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  .كیب صخریة صخریةعالج وصیانة المنشآت األثریة المشیدة على ترا دراسة :عنوان الرسالة 
  "تطبیقُا على مسجد وقبة شاهین الخلوتى بسفح جبل المقطم " 

: :تم تقسیم الرسالة إلى أربعة فصول، وفیما یلي نعرض لهذا التقسیم : ملخص

عمــارة المســجد مــن الفــتح حتــى الفتــرة وتطور  مصــرلتضــمن دراســة تاریخیــة عــن الفــتح اإلســالمى  :الفصصصل األول  
التكــــوین الجیولــــوجى والســــمات الجیوموفولوجیــــة للتراكیــــب و نظریــــة لموقــــع الدراســــة الفلكــــى دراســــة  مــــع العثمانیــــة
والوصــف  التخطــیط العــامدراســة  إلــى باألضــافة .مــع دراســة طبیعــة التراكیــب الجیولوجیــة لجبــل المقطــم ôالصــخریة
  .وصاحب هذه الدراسة مساقط وصور توضیحیة  لمجموعة شاهین الخلوتى المعمارى

المونــات و  الطــوب المحــروقو باألحجــار  والتشــیید قــدیماً  البنــاء تقنیــاتتضــمن دراســة تفصــلیة عــن :  ǎنيالفصصصل الثصص  
مــا تــم رصــده مــن مظــاهر التــدهور والتلــف بالنســبة لمجموعــة  تضــمنو . هالخصائصــ ةالمحســن واألضــافات القدیمــة

خارجیـة  تلـف بمكونـات مـواد البنـاء، وعوامـلتخـتص  والتى قسمت إلى عوامـل تلـف داخلیـة النشـأه  شاهین الخلوتى
تواجـد لوأسباب التـدهور لمشـكلة البحـث مع دراسة نوعیة لطبیعة تفرض نفسها على األثر وتسبب تدهور مكوناتة ، 

  عـدم إتـزان وثبـات للمنشـأا الصـخور مـن األنزالقـات الصـخریة و میكانیكـ علـم هینطبق علیـ األثرعلى منحدر صخرى
  .طبیعیةبالكوارث ال وتأثرها

ـــذرى وال تضـــمن عـــرض لطـــرق وأســـالیب الفحـــوص العلمیـــة :الفصصصصل الثǎلصصصث ـــة االمتصـــاص ال  میكروســـكوببطریق
 مــع   لعینــات قیاســیة لمجمــل مــواد البنــاء الســینیة والمیكروســكوب االلكترونــى الماســح، المســتقطب وحیــود األشــعة
 .النتائج وتفسیر بمناقشة وٕانتهاء  كانیكیةالمیو  لخواص الفیزیائیةودراسة اw الطفلة دراسة نوعیة لتحدید معادن

ــة للمنشــأل التــرمیم األنشــائى دراســة عــن أعمــال تضــمن :الفصصصل الرابصصع  والحــد مــن  تــدعیم وتقویــة الصــخور الحامل
وٕاعــادة البنــاء  واإلحــالل المؤقــت والصــلب التــدعیمأعمــال و األساســات وتقویة تــدعیم وأعمــال  األنهیــارات الصــخریة
طــرق و  المختلفــة التنظیــف أســالیب إلــى األثــرى، باألضــافة عناصــر المنشــأ لكافــة ج الشــروخوتــرمیم الحــوائط وعــال
عینــــات التقنیــــات التقویــــة لآلثــــار الحجریــــة وتطبیــــق المقویــــات علــــي  مــــع تقــــدیم دراســــة عــــن  اســــتخالص األمــــالح

  .الماسح األلكترونى وتقییم العینات المعالجة بالمیكروسكوب Éریةالصخ


