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 ياجسخيش الذرجت: 

 حشييى انًباَى األثشيت وانخاسيخيت التخصص:

 المشرفىن على الرسالت:

سماأل  الجامعت الكليت القسم 

 جايعت انقاهشة كهيت األثاس قسى انخشييى أ.د. انسيذ يحًىد انبُا

 

 عنىان الرسالت:

توالشىاهذ األثري ستكمال للمبانى األثريت إستناداً على الىثائق التاريخيتإعادة البناء واال  

 تطبيقاً على نمارج مختارة بمذينت القاهرة

 ملخص الرسالت:

 يُقسى انبحث إنى سخت فظىل يًكٍ إيجاص يهخض نها فى يا يهى:

 

 :جزاء منهاأو فقد أهيار المبانى مسببات التلف المؤدية إلن لفصل األول:ا

و فقذ بعغ أَهياس انًباَى فى هزا انفظم حى حُاول عىايم ويسبباث انخهف ويظاهشها وانًؤديت إل

ونقذ  سخكًال وإعادة انبُاء،يحخاج فيها نال تعم انًبُى فى حانعُاطشها اإلَشائيت وانًعًاسيت وانضخشفيت وانخى حج

 .بششيت وطبيعيت وعيىب إَشائيت وعىايمحى حقسيى حهك انعىايم إنى عىايم جيىنىجيت 

 

 :جراءاتمواثيق الدولية التى تحكم هذه اإلستكمال والقواعد والعادة البناء واالإمفهوم  الفصل الثانى:

ويُاقشت سخكًال، كزنك عشع يفهىو كالً يٍ إعادة انبُاء واال وفى هزا انفظم حى عشع وحىػيح

 سخكًال نهًباَى انخاسيخيت بانًىاثيق انذونيت.دة انبُاء واالانُظىص انىاسدة فى شأٌ أعًال إعا

انخاسيخيت يثم حشييى يباَيها انًذٌ انخاسيخيت انخى قايج بئعادة بُاء وبعغ وحخهم هزا انفظم انحذيث عٍ 

 .)واسسى ، َىحشداو(

 

 

 



 :ثريةستكمال للمبانى األعادة البناء واالإعمال الترميم بأالمصادر التى يعتمد عليها فى  الفصل الثالث:

أعمال الترميم بإعادة البناء التى يعتمد عليها فى وفى هذا الفصل تم تناول شرح وتحليل المصادر 

مجال الترميم  هد األثرية فىوالدور البالغ األهمية للوثائق والدالئل التاريخية والشوا ستكمال للمبانى األثريةواال

 ستكمال للمبانى األثرية والتاريخية.بإعادة البناء واال

ستكمال للمبانى األثرية بإعادة البناء واال عمال الترميمأثار العربية فى توجهات لجنة حفظ اآل الفصل الرابع:

  :بمدينة القاهرة

التى حملت على عاتقها حفظ وصيانة  نظراً ألن لجنة حفظ اآلثار العربية تعتبر من أولى المؤسسات

وترميم المبانى األثرية فى مصر والتى عملت فى وقت وصلت فيه معظم اآلثار إلى حالة كبيرة من التدهور 

وفقدت الكثير من أجزائها لذا كان من الضرورى أن يتم إلقاء الضوء على البدايات األولى ألعمال حفظ وترميم 

ال البحث و فى هذا الفصل تم القيام بدراسة تحليلية لتوجهات لجنة حفظ اآلثار المبانى األثرية فى ما يخص مج

 ستكمال التى قامت بها ببعض المبانى األثرية. عمال الترميم بإعادة البناء واالالعربية فى أ

 ستكمال فى ضوءعادة البناء واالحالة لبعض المبانى التى تم لها أعمال ترميم بإدراسة  الفصل الخامس:

 والشواهد األثرية بمدينة القاهرة: والدالئل التاريخية الوثائق

ستكمال التى تمت مؤخراً ببعض اء واالفى هذا الفصل تم إلقاء الضوء على أعمال الترميم بإعادة البن

المبانى األثرية بمدينة القاهرة، وتقييم أعمال الترميم التى أجريت بها فى ضوء الوثائق والشواهد األثرية 

الئل التاريخية المتوافرة عن المبنى مع إيضاح الموافق من تلك األعمال لما ورد بالوثائق والمخالف منها والد

 أيضاً.

 :جزاء منها بمدينة القاهرةبعض المبانى األثرية الفاقدة ألدراسة تطبيقية على  الفصل السادس:

والدالئل التاريخية والشواهد  إلمكانية إستخدام الوثائقوضـع دراسة تطبيقية لتم تخصيص هذا الفصل 

 . ثـريةالـمبانى األ ستكمال األجزاء المنهارة والمفقودة ببعضااألثرية وتوظيفها فى إعادة بناء و

وفى هذا الفصل تم إختيار إثنان من المبانى األثرية األول، منزل يرجع للعصر العثمانى وهو )منزل السادات 

ستكمال، أما المبنى الثانى فهو مسجد أثرى يرجع للعصر ادة البناء واالأعمال ترميم بإعالوفائية( حيث تمت له 

 المملوكى وهو )مسجد أيدمر البهلوان( مئذنته فاقدة جزء منها منذ فترة زمنية طويلة.

 المشرف على الرسالت                                                                      

 السيذ محمىد البناأ.د.                                

 

                                                                                                                                انًباَى األثشيت وانًذٌ انخاسيخيتأسخار حشييى وطياَت                                                                    

  جايعت انقاهشة  -كهيت اآلثاس                                                                  


