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 المستخلص:

التقنيات التي لها دور هام في التشكيل المعدني لما لها من ألوان  أحدسطح المشغوله المعدنية  علىيعتبر تطبيق المينا  

العمل الفني  علىاللون من أهم العناصر الجمالية التي تؤثر  الجماليات، فيعتبراألسطح المعدنية بالعديد من  ومالمس تثري

ت المعدنية مما يساهم في تحقيق هدف فعندما يتوافق اللون مع الخلفية فأنه يرفع من القيمة التشكيلية والتعبيرية للمشغوال

 الفنان في إعطاء العمل الفني قيمة جمالية، فالمينا عملية أندماج لطبقات من الزجاج على السطح المعدني 

صياغة الحلي المصري القديم مما زاد من رونقها منذ أيام ما قبل األسرات  الكريمة فيوقد دخلت األحجار نصف  

 ورقة صنعهال مميزة أبهرت العالم كله في جمالها أستطاع أن يحقق لنا أعما

وتتميز عضوي نباتي او حيواني  أصلمعدني الفلزي او  أصلاألحجار الشبة كريمة هي تلك األحجار التي قد تنتمي ال 

 من الصفات المظهرية  بالعديد

تحسين مواصفاتها و معالجاتها و لقد توصل األنسان منذ زمن بعيد إلي معالجات عديدة لألحجار الكريمة والشبه كريمة ل

من هذه الطرق المعالجة الحرارية و التي يمكن أن يكون لها أثرها على أسطح المشغولة المعدنية و يمكن الجمع بين المينا 

واألحجار شبه الكريمة فالجمع بينهما يعطي تأثيرات لونية وملمسية علي السطح المعدني مما يثري القيم التشكيلية 

فمن خالل هذا الجمع يمكن معالجة الشقوق في األحجار شبه الكريمة ومشاكل الصياغة، ويعتبر وسيلة من للمشغولة 

وسائل الوصل الدائم للمعدن كما أنها تعمل علي تأكيد اللون أو تغيره في بعض األحجار والبعض األخر تزداد شفافيتها 

 عند التعرض للحرارة

الكريمة بالمعالجات الحرارية له أثر على السطح المعدني مما يثري  االحجار شبةولذلك يمكن ان يكون للجمع بين المينا 

 وعلية تتحددمن متغيرات الجمع بينهما بتأثير الحرارة  والتعبيرية الناتجةالمشغولة المعدنية عن طريق التنوعات التشكيلية 

 مشكلة البحث في:

 الكريمة؟ واألحجار شبةليات الجمع بين المينا جما والكشف عنكيف يمكن إثراء أسطح المشغولة المعدنية 

 المينا الحرارية، المشغولة المعدنية الكريمة،األحجار شبة  الكلمات المفتاحية:
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