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 :ملخص

نة تزخر قاهرة مدي عديد ال بة تاريخ ة فترات إلى تعود التي األثرية اإلسالالالالالال م ة المباني من بال عاق  األول القرن من تمتد مت

 المباني هذه معظم في المركزية الوحدة هو الداخلي الفناء وكان(. م 19) الهجري عشالالالالالالر الثالث القرن إلى( م 7) الهجري

 .إضاف ة مساحة وتوف ر واإلضاءة التهوية ألغراض الفناء يستخدم و عسكرية، أو مدن ة أو دين ة مباني كانت سواء

 األفن ة تأث ر دراسة إلى البحث هذا يهدف المستدامة، التنم ة تحق ق أجل من عل ها الحفاظ وضرورة المباني هذه لق مة ونظًرا

 االختبارات إجراء خ ل من وذلك واسالالالالالالتدامتها، المباني هذه على الحفاظ على القاهرة مدينة في األثرية بالمباني الداخل ة

 .داخل ة أفن ة بدون أو ذات المختارة المباني لبعض األثرية البناء مواد وتحل ل المعمل ة

 البناء مواد ع نات ب ن مقارنة إجراء خ ل من الهدف، هذا لتحق ق والمقارن التحل لي المنهج ن على الدراسالالالالالالة اعتمدت وقد

س ة  فناء بدون واآلخر( قرقماس مدرسة) مكشوف أوسط فناء ذو أحدهما ، الممال ك بجبانة أثري ن مبن  ن من المأخوذة الرئ 

 مجمع) مكشوف أوسط فناء ذو أحدهما ، المعز بشارع أثري ن مبن  ن من المأخوذة الع نات إلى باإلضافة ،(قايتباي مدرسة)

 الفحوص من مجموعة إجراء على التحل لي المنهج إعتمد ب نما(. آغا سالالل مان مسالالجد) فناء بدون والثاني( برسالالباي األشالالرف

 تحديد ،(XRD) السالال ن ة األشالالعة بح ود التحل ل ،(SEM) الماسالال  اإللكتروني الم كروسالالكو  اسالالتخدام: متضالالمنة والتحال ل

 المزود الماسالالال  اإللكتروني بالم كروسالالالكو  التحل ل ،(WA) الماء امتصالالالاص نسالالالبة تحديد ،(WC) المائي المحتوى نسالالالبة

 .(CS) الضغط مقاومة وق اس ،EDX العنصري التحل ل بـوحدة

 : المفتاحية الكلمات

 .المعز شارع – الممال ك جبانة – وتحال ل فحوص – االستدامة – اإلس م ة العمارة - التاريخ ة القاهرة - الفناء
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