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ABSTRACT:  
       The concept of adaptation gained a considerable attention since the sixties of the last 
century as one of the basic concepts related to architecture .Many studies dealt with it in 
different aspects some were related to form transformations within design process, others were 
with transformation and flexibility or with the reuse , and despite the understanding for the  
adaptation as a concept in previous studies , but it was characterized by concise when related to 
, the re- use , especially in valuable building, that’s why the need for the scientific specialized 
studies  for that concept  and its role in the valuable buildings emerged , and  thus we articulated 
the research problem and defined it as ( the lack of clarity of the adaptive reuse in general and 
its role in valuable building in specific) . The research goals were defined by (determining the 
characteristics and procedures of the concept of adaptive reuse and determining the possible 
formulas and methods to re- use valuable buildings). The theoretical framework was structured 
accordingly in two axes, first: to define the concept of valuable building and its theoretical 
framework, second: to determine the operation definition of adaptive reuse, and identify the 
most important variables in the process of adaptive reuse, then addressed the method of 
measurement and data analysis, then identify samples for the case-study, which was elected by 
one category dispersed among local and non-local models. The final stage was to analyze and 
discuss the results and determine the final conclusions finally, research has come to a number of 
recommendations and future prospects for research. 
Keywords: (adaptation, re-use, valuable buildings, change, re- design, heritage buildings, 
performance, functional obsolescence, conservation, ) 
 

  باعتماد التغيير في منظومة الحركة في االبنية ذات القيمة التكيف بإعادة االستخدام

  :الخالصة 
منذ ستينات القرن الماضي كأحد المفاھيم األساسية المرتبطة  حظي مفھوم التكيف بالكثير من االھتمام        

ماأرتبط بالتحوالت النمطية والتحوالت  تناولت الكثير من الطروحات المفھوم من نواحي مختلفة منھا بالعمارة إذ
وبالرغم من الطرح ، األستخدامإعادةالشكلية ضمن العملية التصميمية ومنھا ماأرتبط بمفھوم التحويل والمرونة او ب

األستخدام وخاصة في إعادةالواسع البعاد مفھوم التكيف في المعرفة السابقة االّ إنه أتّسم باإلقتضاب بما يتعلق ب
المفھوم ودوره في األبنية ذات القيمة ذات القيمة لذا برزت أھمية الحاجة العلمية لدراسة متخصصة حول ھذا األبنية 

األستخدام بشكل عام ودوره في األبنية ذات القيمة  إعادةعدم وضوح مفھوم التكيف ب(وبذلك تحددت مشكلة البحث ، 
تحديد خصائص واجراءات مفھوم التكيف (فه بـ وتحددت اھدا) من خالل التغيير في منظومة الحركة بشكل خاص
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أستخدام األبنية ذات  عادةو تحديد صيغ واساليب ممكنة إل من خالل التغيير في منظومة الحركةاألستخدام  إعادةب
كال من تحديد ب  ضمن المحور االول بناء االطار النظري الشمولياوال ولتحقيق ھدف البحث تطلب )،  القيمة

تحديد مفھوم التكييف  فيما تناول المحور الثاني)،  المباني ذات القيمة ومفھوم، انواعه ومستوياته  التكيف:  مفھومي
 كمتغير اساسي في عملية التكيف بإعادة " في منظومة الحركة التغيير "مفھوم التركيز على بإعادة االستخدام و

ثم تحديد العينات ، طريقة القياس وتحليل البيانات  الدراسة العملية من خالل تحديد المحور الثالث تناولو  األستخدام
فأختصت بتحليل مناقشة  أما المرحلة االخيرة. محلية ماذجلن) سكن(للتطبيق العملي والتي تم انتخابھا من فئة واحدة 

  .لتوصيات واآلفاق المستقبليةوالتوصل الى عدد من ا النتائج وتحديد اإلستنتاجات النھائية
، التصميم  إعادة،  في منظومة الحركة األستخدام ، األبنية ذات القيمة ، التغييرإعادةالتكيف ، : ( ةالكلمات المفتاحي
  . )المباني التراثية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


