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ABSTRACT 
        Cities are complex systems, have always faced risks, and many cities that have existed for 
centuries have demonstrated their resilience in the face of resource shortages, natural hazards, 
conflicts and Wars. 
This paper studies the concept of Resilient City and Effect of the resilient urban form on the 
resilience of city, where urban morphology plays a fundamental role in the resilience of the 
whole urban system. The problem of the research is identified in the absence of an integrated 
theoretical framework about a resilience attributes of urban form which Effect on the resilience 
of city. 
The research addresses the problem by identifying a fundamental goal represented in revealing 
an integrated theoretical framework about the resilience attributes of urban form which effect on 
the resilience of city. 
To achieve this goal it took the building of the theoretical framework, in the light of which we 
put forward the hypothesis of the research that reads:  The urban form which accommodating of 
polycentric modular, positively influences a city’s capacity to respond quickly and effectively to 
disturbances and Crisis cases. 
The research, then, sought to test the validity of this hypothesis on Al-Rusafa Historical Center 
by using Space syntax approaches and draw conclusions the most important of it is that the 
failure of modular center does not lead to the failure of whole spatial system is an indication of 
the resilience urban system. 
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 أثر الشكل الحضري المرن  في مرونة المدينة
 خالصة:ال
المدن هي أنظمة معقدة في مواجهة دائمة مع المخاطر، والكثير من المدن التي وجدت منذ قرون قد أثبتت مرونتها في   

 مواجهة نقص الموارد، والمخاطر الطبيعية، والصراعات والحروب.
ثير الشكل الحضري في مرونة المدينة، حيث تلعب المورفولوجيا الحضرية دوراً يتناول البحث مفهوم المدينة المرنة وتأ    

أساسيا في مرونة النظام الحضري كله. وتتحدد مشكلة البحث بـغياب االطار النظري المتكامل لسمات الشكل الحضري 
ل في الكشف عن االطار المرن المؤثر في مرونة المدينة. وقد عالج البحث المشكلة عن طريق تحديد هدف أساسي يتمث

ذا النظري المتكامل الذي يتضمن سمات مرونة الشكل الحضري كما ظهرت في نظريات التصميم الحضري.ولتحقيق ه
الشكل الحضري القائم على مراكز طرحت فرضية البحث التي تنص على: وفي ضوئه الهدف تم بناء اإلطار النظري،

ثم ثناء حاالت االضطرابات واالزمات.المدينة على االستجابة بسرعة وفعالية امتعددة منمطة  يؤثر بشكل إيجابي على قدرة 
لفضاء واستخالص سعى البحث الختبار صحة هذه الفرضية على مركز الرصافة التاريخي من خالل منهجية تركيب ا

 النظام الحضري.على مرونة شرهــــو مؤؤدي إلى فشل النظام الفضائي كله،ان فشل مركز منمط ال يالنتائج،واهمها:
 :  المدن المرنة، الشكل الحضري المرن، النمطية، التنوع، التكرار االحتياطي. الكلمات المرشدة
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