
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1عوض التريمي د.صبري

 2 د.فهد صالح جوهر

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ العمازة املساعد بقسم العمازة )كلية الهندسة، جامعة حضسموت( ( 2،1

 

 

 

العناصر الزخرفية لواجهات املبانى السكنية التقليدية 
 بمدينة املكال

75 



 
 

 
 
 
 

76 

 الزخرفية لواجهات املبانى السكنية التقليدية بمدينة املكالالعناصر 
  فهد صالح جوهر/د،   صبري عوض التريمي/د

ISSN : 2410-7727 

 
  التطبيقيةللعلىم 

 م2016 ناير( ي11( المجلذ )5العذد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUST) 



 
 

 
 
 
 

77 

 الزخرفية لواجهات املبانى السكنية التقليدية بمدينة املكالالعناصر 
  فهد صالح جوهر/د،   صبري عوض التريمي/د

ISSN : 2410-7727 

 
  التطبيقيةللعلىم 

 م2016 ناير( ي11( المجلذ )5العذد )

 

العناصر الزخرفية لواجهات املبانى السكنية التقليدية 
 بمدينة املكال

 

 الملخص:

ايُٝٔ َٓص ايكسّ بؿٔ ظخطؾ١ أٌٖ  اؾتٗط   

ٚاألزٚات ّ  ،ايعُاض٠  ا بسق١ املعٗط ايعا ٚٛي تأًَٓ

باْٞ َٚهْٛاتٗا  تؿٝسٖااي١ُٝٓٝ ٖٚٓسغ١  يًُ

املعُاض١ٜ ٚعٓاقطٖا ايعخطؾ١ٝ ؾإْٓا ستُا 

ْتاز َعُاضٟ ؾطٜس ٜتذ٢ً  اّ  غٓذس أْؿػٓا َأ

ٕ ؾٝ٘ اإلبساع ٚاألقاي١ ٚاإلتكٕا ٚبطاع١  اإلْػا

ٚايبٓا٤ ٚأغايٝب ايتعٜني  ايتدطٝطايُٝين يف 

ؾهال عٔ ايكسض٠ ايؿا٥ك١ يف املعز  ٚايعخطؾ١،

صٙ ايعٓ  ٖ ّ بني نٌ اقط ٚؼكٝل االْػذا

 .     ؾُٝا بٝٓٗا

بتٓٛع نبري يف  سهطَٛتٚتتُٝع    

اـكا٥ل املٓاخ١ٝ ٚايطبٛغطاؾ١ٝ ٚيف َٛاز 

ْٗا زضاغ١ أ١ُٖٝ ايبشح بأتهُٔ  4ايبٓا٤

تٛثٝك١ٝ ٚؼ١ًًٝٝ يًعٓاقط ايعخطؾ١ٝ يف 

املباْٞ ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ ملس١ٜٓ املهال، 

سٝح تؿتكط املس١ٜٓ إىل َجٌ ٖصٙ ايسضاغات، 

ٚتتُجٌ إؾهاي١ٝ ايبشح بعسّ ٚدٛز قٛاعس 

ٚزضاغات غابك١ تططقت يًعٓاقط ايعخطؾ١ٝ 

يف ايعُاض٠ اي١ُٝٓٝ ٚخاق١ يف سهطَٛت 

تتطًب ػُٝع ٚتكٓٝـ َٚسْٗا، األَط ايصٟ 

تًو ايعخاضف ٚايٓكٛف  ٚاغتدالم 

 َسيٛالتٗا ٚاعتباضاتٗا ايتك١ُُٝٝ.

تٗسف ٖصٙ ايٛضق١ ايبشج١ٝ إىل    

ايتعطٜـ بايعٓاقط املعُاض١ٜ ايعخطؾ١ٝ 

يًُباْٞ ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ مبس١ٜٓ 

يتكبح يسٜٓا َطدع١ٝ ٚخًؿ١ٝ  4املهال

 يسضاغات َػتكب١ًٝ مشٛي١ٝ هلصا املٛنٛع.

ٜٚتٓاٍٚ ايبشح املكس١َ ٚتؿتٌُ ع٢ً    

املٓٗذ١ٝ(.  –اهلسف  -)اإلؾهاي١ٝ 

نُا تططم ايبشح إىل املٛقع اؾػطايف 

تعطٜـ ايعخطؾ١ ٚ ملٓطك١ ايسضاغ١

ٚايٛادٗات باإلناؾ١ إىل تكٓٝـ يًعٓاقط 

ايعخطؾ١ٝ يف ٚادٗات املباْٞ ايػه١ٝٓ 

 مبس١ٜٓ املهال ٚاالغتٓتادات.

ايعخطؾ١ٝ ايعٓاقطايهًُات املؿتاس3١ٝ  

 املهال –ايٛادٗات  –
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Famous Yemenis since ancient 

art decorations architecture and 

tools، if we look carefully overall 

appearance of the groves of 

Yemen and engineering 

construction and components and 

architectural elements and 

decorative we inevitably find 

ourselves in front of the product of 

unique architecture reflects the 

creativity and originality and 

perfection and craftsmanship of 

Yemen in the planning، 

construction and methods of 

ornamentation and decoration، as 

well as high-capacity in the 

synthesizer between all these 

elements and to achieve harmony 

among them. 

Lies the importance of research 

as a documentary and analytical 

study of the decorative elements of 

the traditional residential buildings 

of the city of Mukalla، where he 

lacks the city to such studies، and 

is problematic Find the absence of 

rules and previous studies have 

dealt with decorative elements in 

the Yemeni architecture، 

especially in Hadramout and cities، 

which require the collection and 

classification of these motifs and 

patterns and draw implications and 

design considerations.  

This paper aims to identify the 

elements of architectural and 

decorative traditional residential 

buildings in Mukalla to become 

our reference and background for 

future studies of the 

comprehensiveness of this 

subject.  

The research addresses the 

following points: provided and 

include (problematic - target - 

Methodology). The research also 

touched on the geographical 

location of the study area and the 

definition of the decoration and 

facades in addition to the 

classification of decorative 

elements in the facades of 

residential buildings in Mukalla 

and conclusions. 
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 : المنهجية( –الهذف  -المقذمة )اإلشكالية 

 ايعطب يػإ َعذِ يف ٚضزت ٚنُا ٚسػٓ٘، ايؿ٤ٞ نُاٍ بأْٗا ايعخطؾ١ تعطف

 قٛض زخاٍإ ٚزٕٚ ٚايٓبات١ٝ اهلٓسغ١ٝ األؾهاٍ باغتعُاٍ ايؿ٤ٞ ظ١ٜٓ يػ١، ،ينؾإْٗا تع

 األؾٝا٤. ٚيؿغ ع٢ً اؾُايٝات نؿا٤إ اقطالًسا َعٓاٖا أَا اؿ١ٝ عًٝٗا، ايها٥ٓات

 َٔ ،املٓكٛي١ ايتشـ جيٌُ أٚ ايكا١ُ٥ ايعُا٥ط ٜعٜٔ َا ع٢ً نٌ ٜطًل ايعخطؾ١ٝ ايؿٕٓٛ

 ايعٓاقط ٚتتهٕٛ. ٚٚضم ٚدًٛز َٚعازٕ ٚظداز عازٚ ٚخؿب غذادٝسٚ ٚأقُؿ١ خعف

 ٚايعٓاقط ايٓبات١ٝ اهلٓسغ١ٝ ايعٓاقط ٖٚٞ عٓاقط ثالث١ َٔ اإلغال١َٝ ايعخطؾ١ٝ

 .(5102)ععب، .ايهتاب١ٝ ٚايعٓاقط

ٚغٝتططم ايبشح يًعخاضف يف ٚادٗات املباْٞ ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ مبس١ٜٓ املهال. 

احملٝط بايهت١ً ايبٓا١ٝ٥ ٜٚؿكٌ ؾطاغاتٗا ايػالف املعُاضٟ ٚتعطف ايٛادٗات بأْٗا 

ايساخ١ًٝ عٔ ايؿطاغات اـاضد١ٝ. ٚتؿهٌ ٚادٗات املباْٞ عٓاقط تهٕٛ ؾُٝا بٝٓٗا 

مجٌ تك١ُُٝٝ ٖٞ َؿطزات يػ١ تؿهٌٝ ايٛادٗات ٚتعزاز ق١ُٝ ايتؿهٌٝ بايتذاْؼ 

 (.5111)ٜٛغـ،  ٚمبا خيسّ املؿاِٖٝ املطد٠ٛ ،ٚايرتابط بني ٖصٙ املؿطزات

ٜتِ يف ٖصا ايبشح عطض نٌ َباْٞ املس١ٜٓ اييت بٗا ظخاضف، ٚإمنا غٝكتكط ئ 

ع٢ً عطض مناشز َٔ ايعخاضف يف ٚادٗات املباْٞ ايتكًٝس١ٜ باملس١ٜٓ، ٜٚعس ٖصا ايبشح 

َكس١َ تؿتح اجملاٍ ملعٜس َٔ ايسضاغات ايتؿك١ًٝٝ سٍٛ ٖصا املٛنٛع، الغُٝا يف ن٤ٛ 

 ق١ً ايسضاغات سٛي٘ ست٢ اآلٕ.

تتُجٌ إؾهاي١ٝ ايبشح بعسّ ٚدٛز قٛاعس ٚزضاغات غابك١  هاي١ٝ ايبشح3إؾ 0-0

تطًب ػُٝع ٜهطَٛت َٚسْٗا، األَط ايصٟ عتططقت يًعٓاقط ايعخطؾ١ٝ يف ايعُاض٠ 

 ٚتكٓٝـ تًو ايعخاضف ٚايٓكٛف  ٚاغتدالم َسيٛالتٗا ٚاعتباضاتٗا ايتك١ُُٝٝ.

ايتعطٜـ بايعٓاقط املعُاض١ٜ ايعخطؾ١ٝ يًُباْٞ  ىلإ اغاًغأٜٗسف ايبشح  ٖسف ايبشح3 0-5

يتكبح يسٜٓا َطدع١ٝ ٚخًؿ١ٝ يسضاغات َػتكب١ًٝ مشٛي١ٝ  4ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ مبس١ٜٓ املهال

 بٗصا املٛنٛع.

 طط ايتاي3١ٜٝطنع ايبشح يف َٓٗذ١ٝ ع٢ً األ َٓٗذ١ٝ ايبشح3 0-3
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 عٔ َٛنٛع طاض ايٓعط3ٟ ٜتهُٔ تهٜٛٔ فُٛع١ َٔ املعًَٛات ايٓعط١ٜ اإل

 ٗا.٥ايعخاضف اييت اغتدسَت بؿهٌ خام يف املباْٞ ايػه١ٝٓ ٚتاضٜذ بٓا

 طاض ايع3ًُٞ َٔ خالٍ مجع املعًَٛات سٍٛ ايعخاضف ٚخكا٥كٗا يف املباْٞ اإل

 .ٗا ايكسمي١ )ايؿٗٝس ٚايكٝازٜٔ ٚايػالّ(٥سٝابأ ايػه١ٝٓ يف َس١ٜٓ املهال

 عًٝٗا كاْات اييت غٛف ٜتِ اؿطاض ايتش3ًًٞٝ ٜتٓاٍٚ ؼًٌٝ املعًَٛات ٚايبٝاإل ٍٛ

َٔ خالٍ ايعٜاض٠ املٝسا١ْٝ ٚاملػح ٚايتكٜٛط ايؿٛتٛغطايف ٚعًُٝات ايطغِ يًعخاضف 

 قٛهلا ايؿ١ٝٓ.أٚايعٌُ ع٢ً ؼًٌٝ ٖصٙ املعًَٛات ٚاغتهؿاف 

 :( يف بمنطقة الذراسة )مذينة المكالالتعر

ٚاملهال َس١ٜٓ  ،ٚتعس أِٖ َسْٗا ،عاق١ُ قاؾع١ سهطَٛت َس١ٜٓ املهال ٖٞ      

غاس١ًٝ تكع ؼت غؿح دبٌ يف اؾع٤ ايؿطقٞ َٔ غاسٌ اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ع٢ً خط طٍٛ 

نًٝٛ َرت َٔ ايعاق١ُ  021زضد١، ٚع٢ً بعس سٛايٞ  00،33زضد١ ٚخط عطض  02،01

ٚؼٝط باملهال  نًَٝٛرت َٔ ايعاق١ُ االقتكاز١ٜ ٚايتذاض١ٜ عسٕ، 051قٓعا٤، ٚسٛايٞ 

ٚتعين ن١ًُ املهال املٝٓا٤ أٚ  زا٥ط٠، ُٛع١ َٔ اؾباٍ َتٛغط١ االضتؿاع ع٢ً ؾهٌف

َٚٔ ايػطب  ،ٚحيسٖا َٔ ايؿطم َسٜط١ٜ ايؿشط ،(5102َٛقع َسٜط١ٜ املهال،) املطغ٢

َٚٔ اؾٓٛب ايبشط ايعطبٞ، ٜٚبني  ،َٚٔ ايؿُاٍ َسٜط١ٜ أضٜاف املهال ،َٝؿعَٚسٜط١ٜ بطّٚ 

 املهال.سسٚز َس١ٜٓ ( 0ايؿهٌ ضقِ )

ؾكس بسأت قط١ٜ يًكٝازٜٔ َٚالشًا يًػؿٔ يف أؾٗط  4املهال يٝػت َس١ٜٓ قسمي١   

ّ ؾعاف ؾٝٗا ٚزؾٔ 0021اـطٜـ، ثِ دا٤ٖا ضدٌ ٜسع٢ )ايؿٝذ ٜعكٛب بٔ ٜٛغـ( غ١ٓ 

، ٚسٍٛ شيو ايكرب تأغػت ْٛا٠ َس١ٜٓ بامس٘ )َكرب٠ ٜعكٛب(يف املهإ املعطٚف ايّٝٛ 

 .(0222)اـهط،  ثِ اتػعت املس١ٜٓ باػاٙ ايؿطم ٚايػطب ،املهال ٖٚٞ )سٞ ايبالز(

ٚاملهال َس١ٜٓ بسأت بأنٛار قػري٠ ٜػتدسَٗا ايكٝازٕٚ يف َٛاغِ ايكٝس، 

ٚبتعاقب ايعَٔ ٚتطٛض ايعُطإ بٗا أقبشت َػتٛط١ٓ قػري٠ تػ٢ُ باـٝك١، ثِ 

١ َٚٔ ٖٓا بسأت املهال بايعٗٛض ٚبسأت أُٖٝتٗا ٚخاق ،سهُٗا غالطني ايهػازٟ

ببٓا٤ َٝٓا٥ٗا ايكسِٜ ايصٟ نإ ٜػتكبٌ ايهجري َٔ ايػؿٔ ايكاز١َ َٔ اهلٓس ٚؾطم 

 آغٝا.
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س١ٜٓ املهال ؼت غطا٤  دا٤ت ٟ يتبػط ْؿٛشٖا ع٢ًَ  ِ ايهػاز ايسٚي١ ايكعٝط١ٝ بعس سه

ٚمحا١ٜ بطٜطا١ْٝ، ٚنٕا يعالق١ آٍ ايكعٝطٞ باهلٓس أثط يف ْكٌ َالَح اؿهاض٠ اهلٓس١ٜ إىل 

ٗٓاى ؾ، بالزٜٚتذ٢ً شيو بٛنٛح يف األسٝا٤ ايكسمي١ َٔ املس١ٜٓ ٚخاق١ سٞ اي ،َس١ٜٓ املهال

صا عاض٠ اهلٓٛز4 يألعساز ايهبري٠ َٔ اهلٓٛز اييت غهٓت يف تًو ساض٠ ؾٝ٘ تػ٢ُ  إىل َٜٛٓاٖ 

س١ٜٓ خالٍ عٗس ايسٚيتني (5ٜٚبني ايؿهٌ )، (0222)اـهط اؿاض٠  ، ايتطٛض ايتاضخيٞ يًُ

 ايهػاز١ٜ ٚايكعٝط١ٝ.

 
 (0227)اليذاس، ( سذّد مذٓي٘ املهال 1ػهل )

  

 

 و.1523بذآ٘ االطتٔطاٌ ما قبل 

 

 و.1535 -و1523احلنٔذ بً صالح  عَذ عبذ

 

 و.1570 -و1535احلبٔب  عَذ حمنذ بً عبذ

 

 و.1651 -و1570عَذ صالح بً حمنذ 

 

 و.1661 -و1651عَذ عنش بً صالح 
 

 

 و.1661عَذ ما قبل 

 

 -1661اهلل بً عنش الكعٔطٕ  عَذ عبذ

 و.1666

 

 -1666عَذ عْض بً عنش الكعٔطٕ 

 و1727
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 و.1716 -1727عَذ غالب بً الكعٔطٕ 

 

 -1716عَذ عنش بً عْض الكعٔطٕ 

 و.1713

 

ميز تْلٕ صاحل بً غالب ستٙ اىذالع 

 احلشب.
 

( تطووووووْس العنووووووشاٌ خووووووالل عَووووووذ الذّلوووووو٘  0) ( تطْس العنشاٌ خالل عَذ الذّل٘ الهظاد1٘ٓ)

 الكعٔطٔ٘

 .(1773)اخلطش،  ( تطْس عنشاٌ مذٓي٘ املهال خالل عَذ الذّلتني الهظادٓ٘ ّالكعٔط0٘ٔػهل )

 : العناصر الزخرفية في واجهات المباني السكنية بالمكال

 3ىلإميهٓٓا تكٓٝـ ايعٓاقط ايعخطؾ١ٝ اييت ٚدست يف املباْٞ ايػه١ٝٓ 

 ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ.ظخاضف  .0

 (.ؼظخاضف ؾٛاقٌ ايطٛابل )ايهطْٝ .5

 ظخاضف ايؿتشات ٚايؿبابٝو. .3

 ظخاضف ْٗاٜات املب٢ٓ. .0

 صخاسف البْابات الشئٔظ8٘ٔ

يف َس١ٜٓ املهال بهداَتٗا ٚمسهٗا ٚبٓكٛؾٗا    تتُٝع األبٛاب ايط٥ٝػ١ٝ )ايػس٠(

٥ٝػ١ٝ يًٛادٗات َٔ . ٚاألبٛاب ايطٚظخاضؾٗا َٚؿاتٝشٗا املعطٚؾ١ بايكًٝس ٚاؾٓسضٜس

املؿطزات املعُاض١ٜ اهلا١َ اييت نإ هلا زٚض نبري يف متٝع ايٛادٗات ايط٥ٝػ١ٝ ٚإظٗاض 

  .ٚ اهلٓسأ( ٠َٔ اـؿب املػتٛضز َٔ إْسْٚٝػٝا )داٚ ٛع١َساخًٗا، ٚمجٝع األبٛاب َكٓ

تٓٛعت ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ يًُباْٞ ايػه١ٝٓ مبس١ٜٓ املهال شات ايؿهٌ املػتطٌٝ 

ؾٗٓاى بٛابات شات نًؿ١ ٚاسس٠ ٚشات ايهًؿتني نُا ٖٚٛ  ،ح عسز ايهًـَٔ سٝ

(. ٚتعترب نًـ ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ يٛس١ ؾ١ٝٓ غ١ٝٓ مبذُٛع١ َٔ 0،3)باألؾهاٍ َٛنح 

ٚضام ٚؾطٚع ايٓباتات أايعٓاقط ايعخطؾ١ٝ املتٓٛع١ ؾٓذس ؾٝٗا ايعخاضف ايٓبات١ٝ َٔ 

                                                           
 .السدة: هي التسمية املتعازف عليها في املدينة لألبواب السئيسية للمباني 
   البيددإ  ب بالقليددد، لثتددا  ثتددوص اددرق ال ددناعة نددد ارقسنددإ  ب مددا ردددز م هددا ب القليددد لاندندز:ددد: هددي أن ددا  مددا يددنو النفدداز:ا ةلائددن فددي املدينددة، لث ددنو مددا ان  دد   دد  ي ددت

 يتحدى الصما.
ً
 يصا  بانيا
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اهلٓسغ١ٝ ٚاملتُج١ً باألؾهاٍ اهلٓسغ١ٝ باإلناؾ١ إىل ايعخاضف  ،ظٖاض املتٓٛع١ٚاأل

ٜٚهاز ال ؽًٛ بٛاب١ َٓعٍ َٔ ايكطع اؿسٜس١ٜ زا٥ط١ٜ  ،ناملطبعات ٚاملجًجات ٚايسٚا٥ط

قٞ اَتذاْؼ َٚرتابط َع ب ٞسغٓايؿهٌ ٚاملٛظع١ ع٢ً نًـ ايبٛابات بتؿهٌٝ ٖ

 4 ٚشيو يتعطٞ ايبٛابات ايك٠ٛ ٚاملتا١ْ.ايعٓاقط ايعخطؾ١ٝ

ٚايجا١ْٝ  ،ٚىل ثابت١ يف نًؿ١ ايباباأل ،ٕ َٔ اؿسٜساايهًؿ١ قطعتتٛدس يف َٓتكـ 

ع٢ً َٚعًك١ ٚتهٕٛ َجبت١ َٔ األ ،غِ تكطٜبا 02تهٕٛ بؿهٌ طٛيٞ ٜكٌ طٛهلا إىل 

ا ٜططم سًسإٔ أؿِٗ با ُٜتدطز قًٛتؾ ،غؿٌ يهٞ تهٕٛ قاب١ً يًشطن١ ٚايططمَٔ األ

( نُا ٖٛ ١تػ٢ُ )بايسنسانعٌُ اؾطؽ يف ٚقتٓا اؿانط ٖٚٞ َا أٟ تكّٛ بايباب. 

 (.2َبني بايؿهٌ )

  
 •.( باب ضلفتني بذٌّ عكذ2ػهل ) .•( باب ضلف٘ ّاسذٗ بذٌّ عكذ1ػهل )
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 .منارز مً الكطع احلذٓذٗ املتْطط٘ بالبْابات ّىالسظ تيْع االػهال احملٔط٘ بَا( 3ػهل )

َٓٗا ٜكٌ إىل ؼاط ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ بإطاضات خؿب١ٝ َتعسز٠ عطض ايٛاسس 

طاضات بأمناط َتٓٛع١ َٔ ايعخاضف ايٓبات١ٝ ٜٚتِ ظخطؾ١ ٖصٙ اإل ،غِ 02سٛايٞ 

 .ٚاهلٓسغ١ٝ

ٖٚصٙ (، 0ؾهٌ )( غِ 1 -2يف ايباب ترتاٚح َػاستٗا َٔ) ٠قػري ١تٛدس ؾتش

ٜٛدس بٛاب ايهبري٠ ٚقس يٛسغ يف بعض األ ،عٔ َػالم يًباب َٔ ايساخٌ ٠ايؿتش١ عباض

ٜػتدسّ يسخٍٛ ٚ ،(غ0.21ِ -01بعازٙ َٔ ) أٜرتاٚح  باب قػري مسٞ بايؿطر

 . (0ناَاًل، ؾهٌ ) ٜػين عٔ ؾتح ايباب ايط٥ٝػٞ ، أٟماألؾدا

   
 قفال البْابات مبا ٓظنٙ بالكلٔذ ّاجليذسٓذأمنارز ملفاتٔح ّ( 4ػهل )

ايبٛابات بعض ايعٓاقط ايعخطؾ١ٝ ايهتاب١ٝ سٝح ٜتِ نتاب١ تاضٜذ  ٜعًٛ نًـ

ٚ قاسب املٓعٍ ٚغريٖا َٔ ايعباضات. َجٌ ايؿٗازتني ٚايكال٠ ع٢ً ايٓيب أتأغٝؼ املٓعٍ 

ِّ ،ٚاؿهِ ٚايعباضات املأثٛض٠ ع٢ً ايٓيب املدتاض. نُا ٖٛ َبني  َجٌ ٜا زاخٌ ايساض ق

 (.1بايؿهٌ )

                                                           
.ث و:س الباحثيص 
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ٗ ّبَا باب صػري بْابُ نبري (5ػهل )

 . مبا ٓظنٙ )بالفشخ(

 .منْرز للهتابات فْم البْابات( 6ػهل )

بأْٛاع َتٓٛع١ َٔ ايعكٛز ؾُٓٗا املسبب١  (2)نُا يف ايؿهٌ تتٛز ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ 

ٚ أؾهاٍ ايٓبات١ٝ ٖصٙ ايعكٛز بايعخاضف شات األ ٚ املٛتٛض، ٚمتألأٚايٓكـ زا٥ط١ٜ 

ٞ تسٍ ع٢ً املػت٣ٛ املعٝؿٞ ٖٚ ،ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايعكٛز خاي١ٝ َٔ ايعخاضف ،اهلٓسغ١ٝ

 يكاسب املٓعٍ. 
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ٜتِ عاز٠ طال٤ ايبٛابات باأليٛإ       

ملا  4محطقؿط ٚاألايػاَك١ )ايساؾ١٦( َجٌ األ

يٛإ َٔ َعاْٞ االبتٗاز يًعا٥طٜٔ هلصٙ األ

سػاؽ بايعُل يًُسخٌ. يف ٚتعطٞ اإل

بعض املباْٞ ٜتِ عٌُ ظخاضف سٍٛ 

 ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ َٔ َاز٠ اؾبؼ)ايٓٛض٠(. 

كسّ َساخٌ املباْٞ ايػه١ٝٓ تت      

عُاٍ ايب١ٝٓ أغالمل ْٚعطا يًتذسٜسات ٚ

ظق١ ؾكس اختؿت بعض ايتشت١ٝ يًؿٛاضع ٚاأل

 ،خط َٛدٛزٖصٙ ايػالمل ٚايبعض اآل

 ت.منا قًًت عسز ايسضداإٚ

 ؼايؿٛاقٌ بني ايطٛابل ايهطْٝ 0-5

 3)اإلؾطٜع(

ٖٞ ؾٛاقٌ تؿكٌ بني ايطٛابل بطٛم       

ٖٚٞ  ،ٚ سعاّ ٜطٛم املب٢ٓ بايهاٌَأ

عباض٠ عٔ بطٚظ قػري٠ تهٕٛ َع بسا١ٜ 

ايسٚض يًُػهٔ ٚتكع ايٓٛاؾص ؾٛقٗا 

بني أزٚاض  ؼَباؾط٠، ٜٚؿكٌ ايهطْٝ

 ،ٜٚتهٕٛ َٔ سطتني أٚ ثالخ ،املب٢ٓ

ؾٗا َسبب١ أٚ زا٥ط١ٜ، نُا ٚتهٕٛ سٛا

 اع٘( ٜٚبًؼ اضتؿ2ٖٛ َبني يف ايؿهٌ )

 
بْاب٘ تيتَٕ بعكذ مذبب مضخشف ( 7ػهل )

 .ّحماط بإطاس خؼيب مضخشف

 ،غِ ٚخيتًـ َٔ َب٢ٓ آلخط َٔ سٝح ايؿهٌ ٚايعخطؾ١ املٛدٛز٠ ؾ02٘ٝ-01سٛايٞ 

     املكٓٛع َٔ اؿذط..0ٚقس ْؿصت ايؿٛاقٌ يف ايٛادٗات بأضبع ططم3 

 .املكٓٛع َٔ ايطني املػط٢ بايٓٛض0.٠. املكٓٛع َٔ ايٓٛض٠.  3.املكٓٛع َٔ اـؿب.   5

                                                           
 .عمن الباحثيص 
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 –ظخاضف ْبات١ٝ  –) ظخاضف ٖٓسغ١ٝ ىل3إٚاختًؿت ايؿٛاقٌ َٔ سٝح تؿهٝالتٗا ٚظخطؾتٗا 

ٖٛ ٚقس ٜؿٌُ ايؿاقٌ ايٛاسس ع٢ً أنجط َٔ ْٛع نُا  ،أغطٛا١ْٝ ( –َػطش١ عاز١ٜ 

 (.01َٛنح يف ايؿهٌ )

 

  
 فاصل مً اخلؼب فاصل مً احلذش

  

 فاصل مً اليْسٗ
فاصل مً الطني مػطٙ 

 باليْسٗ

 (عطشم تيفٔز فْاصل الطْابل )الهشاىٔ

   

 ٍّيذطٔ٘ ٘طفلَا صخاسف ىباتٔأمتذسد٘ مهْى٘ مً عذٗ سطات ع( نشاىٔلفْاصل  )منارز 

   

 .سطتني بذٌّ صخاسفمتذسد٘ مهْى٘ مً ع( نشاىٔلفْاصل  ) منارز
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 صخاسف ىباتٔ٘ مهْى٘ مً فشع ىباتٕ متذلِّ

لألطفل ّمشٗ لألعلٙ ٓيتَٕ بْسق٘ رات أسبع 

 فصْص.

صخشف٘ ٍيذطٔ٘ حمفْسٗ مً خطْط أفكٔ٘ 

ّسأطٔ٘ تظنٙ يف العناسٗ الْٔىاىٔ٘ ّالشّماىٔ٘ 

 )بالضخاسف املتهظشٗ(

 .( أمناط الفْاصل الهشىٔع ّطشم تيفٔزِ 12)ػهل 

 الفتشات ّأىْاعَا8 صخاسف 

متجٌ ايؿتشات أ١ُٖٝ نبري٠ يف ايتأثري ع٢ً خٛام ايتؿهٌٝ ايبكطٟ يًٛادٗات، 

باختالف ايعطٚف املٓاخ١ٝ  4ٚقس اختًـ ايتعبري عٓٗا يف سهطَٛت َٔ َٓطك١ إىل أخط٣

 ،ٚاختًؿت أٜها أسذاَٗا ٚأبعازٖا َٚكاغاتٗا، ؾُٓٗا املػتطٌٝ ،ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ

. ٚأْٛاع أٚ بسٕٚ عكس ،أٚ عكس َسبب ،َٚٓٗا َا ٜٓتٗٞ بعكس  ْكـ زا٥طٟ ،طبعَٚٓٗا امل

 3ناآلتٞ ٖٞمبٓطك١ ايسضاغ١  ايتكًٝس١ٜ ايػه١ٝٓ  ايؿتشات يف ٚادٗات املباْٞ

 اؾع٤ ايػؿًٞ عباض٠ عٔ َؿبهات  ،ؾتشات َػتط١ًٝ ايؿهٌ َكػ١ُ إىل دع٥ني

ٜٚػط٢ َٔ اـاضز  ،بسٕٚ َؿبهات ٜهٕٛٚاؾع٤ ايعًٟٛ َٔ ايؿباى  ،ٖٓسغ١ٝ

، ٖٚٛ عباض٠ عٔ قُاف (5112)ايٓذاض،  بػتا٥ط َٔ ايكُاف األبٝض )ايترتٕٚ(

 ،أبٝض ٜتٛغط٘ بعض ايعخاضف ٚايٓكٛف بايػعٍ األمحط أٚ األغٛز أٚ ايبين

ٜٚػ٢ُ )بايؿُط٠(، ٚتػطٞ ؾباى ايبٝت ٜٚػُح بسخٍٛ ايه٤ٛ إىل زاخٌ ايؿها٤ 

)ايتُُٝٞ،  ٠ أٚ اؾريإ ملٔ زاخٌ ايبٝتاملعُاضٟ أٚقات ايٓٗاض زٕٚ ضؤ١ٜ املاض

ايؿُؼ، نُا ٚأٜهًا يًشُا١ٜ َٔ أؾع١  ،ٚشيو يًشؿاظ ع٢ً اـكٛق١ٝ ،(5110

 (.00ٖٛ َٛنح بايؿهٌ )

  ٌقطع١ ٚاسس٠ ٚؼتٟٛ بساخًٗا ع٢ً أًٜها ٚيهٓٗا عباض٠ عٔ ؾتشات َػتط١ًٝ ايؿه

ايكػريٙ بكٛؽ ٚتٓتٗٞ ٖصٙ ايؿتشات  ،غِ 31اٚظ عطنٗا عٔ ؾتشات قػري٠ ال ٜتِذ

نُا  0 – 5ٖصٙ  ٠ٕ ٜكٌ عسز ايؿتشات ايكػريأٚممهٔ  ،ٚ ْكـ زا٥طٟأَسبب 

                                                           
.ث و:س الباحثيص 
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بايعخاضف  اؾٝتِ ٦ًَٗ ايٓاؾص٠َٔ َػاس١  ٢َا تبكَا أ(. 05ٖٛ َبني يف ايؿهٌ )

 ٚاهلٓسغ١ٝ. ايٓبات١ٝ

  ؾتشات باضظ٠ عٔ مست ايٛاد١ٗ ٖٚٛ َا ٜطًل ع١ًٝ يف ايعُاض٠ اإلغال١َٝ

زٚض ايٓاؾص٠ يف ايطٛابل ايعًٝا، ٚتهٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ أضن١ٝ املؿطبٝات، ٖٚٞ تؤزٟ 

ايػطؾ١ ٜٚط٣ َٔ يف زاخٌ املػهٔ َٔ خالهلا خاضد٘ َٔ زٕٚ إٔ ُٜط٣ بؿهٌ 

ؾتشات املؿطب١ٝ ايهٝك١ ٖٚٞ تكٓع َٔ قطع خؿب١ٝ قػري٠ كطٚط١ َٚتساخ١ً 

َٔ  )املؿبهات اهلٓسغ١ٝ( ٚفُع١ بتهٜٛٔ ٖٓسغٞ مجٌٝ. ٜٚؤزٟ اؾع٤ ايػؿًٞ

بتعطٜؿٗا املؿطبٝات اؾص٠ ايتكًٝس١ٜ يف املس١ٜٓ زٚض املؿطب١ٝ ٚاييت مل تٓتؿط ايٓ

(، ٜٚٛنح 03)ؾهٌ  إال يف قكط ايػًطإ ايكعٝطٞ ؾكط املهالايػابل يف 

 ( منٛشز يألؾهاٍ املٓتؿط٠ يًُؿطبٝات يف املس00.١ٜٓؾهٌ )

ٓاى أَا َٔ سٝح ايعخاضف سٍٛ ايٓٛاؾص ٚايؿتشات ؾٗٓاى ْٛاؾص تتٛز بعكٛز ٖٚ

ْٛاؾص بسٕٚ أٟ عكس ٜٚٛدس يف ٚادٗات املباْٞ ايػه١ٝٓ عس٠ أْٛاع َٔ ايعكٛز َٓٗا َا 

ٍٍ َٔ ايعخطؾ١، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتاي3ٞ  ٖٛ َعخطف أٚ خا

 املػتدس١َ ؾٛم ْٛاؾص ايبٝٛت يف املس١ٜٓ عكٛزاملٛتٛض3 ٖٚٛ أنجط أْٛاع اي عكساي 

 .أ(02ؾهٌ)

 املٛتٛض اغتدساًَا ؾٛم  ايعكسبعس  عكٛزاملٓدؿض3 ٖٚٛ ثاْٞ أْٛاع اي ايعكس املدُٛؽ

 .ب(02ؾهٌ) ايٓٛاؾص، ٚمل ٜػتدسّ يف غري ٖصا املهإ

 أ ،قٌ ايٛادٗات فػ١ُ مباز٠ ايٓٛض٠أَا َٔ إاملسبب3 ٖٚصٙ ايعكٛز تهٕٛ  سايعك ٚ

 .ز(02. ؾهٌ)قٌ ايٓاؾص٠أقس تهٕٛ َٔ 

 ز(02. ؾهٌ)بايٓػب١ يًعكٛز املسبب١ ْكـ ايسا٥ط3ٟ ٖٚصٙ ايعكٛز ق١ًًٝ ايعكس. 

 ٖـ(02. ؾهٌ )عكٛز ع٢ً ؾهٌ َجًح 3 ٦ًَٚت بايعخاضف املتٓٛع١. 

  ٘ايعكس املتعطز3 ٚتطتبط ٖصٙ ايعكٛز ببعهٗا يف ايٛاد١ٗ عٔ ططٜل ضنب باضظ٠ تؿب

 .ح(02. ؾهٌ)غؿًٗا ْكٛف بػٝط١أَٚتٛد٘ بتٝذإ عاز١ٜ  عُس٠ ،األ
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فتشات مظتطٔل٘ الؼهل ّمكظن٘ إىل دضئني طفلٕ عباسٗ عً مؼبهات ٍيذطٔ٘ ّعلْٖ بُ طتاسٗ مً ( 11ػهل )

 .الترتٌّ

  

 

 

 

 

 

 .فتشات مظتطٔل٘ الؼهل ٍّٕ قطع٘ ّاسذٗ ّحتتْٖ بذاخلَا علٙ فتشات صػريٗ( 10ػهل )

 

 

 

 

                                                           
.ث و:س الباحثيص 
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املؼشبٔ٘ منْرز ( 11ػهل )

 اليت مل تْدذ باملذٓي٘ إال يف

 قصش الكعٔطٕ

مً )املؼبهات اهليذطٔ٘( تفصٔلُ للذضء الظفلٕ ( 12ػهل) 

 اليافزٗ التكلٔذٓ٘ يف املذٓي٘ ّالزٖ ٓؤدٖ دّس املؼشبٔ٘

 

 

  

خمنْغ  عكذ(ب) ْتْسم عكذ( أ)

 ميدفض

 عكذ مذبب( ز)
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 العكذ املتعشز( ح) مجلحعلٙ ػهل  عكذ( ٍو) ىصف دائشٖ عكذ( د)

 منارز ألىْاع العكْد ّالضخاسف اليت تيتَٕ بَا اليْافز يف الْادَات اخلاسدٔ٘( 13ػهل )

ٚ ايعهط٠ أؾتش١ املٓٛض 

ٚتأتٞ ٖصٙ ايؿتش١ ؾٛم 

ايٓاؾص٠ َباؾط٠ ٚقبٌ 

ايػكـ ٚتػتدسّ يإلنا٠٤ 

ٚايت١ٜٛٗ ٚػسٜس اهلٛا٤ يف 

ايؿطاغات املعُاض١ٜ، 

 – 51ٚاضتؿاع ٖصٙ ايؿتش١ 

غِ ٜٚهاز ٜهٕٛ  01

ٚ أيهٌ ؾباى َٓٛض 

عهط٠ نُا ٖٛ َٛنح 

 .( 00يف ايؿهٌ ) 

 
املظتدذم٘ أعلٙ ( ّادَ٘ مبيٙ تكلٔذٖ ٓبني املياّس 14ػهل )

 .اليْافز

ٚتٛدس ٖصٙ ايٓٛاؾص عاز٠ يف  ،ْٛاؾص شات قٓازٜل خؿب١ٝ باضظ٠ عٔ مست اؾساض

تعطٞ سط١ٜ يٓػا٤ املٓعٍ يطؤ١ٜ  متاَا4 يهٞ ايطٛابل ايعًٝا َٔ املٓعٍ ٚؾٛم َسخٌ ايبٝت

 ، ٚشيو َٔ خالٍ ؾتشات قػري٠ يف ٖصٙ ايهت١ً ايباضظ٠املٓعٍ َٚٔ ٜططم باباملٛدٛزٜٔ 

غِ  32ٚ  52 مبػاؾ١ ترتاٚح بني  ٓاؾص٠عٔ مست اي ٖصٙ ايكٓازٜل، ٚتربظ (00ؾهٌ )

                                                           
.ث و:س الباحثيص 
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 اؾع٤إىل اـاضز، ٚخيتًـ سذِ ايربٚظ باختالف أبعاز ايٓاؾص٠، ٚايؿهٌ ايصٟ ٜتدصٙ 

 ايباضظ َٔ ايٓاؾص٠.

 ١،ٚ ْباتٝأٖٚٞ عباض٠ عٔ ؾتشات غطٝت بأؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ  ؾتشات بٝت ايسضز

َٚكٓٛع١ َٔ ايطني املطًٞ  ٚتتهٕٛ َٔ َٛاز بٓا٤ خؿٝؿ١ ناـٝـ )ايهٛيػرتا(

 .(01. ؾهٌ )بعاز ايٓٛاؾصأَٔ  ١بعازٖا قطٜبأ، ٚتهٕٛ بايٓٛض٠ أٚ بايٓٛض٠ ؾكط

بايؿطؾات ايٛاغع١، ٚتهٕٛ ممتس٠  ٞإناؾ١ إىل ايؿتشات ٚايؿبابٝو ؾٗٓاى َا ٜػُ

ع٢ً طٍٛ ايٛاد١ٗ، ٚظٗط ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطؾات نُعاؾ١ َٓاخ١ٝ يعٜاز٠ ع١ًُٝ ايتشطى 

تتُٝع بٗا املس١ٜٓ اهلٛا٥ٞ زاخٌ ايؿطاغات املعُاض١ٜ يًتكًٌٝ َٔ زضدات ايططٛب١ ايعاي١ٝ اييت 

تعٌُ ٖصٙ ايؿطؾات  نهاغط٠ ألؾع١ ايؿُؼ ايػاقط١ ع٢ً  ويكطبٗا َٔ ايبشط. نصي

 ايٛادٗات، ٜٛدس ْٛعإ َٔ ٖصٙ ايؿطؾات ٖٞ 3

  3)ن١ًُ  ،غِ بطْس٠اأطًل ع٢ً ايؿطؾات ايساخ١ًٝ ؾطؾات زاخ١ًٝ )بطْس٠ ٖٞٚ

ٖٚٞ عباض٠ عٔ ؾطؾات ٚاغع١ نُٔ  ،( verandaَعطب١ عٔ ايه١ًُ االلًٝع١ٜ ) 

َػاس١ ايبٝت ٜطٌ ايبعض َٓٗا ع٢ً ايؿاضع ؼٌُ ايػكـ َباؾط٠ يًشؿاظ ع٢ً 

ٜٚتِ تػط١ٝ املػاسات املٛدٛز٠ بني األعُس٠ بؿبابٝو  ،خكٛق١ٝ ايػهإ

  
 

ات صيذّم رمنْرز ليافزٗ ( 15ػهل )

 خؼيب باسص عً مست اجلذاس

 بٔت( نشّنٕ ليْافز الهْلظرتا اخلاص٘ ب16ػهل )

 (Damluji ،0225) الذسز ّالظطْح
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خؿب١ٝ، إال أْٗا ال تػطٞ ناٌَ املػاس١ بٌ تبكٞ ؾتش١ يف األع٢ً يًشكٍٛ ع٢ً 

ؾص قػري٠ تػُح بايطؤ١ٜ بكٛض٠ أؾهٌ إىل اـاضز، ت١ٜٛٗ أؾهٌ، ٜٚتِ عٌُ ْٛا

 .١أٚ َػتطًٝٚؽتًـ ٖصٙ ايٓٛاؾص ٚتتٓٛع أؾهاهلا َا بني َطبع١  

  ؾطؾات باضظ٠balcony  ٛعباض٠ عٔ ؾطؾات تربظ عٔ مست اؾساض إىل خاضز بٓش

ناؾًٝا يًػٝسات، إّ عٝح تهٝـ إىل املػاس١ ايساخ١ًٝ يًبٝت ٚتعترب َتٓؿػًا 0.2

ٖٚٞ ن١ًُ  ،طؾات ايباضظ٠ )ايبًه١ْٛ( ٚقس تعطف باغِ )ايهاضْٝؼ(ٚتعطف ايؿ

ٖٚٛ املكطًح ايصٟ ٜطًل ع٢ً اإلطاض، أٚ  corniceَعطب١ يًه١ًُ االلًٝع١ٜ 

ايربٚاظ األؾكٞ ايصٟ ٜتٛز ايٛادٗات اـاضد١ٝ يًعُا٥ط، أٚ يف املٓطك١ ايٛاقع١ عٓس 

ايتكا٤ طابكني يف ايبٓا٤، إال أْ٘ مت ؼطٜؿ٘ يٝطًل ع٢ً ايربٚاظ اـؿيب َٔ اؾساض 

٢ إىل اـاضز، ٚايصٟ ٜهٕٛ ب١٦ٝٗ ؾطؾ١ باضظ٠ عٔ مست اؾساض، ٚؼٌُ عً

نٛابٌٝ خؿب١ٝ، َٓٗا َا ٖٛ َؿتٛح َٔ األع٢ً، َٚٓٗا َا ٖٛ َػط٢ بػكـ، 

 (.00نُا ٖٛ َٛنح بايؿهٌ )

  

 

 امليتؼشٗ يف املذٓي٘ ْاطع٘ الؼشفات ( منارز مً ال15ػهل ) 

                                                           
.ث و:س الباحثيص 
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ايؿطؾات ايباضظ٠ ٚايساخ١ًٝ يبعض املباْٞ  عس٠ أْٛاع َٔ ايعكٛز يفاغتدسَت 

نُا ٖٞ َٛنش٘ بايؿهٌ  باملس١ٜٓٚأنجط ٖصٙ ايعكٛز اغتدسَا ايتكًٝس١ٜ  ايػه١ٝٓ

(013ٖٞٚ ) 

 3ٟ اغتدسّ  ايعكس ، ٚقكط طات قكط ايسٚي١ ايهػاز١ٜمميف ٖصا ايعكس ْكـ ايسا٥ط

.ٞ ٕ ايكعٝط  ايػًطا

 ايػًطإ ايكعٝطٞ.طات قكط مميف ٖصا ايعكس 3 اغتدسّ املسبب عكساي 

 املُطات، َجٌ  يف3 ٚاغتدسّ ٖصا ايٓٛع َٔ األقٛاؽ عكس ْؿٌ بجالخ سًٝات

 .ممطات قكط ايهػازٟ، ٚأٜهًا ممطات غه١ ٜعكٛب

  
 

باملهال ّبُ  قصش آل الهظادٖ

العكذ ىصف الذائشٖ ّالعكذ 

 ىفل بجالخ سلٔات.

ّبُ عكذ ىفل بجالخ  مبيٙ طهين

 سلٔات.

طه٘ ٓعكْب ّبُ عكذ ىفل مبيٙ 

 بجالخ سلٔات.

ّبُ  الكعٔطٕقصش الظلطاٌ 

 عكْد مذبب٘

 

 .مبذٓي٘ املهالؼشفات املظتدذم٘ يف ال عكْد( أىْاع ال16ػهل )

                                                           
.ث و:س لعمن  الباحثيص 
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 8ىَآات املبيٙصخاسف 

ًـ اضتؿاعات٘ تٚؽ ،خريساض ٜٛدس يف ْٗا١ٜ ايطابل األتعطف ْٗاٜات املب٢ٓ ظ

ٚقس ناْت تػتدسّ إلعطا٤  ،خطؾهاي٘ ْٚٛع ايعخطؾ١ اييت تٛدس ؾٝ٘ َٔ َب٢ٓ آلأٚ

ٜٚٛؾط خكٛق١ٝ يًعا١ً٥ الغُٝا يف ؾكٌ ايكٝـ4 ايٛاد١ٗ َٓعط مجايٞ ٚعاظٍ بكطٟ 

َٔ ايػكٛط يألؾدام املتٛادسٜٔ يف  ١محاٜسٝح ٜػتدسّ ايػطح يًّٓٛ يٝال ٜٚٛؾط 

ٜٛدس (، 02ٚنُا ٖٛ َبني يف ايؿهٌ )خط سٝح ، ٚؽتًـ َٔ َب٢ٓ آل)ايطِٜ( ايػطح

 3يصضٚاتْٛاع َٔ اأضبع١ أ

ٚتهٕٛ بٛنع ؾتشات يف ايػطح  ،ْٗا غط مسا٤ ٚاسسأشض٠ٚ شات خط َػتٟٛ أٟ  .0

غطٗا ٜٛت .ع٢ً خط َػتكِٝ َع ْٛاؾص ايسٚض ايصٟ قبً٘ ٚتعبأ ايبعض َٓٗا غٝـ

 (.A -19) ٌأٚ زا٥ط١ٜ ؾه ؾتشات بأؾهاٍ َػتط١ًٝ

بعض ايٓٗاٜات تٓتٗٞ بسعاَات َطبع١ قكري٠ َٛظع١ ع٢ً َػاؾات َتػا١ٜٚ  .5

 (.B -19) ؾهٌٜتدًٌ بني نٌ زعاَتني زضبعٜٔ قكري 

بعض ايٓٗاٜات تٓتٗٞ بسعاَات َطبع١ ٜعًٖٛا نٛضْٝـ َٛظع١ ع٢ً َػاؾات  .3

 (.C -19) ؾهٌ َتػا١ٜٚ ٜتدًًٗا ؾطاؽ

- D)١ٝ َتٓٛع١ ؾهٌ تٓتٗٞ بتٝذإ شات ضؤٚؽ َسبب١ أٚ ظخاضف ْباتْٗاٜات  .0

19.) 

 

 

( رسّات مظتطٔل٘ علٙ خط مظتكٔه مع ىْافز الذّس الزٖ قبلُ معبأٗ A -19) لػه   

  باخلٔؽ.

                                                           
   .ان يش او عبازة عا م بتات شخس ية ذات أشتا  اندسية لرباثية م نوعة ما إلاسمنإ لالسمن 

.ث و:س الباحثيص 
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 .( ىَآات رسّات رات دعامات قصريٗ ّعلٙ مظافات ٓتدللَا دسبضB -19ًٓػهل )

  
 . ( ىَآات تيتَٕ بتٔذاٌ رات سّؤغ مظيي٘.C -19ػهل)

  

 .رسّات مباىٕ تيتَٕ بتٔذاٌ رات صخاسف متيْع٘ (D -19)ػهل 

 

 

                                                           
 .عمن الباحثيص 
 .عمن الباحثيص 

 .ما عمن لث و:س الباحثيص 
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 النتائج والتىصيات:

  8 اليتائر8ّاًلأ

مما غبل ْػتطٝع إٔ ْػتدًل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر اييت ظٗطت يٓا، ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ    

 ايتاي3ٞ

.ٜالسغ االختالف ايهبري بني ايعخاضف املػتدس١َ يف ايبٛابات ايط٥ٝػ١ٝ يًُباْٞ 0

ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ، سٝح استٛت بعض ايبٛابات ع٢ً ظخاضف نجٝؿ١ ٚقاط١ 

بإطاضات ٚبطاٜٚع َعخطؾ١، ٚتٓتٗٞ أٜها بعكٛز شات ظخاضف ٖٓسغ١ٝ ْٚبات١ٝ أٚ 

نتاب١ٝ، ٚيٛسغ نجاؾ١ ٖصٙ ايعخاضف يف بٛابات َباْٞ ايعا٥الت ايػ١ٝٓ ٚشات 

ٛغط١ ؾكس اقتكطت ع٢ً املػتٟٛ املعٝؿٞ ايطاقٞ، أَا بٛابات َباْٞ ايطبك١ املت

 ايعخطؾ١ ايبػٝط١ يًبٛاب١ ؾكط.

. ٜالسغ ايتؿاب٘ ايهبري يف ظخاضف ايٓٛاؾص يف َععِ َباْٞ املس١ٜٓ ايكسمي١، مما 5

ٜعين إٔ ٖصا ايُٓط نإ غا٥سا يف املٓطك١ ٚاالختالف نإ يف ايعكٛز ٚايعخطؾ١ 

ا٤ املازٟ ملالى سٍٛ ايٓٛاؾص ٚايؿتشات، ٜٚطتبط ثطاٖا بايعخاضف بؿهٌ نبري بايجط

 ٖصٙ املباْٞ.

. مل ؽطز ظخاضف املباْٞ ايػه١ٝٓ ايتكًٝس١ٜ مبس١ٜٓ املهال عٔ ايُٓط ايػا٥س يف 3

ايعُاض٠ اإلغال١َٝ بؿهٌ عاّ سٝح متٝعت بايتذطٜس ٚاغتدساَٗا يًٛسسات 

اهلٓسغ١ٝ ٚايٓبات١ٝ ٚايهتاب١ٝ ٚاييت ناْت َأيٛؾ١ يس٣ اإلْػإ املػًِ ٚيهٔ مت 

بػٝط. نُا مت االبتعاز عٔ ايعخطؾ١ بايتُاثٌٝ اجملػ١ُ ٚشيو  ػطٜسٖا بؿهٌ

 عٔ شيو. ٢نٕٛ اجملتُع َػًِ ٖٚٓاى َا ٜٓٗ

. اغتدسَت ايعخاضف يف بعض األسٝإ نٛغ١ًٝ يًشؿاظ ع٢ً بعض ايعازات ٚايتكايٝس 0

االدتُاع١ٝ احمل١ًٝ، ٖٚٞ اْعهاؽ يكؿ١ ادتُاع١ٝ ز١ٜٝٓ غا٥س٠ ٖٚٞ احملاؾع١ ع٢ً 

 اخٌ املػهٔ َٔ املاض٠ ٚاؾريإ.خكٛق١ٝ َٔ بس

. ْػتٓتر إٔ مجٝع ايعخاضف قٓعت عطؾ١ٝ تا١َ َٚٔ املٛاز احمل١ًٝ ٚبعهٗا َٔ األخؿاب 2

 املػتٛضز٠.
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 ثاىٔا8 التْصٔات8 

 يف ختاّ ٖصا ايبشح خنًل إىل تكسِٜ فُٛع١ َٔ ايتٛقٝات ٖٚٞ ناآلت3ٞ

ساَٗا يٝػت ؾكط يف ايعٌُ ع٢ً محا١ٜ ٖصٙ ايعخاضف ٚشيو مبشاٚي١ ْؿطٖا ٚاغتد .0

املباْٞ بٌ بتٛظٝؿٗا يف ظخطؾ١ أؾٝا٤ أخط٣ نايتشـ ايٝس١ٜٚ أٚ يف فاٍ ايسعا١ٜ 

 ٚاإلعالٕ ٚايسٜهٛض، يٝتِ اْتؿاضٖا ع٢ً أْٗا دع٤ َٔ ايرتاخ املعُاضٟ يًُس١ٜٓ.

إعاز٠ تأٌٖٝ املباْٞ ايكسمي١ ٚاعتباضٖا ايُٓٛشز األقٌٝ يًُباْٞ املعُاض١ٜ ايرتاث١ٝ  .5

 يًُس١ٜٓ.

ٛع١ٝ ايػهإ بأ١ُٖٝ املباْٞ ايػه١ٝٓ ايكسمي١ ٚايتؿاقٌٝ ٚايعخاضف املعُاض١ٜ ت .3

املٛدٛز٠ ؾٝٗا، خاق١ إٔ ٖٓاى تعاٌَ يًػهإ َع تًو ايعخاضف بتػطٝتٗا 

 باإلمسٓت ٚإخؿا٥ٗا زٕٚ قكس ٚشيو ؾًِٗٗ بك١ُٝ ٖصٙ ايعٓاقط ايعخطؾ١ٝ.

، ٚاييت مل تطًٗا ٖصٙ نطٚض٠ تٛثٝل ظخطؾ١ املباْٞ ايعا١َ ناملباْٞ ايس١ٜٝٓ َجال .0

 ايسضاغ١، ٚإؾطاى طالب اؾاَعات يف ٖصٙ ايع١ًُٝ.

ايسَر بني ايؿٔ اؿسٜح ٚايعخطؾ١ اإلغال١َٝ َع اؿؿاظ ع٢ً ايرتاخ ايؿين  .2

 ٚاؿهاضٟ املُٝع ٚإسٝاؤٙ يف األعُاٍ املعُاض١ٜ اؿسٜج١.
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