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  عنوان الرسالة

زجاج  األثرى المعشق دراسة األسالیب العلمیة للمعالجات اللونیة الحراریة المطبقة على ال
تطبیقًا على نموذج مختار " لوضع منهج علمى لترمیمه وصیانته" بالرصاص   

  

  :ملخص الرسالة  
فن الزجاج المعشق بالرصاص ، الذى جمع بین تقنیة التعشیق  رانتشر فى قصور مص   

إلیها نوافذ ونظرًا لحالة التدهور التى وصلت . والتلوین بالملونات الحراریة المختلفة والصبغات
الزجاج المعشق الموجودة فى قصور مصر الزاخرة بالعدید من األعمال الفنیة  التى تتضمن 

وتكمن مشكلة البحث فى أن األعمال . تقنیات عالیة الجودة فى إنتاج الزجاج المعشق المرسوم 
ثر مكوناتها الفنیة المنفذة بالملونات الحراریة المطبقة على الزجاج األثرى المعشق بالرصاص تتأ

بعوامل تلف داخلیة وخارجیة مختلفة ، مما یعرضها للعدید من مظاهر التلف المختلفة أكثر من 
مما . الزجاج الحامل لها ، والتى تتسبب فى الفقد الكلى لهذه الملونات فى بعض الحاالت 

یثة لترمیم یستوجب االتجاه إلى دراسة تلك العوامل المتلفة ، والوصول إلى الطرق العلمیة الحد
الملونات الحراریة المطبقة على الزجاج المعشق بالرصاص وصیانتها ، والتى تمثل أخطر 

دراسة األسالیب العلمیة ( لذا یناقش هذا البحث . المشاكل ألعمال الزجاج المعشق بالرصاص 
لوضع منهج " للمعالجات اللونیة الحراریة المطبقة على الزجاج  األثرى المعشق بالرصاص 

یهدف البحث إلى دراسة تاریخ تقنیات الملونات الحراریة ، حیث )  "لمى لترمیمه وصیانتهع
المطبقة على الزجاج المعشق بالرصاص ، واهم مظاهر التلف التى تظهر علیها للوصول إلى 

الدراسات وذلك من خالل .األسس العلمیة السلیمة لعالج وترمیم وصیانة هذا اإلرث الحضارى 
تقسیم البحث النظریة ، والتحلیلیة العلمیة ، والتجریبیة، والتطبیقیة ، التى تم عرضها من خالل 

    -:هى  أبوابإلي أربع 
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  األول الباب                                       
دراسة تاریخیة ونظریة للملونات الحراریة المستخدمة على األسطح الزجاجیة المعشقة  "
  " لرصاص وعوامل ومظاهر تلفهابا

  الثانىالباب  
دراسة تسجیلیة تحلیلیة لطبقات األلوان المختلفة المطبقة على سطح الحشوات األثریة  الزجاجیة  "

  " )موضوع البحث ( المعشقة بالرصاص 
  
  الثالثالباب  

لمعشقة دراسة تجریبیة لطرق ومواد الترمیم المقترحة لعالج الحشوات األثریة  الزجاجیة ا" 
  . ، واألكاسید الملونة المستخدمة فى االستكمال اللونى" ) موضوع البحث ( بالرصاص 

  
  الرابعالباب  

موضوع البحث ( لزجاجیة المعشقة بالرصاص  دراسة تطبیقیة عملیة لعالج الحشوات األثریة ا" 
  " .وطرق صیانة الحشوات األثریة ) 
  

صل إلیها من خالل البحث ثم عرض لتوصیات ثم أنتهي البحث بعرض النتائج التى تم التو 
و نحاول أن تسهم هذة الدراسة فى تنمیة الدراسات التكنولوجیة . لنتائج لتلك االبحث تبعًا 

المتخصصة فى مجال ترمیم وصیانة النوافذ الزجاجیة األثریة المعشقة بالرصاص وأن یكون لها 
  . أثر فعل على العاملین و المتخصصین فى هذا المجال 

  
  أشرف                                                 
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