
 
 

 
      

  أحمد محمد يوسف تعلب  اإلسم
  برج نور الحمص ـ أجا ـ دقهلية.  م ١٨/٧/١٩٨٢  تاريخ وجهة الميالد

  ماجستير  الدرجة
  آثار إسالمية  التخصص 

  .محمد حمزة اسماعيل الحداد / د .أ  المشرفون على الرسالة
  .العربي صبري عمارة / د 

   سرة العلويةلى نهاية عصر األإن العصر المملوكى عمارة األحواش فى القاهرة م  عنوان الرسالة 
  .دراسة حضارية آثارية 

تھدف الرسالة إلى إلقاء الضوء على نمط ھام من أنماط العمارة المدنیة   ملخص الرسالة 
بمدینة القاھرة وھو األحواش السكنیة وذلك منذ العصر المملوكى ) السكنیة(

اشتملت على وحدات وعناصر  ھاأنوحتى نھایة عصر األسرة العلویة ، ذلك 
معماریة ظھرت نماذجھا فى كثیر من القصور والبیوت بما ال یقل معھ شأن 

 ھااألحواش السكنیة عن غیرھا من نماذج العمارة السكنیة األخري ، كما أن
، انتشرت فى أنحاء متفرقة داخل مدینة القاھرة وخارجھا على أطراف المدینة 

وتطورھا من كونھا لى دراسة األحواش الجنائزیة كما تھدف الرسالة أیضا إ
أصبحت كتلة حتى عتقاء العنصرا من عناصر المنشأة الجنائزیة حیث كانت لدفن 

العدید من الوحدات والعناصر المعماریة كمقصورة للدفن  تضممعماریة مستقلة 
حدیقة ، كما عمدت الدراسة إلى تأصیل وتحلیل وضیافة  دارو وحجرات سكنیة

مع مثیلتھا  تھاالوحدات والعناصر فى األحواش السكنیة والجنائزیة ومقارنغالب 
  معماریا وفنیا
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Summary This search aims to throw-light on one of the 
important type of civil construction in Cairo , 
it means the living Ahwash from the Mamluk 
era till the end of Alawiyya dynasty , that 
because it contains architectural units and 
elements which appeared in many of palaces 
and houses ,that showed the importance of Al-
Ahwash , we know many of them inside the 
city of Cairo and all around of it , from 
historical documents . 
This thesis also aims to study the funeral 
Ahwash and its development according to its 
nature as element from the content of funeral 
construction ,till it became an architectural 
unit that contains many architectural elements 
as burial chapel , living rooms , reception and 
garden . 
Also the studying of this research intended to 
analyses most of units and elements in two 
kinds of Al-Ahwash ( living and funeral ) and 
make a comparison with its like in the field of 
architecture and art . 

 


