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          وفاء أنور محمد. د.أ   /شرف على الرسالةمال

ملعدنية املزخرفة مبينا الشامبليفيه مع التطبيق العملي على ترميم وصيانة بعض التحف ا " /عنوان الرسالة
  "بعض النماذج املختارة

یتناول البحث دراسة نوعاً ممیزاً من طرق زخرفة المعادن بالمینا وھو مینا الشامبلیفیھ  /ملخص الرسالة
  :حیث یقسم البحث إلى ستة فصول

  :الفصل األول
على مرالعصور وكذلك تركیبھا وأنوعھا وخصائصھا والطرق  یتناول تعریف المینا وتاریخھا واستخدامھا

  . ھالمختلفة لتطبیقھا فوق االسطح المعدنیة وكیفیة تحضیرھا خاصة مینا الشامبلیفی
  :الفصل الثاني

تلف التحف المعدنیة المزخرفة بمینا الشامبلیفیھ والتي تتمثل في التلف الناتج  یتناول دراسة عوامل ومظاھر
عة المختلفة وكذلك التلف الناتج عن تفاعل مادة المعدن والمینا مع الظروف الجویة عن عیوب الصنا

  .القدیمةالمحیطة باإلضافة الى التلف الناتج عن اعمال الترمیم 
  :الفصل الثالث

  .یتناول الدراسة التاریخیة والفنیة والتسجیل العلمى لمجموعة المقتنیات
  :الفصل الرابع

حص والتحلیل باستخدام الفحص البصري وبالمیكروسكوب الضوئي االستریو یتناول إجراء عملیات الف
-SEM)والتحلیل باستخدام  (XRF)ثالثى األبعاد وكذلك التحلیل باستخدام جھاز تفلور األشعة السنیة 

EDAX) للتعرف على التلف وأنواع ونواتج التحوالت سواء كانت فیزیائیة أو كیمیائیة.  
  :الفصل الخامس

معملیا وفى  راء دراسة تجریبیة على عینات قیاسیة یتم إعدادھا لدراسة تأثیر عوامل التلف علیھایتناول إج
وكذلك لدراسة مدى كفاءة بعض مواد التقویھ والصیانة لحمایة التحف المعدنیة  متحكم فیھا بیئة متحفیة غیر

  .ھالمزخرفة بمینا الشامبلیفی
  :الفصل السادس

رق والمواد التي تم التوصل إلیھا وثبت صالحیتھا لترمیم وصیانة بعض یتناول تطبیق أنسب وأفضل الط
  . المقتنیات المعدنیة المزخرفة بمینا الشامبلیفیھ الموجودة بأحد المتاحف المصریة
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Summary: 
This research deals with the restoration and conservation of some metal artifacts decorated with 

champleve enamel. 

- The first chapter deals with the, identification, history, composition, types of enamel, the 

preparation of metal surface and application of different types of enamel especially champleve 

enamel, The second chapter includes the aspects and deterioration factors affecting enameled 

metal artifacts, these factors can due to the metal composition, metal corrosion, the enamel 

composition, the manufacturing defects or the bilaterd effects between the metal and the enamel 

composition, The third chapter corresponds to the different methods of examination and analysis 

using visual examination, Stereo microscope (3D), Scanning electron microscope, X Ray 

fluorescence and scanning electron Microscope with (EDAX), The fourth chapter includes 

simulation study of champleve enameled metal coupons for studying the effects of deterioration 

factors and selection the most appropriate consolidents conservation materials, The fifth chapter 

includes the application of the selected conservation materials on some selected objects.  
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