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 سينما وتياترو فاروق األول بدمنهور بالبحيرة ) سينما النصر ()دراسة أثرية فنية(
 م (1930 ه1349)

 
 مي طارق علي فهيم بيوميالباحثة /

 جامعة كفر الشيخ -شعبة اآلثار اإلسالمية  -قسم اآلثار -كلية اآلداب 
 ملخص البحث:

ا السددلم ال بددا ايمددا الكددريم معلددم البشددرل وددلم ار اليددي ال لددي الال ددابعي الحمددد ر رب العددالميال الالوددالال الالسددالم الددم سدديد ا محمددد
  سليما كثيرا .

الكبيدرل  قدم البحث  رجمة للم شئ أحمد فؤاد ايالل با الخديالي الجليل إسماايل با القائد العظيم إبراهيم  باشا با محمد الا باشدا
المسديال  الف يدة فدا اهددهل كمدا فودل القدالل ادا المه ددر المعمداري اإلي دالامبي ا ماللده ال شأ يل الالالي يل الأخالقديل الالفا ديل الالحالدة 

 أر س ال فيرال شا بك الذي ب ا هذا المب م لالأهم أامالي.
بدديا  ل فيعددد أحددد ال مدداذم المعماريددة الحديثددة للمسددرل فددا العوددر الحددديثل الالددذي يمدد ممبنىىس نىى نمي تر ىىيروت اىىيوت  ا ت  أمددا اددا 

و :"نىىى نمي تر ىىىيروت اىىىيوت  ا ت  بىىى من ت الهدددا أهدددم ممي ا دددي الف يدددة  اللدددذلك جعلدددة ا دددالاا هدددذه الدراسدددةال دددابعيا اليربدددا الالشدددرقا 
 بيلبح وة)ن نمي النصو ( ) وانة أثو ة ان ة( "

 م(.1930ه/1349)
ثددم قدددم البحددث دراسددة الوددفية للمب ددم مددا حيددث مالقعدديل ال دداريخ إ شددائيل ال دداريخ  سددمي يل الالالودد  الخددارجا بددالمب م مددا الاجهدداة 
ال كدداليا اددامل الالوددد  داخلددا للمب دددم أيألددا  ال دددابم ايرألددال الودددالة المسددرلل الايدالار الثالثدددة مدد  ال أوددديل الالمقار ددة للع اودددر 

مودر  ال خرفية المماثلة بالاجهاة قور رأر ال يا باإلسك درية ل ثم قدمة دراسة  حليليدة للمب دم ف كلمدة ادا الجاليداة ايج بيدة فدا
قددد  مكددا غيرهمددال كمددا ذكددرة أهددم الع اوددر ال خرفيددة كال خددار  اله دسددية الال با يددة الايرابيسددك الغيرهددال ال الم هددا اإلي اليددة الالفر سددية ال 

 البحث ما  قديم مجمالاة ما الوالر الايشكال فا والرال مالحم اخ  م بها البحث.
Cinema-Theatre Farouq 1 Of Damanhur In Behaira (I Al-Nasr Cinema) 

(1349 ah/1930 ad )(archaeological Study Of Art) 

Mai Tarek Ali Fahim Baiomy 

Abstract 

, All the praises and thanks be to Allah, the Lord , prayer and peace for our prophet Mohamed 

s followers and the illiterate , generous and the humans teacher . peace and blessing be upon him , his family and hi 

.much recognition 

the search tackled historical study and translation for the creator Ahmed Foaud I , son of the great khedive Ismail , son of 

eath and the artistic case in great indicating his birth , upbringing , mandate , morals , d the great leader Ibrahim Basha the

his reign . The search also gave details about the Italian architect monsieur Ernesto Ferrucci who built this building and 

. his most notable works 

dern age which blends western and eastern eatro Farouk , it is considered one of the mohas for the cinema building and t

Theatre Farouq I Of -Cinema": tastes which is the most important technical feature , so I made the title of the study

) .archaeological study of art",( Damanhur In Behaira 

dy for the building in terms of its location , date of inception , date of naming , the search then presented a descriptive stu

the outer description of the building from its interfaces and general formation , inner description for the building also , 

Tin Palace in Alexandria -nly some architectural element building Ras elIn addition o ,theatre hall and the three floors

. that are similar to the architectural elements and building Cinema Theatro Farouk I 

Egypt including the then , I presented an analytical study for the building speaking about the foreign communities in 

Italian , French and others . I also mentioned the most important decorative element like geometric and plant decorations, 

arabesque and others . the search is supported with a group of images and shapes in the form of supplement that 

. oncluded the searchc 
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لدددي الحمدددد ر رب العدددالميال الالودددالال الالسدددالم الدددم سددديد ا محمدددد ال بدددا ايمدددا الكدددريم معلدددم البشدددرل ودددلم ار اليدددي ال   مقدمدددة    
 ا كثيرا .الال ابعيا السلم  سليم  

ييا حيث سادة رالل الرغبة فا ال ييير بديا المودر  ل فا ال حديث الال  الير أكبر ما أسالفيايالل الملك فؤاد  شهدة ف رال حكم    
 لالالمؤسسداة مهمدةفقدام الملدك فدؤاد ايالل با شداع العديدد مدا المشداري  ال  الذلك الم اكر ما حددث فدا اهدد أبيدي الجدده  فا اهده

معهددد ايحيدداع المائيددة ال , م1909 الجمعيددة السددل ا ية لالق ودداد الاإلحودداع الال شددري ال  لم1908م هددا مشددرالج الجامعددة الموددرية سدد ة 
, كمدا أمدر با شداع ال جديدد (  م1920 )م, الب ك مور اام1917ل عليم الب اة ايشيال اليدالية اام  سك دريةالدار اإل م,1912س ة 

 .(1)با  اللالاكما أمر باوالل جام  أحمد  لالمسجد ال باخ ل اابديا ب ية فا اي هر مثل  مسجد الف ح أالبعض اي
دا ل  دالر الف دالا الحديثدة الدذ هذا الذيال       دا اليقودد بدال  اليه ه لي بددأ فدا اودر الخدديالي إسدماايلحدث فا اهد فؤاد كاا   اليج 

 درك فدؤاد اللدم ي لفا  شدر الف دالا الحديثدة أثر كبير يادال الالفالد ايج بية ل كااال  لالف الا ال ا دخلة الثقافة المورية بعد غياب  اليل
 ,ايخرى العمل العام حيث أقام العديد ما المؤسساة

الذلدك ي دي ادر  ا دي اود دامي بالحركدة الال  يدة   اريخية ال ا اخ لد  اليهدا المؤرخدالا الملك فؤاد ايالل ما الشخوياة ال  اليعد
ا اه مامي باإلوالحاة الم عدددال فدا الكثيدر مدا المجداالة  لالجم  سل اة الحكم فا يده  المدا أهدم أامالدي    لكما ار  ا ي أيأل 

الق وداد الاإلحوداع الال شدري  , الاا شداع معهدد ايحيداع م , ال أسدير الجمعيدة السدل ا ية ل1908إ شاع مشدرالج الجامعدة المودرية ادام 
 .  (2)العديد ما المبا ا م الغيرها1917يد فا اإلسك درية فا م, الحديقة رش1912المائية اام 

 المتقع :
 هددالال  لبجددالار الددديالاا العددام لمجلددر مدي ددة دم هددالر ل شددر  الاجهددة المب ددم الرئيسددية الشددمالية الددم شددارج محمددالد فهمددا ال قراشددا    

فددا حدديا  شددر   لشددارج فراددا يعددر  باسددم الشددهيد ابددار اياسددر بي مددا  شددر  الالاجهددة اليربيددة الددمل بددالقرب مددا ميددداا السددااة
 .(1م )لتحة وق لأال محافظة البحيرال أما الالاجهة الشرقية فمش ركة م  مب م البلدية لالالاجهة الخلفية )الج البية(الم شارج المرك 

المب دم  ميد   القدد للمه در المعماري الذي شديد المب دمرالم ايالل  حفة معمارية رائعة أبدا ها أيدي اسي ما ال يا رال فا يعد مب م    
ادد  ودالة المسدرل ,  ل البائكدةة البدار المددخل الالاجهدة الرئيسد  مدا أهمهدار ال خرفيدة الاله دسدية الالمعماريدةل بمجمالاة ما الع اود ددأيأل 

ذلك سبب ا فا إحياع ال ارال الثقافة لي ال سجيلي كأثر إسالما بعد كاا ال  لارية الالف ية حيث جم  المسرل بيا العديد ما الع اور المعم
لسد ة  449قرار السيد ال ير الثقافة رقم  بودده رم ( , الود1988الالقب ية فا اام ) مالافقة اللج ة الدائمة لحفظ اآلثار اإلسالمية 

الخاوة بالمب ا الالمحافظة اليها , الذلك   بيق ا للمادال الثا ية ما قا الا   ظر ا للقيمة الف ية الالمعمارية  م ( ب سجيل السي ما1990) 
ال دم ألدم السدي ما إلدم قدالائم المبدا ا ذاة القيمدة الف يدة الال اريخيدة بمحافظدة البحيدرال بعدد  لم ( 1983لسد ة )  117حماية اآلثدار رقدم 

 .(3) م (30/9/1998فا )اللج ة المشكلة بقرار ما السيد رئير مجلر الال راع الوادر العرض الم 
 روجمة المنشئ: 

 م (:1922ميوس  15  -  1917أكرتبو  9الملك اؤا  ا ت  )
) بدا محمدد الدا باشدا الكبيدر ؤاد ايالل با الخديالي الجليل إسماايل بدا القائدد العظديم إبدراهيم باشدا هال واحب الجاللة أحمد ف    

يالل فدا قودر الالدده الخدديالي إسدماايل بدالجي الل فدا الثداما مدا شدهر ذي الحجدة اللدد الملدك فدؤاد ا ل(رأر العائلة المحمدية العلالية 
م, الهدال أودير أ جدال الخدديالي إسدماايل, ال داللم الملدك فدؤاد العدرس فدا ال اسد  مدا شدهر 1868مدارر  26هد/ المالافم 1284س ة 

                                                           
 .15-14ص , هد1410الا أحمد شكري , مك بة مدباللا , القاهرال ,  – اريخ مور ما اهد المماليك إلم  هاية حكم إسماايل,  عريب لمس ر جالرم يا ه  ا (1)
 . 186,24صم , 2005, , دار الشرالم ( يال اا لبيب ر م   فؤاد ايالل المعلالم الالمجهالل2)
 .24م , ص 2008 ارال الثقافة   القاهرال ال اريخية , مسرل الأالبرا دم هالر , ال ( 3)
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لددال الهمددة, الشددر  العالا دد , الجميددل , ال ميدد  الملددك فددؤاد ايالل بع(1)بعددد الفدداال أخيددي السددل اا حسدديا كامددل لم 1917أك ددالبر سدد ة 
م مددرض الملددك فددؤاد السدداعة وددح ي 1936, الفددا سدد ة (2)شددجااة  ددادرال لفقددد جمدد  إلددم مكددارم ايخددالم البشاشددة الالجددي  لالسددجايا 

 .(3)م1936أبريل س ة  28فا يالم الالاف ي الم ية ل ال دهالرة الأيقا الجمي  قرب  هاي ي 
   ا ت  :الم ن س المعميوي لمبني ن نمي تر يروت ايوت

 المن ت أوننرت ا وترشي بك :
 فا, ال خرم (Modena) م , الدرر فا أكاديمية الف الا الجميلة فا1874مارر س ة  14فا (  force) اللد فا مدي ة فالرر     

شدا بدك مدا سدك درية, اليعدد أر سد ال فيرال ال ركية سافر إلدم مودر الاسد قر باالالبعد ا دالج الحرب اليال ا ية  لقسم اله دسة المعمارية 
 .(4)أبر  المعمارييا اإلي الييا, الامل فا البداية فا  ظارال ايشيال العمالمية

قوددر ال  لالم حد  اليال ددا ا الالرالمددا اال سددك درية  قوددر رأر ال دديا باإلقدام فيرال شددا ب شددييد العديدد مددا المبددا ا ايثريددة أهمهدا   ال     
 .ية الم احيهاسك در ا أكثر أامالي فا مور كا ة فا االل القد ظهر أالم   ه

يدة ي بيا مما سبم أا الملك فدارالم ايالل قدد مد ح هدذا المه ددر ثقدة كبيدرالل حيدث الجدد ا كثيدرا مدا الم شد ة المعماريدة ال دا شد    
 .الكبير المعماري فا اهده كا ة  حة إشرا  ال  فيذ هذا المه در

 التصف المعميوي لن نمي تر يروت ايوت  ا ت  ب من تو بيلبح وة:
)لتحىة م 1930الملك فدؤاد ايالل ملدك مودر حجدر ايسدار لمب دم البلديدة الالسدي ما الالمك بدة فدا الثداما مدا  دالفمبر سد ة الأل      
 .(2وقم 
 ال يا رال فارالم ايالل بالبحيرال  سي ماالفيما يلا الو  معماري أثري لمب م     

 التصف الخيوجي للمبنس : 
 ( 3ة: )لتحة وقم التاج ة الوئ ن

,  الدددم يسدددار الدددداخل مدددا البددداب الدددرئيرة إلدددم ثالثدددة أقسدددام   ايالل م هدددا الدددم يمددديا الدددداخل , الالثدددا ا الرئيسددد   قسدددم الالاجهدددة    
ارال الهدال ابد لالمددخل الدرئير م هدا  ح دالى الدم ةالسدفلي  الالذي ي كدالا مدا ثدالث م دا مل االايالس  حيث ير د م ها إلم الداخل  سبي  

ا يعلاله لم , ي كالا كل باب ما موراايا x 5.50م 1.90م ماثلة ألخمة  المب م ددد اب ددد ما الخشب  ف ح إلم داخلثالثة أبال  اا
يدث ح ل اس خدم فا  خرف ها  خرفدة المشدهر) ايبلدم( ل د مدببةالها ابارال اا بائكة  ح الي الم س ة اقال  لالثا ية الم  قة الالس م

 ابدارال ادا ألدلف يا الكدل اقدد يح دالي الدم ف حدة  افدذال لشكل ذاة قاادال ال ام  اقالسا الشكل ر ك  العقالد الم س ة أامدال مثم ة ال
ا الهدا ابدارال اد لالعليدا الم  قدةيعلدال هدذه الم  قدة  لاليق  أسفل كل  افذال دراب يا مس  يل الشكل لخشبابا ار  ال جامل محا ما 

أسددفلها  لخشددباة الاحدددال  جاجيددة محا ددة با ددار ابددارال اددا ألددلف كددل مسدد  يل يح ددالي الددم أربعددة  الافددذ لأربعددة مسدد  يالة م فوددلة
 الشكل . ي  ها بشرفاة مثلثة ليعلالها إفري  بار  خال ما ال خرفة لبها  خار   با ية مفرغة لالمربعة لمساحاة مس  يلة

 التاج يت الجينب ة : 
ليددة مددا الج البيددة فهددا خا, أمددا الالاجهددة (4) لتحىىة وقىىم اددا سددمة الالاجهددة قلدديال   ا  اليربيددة بك لددة  اليلددة بددار ال بددرال   بدددأ الالاجهددة     

الداخليدة للمب دم, أمدا الالاجهدة الجا بيدة الالمربعة ال دا  فد ح الدم الحجدراة  لك ها  ح الى الم مجمالاة ما ال الافذ المس  يلةال خرفة, 

                                                           
 . 12هد , ص 1410د شكري , مك بة مدباللا , القاهرال , الا أحم –( المس ر جالرم يا ه    اريخ مور ما اهد المماليك إلم  هاية حكم إسماايل,  عريب 1)

 .10ص,م1995وفالال العور فا  اريخ الرسالم مشاهير رجال مور  , مك بة مدباللا , القاهرال , :   كا فهما (2)
جامعددة    ددا كليددة اآلداب ,الالجددي البحددري, ال وددالص ال أسيسددية بالعمددائر اإلسددالمية الدي يددة فددا اهددد محمددد الددا الأسددر ي بالقدداهرال ال أحمددد محمددد وددالل الددديا به سددا    (3)
 . 19ص, 2014,
(4)   31,p1997,18Goldi E,le Architetture In Stile Arabo Modern Di Ernesto Verrucci Bey, in"quasar", 
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الب ائيدة يالجدد درم مشد رك فدا م  ود  ك ل هدا غيدر أ هدا  ل   شابي فا  وميمها م  الالاجهة الج البيدةفايخرى الها الالاجهة الشرقية 
 .(5)لتحة وقم السي ما لبلدية المب مبيا مب م ا

 الركت ن العيم :
فدا , يشديل مب دم البلديدة القسدم الشدرقاال  ج دالب ( , –محالرهما )شدمال  لمقسم إلم مس  يليا لب ية المجمالاة الم شكل مرب     
 أرألا الثالثة أدالار. يشيل مب م السي ما الالمسرل القسم اليربا, الي كالا القسم اليربا ما  ابم حيا
 :صف ال اخلي للمبنسالت 

 (6)لتحة وقم الطيب  ا وضي: 
إلدم  (, الم هدا7)لتحة وقىمذال البائكة الثالثية  مx  6م 12 الم بهال المدخل الرئير ) والة االس قبال(ال ابم ايرألا يح الي     

م 7مسد  يلة الشدكل سدقفها الها ما الداخل ابدارال ادا حجدرال  لبهال االس قبال حجرال البالفيي اليق  ج الب لالمسرل مرالر ا برالام والة
x 4  م 17.60م , الالحدددائx 3.65فدددا  يالجددددكمدددا ,  م, البألدددلعيها الشدددمالا الاليربدددا  افدددذال مدددا الخشدددب البدددداخلها م علقددداة البالفيدددي

 شد مل الدم شدباكيا  ل ف حدة شدباك  ر دد ادا جددار الحجدرالالهدال ابدارال ادا  لسد قبال شدباك ال دذاكرم  و  الجدار الشرقا لبهدال اال
 .مx 1.15سم 80ال اا  افذال مس  يلة ييلم اليها  ركيبة ما الحديد لل ذاكر ابار 

     صيلة المنوح
ابد يا الالم يميا اليسار الرالام سلم رخداما لدي در ل فا مقابل باب المدخل الرئير مرالر ا بالبائكة الثالثية رالام ذال سق  مس ح    

 يفد ح فدا اليسدار بداب غرفدة اإلألداعال,ال د بداب غرفدة الودالة, الم يمديا ودالة المسدرل يالجدال  لما الحديد يؤدي إلم ايدالار العلالية
البأسددددفلها مسدددداحة ابددددارال اددددا أرألددددية م خفألددددة  عددددر  بحفددددرال  لال  حدددددر أرألددددية الوددددالة بميددددل كلمددددا ا جه ددددا إلددددم خشددددبة المسددددرل

بميدل كلمدا ب دالار, ال  حددر أرألدية الودالة  (16)لمسرل و  أفقا ابدارال ادا اليالجد فا مالاجهة خشبة ا ل(8)لتحة وقم ايالركس را.
م,  البأسددفلها x 2.70م 14.90م , الالحددائ  x 6م 0.70المؤديددة لخشددبة المسددرل سددقفها  يددما جه ددا إلددم خشددبة المسددرل , الهددا ال ر 

 مساحة ابارال اا أرألية م خفألة  عر  بحفرال ايالركس را.
  ال تو ا ت  

عالد إليهدا اليد م الود للدالم الملكدا )المقودالرال الملكيدة ( ,, باإلألافة إلم اا  ( لالج18يعلال الب االير الدالر ايالل الذي يش مل الم )    
م , الأرألدية كدل x 4.50م 2.70الالحدائ   ملx1.70 م1.60الب داالير ذاة أسدق  مسد حة  لادا  ريدم السدلم الودااد مدا الدرالام

دالراا  ممددر يل دد  مدد  مال فدد ح هددذه ايبددالاب الدد ,( مقااددد جلددالر للمشدداهديا4ار الددا ), يح ددالي كددل ب ددال م x 1.05م 2.60ب ددالار 
 .الي م الوعالد إلم هذه الب االير اا  ريم السلم الالاق  ب رفا الرالام الذى ي قدم والة المسرل لوالة المسرل
 ال تو الثيني :

, يح ددالي بددي بدداب مدددخل البلكددالا يددؤدي للددداخلل يدد م الوددعالد إلددم الدددالر الثددا ا )البلكددالا( اددا  ريددم الدددرم الوددااد إلددم ممددر     
لدالم ل, باإلألدافة إلدم اا  ( لالجد18اليعلال الب االير الددالر ايالل الدذي يشد مل الدم ) ل كراسا بدالراا الوالةالبلكالا الم وفال  ما ال

ا اليد م الالودالل إليهدا ادا  ريدم أبدالاب فد لادا  ريدم السدلم الودااد مدا الدرالام اليد م الودعالد إليهدا ,الملكا ) المقوالرال الملكيدة (
 يل   م  دالراا الوالة. م x 2.70م 35م, الالحائ  x 1.20م 16ي ال ف ح هذه ايبالاب الم ممر سقف لأألالاها الداخلية

 ال تو الثيلث :
, الي م الالودالل إليهدا ادا  ريدم الددرم الودااد مدا البلكدالا, ال  كدالا اليرفدة مدا vip) يق  فا الدالر الثالث غرفة كبار ال الار )    

البداب  خدر يدؤدي إلدم ال ح دالي الدم بداب ايسا سديرل  ةئيسالقسم ايالس  الهال القااة الر  الم ل حيث يف ح الباب الرئيرثالثة أقسام
اللليرفددة بابدداا  الم هددا بدداب يددؤدي إلددم غرفددة خلدد  المالبددر المددا داخلهددا قااددة ايالركسدد را لدرم للوددعالد إلددم ممددر بددي غرفددة الباليددي

الهدال القاادة م x 5م 11.70ال  كالا اليرفدة مدا ثالثدة أقسدام , يفد ح البداب الرئيسدا الدم القسدم ايالسد    لم ماثالا فا  فر الألل 
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غرفدة  فاا أحدهما يقد  فدا الجهدة اليربيدة الهداأما القسماا الفراياا  لالرئيسية الس قبال كبار ال الار, ال ح الى الم والالا للجلالر
 . (سا سير )الموعد ق  غرفة ا  ظار ايفخر القسم اآل أماال , مx 5م 6.40ا  ظار الحمام 

  ال وانىىىىىىة الرحل ل ىىىىىىىىىىىىة
سدي ما م ل القدد ب دا مب دبأمر ما الملك فدؤاد اياللرال يشا يالمعماري اإلي الا أر س ال فهذا المب م  حة إشرا  ال  فيذ  م  شييد     

ا  ذلددك ظهددرال  لال يددا رال فددارالم ايالل الددم  ددرا  ايالبددرا اإلي اليددة ددا مددا ال  مددا خددالل  خ ددي  المب ددملالاألددح  اسدد خدامي بعددض أيأل 
سد عملة ا) م كسدرال ( خاودة ال دا  دمة فا الب اع سالاع كا دة أ دلسدية  الج العقالد المس خ  م ها ل الال االع اور المعمارية فا الب اع

 ., مقر وةفرر (, مفووة الية ) حدال حدال  ل فا المدخل الرئير
, لجددراايدة اال دا   دالم ال  خدر   ها الالشدرفاة المثلثدة لل الال جداالي الالددخالة كما اس خدمة ددد فا الب داع دددد ايامددال المفوودةل    

فدددا  ي يددددة  خدام الباركيدددديالاسددد  لسا سدددير فددددا الب ددداعالكدددذلك اسددد خدام ا وددددر اي للمفرالكددددةا ال خرفدددة لادددب ذال الميمددددةالالجفدددة الال
 الال رابي  الرخامية . لايرألياة

 :الرأث وات التاقعة علس الن نمي
العديددد مددا الع اوددر المعماريددة  ددم اسدد خدام حيددث   ددأثير محلددا  المددا أهددم ال ددأثيراة ال ددا القعددة الددم هددذا المب ددم مددا يلددا       

لدداخل , ال جاجيدة مدا ا لاسد خدام ال الافدذ ) الشدبابيك ( المسد  يلة الخشدبية مدا الخدارم ما ذلك ال  لايالرالبية فا سي ما فارالم ايالل
  .ه دسيةر  ال با ية الالالاس خدام ال خا لاها بال با اة الايشجار المخ لفةالسي ما ال ر  ةالاس خدام حديقل الحجر  ما الب اع المب م

الاسد خدام  ال أثير اي دلسا  اس خدام العقالد ال و  دائرية الالعقالد المفووة ال  ي ها بايحجار الملال ة بال  االب )  خرفدة المشدهر(,
  خرفة ايرابيسك المراالل ال خيل. 

 :العنيصو المعميو ة تالزخوا ة بيلن نمي
 الزخيوف ال ن ن ة :

ا دددددد شددأا اللكدا هدذه الرسدالم لدم يكدا لهدا ددددد فدا  لدك الف دال ل  كثيدرال مدا الرسدالم اله دسديةسدبقة اإلسدالم أشدكاال  ارفدة الف دالا ال دا     
أمدا فدا العودر اإلسدالما فقدد أألدحة الرسدالم اله دسدية ا ودر ا  لليالب كا داراة لييرهدا مدا ال خدار م فا االكا ة ُ سَ خدَ  لخ ير
الأشدكال مربعداة ل اله دسية المس خدمة فا  خرفة المب م   كالا مدا المثلثداة الكراليدة الكا ة ال خار  ،ا ما ا اور ال خرفةأساسي  

 .(1)الدالائر لم داخلة
 الزخيوف النبير ة :

س حياع ال بيعة ال قليدها  قليدد ا ودادق ا , حيدث مية ,  أثرددددد كثيرا  ددددد با ورا  المسلميا اا االع ور ال با ا فا ال خار  اإلسال    
الأكثدر ال خدار  ال با يدة ا  شدار ا فدا الف دالا  لبما فيهدا مدا  كدرار ال قابدل ال  داظرخدمالا الجذج الالالرقة ل كاليا  خار   م ا  كا الا يس 

ادددددد مددا جددذالج  با يددة الأالرام  خ لدد  فددا دقددة  قليددد   كددالا دددددد أيأل   الأ قددا المسددلمالا  خددار   با يددة أخددرىل رابيسددكاإلسددالمية  خددار  اي
 لالأالرام رمحيدة لثية, الفرالج حل ال يةث ائية, الثال الأالرام  با يةل الل  خيليةار  ال با ية فا المب م ابارال اا مراالكا ة ال خ ل ال بيعة

  .  (2)رابيسكال خار  اي لالأ هار سداسية
    واب نك :                                                                                     زخيوف ا  

ل القددد اددر  ا ددد مددؤرخا الف ددالا بعدددال أسددماع أهمهددا  ال الريددم لمددا المودد لحاة المهمددة فددا الفددا ايثددريهددذا المودد لح عددد ي    
الشددداج  لكا دددة  خارفهدددا ابدددارال ادددا فدددرالج  با يدددة م شدددابكة لميددد اة  الايدددةرا   خرفدددا اب دادددي العدددرب بخودددائص ال , فهدددال  دددالال الشددديخ

                                                           
 .134-133ص   ,م2000معجم مو لحاة العمارال, مك بة مدباللا , القاهرال ,   ااوم محمد ر م  (1)

 .132ص , معجم مو لحاة العمارال ااوم محمد ر م  ( 2)
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الكالشاة اقالد بهال المدخل الرئير ب خار   لةيلة كالشاة اقالد الالاجهة الرئيسالشل (1)اس خدام هذه ال خار  فا الف الا اإلسالمية
 رابيسك.اي

 :  المواتح النخ ل ة
 .(2)سعفي الذي اس عمل إلم جا ب جذالاها فا كثير ما ايغراض ال با ية المبكرال الالبسي ةيقود بها جريد ال خيل أال     

 ا زهيو الن ان ة :
ثما ية  شدبي إلدم حدد كبيدر  هدرال الكا ة اي هار السداسية الالخماسية الال لمخ ل  العوالر ال اريخية فا ف الاهذه الظاهرال الجدة     

 .(3)الاا الموريةحُ ق  ايُ 
 ا توا  النبير ة :

فددا قددد الجدددة كثيددر ا فددا مخ لدد  اآلثددار اإلسددالمية الثاب ددة الالم قاللددة , اللعبددة يددة ايحاديددة الالث ائيددة الالثالثيددةل ال ايالرام ال با الهددا     
ا  .(4)ال خار  ال با ية دالر ا مهم 

 طوز ا عم ة المتجت ة بيلمبنس : 
الارفددة ايامدددال فددا ايب يددة م ددذ العوددالر القديمددة,  ل عددد ايامدددال مددا أهددم الع اوددر المعماريددة اإل شددائية داخددل العمددارال الخارجهددا    

, الالكددالر ثا الاييددال ال الال خيليددة لالالمسدد ديرال لةمخ لفددة مددا ايامدددال م هددا  المربعددالاسدد خدمة م هددا فددا امددائر هددذه العوددالر أ ددالاج 
 .(5)الغيرهم

 :  octagonal column   ) العمت  المثمن  )
العودر  سديما فداال ل ا العمدارال اإلسدالمية الالسدي ةا أحدد أهدم ايشدكال ال دا ارف هدكاا العمالد المدثما الالمألدل   ألدليع ا حل ال ي د    

 المملالكا البحري الالبرجا .
 :( circular column )وي العمت  ال ائ

 .(6)إلم العمارال اليال ا ية الالرالما يةها الا  قلة م  لالجدة ايامدال الدائرية فا العمارال المورية القديمة    
 العقت :

االعقد  سيالي ال  الر الم      ارفدة العمدارال اإلسدالمية ل ال  رحيدث كا دة ماد هدا اياللدم مدا اآلُجد ليد الفرر الالرالماا   الر ا الاألدح 
الحددال معماريدة ب ائيدة   اليقود بها فا المود لح ايثدري لالها ابارال اا أقالار  ق  فالم ايامدال ل حمل السق   لهاالاا ا كثيرال م أ 

 ال  الاة العقالد المس خدمة فا مب م سي ما ال يا رال فارالم ايالل م ها   ل(7)ذاة هيئة مقالسة أيا كاا  الاها
 :( parabolic arch ) العق  المنكنو

فدا  اللدم ي هدر هدذا العقدد إال لالا د قم ي يق  مرك  دائر هما فا دخلة الم مس الى قااد ي لقد ي كالا ما قالسيا م قا عياهال ا    
 العمارال اإلسالمية, الالجدة أقدم أمثل ي فا دمشم.

 (                                                            (pointed archالعق  الم بب  
أحددد أهددم الع اوددر  الهددال لالذلددك بسددبب ا سددااي ال سددبا   مالائمددة للمبددا ا د أكثددرهددذا ال ددالج مددا العقددالد أكثددر ا  شددار ا ي ددي يعدد ديعدد    

 . (1)م11 -هد 5البدأ اس خدام هذا العقد فا أالرالبا فا أالاخر القرا  لالمعمارية المب كرال فا العمارال اإلسالمية 
                                                           

 .88., ص 2008, 3مك بة  هراع الشرم ,  , دراسة المو لحاة الف ية للعمارال اإلسالمية ,  محمد حم ال اسماايل الحداد (1)

 .277معجم مو لحاة العمارال, ص ااوم محمد ر م   (2)

 .322معجم مو لحاة العمارال, ص ااوم محمد ر م   (3)

 .321معجم مو لحاة العمارال, ص ااوم محمد ر م   (4)

 .203, ص  معجم مو لحاة العمارال   (ااوم محمد ر م5)

 .209 – 207معجم مو لحاة العمارال , ص   (ااوم محمد ر م 6)

 .121, ص 1981الكالية,  –المجلر الال  ا للثقافة الالف الا الاآلداب  ,المساجد   (حسيا مؤ ر 7)
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  :((vousoirعق  ذت صنجيت مزووة 
الارفدة بعدد  لبعألدها الدبعض ادا  ريدم ال عشديم أالال  ريدر المعشقة ها ابارال اا ق   حجرية أال رخامية   دداخل مد  الو ه    

 .(2)اس خدام ايحجار فا الب اع
  ( lobbed  arch )العق  المفصص 

لدم سلسدة أقدالار  ود  ا ة العقد  ح داليالب  ي لاللك ي يخ ل  باس قامة رجلا العقد  لهال ابارال اا اقد دائري ذال مرك  الاحد     
 .(3)م15-14هد/ 9-8مور فا القرا  العقالد فا الميرب الا  قل إلم دائرية , الشاج اس عمال هذا ال الج ما

 : ( Horse Shope Arch )العق  الح تي 
خد   ر د بداي دي ادا  لي كالا ما قالسا دائر يا الم ي اقد حدالي مدبب ل  و  محي  الدائرال هال اقد مس دير ي جاال  محي ي     

 .(4)م ها إلم مورا  قل الا  شر فا الشمال اإلفريقا ال ل الار  العقد الحدالي فا العمارال البي   ية  ل ام داد ك فيي
 ا بتاب :

اث ديا أال أكثدر, القدد الي كدالا البداب مدا مودراج الاحدد أال  ل الباب هال المدخل سالاع كاا فا سالر مدي ة أال الاجهة مسجد أال قور    
 .(5)الخشبية الالمعد ية الاس يلالا ذلك فا و ااة ايبالاببرج المسلمالا فا ايامال 

 أمثلة ا بتاب المتجت ة اي مبنس ن نمي تر يروت ايوت  ا ت  : 
 ة :الوئ ن أبتاب التاج ة

الكدل مودراج ي كدالا  لي كدالا كدل بداب مدا مودراايا  ل ح الى الالاجهة الرئيسة الدم ثالثدة أبدالاب مدا الخشدب م ماثلدة ألدخمة     
 ة.ما ثالث حشالا

 بيب صيلة المنوح:
 كل موراج ي كالا ما خمر حشالاة. ,ي كالا ما موراايا    

 :  (pip )بيب غواة كبيو الزتاو
 الي قسم كل موراج إلم خمر حشالاة. لهال باب خشبا ي كالا ما موراايا    

 نينن و تانرظيو الحميم :انرظيو ا  ةبيب غوا
 ما ثالث حشالاة. كل موراج ي كالا ,ما مورااياباب خشبا مكالا هال     

 بيب  اخ  غواة انرظيو ا نينن و :                                                
 هال باب خشبا ابارال اا موراج الاحد ي كالا ما ثالث حشالاة.    
 اغالبهداعال, ال اإلألد ل الغرفدةف دااال ل الغرفدةالودالة مكالا ما موراج الاحدد مثدل بداب غرفدة أما ايبالاب الداخلية للمب م فبعألها    

 ا القااة ايالركس را الباب ال الارئ.عألها مكالا ما موراايا مثل البلكال الب ل ا موراج الاحد ما الخشبم مكالا
 الناللم :

ل  ما ا اور الب اع الداخلية مهم   ي ا ورل ا  الول بيا أدالار المب م, حيث إالسلم بمع م اام هال مجمالاة ما الدرجاة ا    
فهدال الاسد ة اال ودال الرأسدا فدا  لكمدا أ دي يدرب  بديا أدالار المب دم مدا الدداخل  ليا داخل المب دم الخارجديالهال الالسيلة ال ا  رب  ب

 .(1)جمي  المبا ا

                                                                                                                                                                                                 
 . 205, ص 2011جامعة القاهرال ,  كلية اآلثار ,  ائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال, ماجس ير ,ام  محمد أحمد ابد الرحما إبراهيم  (1)
 .171, ص الالف الا اإلسالمية  معجم مو لحاة العمارال  ااوم محمد ر م  (2)
 .46, ص1989دراساة فا العمارال اإلسالمية , الهيئة المورية العامة للك اب,   حمد ابد السالم  ظي  أ (3)

 .194ص ,معجم مو لحاة العمارال    ااوم محمد ر م  (4)

 .220ص ,امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال   راهيمإبمحمد أحمد ابد الرحما  (5)
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  ال وابز ن:
ها كلمة يال ا ية دخلة الفارسية بمع م القالائم ايربعة, اليقود بي الج ع الحاج  الذي يقا جا ب السلم ما ال احية ال ا لم يكا     

 .(2)بها حائ 
 ا وض يت : 

مد يدة أال غيرهدا دددد بدأا ايرألدياة الددددد فدا الم دا ل الالعمدارال اإلسدالمية دددددد سدالاع فدا العمدارال الدي يدة أال  ا مي ة ايرألياة ددددد امالم      
الاسد خدم فددا أرألددية  الذلددك بمع ددم أا الودعالد الالهبددال  الددم ايرألدياة  كددالا بمسد الى مر فدد  المدد خفض, , لكا دة بعدددال مسد الياة 

 اسد خدمةف, أما بداقا أرألدياة المب دم (3)ة فق  ال رابي  الرخامية باللال يا ايسالد الايبيض الم شكل رقعة الش ر هلوالة الرئيسا
 أما قااة كبار ال الار فاس خدم فا  ي ية أرألي ها الباركيي .   ل البال اة الرخامية  فيها

 الوخيم :              
فهددال حجددر اللددير  اللياليددالا أا مددا كدداا م ددي غيددر أبدديض, حيددث يددرى  ار الجيريددة الالداللالمي يددةالل ايحجددحجددر ي كددالا   يجددة ل حدد    

ا  .(4)رخام 
 البيوك ه :

 لمودددر مددد  ال دددرا  ايالرالبدددا الفددددة  ريقدددة الباركيدددي إلدددم لالمعشدددم المع اهدددا  (Parquet) الباركيدددي كلمدددة ذاة أودددل فر سدددا    
 .(5)ال اا ق   خشبية  فرس الم أرألية  ثبة فيهاابار  ل الهام بالقاهرال19ه/13الا  شرة فا قوالر القرا 

 الح ائ  : 
حددرص الجميدد  قدد ال  لحيددث إا لهدا فالائددد كثيددرال ودحية ال فسددية البيئيددة  لالحدددائم الددم مدر العوددالر مددا الم  لبداة الجماليددة  عدد    

ل أمدا  برا هدااا المعابدد ال  الظهدرة الحددائم فدا العودر الفرادال ا, الكداا اليدرض مدا   سديقها ل جميدل لاليها كل الم قددر اسد  اا ي 
اح دالة حديقدة مب دم سدي ما ال يدا رال فدارالم ايالل الدم ال  لما ال قاليد العالمية العريقة فدا مجدال امدارال البيئدة الحديقة اإلسالمية ف عد

 . (6)العديد ما ال هالر الايشجار  عر  ب با اة ال ي ة
 الصيلة :

 ح اليها الير  فا الم  ل , كما  ع دا القاادة الالاسدعة الالع بدر فدا الددالائر ها كلمة فر سية ايول اليقود بها الردهة ال ا   ف    
ال عدد فكدرال الودالة أال بهدال ل الأ لم اليها بهال االس قبال الرئير ال فد ح اليهدا جميد  اليدر  الالقااداة  لفا الدالائر الرسمية الرسمية 

 .(7) ال هألة, اللم  كا معرالفة قبل اور محمد الا االس قبال الرئيسا أحد ال أثيراة ايالرالبية ال ا الفدة إلا مور فا اور
 النتااذ :

ال الددم الالاجهدداة بييددر  ر يددب ال  الم  دداثرال ل القليلددة العددددل فددا العوددر المملددالكا الالعثمددا ا كا ددة ف حدداة ال الافددذ ألدديقة المسدداحة    
العقدالد ال دا   الجهدا الييلدم اليهدا  أالاللم يكا يمي ها سالى المودبعاة المعد يدة  لبسي ة فا شكلها الخارجا الالداخلاالكا ة  ل  ظيم

سي ما ال يا رال فارالم ايالل مس  يلة الشكل ييلم اليها مواري  خشبية  ف حاة ال الافذ فا مب م الكا ة ،  مواري  خشبية موم ة
 .(8)ب ظام الشيس ايالرالبا

                                                                                                                                                                                                 
 .222( امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال   محمد أحمد ابد الرحما إبراهيم, ص 1)

 .183,  25, 22م,ص1988,  2دار الك ب العلمية لل شر الال ال ي  , القاهرال ,   ,ساللم فا المبا ا ال  محمالد حماد  (2)

 .167, ص 2002, 2, مك بة  هراع الشرم بالقاهرال, م 19قوالر ايمراع الالباشاالاة فا مدي ة القاهرال فا القرا    (ابد الم و  سالم  جم3)

 .53, ص م1990لمو لحاة المعمارية فا الالثائم المملالكية, دار ال شر بالجامعة ايمريكية, القاهرال, محمد محمد أميا الليلم الا إبراهيم   ا  (4)
 .210امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال , ص   (محمد أحمد ابد الرحما إبراهيم5)
 .214هرال, ص امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القا (محمد أحمد ابد الرحما إبراهيم 6)

 .226امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال , ص ( محمد أحمد ابد الرحما إبراهيم 7)

 .227امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال, ص (محمد أحمد ابد الرحما إبراهيم 8)
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 الشوايت :
عد الشدرفاة مدا الالحدداة المعماريدة المهمدة فدا ال  لالقوالر الالمساجد الغيرها  الها ما  الأل  أالم لالشرفة ها المكاا العالا    

 .(1)( ال حي  بسق  المب م كامال    خذال شكل المثلث ) شرفة مثلثةالظهرة فا مب م السي ما  لالقوالر الالمبا ا ايثرية
 نينن و( :المصع  ) ا 

ير( اليقوددد بهددا الموددعد سددسا الالموددعد كلمددة فر سددية أولها)أ للفددظ وددعد المع اهددا ار قددم إلددم أالددم اشدد قة كلمددة موددعد مددا    
يقدد  الموددعد  ,(2)اليالألدد  فددا المبددا ا كثيددرال االر فاادداة بيددرض  سددهيل الوددعالد إلددم ال الابددم العليددا بدددالا  عددب المشددقة, الكهربددائا

 سا سير.حيث كاا لي غرفة خاوة  عر  بيرفة ا  ظار اي لكبار ال الار الخاص بالمب م فا غرفة
 أهم العميئو المعيصوة للن نمي:

ا حدد سك درية الال ا  ح الي الم بعض الع اور ال خرفية ال ا   شابي إلدقور رأر ال يا باإل   العمائر المعاورال للسي ما الما    
 كبير م  الع اور ال خرفية بالسي ما الها 

 ا عم ة :
 . يجاا موريةأامدال دائرية ما الجرا ية ذاة س ة للقور حيث   كالا ما  (الالاجهة الشرقية)  كالا الالاجهة الرئيسية     
ا الال ا  ق  فا الالاجهة الشرقية كا ة ابارال اا بائكة ثالثية  ر كد  االبالابة الرئيسالظهرة ايامدال فا      لدم أربعدة ة للقور أيأل 

يفودل بي هدا الحدداة  ليعلالهدا إفريد  م خدر  بالحدداة الم دالب لالشدكلة كالشداة العقدد مدا فدرالج الأ هدار  با يدة لأامددال دائريدة بسدي ة
 .ال رجلي 

كددل اقددد  لد حداليددة اقددال  ةالهددا ابددارال اددا بائكددة مددا ثالثدد لي قسددم إلددم ثالثددة م ددا م الكدداا القسددم ايالسدد  مددا الالاجهددة الج البيددة    
قلددب ملفددال  , ال   هددا  أالددم الي السدد  كالشددة كددل اقددد مددا ل شدديل كالشدداة العقددد  خددار   با يددة لا أيددال ا الشددكلير كدد  الددم امددالدي

الكدل  للشدكل قااددال مربعدة ا ية الشكل , اليقسم هذه الشرفة اث ا اشر امدالد ا مركب دا ذاشرفة حديدالبائكة الثالثية بكالر يس بار  يعلاله 
 امالد م فول اا العمالد اآلخر .

 النتااذ :
ا ا مدا الخشدب )الشديس( الال دل ييلدم اليهدا ألدلف اكا ة الالاجهة الشرقية ما الداخل ابارال ادا مجمالادة مدا ال الافدذ المسد  يلة    

اليدرب  بديا كدل  لاليشدكل م  ود  كالشدة العقدد قلدب ملفدال  ال الافدذ العليدا م هدا ذاة اقدد حدداليلحيث كا دة  ل  علال بعألها البعض
ودل يا يعلالهدا  دام مركدب الشدكل , الك لة البار ال ما الالاجهة ابارال اا أربعدة أامددال مفوودة  اللي دال ل قلب ال خر اقالد ما اي هار

ل الخلد  كدل امدالد م هدا ي السد ي شدكل مسد  يل قالامدي فدرالج  با يدة م داخلدةكل امالديا فر  الا مسد قيم الشدكل يعلداله إفريد  ادريض 
 .خر ب فر  ركيب العمالد الرئيرفص امالد  

يعلدال م  ود  العقدد فدص قلدب ملفدال  يعلداله  لف يا شديس مدا الخدارم ذاة اقدد حددالي  كالا أحد  الافدذ الالاجهدة الشدرقية مدا ألد    
 ايسدفل كدالر يس أسدفلي شدكل ي مثدل فدا الجدي أسدد االيحي  بي ما الداخل فدل ا فر  الا مثلث الشكل م خر  بالحداة ال الايا الايس ا

 ي دلم ما فمي فرالج  با ية الثمار الفاكهة.
 ا وض يت :

 , اللهدا أرألدي ها مدا الباركيدي لودممة الدم ال درا  العربدا  لابدارال ادا ميدداا فسديح  تكينت قيعىة العىوب بقصىو وأس الرى ن    
 .قااة الحرملك حيث ال يسمح بدخالل أحد إال ما يحمل االماة ممي ال  االه لباب يفولها اا قااة أخري 

                                                           
 .70المو لحاة المعمارية فا الالثائم المملالكية, ص  (محمد محمد أميا 1)

 .238امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال, ص  محمد احمد ابد الرحما إبراهيم (2)
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ا بقااة االح فاالة  لكب وة اي قصو وأس الر ن تعوات بيلقيعة الوخيم ة تانرخ م الوخيم بقيعة      االأمد لرخامية اكما ارفة أيأل 
هبدا ذ للقااة ما الجا بيا إفري  مس  يل الشدكل اليحي  بأبالاب هذه ا لدائرية ما الرخام ذاة  ام مركب بسي  فأامدال هذه القااة 

 .ة قالامها فرالج أ هار  با ية مذهبةبداخلي  خرفة المجدالل لاللالا 
 ا بتاب: 

المكال ددة مددا موددراايا, الجدددرا ها مقسددمة إلددم  لسددك درية مددا الخشددببقوددر رأر ال دديا باإل تكينىىت أبىىتاب قيعىىة جنىىيح الملكىىة    
 باللالا الذهبا .  م ا م مس  يلة المربعة الشكل محددال

 علداله اقدد حددالي مدا ال جدامل يمسد  يلة الشدكل ابدارال ادا ألدلف يا مدا الخشدبتكين أبىتاب الب ىت القىتطي لقصىو وأس الرى ن     
مم هذا ال جام بشكل خاص لكل باب ما أبالاب البهال , الالباب محا  با ار خشدبا ي قدمدي بداب حديددي حيث وُ  لالمعشم الملالا 

ا  لالا ايسالد الي خللها ق   مذهبة .بال لما أللف يا أيأل 
فها السدفلا مألدل  ) مفودص ( بالدذهب, الالسدق   ود , ح دالي الدا أامددال دائريدةبقور رأر ال يا  كمي كينت قيعة المتن قي    

 الجددرا ها بهدا لالحداة مدا البرال د  الم عدم لخدر بسدي الالبعض اآلل ية بعألها كبير الحجم  خار  ما فرالج الأ هار  با  يح الي الم
ا. رخام قالامها أ هار الفرالج  با يةللبا  الالممراة ال ا  ؤدي يج حة القور ذاة اقالد دائرية أيأل 

يلة  الليدة الم دا م مسد  بهدا الكثيدر مدا ال خدار  ال با يدةل جددرا ها تكينت قيعىة الىتمئم ) الطعىيم الكبىوب ( بقصىو وأس الرى ن     
ة , ص بخ دال  ذهبيدة  الليدالأامددال هدذه القاادة  ودفها السدفلا مفود لاللالا بية, الأ هار ب يةي خللها ا ور الجديلة بفرالج  با ية ذه

ا.الال و  اآل  خر مفوص بألفائر ذهبية أيأل 
 تق  رتص  البيحث من خال  ال وانة للع    من النريئج أهم ي :

اة ذرية يعد مب م سي ما ال يا رال فارالم ايالل المعرال  بسي ما ال ور بمدي ة دم هالر بالبحيرال ما ايامال المعما -1
 ال اب  اليربا البخاوة اإلي الا الم أرٍض مورية.

يالل اسي ما ال يا رال فارالم ايالل هال الملدك أحمدد فدؤاد ايالل ال سدبي الب ديي الاللدا اهدده فدارالم  أا الذي أمر با شاع مب م -2
 الذي  اللم مور فيما بعد.

ا الفق داإلي دالا ) المسديال فيرال يشدا بدك (  أا المه در المعمداري الدذي رجدح البحدث قيامدي بب داع هدذا المب دا هدال المه ددر -3
 رية .م عددال أثب  ها مك بة اإلسك د خاوة بمهرجاا الفلكلالر الداللا بدم هالر , الأا لي أاماال   لالثيقة  م  شرها بمجلة

 قيئمة المصي و تالمواجع   
 أتما المواجع:

  أحم  عب  النالم نظ ف : 
 .م1989ة العامة للك اب, القاهرالل دراساة فا العمارال اإلسالميةل الهيئة الموري .1
 لمنرو جتوج  ينج :ا 
الدددا أحمدددد شدددكري , مك بدددة مددددباللا , القددداهرال ,  – ددداريخ مودددر مدددا اهدددد المماليدددك إلدددم  هايدددة حكدددم إسدددماايل,  عريدددب  .2

 هد.1410
 حن ن مؤنس:  
 .م1981لكالية, ا –المساجد, المجلر الال  ا للثقافة الالف الا الاآلداب  .3
  : زكي ا مي 
 م.1995فا  اريخ الرسالم مشاهير رجال مور  , مك بة مدباللا , القاهرال ,  وفالال العور .4
 :  عيصم محم  وز  
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 م.2000معجم مو لحاة العمارال الالف الا اإلسالمية , مك بة مدباللا , القاهرال ,  .5
  عب  المنصف نيلم نجم : 
 م.2002لشرم, القاهرال, قوالر ايمراع الالباشاالاة فا مدي ة القاهرال فا القرا ال اس  اشر , مك بة  هراع ا .6
  محم  حمزة الح ا:  
 .م2008, 3دراسة المو لحاة الف ية للعمارال اإلسالمية ,مك بة  هراع الشرم ,   .7
  : محم  محم  أم ن تل لس علي إبواه م 
 م.1990المو لحاة المعمارية فا الالثائم المملالكية, دار ال شر بالجامعة ايمريكية, القاهرال,  .8
  :  محمت  حمي 
 م.1988,  2لم فا المبا ا   دار الك ب العلمية لل شر الال ال ي  , القاهرال ,  السال .9

 ثين اي : ونيئ  الميجنر و :
    ال وددالص ال أسيسددية بالعمددائر اإلسددالمية الدي يددة فددا اهددد محمددد الددا الأسددر ي بالقدداهرال الالالجددي أحمددد محمددد وددالل الددديا به سددا

 .2014جامعة    ا ,كلية اآلداب ,البحري, 
 2011ال , جامعة القاهر  كلية اآلثار ,  امائر ايميرال شياله كار الباقية بمدي ة القاهرال, ماجس ير ,  أحمد ابد الرحما إبراهيم محمد. 

 ثيلثاي: المواجع ا جنب ة :
  . Goldi E,le Architetture In Stile Arabo Modern Di Ernesto Verrucci Bey, in"quasar",1997 

 
 م ة تالن تات تالمؤرموات:وابعي:المجالت العل

  , م .2008تزاوة الثقياة : القيهوة الريو خ ة , منوح تأتبوا  من تو 
 المالح 

 ,م .  قال  اا سي ما ال يا رال فارالم ايالل المعرال  بسي ما ال ور بمدي ة دم هالر بالبحيرال  الألح حدالد المب  مالق  مب م( 1) لتحة وقم -1
 من تو.ال  ئة المصو ة العيمة للمنيحة ب 

 .ال ص ال أسيسا الخاص  با شاع مب م المسرل الالبلدية (2) لتحة وقم -2
 .رصت و البيحثة لمب م سي ما ال يا رال فارالم ايالل . الالاجهة الرئيس(  3) لتحة وقم -3
 .البيحث رصت وة . يسالقسم الجا با ما الالاجهة الرئالك لة البار ال ما الالاجهة اليربية الال ا  ماثل فا  وميمها (  4)لتحة وقم -4
 المجلر البلدي. لالاجهة الشرقية المش ركة بيا مب م السي ما المب ما (5) لتحة وقم -5
  قال  اا إدارال السي ما . لمسق  أفقا لسي ما ال يا رال فارالم ايالل  (6)لتحة وقم -6
 .رصت و البيحث .ل فا الألل  المالاجي للباب الرئيرالبائكة الثالثية لبهال االس قبا(  7) لتحة وقم -7
 الشكل الداخلا الايدالار العلالية لوالة المسرل .(  8) لتحة وقم -8
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 سي ما ال يا رال فارالم ايالل المعرال  بسي ما ال ور بمدي ة دم هالر بالبحيرال  الألح حدالد المب م  مالق  مب م( 1) لتحة وقم  

 المورية العامة للمساحة بدم هالر. قال  اا , الهيئة 
  مقيار الرسم  

 1 100فرض المقيار 
 سم الم الخري ة .1إذ ا كل م ر الم ال بيعة يعادلي 

 
 ال ص ال أسيسا الخاص  با شاع مب م المسرل الالبلدية (2) لتحة وقم 

 
 ة لمب م سي ما ال يا رال فارالم ايالل .الالاجهة الرئيس(  3) لتحة وقم 

 رصت و البيحث

 
 . القسم الجا با ما الالاجهة الرئيراليربية الال ا  ماثل فا  وميمها الك لة البار ال ما الالاجهة (  4)لتحة وقم 

 رصت و البيحث

 
 المجلر البلدي. لالاجهة الشرقية المش ركة بيا مب م السي ما المب ما (5) لتحة وقم 
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 دالر ايرألا للمسرلمسق  أفقا يالألح ال (6)لتحة وقم 

  قال  اا إدارال السي ما

 
 لثالثية لبهال االس قبال فا الألل  المالاجي للباب الرئيسا.البائكة ا(  7) لتحة وقم 

 رصت و البيحث

 
 الشكل الداخلا الايدالار العلالية لوالة المسرل .(  8) لتحة وقم 

 


