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دراسة فى ترمیم وصیانة الرخام المذھب والمزخرف باسلوب "یتناول موضوع ھذه الرسالة 
، مشتمالً على " الحفر والتنزیل فى بعض المبانى االثریة اإلسالمیة تطبیقا على نماذج مختارة

التوصل إلیھا، وكذلك بعض التوصیات خمس فصول، ومنتھیاً بمناقشة عامة للنتائج التي تم 
ویتناول الفصل األول من . الھامة، وأخیراً قائمة المراجع العربیة واألجنبیة والمواقع االلكترونیة

ام المذھب والمزخرف باسلوب الحفر والتنزیل الرسالة دراسة نشأة وتطور وتقنیات صناعة الرخ
فى المبانى االثریة االسالمیة وأھم األمثلة والنماذج المتواجدة عبر العصور اإلسالمیة المختلفة 
ووالطرق واالسالیب والمواد المستخدمة فى نوعیات الزخرفة المختلفة، بینما یتناول الفصل الثاني 

أھم العوامل المسببة للتلف سواء كانت داخلیة أو  دراسة عوامل ومظاھر التلف حیث تناول
خارجیة وشرح الھم مظاھر التلف الناتجة عن تلك العوامل، ویتناول الفصل الثالث دراسة طرق 
عالج وترمیم الرخام المذھب والمزخرف باسلوب الحفر والتنزیل ابتداء من عملیات التوثیق 

سالیب العالج المختلفة مع ذكر ألھم المواد والفحص والتحلیل المختلفة انتھاء باھم طرق وا
المستخدمة فى التنظیف والتقویة ،والفصل الرابع یتناول دراسة العناصر الرخامیة المذھبة 
والمزخرفة باسلوب الحفر والتنزیل المختارة للتطبیق العملى ، أما الفصل الخامس فیتناول 

یة بجامع الطنبغا الماردانى بمدینة القاھرة الدراسة التجریبیة والتطبیقیة لكل من اللوحة الرخام
  ، الوزرة الرخامیة بجامع ومدرسة المؤید شیخ المحمودى) م ١٣٣٩/ ١٣٣٨- ھـ  ٧٤٠/ ٧٣٩(

،التركیبة الرخامیة المذھبة والملونة بمدافن أسرة محمد على ) م١٤٢١ -١٤١٥/ ھـ٨٢٤ -٨١٨( 
  ).م١٨١٥ -١٨٠٥/ ھـ١٢٣١ - ١٢٢٠( باالمام الشافعى 

  
  
  
  
  


