب مع مادة القرفة الصینیة
كما تم معاملة بعض . أعطت نتائج مقاومة ولكنھا تفاوتت فى نسب تأثیرھا حیث أعطى زیت شجر الشاى أعلى نسبة مقاومة

  . النماذج المحنطة ببعض المواد النباتیة المستخدمة وتم متابعة التغیرات الحادثة باستخدام بعض الفحوص والتحالیل
  الدراسة التطبیقیة: الفصل السادس

. متأخریعود تاریخھا الى العصر ال) غزال(وقد قام الباحث باجراء الجانب التطبیقى لرسالتھ على مومیاء حیوانیة     
وتم فى ھذا الفصل اجراء عملیات التوثیق المختلفة وبعض الفحوص والتحالیل ثم اجراء عملیات الصیانة العالجیة المختلفة 

  . مع التعقیم ببعض المواد المستنتجة من الدراسة التجریبیة
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Title of Thesis: "Experimental Study on the Effectiveness of Natural Materials Used for the 

Protection of Mummies against Deterioration Caused by Insects with Application to an Ancient 

Mummy". 

Abstract: This research includes six main chapters:  

Chapter One: Introduction 

Chapter Two: Literature Review 

This chapter is divided to four parts: Part One: Mummification Process; Part Two: Natural Materials 

Used in the Mummification Techniques; Part Three: Insects that Cause Damage to Mummies; Part 

Four: Materials Used Against Insects 

Chapter Three: Materials and Methods 

This chapter is divided into two parts: Part One: Materials Used; Part Two: Methods Used. 

Chapter Four: Effect of Insects on Mummified Samples 

This chapter was divided into two parts: Part one: Effect of Insects on Mummified Samples in the 

Short Term; Part Two: Effect of Insects on Mummified Samples with long-Term. 

Chapter Five: Biological Activity of Plant Extractions Against Leather Beetle Larvae Dermestes 

Maculatus 

This chapter is an assessment of the effectiveness of chosen plant extracts (cedar wood oil (Cedrus 

libani A. Rich subsp. Atlantica), cassia (Cinnamomum cassia), azadirachtin, tea tree oil (Melaleuca 

alternifolia) against Dermestes maculatus larvae. 

Chapter six: applied study 

This chapter includes a historical, analytical and treatment study of a gazelle mummy dating to the 

Late Period, housed in the Agricultural Museum, Giza, Egypt. 

  


