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ًوىرج ()23
عبيؼخ  /أكبزًَُخ :وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهس :انًؼهس انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُمُخ -انزغًغ انربيس
لسى :انعذطفـــخ

تىصٍف هقشس دساسً الفصل الذساسً الثبًً  -للؼبم الجبهؼً ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًمطض
انطيع انكىزٌ 3119

انزرصص :انعذطفخ

اسى انًمطض :رطيُى عساضَبد

انفطلخ  /انًسزىٌ :الثالثة ـ
فصل ثان

ػسز انىحساد انسضاسُخ َ ( )4) :ظطٌ (  + ) 2ػًهٍ () )2

اكسبة انطالة انًهبضاد انالظيخ نزطيُى انغساضَبد وططق انصُبَخ
انًرصصخ نهغساضَبد وانزحمك يٍ أصبنخ انهىحبد انفُُخ انًطرجطخ
 -2هسف انًمطض :
ثبنغساضَبد
ً
 -3انًسزهسف يٍ رسضَس انًمطض :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًمطض لبزضا ػهً:
أ -انفهى وانًؼطفخ:

أ) 1
أ) 2
أ) 3

ة -انًهبضاد انصهُُخ:

يعدد مظاهر تلف اللوحات الفنية

يحدد طرق ترميم هذه المظاهر

يصنف طرق الوقاية والصيانة للمحافظة علي الجداريات

ة)1

َىضح كُفُخ حسوس انزهف

ة)2

َرزبض ططق انزطيُى نهغساضَبد انًرزهفخ

ة)3

َزحمك يٍ اصبنخ انغساضَبد ثؼس رطيًُهب

ط -انًهبضاد انًهُُخ انربصخ طَ - 1سزطعغ ططق اسزُسبخ انهىحبد انفُُخ
ثبنًمطض:

طَ -2ؼسز ططق انزطيُى انؼًهُخ نهىحبد انغساضَخ
طَ -3صكط أيضهخ نهىحبد انًحسزح يٍ انغساضَبد

ز – انًهبضاد انؼبيخ:

زَ -1زؼطف ػهٍ كُفُخ رعوَط انهىحبد نهزأكس يُهب
زَ -2زحمك يٍ اصبنخ انغساضَبد ػهً يط انؼصىض
زَ -3سزرسو انىسبئم انزكُىنىعُخ انحسَضخ

الهٍئخ القىهٍخ لضوبى جىدح التؼلٍن واالػتوبد

األسجىع

ػذد السبػبد

 - 6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة شوي

هحبضشح

 - 5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

انًىضىع

تذسٌت ػولى

 -4يحزىي انًمطض:

1

انزؼطف ثبنًمطض واهسافه ويزطهجبره

4

2

2

2

انزمُُبد انًسزرسيخ فٍ انزصىَط انعَزٍ

4

2

2

3

انزمُُبد انًسزرسيخ فٍ انزصىَط انعَزٍ

4

2

2

4

ايزحبٌ رحطَطٌ  +شفىٌ

4

2

2

5

يؼطفخ اسجبة اَىاع انزهف انزٍ رصبة ثهب انهىحبد انعَزُخ

4

2

2

6

يؼطفخ اسجبة اَىاع انزهف انزٍ رصبة ثهب انهىحبد انعَزُخ

4

2

2

7

ططق ػالط هصح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب انهىحبد انعَزُخ

4

2

2

8

ايزحبٌ رحطَطٌ  +شفىٌ

4

2

2

9

ططق ػالط هصح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب انهىحبد انعَزُخ

4

2

2

11

ططق ػالط هصح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب انهىحبد انعَزُخ

4

2

2

11

ططق ػالط هصح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب انهىحبد انعَزُخ

4

2

2

12

اػساز ًَبشط يسزُسرخ واحساس ثهب رهفُبد صى َمىو انطالة ثؼالط
هصح انزهفُبد

4

2

2

13

اػساز ًَبشط يسزُسرخ واحساس ثهب رهفُبد صى َمىو انطالة ثؼالط
هصح انزهفُبد

14

اػساز ًَبشط يسزُسرخ واحساس ثهب رهفُبد صى َمىو انطالة ثؼالط
هصح انزهفُبد

15

يُبلشخ ورمُى يبرى اَغبظح يٍ اػًبل انطالة











هحبضشاد
هٌبقشبد وػشوض تؼلٍوٍخ
توبسٌي تطجٍقٍخ
حل هشكالد
هشبسٌغ تطجٍقٍخ
إجشاء ثحىث
تجبسة هؼولٍخ
صٌبساد هٍذاًٍخ
التؼلن التؼبوًً
التؼلن اإللكتشوًً



الؼصف الزهًٌ
 هحبضشاد ( سبػبد هكتجٍخ )
 هٌبقشبد وػشوض تؼلٍوٍخ
 توبسٌي تطجٍقٍخ

4
4
4

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

2
2
2

2
2
2
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انمسضاد انًحسوزح









حل هشكالد
هشبسٌغ تطجٍقٍخ
إجشاء ثحىث
تجبسة هؼولٍخ
صٌبساد هٍذاًٍخ
التؼلن التؼبوًً
التؼل اإللكتشوًً



الؼصف الزهًٌ
اهتحبى ًظشي



☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 7رمىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزرسيخ

ة -انزىلُذ

ط -رىظَغ انسضعبد

إيزحبٌ َظطٌ
رمُُى يشطوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووعجبد يُعنُخ
يُبلشبد ورمُُى أزاء صفٍ
اذزجبض ػًهٍ
انًالحظخ
انًمبثالد
انزمىَى انشرصٍ نم انت
يهف اإلَغبظ
إيزحبٌ َظطٌ  :االسجىع  ، 2االسجىع 21
ركبنُف ووعجبد يُعنُخ  :اسجىػُب
يُبلشبد ورمُُى أزاء صفٍ  :اسجىػٍب

☑
☐
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☐

-

اهتحبى ًهبٌخ الؼبم

-

تسلٍن اللىحبد الؼولٍخ والوٌبقشخ واالثحبث
الجوبػٍخ(تكلٍف وواججبد هٌضلٍخ )

%31

-

حضىس وتفبػل(هٌبقشبد وتقٍٍن اداء صفً)

%21

 اهتحبى تحشٌشي .1انًغًىع انكهً

% 01

21
%111

%

الهٍئخ القىهٍخ لضوبى جىدح التؼلٍن واالػتوبد

 – 8لبئًخ انكزت انسضاسُخ وانًطاعغ :
أ – يصكطاد
ة -كزت يهعيخ

عـ  -كزت يمزطحخ

ز -زوضَبد ػهًُخ
أو َشطاد  ...اند

تشهٍن اللىحبد الجذاسٌخ – د.سبهٍخ فىصي ػلً  -الوؼهذ الؼبلً للفٌىى التطجٍقٍخ ثبلتجوغ
الخبهس

 The ecology of building materials /Bjorn berge زنُم االسكُسضَخ انزبضَرٍ و االصطٌ َ .سطسخ ػجس انؼعَع  .انًغهس االػهًنالصبض
يصطفً ػطُخ  :انًُهظ انؼهًٍ نسضاسخ ركُىنىعُب ورطيُى وصُبَخ انهىحبد انعَزُخ ،
انمبهطح
OSBORNE , H : THE OXFORD COMPANION TO ART .
OXFORD UNIVERSITY PRESS. 1987
COREMANS P : CLIMATE AND MICROCLIMATE IN : THE
CONSERVATION OF CULTURAL PROPERTY THE
UNESCO PRESS 1975
CASSIO , A. NARDI, R : ESEMPI DI CONSERVAZIONE IN
SITU DU MOSAICS NO . 3 , ICCROM , 1983,
يحًس ػجس انهبزٌ يحًس  :رطيُى وصُبَخ االصبض غُط انؼضىَخ كهُخ االصبض – عبيؼخ
انمبهطح  ،يكزجخ ظهطاء انشطق
ػجس انًؼع شبهٍُ  :ططق صُبَخ ورطيُى االصبض وانًمزُُبد انفُُخ  ،انهُئخ انًصطَخ
نهكزبة
يصطفً ػطُخ ػجس انغىاز  :انزمطَط انفٍُ نصُبَخ ورطيُى انهىحبد انعَزُخ  ،يشطوع
يزحف انًغىهطاد انًهكُخ  ،ثحش غُط يُشىض
صبنح احًس صبنح  :يحبضطاد فٍ ػالط وصُبَخ االحغبض وانًجبٍَ انحغطَخ لسى
انزطيُى كهُخ االصبض
احًس اثطاهُى ػطُخ  :ػالط وصُبَه انفسُفسبء  ،رطجُمب ػهً فسمُخ انفسُفسبء انطذبيُخ
ثبنًزحف انمجطٍ  ،ضسبنخ يبعسزُط ،كهُخ االصبض عبيؼخ انمبهطح
حسبو انسٍَ ػجس انحًُس ركُىنىعُب صُبَخ ورطيُى انًمزُُبد انضمبفُخ  ،انهُئخ انًصطَخ
انؼبيخ نهكزبة
يحًس ػجس انهبزٌ يحًس  :زضاسبد ػهًُخ فٍ رطيُى وصُبَخ االصبض غُط انؼضىَخ ،
لسى رطيُى االصبض – كهُخ االصبض – عبيؼخ انمبهطح  ،يكزجخ ظهطاء انشطق
O BRIEN ,P., 1990 . AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE
EFFECT OF SALT EROSION ON POTTERY , JOURNAL OF
ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 17,393-401 .
PEARSON , C 1987 DETERIORATION OF CERAMIC ,
GLASS AND STONE , IN , CONSERVATION OF MARIN
ARCHAEOLOGICAL OBJECTS , BUTTERWORTH,
LONDON , PP.
- VAZ , M.F , PIRES, J . AND CARVALHO , A . P . 2008
EFFECT OF THE IMPREGNATION WITH PARALOID
B -72 ON THE PROPERTIES OF OLD PORTUGUESE
CERAMIC TILES JOURNAL OF CULTURAL
HERITAGE 9 , 269 – 276.

أسزبش انًبزح  :أ.و.ز .سبيُخ فىظٌ ػهٍ

انمبئى ثأػًبل ضئُس يغهس انمسى انؼهًً  :أ.و.ز /سبيُخ فىظٌ ػهٍ

