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ار ـار البرونزیة المذھبة المصریة القدیمة، تطبیقاً على بعض اآلثـانة اآلثـالج وصیـة تقنیة وعـدراس
  ارة ـالبرونزیة المذھبة المخت

  

  /ملخص الرسالة

دراسة عوامل لبرونزیة المذهبة في مصر القدیمة، و صناعة اآلثار ا یتناول هذا البحث دراسة تقنیات
، والطرق المثلى للعالج وصیانة، ثم بعد ذلك المختلفة البیئاتومیكانیكیة تلف اآلثار البرونزیة المذهبة في 

واختیار أكثرها نجاحًا وكفاءة لعالج  ةمواد العزل والحمایة المختار  لتقییم كفاءةیتناول البحث الدراسة التجریبیة 
تمثال من البرونز المذهب على : اآلثار البرونزیة المذهبة محل الدراسة وهي ثالثة تماثیل أثریة، األول

: والثالث: البرونز المطعم بأسالك من الذهبتمثال من : ، والثانيبمتحف السویس محفوظ رضیة تحضیرأ
  .خزن المتحفي بمنطقة حفائر أطفیحبالم انتمثال من البرونز المذهب مباشرة بأوراق الذهب، محفوظ
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Summary: 

This research includes four main chapters as follows: The First Chapter study of 

manufacturing techniques of ancient Egyptian gilded bronze objects, The Second 

Chapter study of corrosion mechanism of gilded bronze objects, The Third Chapter 

study of treatment and conservation of gilded bronze objects, The Fourth Chapter 

contains examination and analysis study of the three selected objects, The Fifth 

Chapter contains experimental and applied study for the treatment and 

conservation of the selected gilded bronze objects under study. 

 
 

  :توقیع المشرفین
  
          محمد كمال خالف. د.م.أ                                         طمة محمد حلميفا. د.أ  

  
 


