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دراسة مقارنة لمظاھر تلف لوحات التصویر الجداري بالقصور التاریخیة وطرق / عنوان الرسالة 
  تطبیقا على أحد النماذج المختارةالعالج والصیانة الوقائیة المقترحة 

 / ملخص الرسالة 

  : یحتوي ھذا البحث على خمسة فصول بین  مقدمة وخاتمة تم تقسیمھا كالتالي

  خیة أثریة فنیة تحلیلیة للصور الجداریة بالقصور التاریخیة دراسة تاریوھو الفصل األول 

كما تم دراسة أسالیب التصویر الجدار잸التى .عشر قصر اثنيالصور الجداریة بوتمت فیھ دراسة 

قى للصور الجداریة وقد تم دراسة التركیب الطبا بالقصور التاریخیة محل الدراسة تم رصدھ

دراسة مظاھر وعوامل التلف المؤثرة على الصور  فھو الثانىالفصل أما ,یخیة بالقصور التار

والتى دراسة عوامل وقوى التلف الداخلیةالجداریة بالقصور التاریخیة المختارةوقد إشتمل على  

تعبر عن عدم التجانس التى تعانى منھ الصور الجداریة التى تتكون من العدید من الطبقات أما 

فكانت من اخطر العوامل التى تتعرض لھا القصور التاریخیة  عن عوامل التلف الخارجیة

تحت عنوان الفصل الثالث و,ما المشاكل البشریة المتمثلة فى اإلھمال  من قبل أجھزة الدولةیوالس

دراسة تطبیقیة ألحدث األسالیب التقنیة فى فحص وتحلیل مكونات الصور الجداریةبالقصور 

سة الفحصیة والتحلیلیة لمكونات التصویر الجدارى لھذه التاریخیةوفى ھذا الفصل تمت الدرا

قد تم عمل العدید من فوقصر الشناوى بالمنصورة ,الصور الجداریة التى توجد بقصر السكاكینى  

ناوى بالمنصورة عرف على تكوین الصور الجداریة بقصر السكاكینى و قصر الشتالتحالیل لل

الصور الجداریة  العالج والترمیم المقترحة لنماذج مندراسة تجریبیة لطرق ھوالفصل الرابع و,

잸فقد تم تجھیز أربع عینات بنفس مكونات وتركیب الصورة الجداریة بقصر بقصر السكاكین

ومواد السكاكینى ثم تم إجراء التقادم الصناعى لھا ثم تم إختبار مواد التنظیف والتقویة 



잸التطبیق العملي على أحد النماذج وھو خامس الفصل الأما , على ھذه النماذج اإلستكماالللون

وقد إشتمل على التطبیق العملى على  بالقصورالتاریخیة المختارة المختارة من الصور الجداریة

فقد تم تطبیق أفضل الطرق لعالج الصور  الصور الجداریة الثالثة بقصر السكاكینى بالقاھرة

لطرق لعالج الصور الجداریة بقصر تطبیق أفضل ا ,الجداریة بقصر السكاكینى بالقاھرة 

طرق لتطبیق الصیانة الوقائیة لحمایة الصور الجداریة عرض الشناوى بالمنصورة واخیرا

  . من أى عوامل تلف مستقبلیة  بالقصور التاریخیة 
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Summary/  

This thesis including five chapters between introduction and 

Conclusion . 

Chapter one under the title of an artistic study for some historic palaces 

which contain mural paintings,The first part including study mural 

paintings in 12 palaces ,The second part of the study including the 

technique of mural paintings  in the historical palaces ,The third part of 

the studies the structural of the mural painting in some of these  historical  

palaces ,Chapter two under the title of study the effect and appearance of 

deterioration factor on  mural painting in historical palaces, it is including 

two parts , First the study of the endogenous deterioration factors which 

express the heterogeneity of mural paintings which consist of  many 

layers ,Second a study of the exogenous deterioration factors  which are 

the most serious factors facing the historical palaces especially the human 

deterioration factors such as official carelessness ,chapter three under  

title of a study for the most modern techniques in scanning and analyzing 



the mural painting in the historical  palaces to identify the formation of 

the mural paintings in Elsakakeny and Elshinawy palace ,Chapter four 

under the title of an experimental study for the treatment and the 

restoration operation of the chosen model from the Sakakeny palace , 

preparing the samples, and the experimental study of the most modern 

cleaning ways and the consolidation ways of the samples to apply the best 

of them on the chosen mural paintings ,Chapter five under the title of 

working on selected models of mural paintings  in Elsakakeny palace and 

El Shinawypalace First part the restoration work of the three mural 

paintings of El Sakakeny palace ,Second part the restoration work of the 

two mural paintings of Elshinawy palace ,Third part the suggested 

periodical conservation of the mural paintings to protectthe mural 

paintings in palaces from any future deterioration factors 

  


