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  المخطوطات والمواد العضویة وصیانة ترمیم عالج و:التخصص 

:  المشرفون على الرسالة   
محمود حسام الدین عبد الحمید/ د . أ  

سوسن سید درویش/ د .م. أ  
 ھشام محمود إمام/ د. م   . أ

على خواص  )FOXING(الـ  تطبیقیة لتقییم تأثیر بقع تجریبیة دراسة : (عنوان الرسالة 

على نماذج  مع  تطبیق طرق حدیثة للعالج والصیانة تطبیقاً ثریة األ المخطوطات الورقیة

  ) مختارة للبحث

  : ملخص الرسالة 

 على خواص المخطوطات الورقیة)  FOXING(الـ  تطبیقیة لتقییم تأثیر بقع تجریبیة دراسة "  الرسالة بعنوان 

تقع الرسالة في أربعة و .على نماذج مختارة للبحث مع تطبیق طرق حدیثة للعالج والصیانة ، تطبیقاً األثریة 

ي إلى مقسمة إلى محتوى نظري وتحلیلى وتجریبي، ومحتوى عملي تطبیقي، ویھدف المحتوى النظر فصول

ویقع المحتوى النظري في الفصل  تقدیم الموضوعات التي تتصل باألبحاث التحلیلیھ و التجریبیة والتطبیقیھ،

األول ، والدراسھ التحلیلیھ فى الفصل الثانى  والمحتوى التجریبي في الفصل الثالث، والمحتوى العملي التطبیقي 

وتأثیرھا على خواص  Foxingدراسة أسباب بقع الـ   " :الفصل األول وعنوانھ كالتالى  . في الفصل الرابع 

نتشار بقع یة إلتاریخستھل الفصل بدراسة حیث ا "مع مقترحات العالج والصیانة اآلثریة المخطوطات الورقیة 

على   Foxingوترجع أسباب ومیكانیكیة تكوین بقع الـمختلفة ،  و تقسیمھا إلى ثالثة أنواع Foxingالـ 

ویستخدم فى ذلك مواد التبیض فى إزالة بقع  المختلفة  المخطوطات الورقیة القدیمة إلى العدید من العوامل

المتواجده على أوراق Foxing باإلضافة إلى إستخدام اإلنزیمات وأشعة اللیزر فى إزالة بقع الـ   Foxingالـ

دراسة تحلیلیة معملیة لتحدید أسباب " والفصل الثانى عنوانھ . المخطوطات والمطبوعات الورقیھ القدیمة 

ھذه الدراسة معرفة التركیب  تتناولو على المخطوطات الورقیة اآلثریة Foxing  الـ  ومیكانیكیة تكون بقع

الموجودة على المطبوعات والمخطوطات الورقیة   Foxingالكیمیائى والمكونات التى تتركب منھا بقع الـ 



بغیة الوصول إلى المواد والطرق  المناسبة إلزالة ھذه البقع دون التأثیر على خواص المطبوعات القدیمة 

ببقع الـ  ةوالمخطوطات الورقیة القدیمة وذلك من خالل القیام بالعدید من التحالیل العلمیھ للعینات الورقیھ المصاب

Foxing یبدأ الجانبو " الدراسة التجریبیة"  والفصل الثالث وعنوانھ .  والعینات الورقیھ غیر المصابة 

التجریبى من الرسالة بتصنیع عینات ورقیة حدیثة كى تشابھ أوراق المطبوعات والمخطوطات الورقیة القدیمة 

فى طبیعتھا وظروفھا رغبة فى الحصول على نتائج علمیة أقرب إلى الدقة والواقع والتى من خاللھا نستطیع أن 

خطىء  وأھمھا خامة القطن طبوع مخاطر ومصادفات التجارب التى قد تصیب أو تُ نجنب تراثنا المخطوط والم

مع تنمیة بقع الـ والكتان على إعتبار ھذه الخامات تمثل المادة األساسیة للمطبوع والمخطوط موضوع الدراسة ، 

Foxing   ًویتناول عالج " التطبیقیة الدراسة " والفصل الرابع وعنوانھ   .على العینات الورقیة المصنعة حدیثا

القدیمة الموجود بالمكتبة المركزیة للمخطوطات  وترمیم الجزءالرابع من موسوعة وصف مصر آلثار مصر

القاھرة كجانب تطبیقى من الدراسة على أساس التطبیق العملى للنتائج التى تم التوصل إلیھا فى باإلسالمیة 

  .الجانب التجریبى 

 


