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  الحفاظ المعماري                                  غـزة                              –   الجامعة اإلسالمية 

   سالخام   كـليـة الهندســة                                                                      المستوى 
  2008 – 2007 األولقســم العمـــارة                                                                     الفصل    

                       
  حسام الدين داود.م: مدرس المساق 

  
  

  
  …تمهيــد 

تهتم غالبية األمم بحفظ اآلثـار وحمايتهـا، ويتجلـى ذلـك للتحـف الفنيـة والمبـاني األثريـة علـى وجـه الخـصوص،                            
يـة، بـل إقتـصادية أو عاطفيـة أحيانـا      ودافعها لذلك متنوع ومتعدد، فمن أسباب ثقافية أو علميـة إلـى دوافـع دينيـة أو عقائد             

أخرى، وقد استقر مؤخرا اجماع دولي على ضرورة حماية شتى صنوف التراث الحضاري، وتشكلت لهذا الغرض العديد مـن                 
  .المنظمات والهيئات على المستويين العالمي والوطني، وأسست معاهد علمية ومراآز خاصة بذلك الهدف

  

  : أهداف المسـاق 
 المساق في جعـل الطالـب علـى درايـة تامـة             دافأهمية اآلثار التاريخية والفنية واإلقتصادية تكمن أه      انطالقا من     

بأساليب الحفاظ على التراث األثري وحمايته من الضياع بالوسائل العلمية الصحيحة في اطار القـوانين والمواثيـق الدوليـة                   
  : النقاط التالية ، ويمكن تلخيص هذه األهداف فيالمنظمة ألعمال ترميم اآلثار

  .تقديم فكره واضحة عن التطور العمراني لمدينة غزة -1
  .اإلطالع على أساليب التعامل ومداخل تنمية المنشآت والنطاقات التراثية -2
  .بأساليب الحفاظ والترميمتعريف المهندس المعماري  -3
  اعداد مشروع ترميم المبنى األثريالقدرة على  -4
  .وتوظيف المباني األثريةتأهيل إعطاء المهندس القدرة على  -5

  
  

  -:محتوى المسـاق 
  :ولتحقيق األهداف المرجّوة من هذا المساق فإنه يستلزم أن يحتوي على المواضيع التالية   

 .جغرافية لمدينة غزةتارخية و نبذة -1
 .المالمح العمرانية لمدينة غزة في العصور المختلفة -2
 .مالمح النطاق التراثي ومداخل التنمية -3
 . الترميم والحفاظنشأة وتطور -4
 .اإلتفاقات والمنظمات العالمية في الحفاظ والترميم -5
 .اتجاهات بالد العالم في الحفاظ والترميم -6
 .اعداد مشروع ترميم المبنى األثري -7
  .تأهيل وتوظيف المباني األثرية -8
  

  
   :أسلوب وطريقة دراسة المسـاق 

  :والعملية وذلك على النحـو التاليتغطية جوانبه النظرية سيتم استخدام أساليب متنوعة لدراسة هذا المساق بما يكفل 
  
استخدام أسلوب المحاضرة والحوار المفتوح لتغطية الجزء النظري لمحتوى المـساق ومـن  المتوقـع تغطيـة هـذا                     -1

  .  محاضرة 16الجانب من خالل 
  .نة لمبنى أثريباعداد مشروع ترميم وصيا أما الجانب العملي فسيتم من خالل المرسم األسبوعي وذلك  -2
عـداد  أثرية في البلدة القديمة، باإلضافة إلى اختيار أحد المنشآت األثريـة إل           يارات ميدانية لمواقع    سيتم تخصيص ز   -3

  .الحفاظ والتأهيلدراسة 
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  : طريقة التقييم وتوزيع الدرجات 
  . درجات على حسن انتظام الدوام والمشارآة           5    
  .لتمارين المختلفة درجة ل             30 
  . قصيرة درجات لالختبارات ال              5  
  .   درجة الختبار نصف الفصل       20   
  .  درجة الختبار نهاية الفصل        40   
  ) مائة درجة(     100  

  
  

  : أهم الكتب والمراجع 
 .م1995 مطابع منصور – المساجد األثرية في مدينة غزة –عبد اللطيف زآي أبو هاشم  -1
  .م1994مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب-البنايات األثرية اإلسالمية في غزة وقطاعها -المبيضسليم عرفات  -2
  .1997 مكتبة زهراء الشرق - دراسات علمية في ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية-محمد عبدالهادي. د -3
  .2000 دار المنارة -لى المناطق والمباني التارخية الفلسطينية منهجية وآلية الحفاظ ع-أحمد أبو الهيجاء. د -4
  .1991 وزارة الثقافة، هيئة اآلثار المصرية - دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم اآلثار–معاذ عبداهللا وآخرون . د -5
  .1975 - الهيئة المصرية العامة للكتاب- طرق صيانة وترميم اآلثار والمقتنيات الفنية-عبدالمعز شاهين. د -6
  .1994 وزارة الثقافة، المجلس األعلى لآلثار- ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية-عبدالمعز شاهين. د -7
  .1993 الهيئة المصرية العامة للكتاب - الموجز في علم اآلثار-على حسن.د -8
 .2003لفجر للنشر والتوزيع  دار ا- تكنولوجيا المواد وصيانة المباني األثرية-أحمد عطية. جورجيوتوراآا، ترجمة د -9

  .2003 دار الفجر للنشر والتوزيع - حماية وصيانة التراث األثري-أحمد عطية.د -10

  
  

  مع أطيب التمنيات بالتوفيـق والنجـاح ،،،
  
   المسـاقمدرس

  حسام الدين داود.م
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  المسار العملي  المسار النظري  األسبوع
  -  ) أهدافه- أهميته -تعريفه(مقدمة عامة عن المساق   األول
  دراسة ألنواع المنشآت األثرية في البلدة القديمة  .نبذة تاريخية وجغرافية عن قطاع غزة  الثاني

اختيار بعض المنشآت األثرية العدادها كمشروعات        .ر المختلفةالمالمح العمرانية لمدينة غزة عبر العصو  الثالث

  .للترميم والصيانه

  سياسات التعامل ومداخل تنمية المنشآت والنطاقات األثرية  الرابع

   التنمية الشاملة للنطاقات التراثية  الخامس
  .الدراسات التاريخية واألثرية للمنشأ األثري

  انةنشأة وتطور الترميم والصي  السادس
   تعريف وتقييم المباني األثرية  السابع

  األساليب المتبعة في ترميم وصيانة المباني األثرية  الثامن

  اإلتفاقات والمنظمات العالمية في الحفاظ والترميم  التاسع

  العاشر

  دراسات الرفع وتقرير الوضع الراهن

  الحادي عشر

  الثاني عشر

  صيانة وترميم العناصر المعمارية

  الثالث عشر

  الرابع عشر

  الخامس عشر

  .توظيف المباني األثرية وذات القيمة
  ممشروع الترمي

  مراجعة المشروع وتجهيزه للتسليم  السادس عشر

  ,,,,,,, مع التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح 
  

                                                                                                 
  مدرس المساق

                  حسام الدين داود.م                                     
  


