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جامعة  -اآلثار كلیة  - ترمیم اآلثارقسم  -أستاذ ترمیم وصیانة اآلثار  / محمد محمد مصطفى. د . أ  -٢
  . القاھرة

المركز القومى  -معھد بحوث الخامات وتكنولوجیا صناعة مواد البناء  / باسل احمد محمد الصباغ. د . أ  -٣
  . القاھرة –لبحوث اإلسكان والبناء 

تحدید أسباب ومظاھر تلف  المكون炳ات المختلف炳ة  فيدراسة تحلیلیة مقارنة : عنوان الرسالة باللغة العربیـة 
بع炳ـض المنش炳ـآت األثری炳ة  فيالقباب والجـدران األثریة ، وتطبیقات العالج والصیانة  فيلإلكساءات الخزفیة 

 .القـاھــرة اإلسالمیة ب
  

   :إلى ستة فصول كما یلى  الدراسة تقسم -ملخص الرسالة 
بالمواقع كساءات الخزفیة االاالكساءات الخزفیة فى القباب والجدران األثریة اإلسالمیة ، و: الفصــل األول 

   االثریة محل التطبیق
اإلكساءات ثم ,  عامة سالمیةاإلكساءات الخزفیة فى القباب والجدران األثریة اإلتناول ھذا الفصل أوال 

.  الخزفیةالفسیفساء وبالبالطات  تھازخرفو،  العثمانيوفي العصـر المملوكي الجدران والخزفیة على القباب 
اإلكساءات الخزفیة  مع التطرق الى.  عثمانیةو أھم المنشآت األثریة المحتویة على إكساءات خزفیة مملوكیةو

ثانیا ثم تناول  . العمائر المدنیةوب - االسبلة فى - تكسو الجدران من الداخلالتى  ، الواجھات ، في المحاریب
،  میرزا ىمسجد مصطفى جوربج،  الجامع األزرق : التطبیق محل األثریةالدراسة التاریخیة عن المواقع 

    .  مسـجد سـاریة الجبل
  ـریةنات المختلفة لإلكسـاءات الخـزفیة األثلمكوا: انى ثالفصل ال

 لمواد الملونةا – الزخارف المختلفة والتى تضم المكونات المختلفة لالكساءات الخزفیةأوال ل ھذا الفصل تناو
 - ومكوناتھا المختلفة طبقة التزجیج -المواد الملونة المستخدمة تحت الطالء الزجاجى -  خرفةلزاطرق  -

 - لبالطات الخزفیة على الحائطمن طرق تثبیت ا - البطانات المختلفة -اإلكساءات الخزفیة ة طرق صناع
واألفران الخزافون  – وطرق تثبیت البالطات الخزفیة على الجدران – البالطات ذات البریق المعدنى

من وغیرھا  في مصر التأثیر والتأثر بین اإلكساءات الخزفیة اإلسالمیةثانیا وتناول .  مراكز الصناعةو
  . البلدان األخرى 
 یلیة لمـظاھر وعـوامل تلف اإلكساءات الخزفیة فى القباب والجدران األثریةدراسة تحل: الفصل الثالث 

  المواقع األثریة محل التطبیقب كساءات الخزفیةلال، و عامة
 اب والجدران األثریةبدراسة تحلیلیة لمظاھر وعوامل تلف اإلكساءات الخزفیة في القأوال تناول ھذا الفصل 

عوامل التلف الناشئة عن ارتباط اإلكساءات ل إضافة – خارجیةة ولیعوامل تلف داخ، وما تشملھ من  عامة
ا دراسة تحلیلیة لمظاھر ھذا الفصل ثانیوتناول .  عوامل التلف البشریةو - الخزفیة بالطبقات الحاملة لھا

،  الجامع األزرق: محل التطبیق  األثریةالجدران بالمواقع ف االكساءات الخزفیة في القباب وعوامل تلو
  .    مسـجد سـاریة الجبل،  میرزا ىجد مصطفى جوربجمس



محل إلكساءات الخزفیة األثــریة بالطات االفحص والتحلیل ل نتائجو, اسالیب التسجیل : الفصل الرابع 
   التطبیق

 االكساءات المختلفة لبالطات العیناتفحص وتحلیل تسجیل و في استخدمت التي الطرق تناول ھذا الفصل
مرحلة  ، منھا ما حدث بھا من تلفللتوصل الى مكوناتھا المختلفة و عینات المقارنة والتجریبیةالخزفیة أو ال

للتعرف  المیكروسكوب المستقطب –الفحص العینى  – الفوتوغرافيالتصویر التسجیل باالسكتشات الیدویة و
یود األشعة السینیة التحلیل بح – بھا من تغیرات حدثت بسبب التلفحدث ما سطح العینات وعلى طبوغرافیة 

المیكروسكوب اإللكترونى الماسح المزود بوحدة التحلیل العنصرى الدقیق  –لكشف األطوار المعدنیة 
(EDX) –  طریقة  :التحالیل الحراریة ومنھا)DTA( Differential thermal analysis  – ستخدم او

  .میمھا أثناء مراحل ترقبل والخزفیة  البالطاتتسجیل الكمبیوتر فى مجال 
  كساءات الخزفیة االومواد وأسالیب ترمیم بالطات , لتقنیات تصنیع  ریبیةالجـوانب التجـ: الفصل الخامس 

تجارب مختلفة عن تقنیات ضم  األول اإلطار, إطارین الدراسات التجریبیة من خالل  تناول ھذا الفصل
الثاني الخطوات  وتناول اإلطار. المختلفة  على تقنیات التزجیجتجارب ثم ، تصنیع البالطات الخزفیة االثریة 

االستكمال  -  التقویةاللصق و - للبقع واألمالح التنظیف مثلالترمیم ة لمراحل ختلفالمواد المالتجریبیة على 
استبدال نقل وعرض و -الصیانة اإلظھار و -الفواصل و مونات لصق البالط - التشطیبوالتلوین و ھوأسالیب

  .البالطات التالفة 
، ولالكساءات الخزفیة بالمواقع  عامة طرق العالج والصیانة لالكساءات الخزفیة األثــریة: لفصل السادس ا

  األثریة محل التطبیق 
، وثانیا طرق العالج لالكساءات  عامة اوال طرق العالج والصیانة لالكساءات الخزفیةتناول ھذا الفصل 

على  یاتجریبتم تطبیق أفضل النتائج التى تم التوصل إلیھا حیث ، الخزفیة بالمواقع األثـریة محل التطبیق 
 التوثیق المختلفة منھامراحل العالج والصیانة ، من خالل الجدران  على القباب أواإلكساءات  ھذهمن  أجزاء

   . الط الفواصلمعالج  - التقویة – الرتوش اللونیة - االستكمالو التجمیع –إزالة األمالح  – التنظیف –
مع اقتراح ألھم التوصیات التى یجب , في النھایة نوقشت النتائج التى تم التوصل الیھا خالل الدراسة و

المصطلحات  بأھمجانب قائمة  إلى، نھایة الدراسة  فيملخص للبحث باللغة االنجلیزیة  إضافة ثم . تنفیذھا
 . العربیة  أوالبحث وترجمتھا باالنجلیزیة  فيوردت  التي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ummary in EnglishS 
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Title of thesis / A Comparative analytical study to determine the deterioration 
reasons and aspects of the different components to the Ceramic casings in the 
Monumental domes and walls , and the applications of treatment and 
conservation in some Islamic Monumental buildings in Cairo . 

 
:   The research consists of the following six chapters The Summary : 

Chapter one : Ceramic tiles found on the domes and walls of historical Islamic 
buildings and in the selected case studies  
This Chapter discusses the history of ceramic casing on domes and walls in 
monumental Islamic buildings . also deals with ceramic casing which decorates 
walls of Mamluk and Ottoman buildings . Ceramic tiles on niches, facades , sabils . 
the second part dealt with three case studies : Elgamee elazraq , Mustafa Gorbgy 
Mirza mosque and Saraya El Jabal mosque . and Other mosques decorated with 
ceramic tiles were also studied .  
Chapter two : Different components of historical ceramic tiles  
This Chapter focuses on the main components of ceramic casing including 
decorated ornaments under and over glaze , and components of the glaze layer . and 
the manufacture of ceramic casing , the different lining layer , and ceramic tiles 
with luster .  
Chapter three : study of the deterioration aspects and agents of ceramic 
casing found in monumental domes and walls and the selected case studies 
This Chapter includes an analytical study of the different deterioration aspects and 
agents affecting the permanence of ceramic casing found in monumental domes and 
walls . The study deals internal agents , external agents , human-made damage . 
 
 
 
 
 



Chapter four : Methods of examination, analysis, and documentation of 
archaeological ceramic casing and ceramic casing found in the case studies  
This chapter discusses the different methods which used to examine and analyze 
the components of the ceramic tiles . included visual inspection - thermal expansion 
measurements - X-ray diffraction analysis - scanning electron microscope with an 
energy dispersive X-ray (EDX) analyzer ; and differential thermal analysis (DTA) .  
Chapter five : Experimental study  
This chapter discusses the results of the experimental study which performed on 
the different components of ceramic casing and restoration materials . A set of 
ceramic casing samples resembling ancient ceramic casings were prepared in the 
laboratory and were then subjected to many physical and mechanical tests. 
Materials which gave good results were used in the restoration . 
Chapter six : method of treatment and conservation of ancient ceramic casing 
and ceramic casing found in the case studies  
This chapter deals with the treatment and conservation of ceramic casing in 
general and those in the case studies . The tested materials were applied on sections 
of the ceramic casing . The treatment involved several steps according to the status 
of each case , included documentation - cleaning - salt extraction - replacement - 
and consolidation . 
 
At the end comes the results, and the recommendations which advised according 
to the result . 
Finally added Arabic and English references , besides the topics and pictures , 
figures , tables index of the study , beside the English glossary . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


