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 أھم المواقع التي تم االستیطان بھا خالل العصر الحجري القدیم والوسیط بحث دراسةال تناول   

ن من المنازل في ذلك الوقت مؤقتة وموسمیة وتم التعرف على مواقع السك حیث كانت ،في مصر
ات وبعض بقایا عظام الحیوانات ودتم الحصول علیھا من المواقد واألخالل البقایا األثریة التي 

فقد ،  جري الحدیثالمنشآت المدنیة خالل العصر الح دراسة تضمنكما  .التي تم العثور علیھا
سیناء مساكن اختالف بین مواد وتخطیط البناء في كل من الصحراء الغربیة والشرقیة وباللوحظ 

المنشآت المدنیة خالل العصر  و كذلك .ووادي النیل وذلك حسب بیئة كل موقع والمواد البناء
البوص استعمال مواد البناء من  تدرج حبثالحجري النحاسي وحتى عصور ما قبل األسرات 

إلى استخدام الطوب اللبن في البناء وكانت المنازل في تلك الفترة  والجص والطین إلى أن وصل
  .و مساكن مستطیلةارة عن أكواخ دائریة مجدولة عب

   
المساكن المؤقتة فیما قبل من  ،المنشآت المدنیة في العراق بحث على دراسة الكما اشتمل    

 .عاتالعصر الحجري الحدیث ویالحظ في تلك الفترة العثور على مساكن دائریة في موقع ملف
على أھم المواقع في العراق مع  حتوتاالمنشآت المدنیة خالل العصر الحجري الحدیث وو

توضیح مواد وتخطیط البناء والعناصر اإلنشائیة والمعماریة وأھم الملحقات التي تم العثور علیھا 
فجر  النحاسي وحتىالمنشآت المدنیة خالل العصر و . )المواقد واألفران ومخازن الغالل(

بجانب  لوسریة یطلق علیھا الثار طراز مختلف من المساكن وھي مساكن دائحیث ظھ ،التاریخ
  .المساكن المستطیلة وكانت مواد البناء من الطین والطین المدكوك والطوب اللبن

  
أھم و في األناضولالمساكن المؤقتة فیما قبل العصر الحجري الحدیث تضمنت الدراسة و   

المنشآت  دراسة كذلك .المواقع التي تم استیطانھا خالل تلك الفترة داخل الكھوف أو في العراء
حالن شیمي (بعض مواقع األناضول في تلك الفترة مثل دنیة خالل العصر الحجري الحدیث والم

وقد تنوع تخطیط المساكن في تلك ) وتبة كوبیكلي ومزرعة تلیال وھاشیالر وشتال ھیوك وجرتلي
المنشآت و. للبنالفترة مابین الدائري والمربع والمستطیل، وتم البناء في تلك الفترة من الطوب ا

 )دوماز تیب ومینتیس ھیوك ولیبنار وكوشك ھیوك(المدنیة خالل العصر النحاسي ویشمل مواقع 
لوحظ ظھور تخطیط مساكن یأخذ شكل شبھ منحرف، وكانت مواد البناء من ألواح الطین فقد 

األفران وكالمواقد (بجانب الطوب اللبن وأظھرت الدراسة أھم الملحقات التي تم العثور علیھا 
  ).مخازن الغاللو
  
تخطیط و األولیةدراسة مقارنة بین مصر واألناضول والعراق من حیث المواد البحث ب واختتم  

  .)كالمواقد واألفران ومخازن الغالل(البناء والعناصر اإلنشائیة والمعماریة والملحقات 
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  The research includes a study of the civilian buildings in Egypt 
concerning the most important sites that were inhabited during the 
Paleolithic and the Mesolithic periods, when houses were seasonal. The 
study includes as well the civilian buildings during the Neolithic Age up 
to the Predynastic period, concentrated on the most important sites. It was 
noticed that there is a difference in the material and the planning used in 
the Western Desert, the Eastern Desert, Sinai and the Nile Valley. 
 
  The study concentrated also on the Civilian Buildings in Iraq,  before 
the Neolithic Age when  the houses were found in the site of "Malaf'at", 
were Temporary and circular. And during the Neolithic Age up to the 
Chalcolithic and the Dawn of History. It includes the most important sites 
in Iraq. It also deals with materials used in building, the planning of such 
buildings and the constructional and architectural elements.  
 
 The study included as well the civilian buildings in Anatolia before the 
Neolithic Age and the most important sites. It also contained the sites 
during the Neolithic Age like Hallan Ceme, Cobekli tepe, Mezraa Teleila, 
Hacilar, Catal hoyouk and Gritille. Some houses were circular, 
rectangular square. And during the Chalcolithic Age that includes the 
sites of Domuz tep, Mentes HÖYÜK, Ilipinar and KÖŞK HÖYÜK. It 
was noticed that the planning of houses was taking a trapezoidal shape, 
and the materials used in building were clay slabs and bricks 

 
It also includes a comparative study between Egypt, Iraq and Anatolia 
concerning raw materials, construction planning, constructional and 
architectural elements and the most important buildings, like hearths, 
stoves and crop warehouses  
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