
  .مصریة:   الجنسیة.                                     أمینھ أحمد مجاھد منشاوى : اإلسم 
  
  

  م١٢/١٠/١٩٧٩        :تاریخ وجھة المیالد
  

  كفر سعد ، مركز بنھا، محافظة القلیوبیة                             
  

  ماجستیر:         الدرجة 
  

  .أثار إسالمیة  : التخصص 
  
  
  

  أحمد محمد محمود دقماق/ أمال أحمد حسن العمرى                      د/ د.أ: رفان المش
  

مدرس اآلثار والفنون اإلسالمیة                                                                                                    ن اإلسالمیة   أستاذ اآلثار والفنو              
  

 . جامعة القاھرة  –كلیة اآلثار           .             جامعة القاھرة  –كلیة اآلثار                 
      
  

  
   التأثیرات القوطیة علي العمائر اإلسالمیة والقبطیة بمدینتى القاھرة: عنوان الرسالة 

  .من القرن العشرین   خالل القرن التاسع عشر وحتى العقد األولواألسكندریة 
  

  ملخص
  

التأثیرات القوطیة علي العمائر اإلسالمیة والقبطیة بمدنیتى الق/اھرة واألس/كندریة (تتناول الرسالة 

 ، وتتك/ون الرس/الة م/ن مجل/دین،)خالل القرن التاسع عشر وحتى العقد األول من الق/رن العش/رین

مقدمة توضح أسباب إختیار الموضوع وأھمیتة، وأھم المراج/ع العربی/ة : المجلد األول ینقسم إلى 

واألجنبیة التى تم اإلستعانھ بھا في البح/ث، یل/ي ذل/ك الب/اب األول وھ/و مقس/م إل/ي ث/الث فص/ول، 

رة ، مع الع/رض ألھ/م ممیزات/ة ف/ي مج/ال العم/انشأة الفن القوطى في أوروبا الفصل األول یتناول

السمات العامة للعناصرالمعماریة والتش/كیلیة أھم أماكن انتشاره مع عرض ووالنحت والتصویر، 

  . بوجھ عام

  

الق///اھرة (  الط///رز الفنی///ة المتداول///ة عل///ي عم///ائر مص///ر خاص///ة ف///ي ویتن///اول: الفص///ل الث///انى 

القوطی/ة  ثیراتأعوام/ل إنتق/ال الت/ ل/ثالفص/ل الثر، یلي ذل/ك افي القرن التاسع عش)  واألسكندریة



سیاس/ة حك/ام مص/ر و الحمل/ة الفرنس/یة ھ/ا ك/ان م/ن أھمالت/ى و) األسكندریة –القاھرة (إلي مصر

س/تعانة اإل إل/ي باإلض/افة الجالی/ات األجنبی/ةوإرسال البعث/ات إل/ي الخ/ارج ونحو المیل الي الغرب 

  .بالمھندسیین االجانب

   

س/ة الت/أثیرات القوطی/ة عل/ي العم/ائر یحتوى علي فصلین، الفصل األول یتناول درا: الباب الثانى 

یتن/اول دراس/ة الت/أثیرات القوطی/ة : الدینیة بمدینتى القاھرة واألسكندریة، یلي ذل/ك الفص/ل الث/انى 

  .علي العمائر المدنیة بمدینتى القاھرة واألسكندریة

  

لمعش/ق الزج/اج ا ریتن/اول دراس/ة نش/أة وتط/ویحتوى عل/ي فص/لین، الفص/ل األول : الباب الثالث 

الزج//اج  ةص//ناعالم//یالدى وطریق//ة بالرص//اص ومراحل//ھ، ك//ذلك إحیائ//ھ ف//ي الق//رن التاس//ع عش//ر 

ر المعماری//ة والزخرفی//ة الرمزی//ة الفنی//ة ف//ي العناص// یتن//اولالفص//ل الث//انى  ،المعش//ق بالرص//اص

  . القوطیة

  

لعناص//ر ھ//م االدراس//ة التحلیلی//ة ألیتن//اول الفص//ل األول : یحت//وى عل//ي فص//لین: الب//اب الراب//ع 

  . الفنیة لعناصرھم االدراسة التحلیلیة ألیتناول ، الفصل الثانى الذى عماریةالم

  

والمس/اقط  األشكالو  الخرائطالرسالة یلیھ كتالوج فھرس یحتوى علي المالحق ثم : المجلد الثانى 

  .ةواللوحات الخاصة بموضوع الرسالاألفقیة 

  

  
  

 


