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الملخص
تتناول الورقة دراسة تحليلية لمخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج الحفاظ على التىراو والمتبنىا
من قبل بعض الكليىات الحكوميىة والخا ىة بم ىرل وللىا لويىان واسىتنتاي المعىايير ا كاديميىة
المطلوبة نتاي خريج لديه مح لة معرفية ومهارية هي الحد ا دن للمعايير المطلوبة لبرنامج
الحفاظ على التىراو بمفهىوم لىامل ل وبمىا يحويىه مىن مبىاني وبيمىة عمرانيىة محيطىة تكتنى فىي
جنباتها ثوافة وقىيم وحضىار توا ىلت لممىات السىنين– وهىو مىا لىم تسىتكمله البىرامج ا كاديميىة
الحالية بالكامل بالكليىات المعنيىة -وهىو مىا يمكىن ان يطلىي عليىه اعىداد المىوارد البلىرية للتنميىة
المبنية عل المعاييرل وانتاي خريجين قادرين عل تلبية احتياجات سوي العمل بمجىرد تخىرجهم
وقادرين عل المنافسة المحلية وا قليمية والدولية.
وللا من خالل دراسة استورامية لبعض المفاهيم اٌز٠ ٟزعؼ ِٓ فالٌٙاب ِواؽاً لٍّ١ابد اٌؾفاب
اٌّقزٍفخ ،ونٌه كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ِمبهٔخ ٌّقوعبد اٌزعٍِ( ُ١صفٛفخ اٌّموهاد) ٌٍجواِظ اٌّزجٕبٖ فٟ
قسىىم التىىرميم و ىىيانة ا ثاربكليىىة ا ثىىار جامعىىة الوىىاهر ل ومايىىدرن بىىنفن الوسىىم بكليىىة الفنىىون
الجميلة جامعة المنيال ٚثمَُ اٌزاوِٚ ُ١يا١بٔخ اٌّجابٔ ٟااصو٠اخ ثبٌّعٙال اٌعابٌٌٍٕٙ ٟلٍاخ اٌّعّبه٠اخ
ثّلٕ٠خ اٌَبكً ِٓ اوزٛثوِٚ ،مبهٔخ ِب ٍجك ثبٌّقوعابد اٌزعٍ١ّ١اخ ٌجؤابِظ اٌعّابهح ثىٍ١اخ اٌفٕاْٛ
اٌغٍّ١خ – ٔ ٛ٘ٚفٌ اٌجؤابِظ اٌان٠ ٞمالَ ثالَابَ اٌعّابهح ثبٌىٍ١ابد إٌّاب وح ٚوٍ١ابد إٌٙلٍاخ ِا
فبهق إٌَخ االلاك٠خ اٌزَ٠ ٟزي٠ل فٙ١ب اٌطبٌت ِٓ كهاٍخ اٌوٍُ اٌّعّبهٚ ٞاٌوٍُ اٌؾو ٚاٌزانٚق
اٌفٕ -ٟؽ١ش اْ وٍ١خ اٌفٕا ْٛاٌغٍّ١اخ ثبٌّٕ١اب ثَاجٍٙ١ب اٌا ٝرمالِ ُ٠عاو ٚثؤابِظ ِزقصام ِىّاً
ٌٍّغااباد اٌزاا٠ ٟزطٍجٙااب ٍااٛق اٌعّاإًِٙٚ ،ااب اٌؾفااب لٍاا ٝاٌزااواس اٌّعّاابهٚ ٞاٌعّوأاا ٟفبيااخ
ثّٕطمزٕااب اٌاانف١وح ثاابٌعّواْ اٌزواصااٌٍ ٟؾعاابهاد اٌّزعبلجااخ ثبٌّٕطمااخ ،فاابٌّوُِ اٌماابيُ لٍاا ٝياا١بٔخ
اٌّجبٔ ٟااصو٠اخ ؽبٌ١اب ٘ا ٟااووبد اٌّمابٚادٕ٠ٚ-اله فٙ١اب اٌّزقصصا ٓ١فا ٟاٌزاوِ ُ١ااصاو -ٞاٚ
اٍزعبه ٓ١٠غوة ٌِ ُٙلاهً ِزعلكح ف ٟاٌزوِِّ ُ١ب ٠عوض ااصوٌٕغابػ ا ٚفعاً اٍاٍٛة اٌزاوُِ١
اٌّزج  ِٓٚصُ فمل ااصو ٌقصبيصٗ اٌّٛهٚصخ.
ٚر قٍم اٌٛهلخ اٌا ٝرؾل٠ال اٌالٚه إٌّٙاٌٍ ٟقاو٠ظ ااصاوٚ ٞاٌّاوُِ اٌالل١ك ٚإٌّٙالً اٌّعّابهٞ
ااصااو ٞاٌاانٌ ٞل٠ااٗ اٌقٍف١ااخ ااصو٠ااخ ٚإٌٙلٍاا١خ ٚاٌفٕ١ااخِٛٚ ،اياافبد وااً ِاإٚ ُٙثبٌزاابٌِ ٟقوعاابد
اٌزعٍاا ُ١اٌَّاازٙلفخ ٚاٌّمااوهاد اٌّطٍٛثااخ اٍاازىّبي اٌّٙاابهاد اٌالىِااخ ٌقااو٠ظ ثؤاابِظ اٌؾفااب
اٌّعّبهٚ ٞاٌعّوأ ٟثبٌّف َٛٙاٌعبًِ.
يقذيت
يتحدد الهد من التعليم المعماري في تؤهيل الطالب لتلكيل الفراغات وا حيز المعيلىية بكافىة
نلىىاطاتها الداخليىىة والخارجيىىةل كىىللا المعرفىىة بتنفيىىل وادار الملىىروعات وتخطيطهىىا ومتابعتهىىا
حت يسىتطي الخىريج ان ي ىمم وينفىل اعمالىه بكفىا  .وتسىتمر مسىمولية المعمىاري طىوال فتىر
الغال ا نسان لتلا ا حيز بما يضمن يانتها وتحويوها لوظيفتها وما يلزمها مىن تجديىدات ثىم
ترميم ما يتداعي منهال خا ة بالمباني ا ثرية التي مضي علي بنامهىا اكثىر مىن مامىة عىام وفىي

نفن الوقت تلىكل قيمىة فنيىة معماريىة ومىا يحيطهىا مىن بيمىة طبيعيىة واجتماعيىة ووظيفيىةل ممىا
يدرجها ضمن التراو الثوافي والتاريخيٚ .مٌاه َ٠ازلل ٟاالالاك ااوابكٌٍ ّٟ٠قاو٠ظ ثال ̋ ثزؾل٠ال
اٌّٙاابهاد اٌّطٍااٛة اوزَاابثٙب ِٛٚاياافبد اٌقااو٠ظ صااُ اٌّمااوهاد اٌلهاٍاا١خ اٌّؾممااخ ٌٍّٙاابهاد
اٌَّزٙلفخ.
 -1المفاهٌم الخاصة بعملٌات الحفاظ على التراث
 1- 1التراث Heritage
هو انتاي فتر زمنية تو في الماضي وتف لها عىن الحاضىر مسىافة زمنيىة تلىكلت خاللهىا هىو
حضارية (مؤمون.]1[ )3991
 2- 1الحفاظ المعماري Architecture conservation
هو عملية حماية المنلآت والعنا ر والمفردات المعمارية لات الخ ىام التاريخيىة والثوافيىة
والب رية المتميز ل و يانتها وا الحها[( .نسرين]2[ )3991
ٚلل ٚظ ف١زش ( ]3[ )0991رصٕ١ف ٌَّز٠ٛبد اٌزعبًِ ِ اٌّجبٔ ٟاٌزبه٠ق١خ وبٌزبٌ:ٟ
 0-2-0انحًايت ٘ : preservation -ا ٟاٌؾفاب لٍا ٟاٌّجابٔ ٟاٌزبه٠ق١اخ لٍا ٟؽبٌزٙاب اٌطج١ع١اخ
ك ْٚااظبفخ ا ٚاٌؾنف ِٓ لّٙ١ب اٌغّبٌ١خ []3
 2-2-0انترييى  ٛ٘ :restorationالبكح رى ٓ٠ٛاٌغيء اٌّفمٛك ا ٚاٌزبٌف ِٓ اٌعٕصو اٌّعّبهٞ
ٌٍّجٕاا ،ٟثباظاابفخ ٌّٕ ا اٌزاال٘ٛه ِٚااب ٍ٠يِااٗ ِاآ لٍّ١اابد ظااوٚه٠خ ٌصاا١بٔخ اٌعٕصااو اٌزاابه٠قٟ
(اِبٔ]4[ )2112 ٟ
 2-2-0انحفاظ  ٛ٘ : conservationاٌؾفب لٍ ٟاٌطواى اٌزبه٠قٌٍّ ٟجٕٚ ٟظّبْ اٍزّواه٠زٗ
 4-2-0إعادة انتشكيم ٠ٚ :reconstitutionعٕ ٟالبكح رغّ١ا اعاياء ِجٕا ٟرابه٠قٍ ٟاٛاء فاٟ
ِىبٔٗ ا ٚفِ ٟىبْ عل٠ل ثبلزجبهٖ اصو لِ ،ِٟٛضً ٔمً ِعجل ٞفٚ ٍٗ١اثٍّ ٛجً ثبٍٛاْ []5
 5-2-0انتعذيم واعادة االستخذاو  ٛ٘ٚ : adaptive useالبكح اٍازقلاَ اٌّجابٔ ٟاٌزبه٠ق١اخ فاٟ
١ ٚفخ ِغب٠وح ٌ١ ٛفزٗ ااٍبٍا١خ ِٚاب ٠زطٍجاٗ مٌاه ِآ اظابفبد فا ٟفواغبراٗ اٌلافٍ١اخ ِا اٌؾفاب
لٍٚ ٟاعٙزٗ اٌقبهع١خ.
 3- 1الحفاظ العمرانً Urban conservation
هوالحفاظ عل التراو الحضىاري لمكىان مىا بمىا يحىوي مىن مبىاني وفراغىات وسىكان وانلىطةل
وحيو يضي البعد الراب للزمن تغيىرات علىي المكىان والسىكان والنلىاط ممىا يسىتدعي الحفىاظ
علي الموروو العمراني كنمولي حضاري متوافي  .وتطور مفهوم الحفىاظ بحيىو ا ىبج يجمى
بىىين حمايىىة المخىىزون التراثىىي ودعىىم تنميىىة المجتمعىىات المحليىىة وتوجيىىه ا سىىتخدامات البلىىرية
لمناطي التراو في اطار الوعي بالتراو الحضاري لو الويمىة الثوافيىة ل ومىن ثىم توسى مفهومىه
من ا هتمام بالمباني فوط الي الحفاظ علىي النطاقىات والمنىاطي التراثيىة كوحىد عمرانيىة تحىوي
قيمىىا وخ ىىام مميىىز ل فىىال توت ىىر عمليىىة الحفىىاظ علىىي حمايىىة الجوانىىب الجماليىىة والتراثيىىة
والثوافية فوط وانما تتضمن تنمية الجوانب ا جتماعية وا قت ادية للسكان والتي يمكن اهمالها
(نسرين .]6[) 6002وبللا يلىمل الحفىاظ العمرانىي علىي اإلحيىا  urban regenerationاو
التجديد  -revitalizationوهو اعاد المناطي الوديمة والتاريخيىة الى سىابي عهىدها مى احىداو
تعايش بينها وبين المناطي المحيطة بها وبين المدينة المعا ر ككل [.]7
 1-3-1أهمٌة الحفاظ على المستوى المعماري :بغياب المفاهيم السابوة عن المهندن او ا ثىري
المىىرمم يحىىدو الو ىىور فىىي عمليىىات الحفىىاظ او التىىرميمل فعلى سىىبيل المثىىال قىىد تغيىىرت عنا ىىر
التهوية السوفية بالمبني ا داري لهيمة الوثامي (ي )39بمنطوة الولعة بالواهر وتحولت من مالق
للو الهوا لداخل المبن الي مماري لت ري الهوا خىاري المبنى ل وللىا بسىبب غيىاب وعىي
المرمم بوظيفة العن ر المعماري .كللا عىدم الىوعي بوظيفىة ملوى م ىن الطىرابيش()3911

بمنطوىىة الدراسىىة بالوىىاهر وتركىىه للتىىداعي بىىد مىىن ا نتفىىا بىىه كعن ىىر معمىىاري تونىىي للتهويىىة
الطبيعة ومرلد للطاقة والتلوو والضوضا (اللكل.) 3
 2-3-1أهمٌةةة الحفةةاظ علةةً المسةةتوي العمرانةةً :تغيىىرت بعىىض وظىىام الفراغىىات العمرانيىىة
واختفي البعض ا خر مثل تغير المنظومة الفراغية لنسيج منطوة الجمالية وق بة المعز بالواهر
الفاطميىة نتيجىة ا متىداد العمرانىي المسىتمر والتكىدو التجىاري بالو ىبة والفراغىات المتخللىة لهىىا
(لكل)6ل بما اثر علي تغير نمط النسيج العمراني وا يوا والتكامل الوظيفي للمباني والفراغات
من حولها واختفا الساحات العامة ولبهه العامة مثل ساحة تجار الليمون وساحة العىدن ببدايىة
الو ىبة .بخىال اختفىا الفراغىات الخا ىة
الو بةل وساحة مجموعة قالوون الخدمية بمنت
للمبىىاني والوكىىا ت والخانىىات نتيجىىة لتهىىدمها او تغييىىر عنا ىىرهال فضىىاعت المنظومىىة الفراغيىىة
المتدرجة من افنية خا ة غير ثم افنية سكنية اكبىر بنهايىة مسىارات الملىا ثىم سىاحات عامىة
تعددت وظامفهال مما أضا تؤثير تلا المنظومة في التوازن الحراري للبيمة المناخية لللا النسيج
المتضام المحمي من ا لعا والهوا المترب والضوضا ل فالتهوية بالنسيج المتضام تكون بفعل
فاري درجات الحرار فيمىا بىين ممىرات الملىا المظللىة وا فنيىة الملمسىةل وبفعىل فىاري ضىغط
الهوا الناتج من هندسة النسيج المتضام لوالممرات الضيوة المتعرجىة وا فنيىة السىماوية متعىدد
المساحات والمباني المتال وة متواربة ا رتفاعات .وهىو مىالم يىدرا ا مىن خىالل دراسىة علىم
ا يروديناما ومحاكا حركة الهوا خالل النسيج المتضام باسىتخدام البىرامج الرياضىية للحاسىب
ا ليل وهو ما يدركه بعض المخططىون المسىإلون عىن اعىداد مخططىات التجمعىات العمرانيىة
المسىىتحدثة المسىىتوا مىىىن الفكىىر الغربىىىي بنسىىيجها المتباعىىىد المعىىرض لاللىىىعا لضىىمان حركىىىة
المركبات ا لية الملوثة واغفال البعد ا نسىاني فىي العمىرانل ومىن ثىم ضىيا وظيفىة هىلا النسىيج
وتوافوه البيمي وا جتمىاعي وا قت ىادي للمنطوىة .وكىان ومىازال يتسىم لىار المعىز بازدواجيىة
النلاط السكني الحرفي التجاري اللي سىاعد علىي اسىتدامة المكىان بواطنيىة وانلىطتهم كثىر مىن
سبعة قرونل وهو ما يليد بىه عىالم العمىران ا مريكىي جمىن اسىتيل [ .]33لهىلا كىان مىن المهىم
ادراي ما تحويه تلا المفاهيم من مواد معرفية وتحويلها الي معايير ومهارات معرفية وعملية ثىم
موىىررات دراسىىية تفيىىد العمليىىة التعليميىىة وبرنىىامج الحفىىاظ والتىىرميم للمبىىاني والمنىىاطي ا ثريىىة
ة.
بالمإسسات ا كاديمية المتخ
ثانٌا :رسالة البرامج والمقررات االكادٌمٌة للحفاظ
انبثوت اللجنىة الووميىة لضىم ان الجىود وا عتمىاد للتعلىيم بم ىر فىي اطىار اهتمىام وزار التعلىيم
العالي والدولة للبحو العلمي بخطط تطوير التعليم العالي كهد قومي من منطلي ان ا سىتثمار
في التعليم هو افضل انوا ا ستثمار لتحويي التنمية المستدامة والتودم الحضاري .وتجتهىد لجنىة
ضمان الجود وا عتماد م المإسسات التعليمية المختلفة بم ر في تحديد ا هدا ومخرجىات
التعليم المسىتهدفة لبىرامج المإسسىات التعليميىة ل والىلي يتبلىور فىي المعىايير ا كاديميىة الوياسىية
ىىة با لىىتراا مى المسىىتفيدين مىىن الخدمىىة التعليميىىةل وهىىم
الووميىىة التىىي توضىىعها لجنىىة متخ
ب
أ
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ط -رؾٛي اٌَّبوٓ ماد اافٕ١خ
اٌّووي٠خ ٚاٌّعوث١بد اٌٟ
ٚؽلاد هاٍ١خ ماد اوفبد
ٔز١غخ اٌؾوان اٌضمبفٚ ٟاٌزطٍ
اٌ ٟاٌقبهط ثعبه اٌٍَطبْ
اعجبْ[]9

ة

ج

 -6المعاٌٌر ونواتج التعلٌم المستهدفة للبرنامج االكادٌمً
انبثوىت الهيمىة الووميىة لضىمان الجىود وا عتمىىاد للتعلىيم بم ىر فىي اطىار اهتمىام وزار التعلىىيم
العالي والدولة للبحو العلمي بخطط تطوير التعليم العالي كهد قومي من منطلي ان ا سىتثمار
في التعليم هو افضل انوا ا ستثمار لتحويي التنمية المستدامة والتودم الحضاري .وتجتهىد لجنىة
ضمان الجود وا عتماد م المإسسات التعليمية المختلفة بم ر في تحديد ا هدا ومخرجىات
التعلىىيم المسىىتهدفة لبىىر امج المإسسىىات التعليميىىةل والىىلي يتبلىىور فىىي المعىىايير ا كاديميىىة الوياسىىية
ىىة با لىىتراا م ى المسىىتفيدين مىىن الخدمىىة التعليميىىةل وهىىم
الووميىىة الىىي توضىىعها لجنىىة متخ
الخىىريجين وجهىىات التوظيى والمنظمىىات والنوابىىات المعنيىىةل وللىىا طبوىىا لالحتيىىاي الوىىومي الى

اىً  2لٍّ١بد اٌزؾٛي
اٌ ٟاٌزعٍ ُ١اٌّورىي لٍٟ
اٌّعب١٠و []02

خريج لو موا فات تلبي احتياجات سوي العمل والتنمية المستوبلية للبلدل ثم يؤتي دور المإسسىة
التعليميىىة فىىي تحديىىد مخرجىىات الىىتعلم والموىىررات الالزمىىة وطىىري التعلىىيم والتوىىويم للبرنىىامج
ا كاديميل والتي يلزم عرضها ب فة دورية عل المنتفعين والمجتم المدني لضمان استمرارية
البرنامج في تلبية ا حتياجات الوومية وا قليمية والعالمية (لكل]36[ )1
 1-2المعةةةاٌٌر االكادٌمٌةةةة هىىىي مجموعىىىة المخرجىىىات او نىىىواتج التعلىىىيم مىىىن معىىىار ومفىىىاهيم
ومهارات لهنيىة ووجدانيىة وعمليىة ومهنيىة وعامىة توفرهىا موىررات البرنىامج التعليمىيل وتتسىم
المعىايير بالوطنيىة والوضىوو والمرونىة وا عتىرا بىا ختال وتلىجي ا بىدا والموضىوعية
واللموليةل وتكون قابلة لالنجاز ويمكن قياسها وتكون مرتبطه بالمخرجات وموبولة دوليا ومعد
با جما ل وتتحدد اهمية المعايير في التالي31[ :ل ]31
 3-3-6تمكن اعضا الهيمىة مىن اعىداد مخرجىات الىتعلم المسىتهدفة والبرنىامج التعليمىي وطىري
التعلم وطري التوييم
 6-3-6تمكن قيادات المإسسة التعليمية من اعداد ومراجعة برامجهم التعليميةل وتزويد اعضىا
الهيمة بالتنمية المهنية المناسبة
 1-3-6تساعد انعوا السياساتفي تؤسين ا ولويات لتخ ي الموارد
 1-3-6تساعد الطالب للتؤكد من مناسبة البرامج الي يدرسونهال ومتابعة ابامهم لما يتعلمونه
 5-3-6تسىىاعد اعضىىا المجتمى وا ىىحاب ا عمىىال فىىي التىىدقيي فىىي عمىىل المإسسىىة التعليميىىةل
والتؤكد من تلبية الخىريجين لمخرجىات الىتعلم المسىتهدفةل وبىللا تسىاعد فىي رفى وبوىا مسىتو
الثوة في الدرجات العلمية الي تمنحها مإسسات التعليم العالي
 2-3-6تستخدم كمرج للمراجعة الخارجية من قبل هيمات ا عتماد واتخال ا حكىام حىول تلبيىة
البرامج ا كاديمية للحد ا دن للمعايير والمهارات المستهدفة
 2-2المعاٌٌر االكادٌمٌة لبرنامج الحفاظ على التراث
البرنامج ا كاديمي هو مجموعىة مميىز ومنظمىة مىن الموىررات الدراسىية التىي تىإدي الى مىنج
الدرجىىة ا كاديميىىة فىىي التخ ى المطلىىوب .وباسىىتعراض بعىىض موىىررات البىىرامج ا كاديميىىة
لبعض المإسسات التي تعني بتخريج معماري مرمم او اثري مرمم او فنان اثىري مىرممل وللىا
ستنتاي الموررات المكملة لبرنامج الحفاظ بالمفهوم اللاملل والتي انح رت في التالي:
 برنامج قسم ترميم و يانة ا ثار بكلية ا ثار جامعة الواهر قسم ترميم و يانة ا ثار بكلية الفنون جامعة المنيا  -وهو نفن محتويات البرنامج السابي قسم ترميم و يانة المباني ا ثرية بالمعهد العالي للهندسة المعمارية بمدينة  2اوزٛثو ثؤبِظ اٌعّبهح ثىٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌغٍّ١خ ثغبِعخ إٌّ١بٔ ٛ٘ٚ -فٌ اٌجؤبِظ رمو٠جب ٌٍىٍ١ابد إٌّاب وحٌٚىٍ١بد إٌٙلٍخ ِ -اٌفبهق ف ٟاٌفٕ ْٛؽ١ش ٠لهً اٌطبٌت اٌعّبهح ٌّلح فّاٌ ٍإٛادٌ -لهاٍاخ
اِىبٔ١ااخ رؾل٠اال اٌزقصاام فاا ٟثؤاابِظ اٌؾفااب لٍاا ٝاٌزااواس ثعاال اٌَاإخ اٌلهاٍاا١خ اٌضبٌضااخ ٌجؤاابِظ
اٌعّاابهح ،وّااب ٘اا ٛاٌؾاابي فاا ٟاٌّعٙاال اٌعاابٌٌٍٕٙ ٟلٍااخ اٌّعّبه٠ااخٚ -اْ اٚظااؾذ اٍاازج١بٔبد غااالة
اٌّعٙل أٗ ٌُ رىزًّ ِموهاد اٌجؤبِظ اٌّزبػ ٌزؾم١ك ِف َٛٙاٌؾفب اٌعبًِ.
 1-2-2يصفففة ت قيففاس انًتففاراث انتعهيًيففت نهًقففرراث االكاديًيففت نبرَففاي ي انتففرييى واففياَت
االثار بكهيتي االثار جايعت انقاهرة ،و انفُةٌ ان ًيهت جايعت انًُيا
رؾ ٞٛوٍ١اخ ااصابه ثغبِعاخ اٌماب٘وح صالصاخ الَابَ ٘ا ٟثصابه ِصاو٠خ ٚاصابه اٍاالِ١خ ٚراوِ٠ٚ ،ُ١جال
اٌزقصاام ِاآ اٌَاإخ ااٌٚااٌٍ ٟلهاٍااخ ،ثّٕ١ااب ثىٍ١ااخ اٌفٕاا ْٛاٌغٍّ١ااخ ٠ىاا ْٛاٌزقصاام ِاآ اٌَاإخ
اٌلهاٍ١خ اٌضبٔ١خٚ ،لٍ١اٗ رىا ْٛاٌلهاٍاخ ثبٌَإخ االلاك٠اخ ٌٍفٕا٘ ْٛاِ ٟاٛاك رعو٠ف١اخ الَابَ اٌىٍ١اخ
اٌزوِٚ ُ١إٌؾذ ٚاٌزص٠ٛو اٌي٠زٚ ٟاٌغواف١ه ٚاٌوٍا َٛاٌّزؾوواخ ثباظابفخ اٌا ٟاهثعاخ ِماوهاد
افو ٟ٘ ٞرعىٚ ً١اٌٍ رصاّٚ ُ١رعاى ً١فيفاٚ ٟرعاو٠ؼ ٚرابه٠ـ ؽعابهحٚ ،رزطابثك َِاّ١بد
اٌّٛاك ٌٍَٕٛاد اٌلهاٍ١خ ااهثعخ ثىال اٌمَّ ٓ١ثبٌىٍ١ز ٓ١ااصابه ٚاٌفٕا( ْٛلالك ِ 29ماوه ثَإٛاد

اٌزقصم ااهثعخ ثبٌفٕٚ ،)ْٛري٠ل ِموهاد اٌوٍُ ٚاٌزص٠ٛو ثبٌفٕ ْٛثّٕ١ب ري٠ل ِموهاد اٌزبه٠ـ
ثباصبه ٚ ،رؾِ ٞٛموهاد اٌلهاٍبد اٌعٍ١ب للك ِ 6موهاد ٌالفز١ابه ٌٍالثٍ( َٛك) ِٚاضٌٍ ُٙزّ١ٙالٞ
اٌّبعَز١و(َ).
ٚلل ؽلك غبهق ٔبىي [ ]15اٌلٚهاٌٌّ ٟٕٙطبٌت مٌه اٌجؤبِظ وبٌز:ٟ
 ٌل ٗ٠اٌّٙبهح اٌّعوف١خ ٌٍزبه٠ـ ٚاٌج١ئبد اٌّقزٍفخ ٚاٌّٛاكٚ ،ااصو ِٚىٔٛبرٗ ١ّ٘ ٚزٗ ٚث١ئزٗ اٌملهح لٍ ٟرعق١م لٛاًِ اٌزٍف ٚاٌعالط ٚٚظ فطػ ١ٍٚبٍبد اٌؾفب اعاابكح اٍاازقلاَ اٌزمٕ١اابد اٌّقزٍفااخ اٌّزعٍمااخ ثعٍّ١اابد اٌَّااؼ ٚاٌزؾٍ١ااً ٚاٌزااوِٚ ُ١اٌزٛص١ااكٚاٌعوض ٚوزبثخ اٌزمبه٠و
 ِٙبهح اارصبي ٚاٌٍغخ ٚاٍزقلاَ اٌؾبٍت ٚاٌعًّ ف ٟفو٠كٚثبٍااازعواض ِصااافٛفخ اٌّماااوهاد ٌجؤااابِظ اٌىٍ١زااا( ٓ١عااالٚي ٔ ]07 ،06[)0غااال اْ اٌّٙااابهاد
اٌَّزٙلفخ ٠غٍت لٍٙ١ب ِٙبهاد اٌزوِ ُ١اٌلل١كٚ ،رعل ِبكح اٌوٍاُ اٌّعّابه ٞثّوؽٍاخ اٌجىابٌٛهًٛ٠
ِٓ اٌصعٛثخ ٌجعط غالة اٌجؤبِظ ؽ١اش أٙاُ فو٠غا ٟاٌضبٔ٠ٛاخ ااكث١اخ ،ف١صاعت لٍا ٝاٌطبٌات
لاااواءح ٚهٍاااُ اٌٍٛؽااابد اٌّعّبه٠اااخ فاااالي اٌفزاااوح اٌمصااا١وح ِااآ اٌجؤااابِظ ،وااانٌه ِااابكح اٌى١ّ١ااابء
ٚاٌطج١عااخِٚ ،اابكح رااوِٚ ُ١ياا١بٔخ اٌّجاابٔ ٟثبٌلهاٍاابد اٌعٍ١ااب ٚاٌزاا ٟرعٕاا ٟثّااٛاك اٌجٕاابء ك ٔ ْٚااُ
اأعاابء ِّااب ٠ع ا غبٌاات اٌجؾااش فااِ ٟاااىق رؾل٠اال غااوق اٌصااٍت ٚاٌفااه ٌعٕبيااو إٌّعااا اٌّااواك
روِّ١ااٗ٘ٚ ،اا ٛكٚه اٌّعّاابه ٞاٌّااوُِ اٌاان٠ ٞقٍاإِ ٛااٗ ٍااٛق اٌعّااًٚ ،اٌاان ٞاك ٜغ١بثااٗ اٌاا ٟفماال
لٕبيو رواص١خ ١ ٚف١خ ٘بِخ وبٌز ٟرُ اٍزعواظاٙب ثباااىبي ّ٠ٚ .2 ،0ىآ اْ رالهً رٍاه اٌّاٛاك
فِ ٟغّٛلبد رم٠ٛخ ِٓ فالي اٌللُ ااوبكٌٍ ّٟ٠طالة
علٚي( )0ل١بً ِٙبهاد اٌّموهاد ااوبك١ّ٠خ ٌجؤبِغ ٟاٌزوِ ُ١ثىٍ١خ اصبه اٌمب٘وحٚ ،فٕ ْٛإٌّ١ب
ِٙبهاد اٌّعوفخ ٚاٌفُٙ

اٌّٙااااااابهاد ِٙبهاد ِ١ٕٙخ ٚلٍّ١خ
اٌنٕ٘١خ
ِعلٔ١بد ٚيقٛه ٚاؽغبه ِٛٚاك ثٕبء
روِٚ ُ١ي١بٔخ اافعبة
الّبي اٌغم
هٍُ ٍو٠
َِبؽخ
رص٠ٛو ااقبص
كهاٍخ لٍّ١خ ف ٟفٓ اٌزص٠ٛو اٌفٛرٛغوافٟ

ٔصٛص ِٚصطٍؾبد رقصم
ٌغخ ِصو٠خ للّ٠خ
فٕٚ ْٛلّبهح اٍالِ١خ
فبِبد  ٔٚو٠بد اٌزوُِ١
اٌؾعواد ٚاٌىبيٕبد اٌلل١مخ
ٚغوق ِمبِٚزٙب

هٍُ ِعّبهٞ
و١ّ١بء ٚغج١عخ لبِخ ( ك)
فٓ ِزبؽف( ك)
رىٌٕٛٛع١ب اٌّٛاك ٚاٌصٕبلبد
اٌملّ٠خ ( ك)
و١ّ١بء ٚغج١عخ رطج١م١خ
ٚيٕبل١خ(ك)
لٍُ اٌؾفبيو ٚاٌزَغ ً١اٌعٍّ( ٟك)
فٕ ْٛاٍالِ١خ ٚلجط١خ (َ)
لّبهح ِصو٠خ للّ٠خ (َ)

لالط ٚي١بٔخ ااؽغبه
روِٚ ُ١ي١بٔخ إٌَّٛعبد
لالط ٚي١بٔخ فقبه ٍ١واِ١ه ىعبط
كهاٍخ لٍّ١خ ف ٟفٓ إٌؾذ
رمٕ١بد اٌصٛه اٌغلاه٠خ
روِ ُ١اصبه كل١مخ ٌٛٚؽبد ى٠ز١خ
لالط ٚي١بٔخ اٌصٛه اٌغلاه٠خ
لالط ٚي١بٔخ اٌّقطٛغبد
لالط ٚي١بٔخ اٌّعبكْ

فؾم ااصبه
ٚرؾٍٍٙ١ب (ك)

لالط ٚي١بٔخ اٌّٛاك اٌعع٠ٛخ(ك) (َ)
كهاٍبد رطج١ف١خ ٌزوِٚ ُ١ي١بٔخ ااصبه(ك)(َ)
روِٚ ُ١ي١بٔخ اٌّجبٔ ٟااصو٠خ (ك) (َ)

ِٙااااااااااااابهاد
لبِخ
ؽبٍت ثٌٟ
ٌغخ ( ك) (َ)

 2-2-2يصفففة ت قيففاس انًتففاراث انتعهيًيففت نهًقففرراث االكاديًيففت نبرَففاين انتففرييى واففياَت
انًباَي االثريت بانًعتذ انعاني نهتُذست انًعًاريت بًذيُت انسادس يٍ اكتةبر []11
رجٍغ ِلح اٌلهاٍخ ثبٌّعٙل فٌّ ٍٕٛاد ٠ازُ اٌزقصام فا ٟاٌَإز ٓ١ااف١اور ٓ١اٌواثعاخ ٚاٌقبَِاخ
الَاابَ صالصااخ ٘اا ٟاٌ عّاابهح اٌج١ئ١ااخٚ ،اٌزااوِٚ ُ١ياا١بٔخ اٌّجاابٔ ٟااصو٠ااخٚ ،رىٌٕٛٛع١ااب اٌجٕاابء ٚاكاهح
اٌّعااوٚلبدٚ .اٌغاالٚي اٌزاابٌ( ٟعاالٚي ٛ٠)2ظااؼ ِمااوهاد اٌَاإٛاد اٌلهاٍاا١خ اٌقّااٌ ٌٍجؤاابِظ
ااوبك ّٟ٠روِٚ ُ١ي١بٔخ اٌّجبٔ ٟااصو٠خ ِصٕفخ غجمب ٌّٙبهاد اٌزعٍ ُ١اٌّطٍٛثاخ ٌٍقاو٠ظ ثّاب فٙ١اب
ِمااوهاد اٌزقص ام ثبٌَاإٛاد اٌواثعااخ ٚاٌقبَِااخٚ ،اٛ٠عاال ثااواِظ ٌٍلهاٍاابد اٌعٍ١ااب ؽزاا ٟااْ.
غبٌت ٘نا اٌجؤبِظ فو٠ظ اٌضبٔ٠ٛاخ اٌعبِاخ ااعجخ ه٠بظا١بد ِّاب َ٠ا ًٙلٍ١اٗ فٙاُ اٌّاٛاك إٌٙلٍا١خ
ٚاأعاابي١خ ٚاٌّعّبه٠ااخٚ ،افز١اابه اٌطبٌاات ٌعااعجخ اٌزااوِٚ ُ١ياا١بٔخ اٌّجاابٔ ٟرغعٍااٗ اااغٛف ثبٌّاابَ
ِعبهف اٌّموهاد اٌّزقصصاخ ٚرؾماك ااثالا اٌّطٍاٛة فا ٟاٌعٍّ١اخ اٌزعٍ١ّ١اخٚ ،وابْ ِآ ٔزابيظ
اٍاازج١بْ اٌطااالة غٍااج ُٙاٍاازىّبي اٌجؤاابِظ ثّااٛاك ٌٍزااله٠ت اٌؾمٍااٌ ٟعٍّ١اابد اٌزااوِ ُ١اٌّعّاابهٞ
ٚاٌؾفااب اٌعّوأااٚ ،ٟأااٗ ٕ٠االه اٌّزقصصاا ٓ١فاا ٟمٌااه اٌّغاابي ِّاابٍ٠يَ رصااّ ُ١ثؤاابِظ ٌاانٌه
اٌزقصم
جذول ( )2قياس يتاراث يقرراث برَاين انترييى واياَت انًباَي االثريت بانًعتذ انعاني نهتُذست انًعًاريت

ِٙبهاد اٌّعوفخ ٚاٌفُٙ
ِ١ىبٔ١ىب
ف١ي٠بء
ه٠بظ١بد
و١ّ١بء
ِلفً لٍ َٛأَبٔ١خ
رؾىُ ث١ئٟ
لٛأٚ ٓ١رعو٠عبد
فٛاص ِٛاك
إٌَٛاد ٔ و٠خ أعبءاد
اٌضالس
أعبء ِجبٟٔ
ااٌٝٚ
ٔ و٠بد لّبهح
ربه٠ـ لّبهح
ِ١ىبٔ١ىب اٌزوثخ
فوٍبٔخ ٍَِؾخ
ِٕعآد ِعلٔ١خ
روو١جبد فٕ١خ
اٌّجبٔ ٟااصو٠خ
اٌج١ئخ ٚاٌّجبٔ ٟااصو٠خ
ربه٠ـ ٚرمٕ١بد اٌجٕبء
ربه٠ـ اٌفْٕٛ
ِٛاك ٚوّ١ب٠ٚبد اٌجٕبء
إٌَزٓ١
اٌواثعخ  ٚغوق رٛص١ك ِجبٔ ٟاصو٠خ
اٌقبَِخ غوق لوض ِجبٔ ٟاصو٠خ
ؽصو وّ١بد ِٛٚايفبد

اٌّٙبهاد اٌنٕ٘١خ

ِٙبهاد ِ١ٕٙخ ٚلٍّ١خ

ٕ٘لٍخ ٚيف١خ
هٍُ ٕ٘لٍٟ
اٌٍ رصِّ ُ١عّبهٞ
رصِّ ُ١عّبهٞ
ً ٛ ِٕٚه
رله٠ت ثصوٞ
رله٠ت ثصوٚ ٞاٌٛاْ

َِبؽخ

رصِّ ُ١عّبهٞ
ِعو ٚاٌزقوط

لالط ٚي١بٔخ لٕبيو ِعّبه٠خ
روِٚ ُ١ي١بٔخ اٌّجبٔ ٟااصو٠خ
رصّّ١بد رٕف١ن٠خ
رٕىٚ ٌ١يٍت

ِٙبهاد
لبِخ
ؽبٍت ثٌٟ
ٌغخ

 3-2-2يصفففة ت قيففاس انًتففاراث انتعهيًيففت نهًقففرراث االكاديًيففت نبرَففاين انتعهففيى انًعًففاري
بكهيت انفُةٌ ان ًيهت جايعت انًُيا []11
٠جٍغ لالك اٌّماوهاد ااوبك١ّ٠اخ ثمَاُ اٌعّابهح لالكِ 49ماوهٚ ،رزطابثك ِا اٌّماوهاد اٌّعّبه٠اخ
ثبٌّعٙل اٌعبٌ ٟكِٛ ْٚاك اٌزقصمٚ ،اٌز٠ ٟمبثٍٙاب اٌّاٛاك اٌعّوأ١اخ ٚاٌج١ئ١اخ ٚااكاه٠اخ ثبٌَإٛاد
اٌواثعخ ٚاٌقبَِخٚ ،رزؾلك هٍبٌخ اٌجؤبِظ ف ٟرقاو٠ظ ِٕٙالً ِعّابه ٞؽبياً لٍا ٟثىابٌٛهٌ٠
اٌفٕا ْٛاٌغٍّ١ااخ لَااُ اٌعّاابهح ٌل٠اٗ اٌّٙاابهح اٌّعوف١ااخ ٚاٌنٕ٘١ااخ ٚاٌعٍّ١اخ اٌقبيااخ ثبٔغاابى اٌعٍّ١اابد
اٌزصاااّ١ّ١خ اٌّعّبه٠اااخ اٌلافٍ١اااخ ٚاٌقبهع١اااخ ٚاٌزصاااّّ١بد اٌعّوأ١اااخ اٌؾعاااو٠خ ،وااانٌه ِزبثعاااخ
اٌعٍّ١بد اٌزٕف١ن٠خ ٚؽصو اٌىّ١بد ٚاللاك اٌوٍِٛبد اٌزٕف١ن٠خ ٌٍّعوٚلبد اٌّعّبه٠خ ٚاٌعّوأ١اخ
اٌّقزٍفااخٚ ،ااٌّ ابَ ثّواؽااً اٌزقطاا١ػ ٚااهرماابءاٌعّوأ( ٟعاالٚي ٌٚ .)2زصااّ ُ١ثؤاابِظ اٌؾفااب
اٌّعّابهٚ ٞاٌعّوأاا ٟاٌّيِا أعاابءٖ ثاانٌه اٌمَاُ ّ٠ىاآ ارجاب ٔفااٌ ثؤاابِظ اٌّعٙال إٌٙلٍااِ ٟا
اظاابفخ اٌزااله٠ت اٌعٍّااٌ ٟزااوِ ُ١اٌّجاابِٔٚ ،ٟمااوه ا ٚاوضااو ٌّعااوٚلبد الاابكح اٌز١ ٛااف ٚاٌزا٘١ااً
اٌعّوأ ٟثبٌَٕز ٓ١ااف١ور ٓ١اٌواثعخ ٚاٌقبَِخ
علٚي ( )2ل١بً ِٙبهاد ِموهاد ثؤبِظ اٌزعٍ ُ١اٌّعّبه ٞثىٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌغٍّ١خ
اٌفولخ

ِٙبهاد اٌّعوفخ ٚاٌفُٙ

هٍُ ٔٚؾذ
ف١ي٠بء
ه٠بظ١بد
إٌَٛاد و١ّ١بء يٕبل١خ
اٌضالس ِ١ىبٔ١ىب
اا ٌٝٚلٛأٚ ٓ١رعو٠عبد
ِٛاك ثٕبء

إٌَخ
اٌواثعخ
ٚ
اٌقبَِخ

ٔ و٠بد لّبهح
ربه٠ـ لّبهح
اٌزصٕٚ ١اٌّجبٔ ٟإٌّط١خ
اٌّعبٌغخ اٌج١ئخ ٌٍّجبٟٔ
كهاٍبد اٌج١ئخ
اكاهح االّبي  ٔٚو٠بد
اارصبي

اٌّٙبهاد اٌنٕ٘١خ
ٕ٘لٍخ ٚيف١خ
رعىٚ ً١اٌٍ رصُّ١
رصِّ ُ١عّبهٞ
ً ٛ ِٕٚه
ؽَبة أعبءاد
فوٍبٔخ ٍَِؾخ
ِٕعآد ِعلٔ١خ

رصِّ ُ١عّبهٞ
رصّّ١بد لّبهح كافٍ١خ
رقط١ػ ِلْ
رصِّٛ ُ١ال ٚاٍىبْ

ِٙبهاد ِ١ٕٙخ ٚلٍّ١خ
أعبء ِعّبهٞ
َِبؽخ
اثؾبس روثخ ٚاٍبٍبد

ِٙبهاد
لبِخ
ؽبٍت ثٌٟ
ٌغخ

اٌزغ١ٙياد اٌفٕ١خ ٌٍّجبٟٔ
اٌّٛايفبد اٌفٕ١خ ٚاٌىّ١بد
رصّّ١بد رٕف١ن٠خ
ِعو ٚاٌزقوط

 -3انُتائن وانتةاياث
َٔزقٍم ِٓ رؾٍ ً١اٌّماوهاد ااوبك١ّ٠اخ ٌجاواِظ اٌزعٍا ُ١اٌّعّابهٚ ٞاٌزاوِ ُ١أاٗ ٌالٕ٠ب َِازٓ١٠ٛ
اوبكٌ ٓ١١ّ٠زقو٠ظ اٌّوُِ ا ٚاٌّؾبفظconservator -
 - 0- 2اٌَّز ٜٛااٚي ٘ ٛاٌّاوُِ اٌالل١ك ثىٍ١زا ٟااصابه ٚاٌفٕا ْٛلَاُ اٌزاوِٚ ،ُ١اٌانّ٠ ٞىآ اْ
٠عًّ ف ٟاٌزَغ ً١ااصوٚ ٞالّبي اٌؾفبيو ٚاٌفؾم ٚاٌزوِ ُ١اٌلل١ك ٚاٌّزبؽف
 - 2- 2اٌَّز ٞٛاٌضبٔ ٛ٘ ٟإٌّٙلً اٌّعّبه ٞااصو ٞاٌن٠ ٞعّاً ثزاوِ ُ١اٌّجابٔٚ ٟثّعاوٚلبد
اٌؾفب اٌعّوأاٚ ٟاؽ١ابء اٌزاواس٘ٚ ،اِ ٛب٠ملِاٗ ثؤابِظ اٌّعٙال اٌعابٌِ ٟا اٌازؾفظ لٍاٝ
اظبفخ اٌّٙبهاد اٌ ٟرؾممٙب اٌّموهاد اٌزبٌ١خ:

ِ – 0-2-2موه ِٙبهٌ ٞلهاٍخ عٌٛٛ١ع١ب ٚفاٛاص اٌزوثاخ ِا اٌزعاوف لٍاِ ٟعابوً اٌزوثاخ
ٚاٌّ١بح اٌغٛف١خ ٚاٍبٌ١ت لالعٙب.
ِ -2-2-2موه لٌٍٍّ ٟزله٠ت لٍ ٝالّبي اٌزوِ ُ١اٌّعّبه ٞفالي اٛٙه اٌص١ف٠ٚ ،ىٌٗ ْٛ
ِزبثعخ اوبك١ّ٠خ ٚرم ُ١١لٍّ ٟثبٌّٛل
ِ 2-2-2موه لٌٍّ ٟزطج١ك اٍاٌ اٌزقطا١ػ ٚاٌزصاٌّّ ُ١عاوٚلبد ااهرمابء ٚالابكح اٌزا٘١اً
ٌٍّٕاابغك اٌزبه٠ق١ااخ ٚااؽ١اابء اٌعّوأااٚ ،ٟثعّااً ثوٚرٛوااٛاد رعااب ِ ْٚا اٌغٙاابد اٌّعٕ١ااخ
ثبٌؾفب ّ٠ىآ اٌزطج١اك اٌعٍّاٌٍّ ٟماوه – ٌّٚعاو ٚاٌزقاوط – ثّعاوٚلبد اٌؾفاب اٌّزبؽاخ
رؾذ ااواف ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ِ -4-2-2موه ِٙبهّ ٌ ٞعوفخ ٚرطج١اك ٔ اُ اٌّعٍِٛابد اٌغغواف١اخ فا ٟاٌزٛص١اك ٚاٌزعبِاً ِا
اٌّجبٔٚ ٟإٌّبغك اٌزبه٠ق١خ ٚاكاهرٙب ِٚوافمٙب ٚاىِبرٙب
ِ 4-2-2مااوه ِعوفااٚ ٟلٍّاا ٟرطج١مااٍ٠ ٟيِااٗ اٌااوؽالد اٌعٍّ١ااخ اٌؾمٍ١ااخ ٌٍّعوفااخ ثاإ ُ اٌجٕاابء
اٌّؾٍ ٟاٌزمٍ١ل( ٞاٌجٕبء اٌانارٚ )ٟو١ف١اخ يا١بٔزٙب (راوِٚ)ُ١رط٠ٛو٘اب(اؽ١ابء) ٚاٌإ ُ اٌعّوأ١اخ
اٌزواص١خ اٌّقزٍفخ  ،ثبلزجبه اْ إٌّابمط اٌعّوأ١اخ ٚاٌّعّبه٠اخ اٌّؾٍ١اخ اٌزواص١اخ ظآّ ِمِٛابد
اٌَ١بؽخ اٌغغواف١خ  ،ؽ١ش رعزجاو أّابغ اٌؾ١ابح اٌزمٍ١ل٠اخ ثّاب رؾ٠ٛاٗ ِآ ِجابٔٚ ٟلّاواْ ٚثعاو
ٚأّاابغ اأعااطخ ٚاٌّع١عااخ ٚاٌزمٕ١اابد اٌّؾٍ١ااخ رعزجااو ظاآّ ِؾّ١اابد اٌؾ١اابح اٌزمٍ١ل٠ااخ ٚ ،اٌزااٟ
٠وٚط ٌٙب ؽبٌ١ب ف ٟثواِظ اٌَ١بؽخ اٌغغواف١خ ثبلزجبه٘ب ٔ ُ ثعو٠خ لّوأ١خ َِزلاِخ ِٚزٛافمخ
ِ اٌج١ئخ اٌطج١ع١خ ٚااعزّبل١خ ٚاالزصبك٠خ ٚااكاه٠خ اٌّؾٍ١خ.
 2-2اْ رعو٠ااف اٌاالٚه إٌّٙااٌٍ ٟقااو٠ظ ٔز١غااخ ااؽز١اابط اٌمااٚ ِٟٛاغااواض اٌزّٕ١ااخ اٌَّاازٙلفخ
َ٠بلل ف ٟرؾل٠ل اٌّٙابهاد ِٚقوعابد اٌزعٍا ُ١اٌّطٍٛثاخ ٌٍقاو٠ظِٚ ،آ صاُ ِماوهاد اٌجؤابِظ
ااوبك ّٟ٠اٌن٠ ٞؾمك رٍه اٌّعاب١٠وٚ ،ثٙانا ّ٠ىآ اٍازٕزبط ِعاب١٠و ِٚقوعابد ثؤابِظ اٌؾفاب
اٌّعّبهٚ ٞاٌعّوأ ٟف ٟاٌزبٌ:ٟ
 0-2-2اٌّعوفخ ٚاٌفُٙ
اٌٛل ٟاٌزبه٠قٚ ٟااصوٌٍّ ٞجبٔٚ ٟإٌّبغك اٌزواص١خ ٚاٌج١ئبد اٌّقزٍفخ ِعوفخ اٌعٕبيو اٌّعّبه٠خ ٚاٌعّوأ١خ ٌالصو ااٌّبَ ثٕ ُ ِٛٚاك اأعبء لٍِ ٟو اٌعصٛهٚ ،اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ ِعوفخ أٛا ااؽ١يح اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ  ٚٚبيفٙب اٌّقزٍفخ 2-2-2اٌّٙبهاد اٌيٕ٘١خ
رؾل٠ل ٚاٍزٕزبط اٌىعاف لآ اٌّجابٔ ٟااصو٠اخ ٚرعاق١م لٛاِاً ااراالف ٚٚظا فطاػاٌؾفب ٚاٌزمٕ١بد إٌّبٍجخ
 اٍزٕزبط أعطخ ااؽ١يح ٚٚظ اٌقطػ البكح ر١ ٛفٙب ٚاؽ١بيٙب ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخثبٌّف َٛٙاٌعبًِ ٌٍزّٕ١خ
 لًّ اٌؾَبثبد اأعبي١خ  ُ ٔٚاٌصٍتِٚ ،عبوً اٌج١ئخ ِٓ روثخ ِٕٚبؿ َِٚزعٍّٓ١ اٌملهح لٍ ٝلواءح ٚرفَ١و اٌزمبه٠و ٚاافزجبهاد اٌّعٍّ١خٚ ،لًّ اٌزمبه٠و اٌفٕ١خ 2-2-2اٌّٙبهاد اٌعٍّ١خ ٚاٌّ١ٕٙخ
ِعوفخ غوق روو١ت ٚفه اٌصٍجبد ثبٔٛالٙبٚ ،اكٚاد اٌزم٠ٛخ ٚاٌّعبٌغبد اٌّقزٍفخ ِٙبهح اٍزقلاَ ااعٙيح ٚااكٚاد اٌّقزٍفخ اٌالىِخ ٌعٍّ١بد اٌزاوِٚ ُ١اٌؾفاب ٚاٌزَاغً١ٚاٌزٛص١ك ٚاٌفؾم ٚاٌزؾًٍ١
 ِٙبهاد اارصبي ٚااكاهح الّبي ِٚعوٚلبد اٌؾفب ٚ ،رؾل٠ل فطػ اٌعًّ ٚاٌّ١يأ١خٚاٌيِٓ ٚاٌّٛاك ٚاٌعّبٌخ
 4-2-2اٌّٙبهاد اٌعبِخ ٚإٌّمٌٛخ
 اٌزٛايً ٚاٌزعبٚ ْٚاٌعًّ ف ٟفو٠ك -اارصبي ٚاٌٍغخ ٚاٍزقلاَ اٌؾبٍت ااٌٟ

 اٌؾٌ ثبّ٘١خ إٌّبغك اٌزواص١خ ِٚبرؾ ِٓ ٗ٠ٛصمبفخ ٚلٚ ُ١مار١خ ِطٍٛثخ ٌّغبثٙخ اٌؾوان اٌضمابفٟاٌٛال ثَجت اٌعٌّٛخ
انًراجع
ِ - 0اِ ْٛاٌٛه ( ،)0992كٚه اٌّؤٍَبد اٌزعٍ١ّ١خ ف ٟاٌزٛص١ك ٚاٌؾفاب لٍا ٟاٌّلٕ٠اخ ااٍاالِ١خ اٌملّ٠اخ،
ِؤرّو اٌؾفب لٍ ٟاٌزواس اٌّعّبه ٞف ٟااهكْ ٚاٌعبٌُ اٌعوث ،ٟعبِعخ ااهكْ ،لّبْ
َٔ - 2و ٓ٠هف١ك اٌٍؾبَ ( ،)0997اٌؾفب لٍ ٟاٌّجبٔ ٟاٌزواص١خ ٚر١ ٛفٙب  ،هٍبٌخ ِبعَز١و ،وٍ١اخ إٌٙلٍاخ ،
عبِعخ ل ٓ١اٌّ ،ص 6-4
3- Fitch,James M., (1990), Historic preservation curatorial management of the - 2
built environment, University of Virginia press,
 - 4اِبٔ١ٍ ٟل لجلاٌوؽّٓ ( ،)2112اٌّٛاص١ك ٚاٌزٛي١بد اٌل١ٌٚخ ٌٍزعبًِ ِ اٌزواس اٌّعّبهٚ ٞاٌعّوأ،ٟ
هٍبٌخ ٚاعَز١و ،وٍ١خ إٌٙلٍخ ،عبِعخ اٌمب٘وح ،ص. 71
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 - 08كٌ ً١اٌّموهاد ااوبك١ّ٠خ ٌٍّعٙل اٌعبٌٌٍٕٙ ٟلٍخ اٌّعّبه٠خ ٚرىٌٕٛٛع١ب اكاهح االّبي.)0992(،

