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  "دراسة آثاریة فنیة مقارنة " عمائر األمیرة شیوه كار الباقیة بمدینة القاهرة   :عنوان الرسالة 
  
  

  ملخص الرسالة
  

  تنــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة عمــائر األمیــرة شــیوه كــار الباقیــة بمدینــة القــاهرة المدنیــة والجنائزیــة      
كما قام بتحلیل الطرز المعماریة والفنیـة لهـذه العمـائر ، وقـام بالشـرح  ألهـم العناصـر المعماریـة والزخرفیـة 

  :والتأثیرات الفنیة في هذه العمائر ، وتتكون هذه الدراسة من  مقدمة ومدخل تاریخي وخمسة فصول 
  

   واجهتــه التــي ة والصــعوباتوأهمیتــه ، ومــنهج الدراســ الموضــوع اختیــار عوامــلعلــى  المقدمــةواشــتملت 
وأهـم نشـاطاتها االجتماعیـة واألعمـال    كار شیوه األمیرةعلي ترجمة حیاة  فیحتوي  أما المدخل التاریخي

  دراســـة وصـــفیة لقصـــر األمیـــرة شـــیوه كـــار بالمطریـــة  بعنـــوان األول الفصـــلو الخیریـــة ، وأهـــم منشـــآتها ، 
الثالــث  الفصــلو    ة شــیوه كــار بشــارع القصــر العینــيدراســة وصــفیة لقصــر األمیــر  الثــاني بعنــوان الفصــلو 

ــوان ــوان لفصــلا دراســة وصــفیة لقصــر األمیــرة شــیوه كــار بجــاردن ســیتي ،  بعن ــع بعن  وصــفیة دراســة الراب
 الفصــل   الغفیــر بتــرب المعروفــة المنطقــة فــي اســةبالدرّ  ناصــر بمنشــیة والموجــود كــار شــیوه األمیــرة لمــدفن

للطـراز المعمـاري والفنـي ، وأهـم  ةتحلیل دراسة وهي عبارة عن یلیة والمقارنةالدراسة التحل  الخامس بعنوان
 ظهــرت التــي الجدیــدة المعماریــة الظــواهر وبعــض   العمــائر بهــذه الموجــودة والزخرفیــة المعماریــة عناصــرال

 والقـــرن عشـــر التاســـع القـــرن فـــي المدنیـــة بالعمـــائر األســـبلة إلحـــاق كظـــاهرة كـــار شـــیوه األمیـــرة قصـــور فـــي
  . العمائر لهذه مقارنة دراسة بعمل الباحث قام كما   عشرینال
  :الخاتمة وتتضمن أهم النتائج أهم النتائج التي توصلت إلیها دراسة هذا الموضوع  

  



استعرض الباحث منشآت األمیرة شیوه كار الباقیة منها في مدینة القاهرة ، وتضمنت أربع  -١
العیني ، وقصر جاردن سیتي ، كما أن لها مدفن  قصور وهي قصر المطریة ، وقصر شارع القصر

موجود بمنشیة ناصر بالدراسة ، وتعتبر هذه الدراسة نشر جدید لبعض هذه العمائر السیما قصورها 
  . المختلفة التي لم یتناولها أحد من بعد 

یل اشتملت عمائر األمیرة شیوه كار على عدة طرز معماریة وفنیة مختلفة ، وقام الباحث بتحل -٢
  .هذه الطرز والعناصر المعماریة والزخرفیة ومقارناتها ببعض 

تمكن الباحث من تأریخ قصر المطریة ومعرفة أصل وتاریخ إنشائه ، من خالل النقش الكتابي  -٣
  .أعلي كتلة السبیل الملحق بالقصر 

دس النمساوي قام الباحث بترجیح المهندس الذي قام ببناء عمائر األمیرة شیوه كار ، وهو المهن -٤
  . أنطونیو الشیاك 

قام الباحث بنشر عدة وثائق هامة عن هذه العمائر السیما قصر شارع القصر العیني والذي  -٥
  . یشغله مبنى مجلس الوزراء حالیًا 
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         Abstract of thesis 

 
      The researcher study Remaining Buildings of Princess Chivekiar in Cairo 
civil and funeral of it , also analyzed architectural and artistical styles for these 
buildings , and he explained architectural and ornamental elements , artistical 
influences . he divided his research to Introduction and  Historical 
iterance and five chapters , 
 
Introduction : 
It contained factors of subject choice , research method , difficulties that faced 
him and most important resources and references that he depent on . 
 Historical iterance : 
Contained princess Chivekiar biography and her social activities and buildings. 
First chapter : 
 Description of palace of princess Chivekiar in Matariyya "museum of prince 
Mohamed Wahid El-Din under construction" . 
second chapter : 
 Description of palace of princess Chivekiar in Kasr El- Aini street 
 " current building of Egyptian council of ministers" . 
 Third chapter : 
 Description of palace of princess Chivekiar in Garden City 
 " Kasr el Doubara school for language now " .                                            
fourth chapter : 
Description of mausoleum of princess Chivekiar in Manshit Nasr in El- Drassa.  
chapter five : 
 Comparative and analytical study . 
 
conclusion : It contains the most important results ; 
 



1-The researcher reviewed remaining buildings of princess Chivekiar in Cairo  
that  includes four palaces( palace of El Matariyya - palace of Kasr El-Aini 
street- palace of Garden City and her mausoleum  in manshiat Nasser . This 
study is a new post for some of these buildings, especially her palaces  which 
not dealt with one from a distance. 
2-Buildings of princess Chivekiar  Included  several different architectural and 
artistic styles are, the researcher analyzed these models and the architectural  
and decorative elements and he compared them . 
3-The researcher managed to date the palace of El –Matariyya through 
the inscription above the sabil attached to the palace . 
4-The researcher guessed the engineer who built buildings of Princess 
chivekiar is (an Austrian engineer) Antonio Lasiac. 
5-The researcher has published several important documents for 
these buildings, especially Palace of Kasr Al-Aini Street, which occupies a 
building the Council of Ministers today. 
 

  
  

 



 


