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دراسة حتليلية لرتميم الفسيفساء األرضية البيزنطية تطبيقاً على أحـد النمـاذج : عنوان الرسالـة 

  املختارة من سيناء 
  ملخـــص الرسالة

وسبب تلك النشأة وظهور مایعرف بالفن البیزنطى تناول نشأة اإلمبراطوریة البیزنطیة ،         
، كما تناول   خالل عصر اإلمبراطوریة انتشرت ات الفسیفساء التىوتأثیره على تطور و ممیز 

  .تقنیة تصنیع الفسیفساء والخامات واألدوات المستخدمة فى التنفیذ 
ودراسة عوامل التلف وهى داخلیة تتضمن عیوب التصنیع للخامات المستخدمة فى تنفیذ       

التلف المیكانیكى ، التلف الكیمیائى : الفسیفساء ، وعیوب التشغیل والتركیبب و خارجیة تتضمن 
، والتلف البیولوجى من تأثیر كائنات حیة دقیقة ، وتلف بشرى متعمد وغیر متعمد ویضاف إلیه 

  .أیضًا الكشف األثرى الخاطئ أثناء أعمال التنقیب 
زوعة وتلى ذلك األسباب التى تستدعى النزع ، والحوامل البدیلة التى یتم تركیب الفسیفساء المن   

ج وترمیم سطح الفسیفساء من مع استعراض لممیزات وعیوب كل حامل على حدة ، ثم عال
تنظیف میكانیكى وكیمیائى واستخالص لألمالح ، وتقویة للمناطق الضعیفة ، واإلستكمال وطرقه 
المختلفة والنظریات التى تحكم عملیة اإلستكمال ، كما تناول مسألة التخزین والشروط الواجب 

  .توافرها فى مواد وخامات المخازن 
لمواد وخامات الحوامل البدیلة ، والتجریب على كل حامل إلستنباط ثم  الفحوص والتحالیل      

أفضل حامل بدیل إلستخدامه عند التطبیق ، كما تناول إستخدام المواد المؤخرة للحریق ، ثم 
  .أفضل المواد المستخدمة فى التقویة 

ثم إتباع الطرق والجانب الثانى شمل التجریب على تنفیذ عینة من الفسیفساء وٕاجراء التقادم علیها 
  .المستخدمة فى النزع وٕاعادة التركیب واإلستكمال علیها 



موضوع ( فقد تناول جمع الدراسات التاریخیة واألثریة عن أرضیة الفسیفساء ما الجانب التطبیقىا
ثم إجراء الفحوص والتحالیل على عینات من مكعبات الفسیفساء ودراسة التلف الواقع ) الدراسة 

  .ال النزع وٕاعادة التركیب على حامل جدید علیها ، ثم أعم
  .ثم اإلستكمال والتقویة والعزل لألرضیة الفسیفساء موضوع البحث 

  .ثم إنتهى البحث بمجموعة من التوصیات التى تم التوصل إلیها من خالل الدراسة 
 منى فؤاد على / د . أ                                      


