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دورات العديد من عقد ، تم ٢٠٠٨التعاونية في عام  )MOSAIKON( مبادرة موزايكونطالق بداية ان منذ 

في  مختلفة في مواقع أثرية وذلك صيانتها وحفظها والفسيفساء يبهم على معالجة  رلفنيي الحفظ لتد  التدريب

ة في المنطقة.  وطنيبالتعاون مع السلطات الالتراث يتي لحفظ غمعهد قبل شمال أفريقيا والشرق األوسط من 

في أربع وحدات على   هامتقدي تي تم  ، والا  تستغرق مدتها اثنين وعشرين أسبوع  التي ،ت هذه الدوراتبدر  قد و

المؤسسية لكل    ةز القدرمختلفة، مما عز  دول  من ثماني ا  حكومي  ا  ثالثين موظف أكثر منأكثر من سنتين،  ىمد

 .  ئيتراثها الفسيفسا حفظل دولمن تلك الدولة 

عن ثماني سنوات في   ربوما ي ىالدورات التدريبية اإلقليمية أربع دورات تدريبية مماثلة على مد ت هذهلوت

بالتعاون بين المعهد الوطني التونسي  وذلك ، ٢٠٠١ من عام ءداتبا  يةتونسهورية الالجممواقع مختلفة في  

   غيتي لحفظ التراث. ومعهدللتراث 

 

 دروس نظرية 

ناتال  تقديم تم   ومع ذلك،على التدريب العملي. غيتي لحفظ التراث  تركيز معهد صبنا الرئيسية أوال     مكو 

الفسيفساء بداية   لحفظالدروس في قاعات الدراسة والتي قدمت جوانب مختلفة  تمثلت في إعطاء  بطريقة نظرية 

م إعداد عروض تقديمية  تفقد  ، للتدريب مبادرة موزايكوندورات بالنسبة لأما  حتى إعادة الدفن. ومن التوثيق 

 وعنوانه  ، أن أصدره غيتي لحفظ التراث  معهدسبق لب الذي ـلتكملة الكتي  بواسطة الشرائح للدروس

، وتوفير المواد المرجعية  "(PDF)ملف بصيغة  الفسيفساء في موقعها األصليعلى صيانة  تدريب الفنيين"

 .حفظ التراث في مجال المتاحة الداعمة

رت الفسيفساء في موقعها األصلي، تطو   حفظعلى  ا  أن التركيز األساسي للدروس كان منصب في حينو

في  الموجودة وأعمال الفسيفساء  د تثبيتها،يعتي أ أعمال الفسيفساء المنفصلة وال  الدورات التدريبية لتشمل

التي تحيط في  الجصية المزخرفة، مثل الجدران والجدران  اآلثار المعمارية واألسطح  حفظ وكذلكالمخازن، 

     األثرية.التراث    في مواقع ئيةالفسيفسا اتالغالب باألرضي

ها فريق من والتي أعد   ،التي يتم تقديمها في قاعات التدريس ا  نة من أربعة وعشرين درسإن الدروس المكو  

مين متوفرة  لمبادرة موزايكون، خصيصـا غيتي لحفظ التراث علمين وموظفي معهداالستشاريين والم المرم ِّ

األصلية   هامواقعكل من الفسيفساء في  فنيي حفظن في تدريب وشاركذين يالحفظ لمتخصصي ال كمورد تدريب

 .األخرى بقايا المعماريةالوفي المخازن، باإلضافة إلى 

الحقا   تم كما باللغة الفرنسية، حيث بدأ التدريب أوال  في تونس ثم في المغرب. أعدت قد الدروس أساسا   انتكو

المركز الدولي لدراسة حفظ  من الشرق األوسط بالتعاون مع  دولمن  في لبنان لمشاركينتدريب  إجراء

اللغة اإلنكليزية.  ة بطبع رداصإأيضا    والمديرية العامة لآلثار في لبنان، وتمإيكروم  - وترميم الممتلكات الثقافية 

 .٢٠٢١في عام  متوفرة ومتاحةباللغة العربية   سخةكون النستو

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/pdf/mosaics_conservation/mosaics_conservation_french.pdf
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/mosaics_conservation.html
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  يين على صيانة الفسيفساء في موقعها األصليتدريب الفن " تحت عناوين المنشورة اإلصداراتجانب  إلى 

للتوثيق   كتيبات إضافية"و "(PDF)ملف بصيغة  رالمصو  اللغوي المسرد "و ، "(PDFملف بصيغة )

ل هذه   متوفرة باللغات اإلنكليزية والفرنسيةال) "(PDF)ملف بصيغة  الرقميالفوتوغرافي  والعربية(، تُشك ِّ

 لدعم  حفظ التراثفي مجال  ا  ها مجانتاحتأوموزايكون  ها مبادرةتجت نهيكل المواد التعليمية التي أ الدروس

 .الفسيفساءمجال حفظ في  التدريب المستقبلي

______________________________________________________  

 (PDFجميع الملفات متوفرة بصيغة )

en Français (PDF) 
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 األول الجزء 

  (ا  درس ١٥) ها األصليموقعحفظ الفسيفساء في  

 

 الفسيفساء  أعمال  إلىمة مقد  

 الفسيفساء أعمال توثيق  

 رسومية وفوتوغرافية للتوثيق بالرسم إعداد قواعد 

 ق الفوتوغرافي التوثي 

 السابقة  تالتدخال

 الفسيفساء تلف 

 أرشفة الوثائق 

 حفظ معالجة اللمختلفة  مستويات 

 التنظيف 

 مكوناتهالفسيفساء في موقعها األصلي: الترميم ألعمال مالط 

 ال الفسيفساء في موقعها األصلي: تركيباتهمالط الترميم ألعم

 التثبيت 

 برنامج التدخل والتوثيق 

 تصريف المياه لت  تدخال

 الردم إعادة 

 

 الثانيالجزء 

 دروس( ٤) الفسيفساء المنفصلة حفظ

 

 إلى الفسيفساء المرفوعةمقدمة 
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 :في موقعها األصلي على خرسانة مسلَّحةوإعادة وضعها  التي تم فصلهاالفسيفساء  

 األصلي، والتوثيق موقعها الصيانة في  تدهورها، ومعالجات

 وتوثيقها  ،في موقعها األصليوضعها إعادة 

 المخازن فيحفوظة المحفظ الفسيفساء  
 

 

  على خرسانةوضعها سابقا  لفسيفساء أعيد  جيري الط إعادة التركيب في الموقع األصلي على م:  فيديو)

 (. ٢٠١٨المغرب   ، وليلي،مسلحة

 

 الثالث الجزء 

 دروس(  ٤)وأسطحها المزخرفة  المعماريةلبقايا حفظ ا

 

 :المزخرفةهياكل واألسطح ال

   التدخل للحفظ  توثيقها أثناء أعمال

 السابقة وتوثيقها  تلتدخالا

 وتوثيقها  الحاالت

 لتثبيت وتوثيقها ا  تتدخال 

 

 الرابع الجزء 

 )درس واحد( تخطيط مشروع الحفظ

 مشروع الحفظ  تخطيط
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