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  الملخص

فمنذ أن أصبحت الوحدة السكنية الصغيرة والمتوسطة الحجم . المسكن يمكن أن يتكيف مع متغيرات احتياجات المستخدمين

يقوم  .بدأ المصممون في التفكير في طرق تحسين راحة المسكن للوحدة الصغيرة والمتوسطة الحجم هي السائدة في السوق ،

هذا االتجاه في التصميم يجمع بين صورتين . البحث على دراسة نمط الدورالعلوي المذهل مع الفخامة، مع ديكوره المروع

وتتجسد المباني الصناعية المهجورة القديمة . يدل على الجاذبيةالثروة، والفقر تتحد معا، مما . البوهيميية والريترو -مختلفتين 

أسلوب فهو مفهوم معقد  الدور العلوى. الدور العلوي هو مفهوم تحول مبنى صناعي ألغراض جديدة .في سطحية خارجيا

مع ارتفاع األسقف واألنظمة اإلنشائية التي توفر مساحة داخلية  أن المباني العلوية تجسد أساسيات مفهوم البناء المفتوح ،. حياة

يشكل المستخدمون غرفهم العلوية مع حياتهم . توفر الغرف العلوية الكالسيكية لسكان المدن مساحة ملهمة. بدون انقسام

ة العلوية أسلوبًا بخصائص معينة تصبح الحيا. إنها تعكس العالقات االجتماعية والقيم الثقافية لزمان ومكان معينين. االجتماعية

على الرغم من التغييرات االقتصادية والديموغرافية الجذرية ، فإن ".المسكن"، يسمح للمستخدمين بإعادة تعريف مصطلح 

فمن الضروري . من ناحية أخرى ، ال يزال تعريف الغرف العلوية عالقًا في الستينيات. الدور العلوى تتمتع بمرونة عبر الزمن

. الدور العلوي هو مفهوم معقد. حليل المستمر لطبيعة الغرف العلوية وطريقة الحياة فيها لفهم مزاياها وعيوبها بشكل كاملالت

الهدف من هذه الدراسة هو فهم تطور وتحوالت الغرف . الفن واألدب في الغرف العلوية عفا عليه الزمن وغير كاٍف أو مربك

ثقافة الدور العلوي من البداية ، مع مزاياها وعيوبها ، وكذلك محاولة فهم األسباب الكامنة العلوية عبر الزمن أثناء البحث عن 

. لذلك فإن البحث يرفع الوعي بثقافة الدور العلوي من خالل المنهج الوصفى التحليلى. وراء تخلف مفهوم الدور العلوي

العلوي من البداية  وية عبر الزمن ودراسة ثقافة الدورتاريخ الغرف العلوية وتطور وتحويل الغرف العلناقش البحث وأخيرا، 

 .واستنتج البحث مجموعة من المعايير واالستراتيجيات لتصميم الغرف العلوية بأنواعها المختلفة. مع مزاياها وعيوبها
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