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  :الخالصة
يواكب التطور العصري لالسـتعماالت الجديـدة    جديد اعادة تأهيل المنشآت القديمة بشكلعملية ان   

(new uses) القديمة اء الحاجة الى االستعماالت عند انتف(old uses) هو من االمور التي تحث عليها الدول
بسبب التطور التكنولوجي الحاصل في مواد البناء أو الوظائف المستحدثة ، ان هدف نظـام   بالوقت الحاضر

لالستعماالت الجديـدة   (old Building)اعادة تأهيل المنشآت في هذه الحالة هو كيفية مالئمة االبنية القديمة 
  . (Comprehensive plan)الشمولي للمدينة الحاصلة على المخطط 

يستخدم مـرة  لواعادة تأهيله كجامعة اساسا   الذي بني) جامعة آل البيت(يحاول البحث دراسة مبنى   
مع ما يجاوره من مبان اخرى ليصبح جامعـة اسـالمية شـيدت     1999اخرى لالغراض التعليمية في عام 

  .لتدريس علوم القرآن والفقه االسالمي 
Abstract: 
 The Rehabilitation of old building that is in keeping with the development of country 
for new uses when the old uses has become no more needed  because of the technological 
development in the buildings  material such as( steel,brick and concrete) and or the new 
activities . 
 The aim of rehabilitation system in this case is to recycle an old building and to put it 
on to something new in the comprehensive plan of city . We see this in building like 
university of it – Al Beat in Baghdad as a case study. 

 
  : المقدمة

االبنية هي الكتل التـي تحويهـا بيئتنـا      
الحضرية والتي تعطي احساس بالمكان وتنقله مـن  

االنسـان  ارض جرداء الى ارض تلبـي حاجـات   
وتطلعاته والتي ال يمكن ان تكون بـدون وجـود   

  .االنسان فيها 
منذ بداية التأريخ وجد االنسان استعماالت   

ها وكذلك هدم كثير جديدة لبعض البنايات التي احدث
من البنايات التي اصبحت خارج حدود اسـتعمالها  

(use fullness)  ولكي يستطيع بناء ابنية جديدة ،
فان اعادة تأهيلها تعطي مغزى جديدا الى االبنيـة  
القديمة وبذلك تصبح مختلفة جدا عما كانت عليـه  

  .عن بنائها الول مرة 
سلوب يهدف هذا البحث الى تطوير ا :هدف البحث 

معماري يقود الى اعادة تاهيل المباني بشكل علمي 
   دروس عن طريق وضع خطة مفصلة توضحم

   
  

احتياجاتهــا خطــوات عمليــة اعــادة التاهيــل و 
  . المعلوماتية

لدراسات االولية يفترض البحث بان ا:فرضية البحث
عملية التاهيل تساهم في تقليـل   للمبنى التراثي عند

عرف هذا المغزى يجب نولكي وقت انجاز العمل  
ليـة اعـادة التأهيـل    عمتعرف عن كثب على ان ن

  .وانواعها
 :  rehabilitationمفهوم اعادة التأهيل 1 -1

عملية ايجاد وظيفة جديدة للمبنى  تعرف على انها
ان هذه العمليـة  . تحقق له استمرار الحفاظ عليه

تتطلب ادخال تغييرات على المبنى او اضـافات  
ولكن يجب مراعاة . لوظيفته الجديدةطفيفة لتاهيله 

ان تكون هذه االضافات طفيفـة وفـي الحـدود    
  .الضرورية فقط

بانه نوع من  2وقد عرفه الباحث محمد بن عبد اهللا1
الممارسة يجمع بين الفن والعلم لغـرض االبـداع   
الفكري في تخطيط وتصميم مباني قائمة بموقع عام 

ة التأهيـل  واعاد. محدد لخدمة نوع من االستخدام 

                                                 
1 Cantacuzino ,sherban ,"ARCHITECTURAL 

CONSERVATION IN EUROPE " whitney 
library of design ,new york, 1975 . 

متطلبات واجراءات البرمجة  د اهللا صالح ،محمد بن عب.د  2

، مقالة منشورة على  العادة تاهيل مرافق بموقع عام محدد
 4ص  2004موقع هندسة نت 

يتطلب من المخطط والمصمم المعماري االلتـزام  
والتوفيق بين متطلبات صـاحب العمـل والبيئـة    

ويمكن تصنيف المشاريع التـي يمكـن   . المحيطة 
اعادة تأهيلها الى صنفين رئيسيين حسـب الحجـم   

  والوظيفة 
ــتقل     .1 ــى المس ــل المبن ــادة تأهي اع

)ARCHITECTHURAL  
REHABILITATION. (.  

 المباني المتعددةأهيل اعادة ت .2
) REHABILITATION. URBAN( 
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عن مبنى واحـد لـه    عبارةهو  :المبنى المستقل 
منزل او مستوصف  محدد مثل حجموظيفة محددة و

  .او مدرسة ابتدائية او مركز بريد 
فهي مجموعة من المبـاني  : المباني المتعددة اما 

في موقع محدد سبق استخدامها واشغالها من قبـل  
ى وزارة او كلية او مدرسـة  ة وهي بحجم مبنالدول

ويمكن اعتبار االحياء السكنية ومراكـز    ثانوية،
المدن والمطارات مجموعة متداخلة من البنايات في 
موقع محدد متصلة بطرق رئيسـية اال ان اعـادة   
تأهيلها يحتاج الى دراسة على مستوى اعلى مـن  
التعمق لذلك سيقتصر البحث في هذه الحالة علـى  

  .لمباني المستقلة ا
اعادة التأهيل الى  ويمكن تصنيف طرق    

  :ثالثة اصناف 
ــة  -1 ــينات طفيف ــى تحس ــاج ال ــاريع تحت مش
وهي المشاريع التي تحتاج الـى تحسـين   ):عينية(

فيتم في هذه الحالة حصر المشـاكل التـي    ،االداء 
ى وخاصـة المشـاكل   تقف امام تحسين اداء المبن

في ضـوء الدراسـات    و تحدد تلك المشاكلالبيئية 
االولية للمبنى لتحديد اسلوب صيانته وتشمل دراسة 
تاريخ المبنى ومعرفة االسـباب التـي ادت الـى    
ظهورها و العالقة بين كل من الشـكل الخـارجي   
ــائي     ــل االنش ــا الهيك ــا فيه ــداخلي بم وال
،التزويقات،التغييرات التي حصلت بمرور الـزمن  

لمبنـى او  وفي هذه الحالـة يبقـى ا   3مع وظيفته 
مجموعة المباني في اماكنها بينما تتم التحسينات في 
امور العزل الحراري والصوتي واجراء التعديالت 
الالزمة الضافة او اعادة ترتيب الفتحات الالزمـة  
للضوء وتجميل المبنى من الداخل والخارج علـى  

  .ضوء تصميم جديد للواجهات والفراغات الداخلية
دة تأهيل لكـي تخـدم   مشاريع تحتاج الى اعا-2

عن وظيفتها االصلية  (new use)وظيفة مختلفة 
(old use) .    وتتم في المشـاريع التـي ينـوي

استخدامها الغراض مختلفة عن االغراض التـي  
يتم حصر عناصـر التصـميم   . بنيت من اجلها 

المشتركة بين المشروع الجديد والقديم لتكون نواة 
الى مستشفى  اعمال التغيير مثل تغيير مبنى فندق

حيث ان غرف النوم بالفندق مع خدماتها يمكـن  
استغاللها مباشرة لغرف النوم بالمستشفى وكـذلك  
استخدام غرف االستقبال واالدارة بالفندق لـنفس  
االستخدام بالمستشفى ، كما يمكن استخدام المطبخ 
والمطاعم الخاصـة بالفنـدق كخـدمات للطـبخ     

القواسـم   الخ مـن ... وصالت الطعام للعاملين 
المشتركة بعد ذلك يتم حصر العناصـر الجديـدة   

حاولة مواءمتهـا مـع الفضـاءات    مبالمستشفى و

                                                 
جبرائيل ،جنان خمو، الحفاظ على المواقع االثرية و احياؤها 2

لالغراض السياحية ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد 
  8،ص1986

 الموجودة مثل صاالت االحتفاالت والترفيه بالفندق
تحويلها الى استخدام جديد يخـدم المستشـفى    و

وعمل اضافات بنائية جديدة ملحقة مثل المختبرات 
 .الخ... وغرف العزل 

( الى اعادة ترتيب الفضـاءات  مشاريع تحتاج-3
(spaces: 

هذا النوع من المشاريع نواجهه عندما يـتم اعـادة   
ترتيب فضاءات مبنى لجهة ادارية وذلـك بتبـديل   
اماكن االدارات دون المساس بجوهر التصـميم او  
اعادة تأهيل مباني متكاملة لتسـتوعب احتياجـات   

كما قد تسـتوجب الحاجـة الـى     المشروع الجديد
اجزاء مـن الهياكـل االنشـائية القديمـة      استبدال

جدار ساند، قوس ،قبـة او  (المتدهورة كأن يستبدل 
على ان تكون هذه العناصر المستبدلة باشكال  )عقد

تـؤدي  ) Amorphous(غير متبلورة قدر االمكان
فقط الغرض المطلوب منها وهـو اسـناد الهيكـل    
االنشائي دون ان يعكـس أي تفاصـيل تزويقيـة    

خلص من هذا التصنيف ان مسالة اعادة يست.4مميزة
تاهيل مباني قديمة  يجب ان تحظـى بالدراسـة و   
التطوير  من قبل هيئة او جهة استشارية يسـتعان  

  .بها على العمل
   :نبذة تاريخية حول هذا المفهوم 1-2

في السبعينات،ونتيجة للتضخم االقتصادي في      
خيـة  امريكيا،وجد ان اعادة تاهيـل االبنيـة التاري  

الحتواء فعاليات معاصـرة قـد تحقـق مكاسـب     
 صـدر قـانون   1975اقتصادية كبيرة ، وفي عام 

نية العامة شجع قيام المؤسسات الفيدرالية بمالء لالب
الفراغات في المناطق التاريخية بمشـاريع امـالء   

    منسجمة مع البيئة ، حضري
 tax reform)صـدر قـانون    1976وفي عـام  

act) التاريخيـة   لألبنية التأهيل إعادةشجع مشاريع
التهـديم   إعمـال من الضرائب ومعاقبـة   وإعفائها
اعقبتها قـوانين   5المتميزة معماريا وتاريخيا لألبنية

شجعت اعمال الحفـاظ   1979و 1978اخرى في 
وظهر في عـام  . ووفرت الحماية للنصب المتميزة

برنامج الحوافز الضريبية للحفاظ التاريخي  1976
ITC ــة وهــو خــاص ب ــل لالبني اعمــال التاهي

ان معايير اعادة التاهيل االمريكية تنص .6التاريخية
  على مايلي

تبذل كافة الجهود لتوفير وظيفة مالئمـة   -1
بادخال تغييرات طفيفـة علـى المبنـى او نظامـه     

                                                 
 10،ص1986در سابق،  جبرائيل ،جنان خمو، مص3
جنان ، الحفاظ على التراث المعماري في  عبد الوهاب،4

العراق ،اطروحة ماجستير مقدمة الى مجلس جامعة بغداد ، 
 36، ص 1989

ندوة تراثنا المعماري والعمارة العربية "فتحي ،احسان ، 5
 81،ص 1983، 5المعاصرة ،البناء الحضلري،العدد 
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االنشائي او موقعه، ويمكن استخدام المبنـى لـنفس   
  .الوظيفة االصلية

ــزة وذات  -2 العناصــر ذات القيمــة المتمي
او موقعه او بيئته يجب عدم مبنى عالقة بشخصية الال

 .تدميرها
أي تغييرات ادخلت على المبنـى فـي      -3

عصر من العصور تعتبر دالئل تاريخيـة لسلسـلة   
تطوره وبذلك يجب احترام هذه التغييـرات وعـدم   

 .ازالتها
احترام العناصر الطرازية المتميزة التـي   -4

 .تميز المبنى
لمتميزة بـدال  تصليح العناصر المعمارية ا -5

 من استبدالها،ان كان ذلك ممكنا وفي حال التبـديل 
يجب ان يكون الجديد مشابها لالصلي في التكوين و 
التصميم و اللون والملمس،وان يتم االعتمـاد علـى   

 .وثائق تاريخية في تعويض االجزاءاالصلية
تنظيف السطوح التاريخية يجب ان يـتم   -6

ات التـي تلحـق   عن استخدام المعد بدقة ،و االبتعاد
 .الضرر بالمبنى

بذل كل الجهودالممكنة لحماية أي مصادر  -7
 .اثرية مالصقة للمشاريع الجديدة

التصاميم او المشاريع الحديثة التي تعتمد  -8
على مبدا البناء حول المبنى التاريخي ،يجب عـدم  
منعها مادامت ال تلحق اضـراربالقيمة التاريخيـةو   

ان يكون البنـاء   المعمارية والحضارية للمبنى على
الحديث مالئمـا فـي الشـكل و القيـاس واللـون      

 .والشخضية للمبنى التاريخي
 1964الذي عقد في عام اما مقررات مؤتمر البندقية

اقرت عامالن مهمـان فـي    منه 7)12و9و6(المواد
في  عملية الصيانة عندهاتحديد المرحلة التى تنتهي 

  :وهما تأهيل المباني
عـن  )المفصلة(ات التاريخيةدرجة توفر المعلوم -ا

  .شكل المبنى النهائي
امكانية الحصول على تكوين متجانس وجميـل  -ب

  لالجزاء المصانة مع تلك االصلية
يشـير الباحـث   : خطة العمل لتاهيل المباني1-2 
متطلبـات  (محمد بن عبد اهللا صـالح فـي بحثـه   .د

واجراءات البرمجة العادة تاهيل مرافق بموقع عام 
ـ  )محدد ) نـت . هندسـة (ر علـى موقـع   الذي نش

بـان خطـة العمـل تتضـمن النقـاط      باالنترنيت  
الحصـول علـى المخططـات التنفيذيـة     -1:التالية

للمشروع وان تعذر االمر فيجب اعداد رسومات من 
الموقع وعمل المسوحات و التحريات الالزمة عـن  
االنظمة االنشائية و الميكانيكية و الكهربائية للوضع 

 .القائم

                                                 
 19،ص1986ابق،  جبرائيل ،جنان خمو، مصدر س6
  

نامج معماري مساحي للمشروع الجديد عمل بر-2
 .يوضح االحتياجات الفراغية الجديدة

عمل افكار اولية للتصميم بعد اخـذ محـددات   -3
 .التصميم بعين االعتبار

 .اختيار وتطوير احد البدائل المقدمة-4
توثيق البديل وعمل برنـامج للتنفيـذ واخـذ    -5

 .الموافقات االصولية من الجهات البلدية
روع على مجموعة من المقـاولين  طرح المش-6

 .واختيار االنسب
 .االشراف على تنفيذ المشروع-7
 .استالم المشروع واشغاله-8

ويرى الباحث ان يشمل برنامج العمـل الـالزم   
العادة تاهيل المباني على خمس مراحل اساسـية  
تكون بذاتها مجموعة متسلسلة مـن االجـراءات   

  :يالبحثية و التخطيطية على النحو التال
وذلـك بجمـع    دراسة الوضع الراهن للمباني-1

المعلومات وعمل المسوحات الميدانية والخـروج  
و التصميم ومـن ثـم   و معايير التخطيط  باسس

الظهور ببرنامج تخطيطي و معمـاري متكامـل   
  .لجميع المباني في الموقع المختار

تطبيق اسس ومعـايير التخطـيط والتصـميم    -2
بـدائل للحـل و   الموضوعة على مجموعة من ال

الخروج ببديل تخطيطي للموقع بعد ذلك الظهـور  
  .بمفهوميات تخطيطية و معمارية للمشروع

اشراك التخصصات المختلفةفي تنفيذ الفكـرة   -3
  .المطورة  لحيز التنفيذ

ن تقدير التكاليف للمشرف والحـد مـن تـزام   -4
التعارضات واعادة مخططات مطورة للمبنـى و  
تجهيز وثائق طرح المناقصات الالزمة و برنامج 

  .التنفيذ
تنفيذ المشروع و استخدامه ووضـع برنـامج   -5

  .تقويمه بعد االستخدام
  
تطبيق فرضية البحث على مبنى تأريخي  1-3

  :أعيد تأهيله 
قامت الباحثة من خالل اشرافها المباشر 

جامعـة آل  (هيل مبنى تأريخي وهو على اعادة تأ
 1/8/1992 الذي يقع في بغداد للفترة من) البيت
تأهيل  ادةمراحل اع مدد و بتوثيق 1/2/1997الى 

المبنى،وتقليل مدة انجاز المشروع الموضوعة من 
قبل رب العمل الى حوالي الثلث حسب الجـدول  

حيث يبين المدة الفعلية الموضوعة  )1-3(الزمني 
و تقليص المدة مـن  ) ا-1-3(العمل  من قبل رب

  قبل الباحثة الى ثلث المدة الفعلية
مبنـى جامعـة آل   (نبذة تأريخيـة عـن    1-3-1

  ):البيت
بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتتويج   

 23حسين ملكا على العراق في الاالمير فيصل بن 
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نفذت مجموعة من االبنية الجديدة  8 1921آب عام 
لها المعماري ومن اوائـل هـذه   وشكفي مضمونها 

وتكمـن   .)جامعة آل البيـت (االبنية هي مجموعة 
  :اهمية تلك المباني في النقاط التالية

توي مشروع الجامعة على ست كليات يح .1
الشعبة الدينية ) : الشعب كما كانت تسمى سابقا (

 وشعبة الطبية والشـعبة الهندسـية    وشعبة الفنون
ن القسم االداري وشعبة الحقوق واالداب فضال ع

واقسام داخليـة  ) بالصرح المركزي ( الذي دعي 
للطالب ومنشآت خدمية تفـي بمتطلبـات مبنـى    
جامعة عصرية ولم ينفذ من هذه المنشآت سـوى  
مبنى واحد وهو الكلية الدينية التي قامـت وزارة  

  .9االوقاف العراقية بانشائها 
اعتمد اسلوب التكوين المعمـاري علـى    .2

فـالمبنى يتكـون مـن     (Symmetry)التناظر 
طابقين كل طابق مكون من ممر طويل وسـطي  

م ومـن الجهتـين   33م وبطول  3داخلي بعرض 
غرف تمثل في الطابق االرضي قاعات دراسـية  
اما في الطابق االول فتمثل فـي غـرف االدارة   

 ست غرف لكل جانب تتوسطه قاعة مسرح دوبعد
 .بشكل عمودي على الممر الوسطي موقعه

لتكـوين  الحلـول العقالنيـة  ل  مت استخد .3
مشاكل المناخ من لمعالجة  10المعماري لهذا المبنى

لـذلك   ناحية درجات الحرارة وتقليل شدة الضياء
استخدمت االروقة المحيطة بالبناء لوقاية الغـرف  
من اشعة الشمس الحارة من ناحية وتقليـل نفـاذ   

 .الضوء الوهاج من ناحية اخرى
رئيسة بعناصـر  يعالج المصمم الواجهة ال .4

مـن خـالل وجـود     تمتاز ببساطتها ووضوحها
فتألف االقواس والمساند يصـنع الوحـدة    االروقة

االساسية لمعالجة الواجهة ويوظف المصمم هـذه  
الوحدة التصميمية من خـالل تكرارهـا بايقـاع    

(Rhythm)   واضح على طول الواجهة سـواء
للرواق المسقف الموجود في الطابق االرضـي ام  

لجات الجدار الخارجي الذي يعزل الفضـاء  المعا
 .عن فضاءات الغرف الممتدة بجوار هذا الجدار

يستعمل المصمم مـادة الطـابوق مـادة     .5
انشائية اساسية في القوام االنشائي لمبنى الكلية 
ويستثمرها للحصول على تأثيرات جمالية نابعة 
من خصائص هذه المـادة كـذلك يسـتخدمها    

  (Jack Arching) للتسقيف بطريقة العقـادة 
 (Gross Vault)    المستعرضـة وباالقبيـة  

                                                 
  55مجلة آفاق عربية ، مصدر سابق  ، ص 8

 .70مجلة آفاق عربية ، مصدر سابق  ، ص8
قام المعماري ولسن باالشراف على التصميم  10

  السابق للكلية الدينية

والذي شكل أهم عنصر في عمارة هذه الفتـرة  
ذي الصلة بالظروف المحلية والتراث وبالمهارة 

  .الفنية
  
  :مراحل اعادة تأهيل مبنى جامعة آل البيت . 2

 بتقسيم مراحل اعادة التأهيل قامت الباحثة  
  :التالية راحلالى الم مبنى جامعة آل البيت

 :مرحلة تهيئة الموقع  .1
ان مبنى الجامعة واقع فـي منطقـة االعظميـة    

المقبـرة   مبنـى  ومحاط بثالث ابنية مشيدة هـي 
قاعة النعمـان ومبنـى اعداديـة    مبنى  الملكية و
الخطة العامة الستثمار المشروع  تم وضع التجارة

بالتعاون مـع وزارة االوقـاف الدينيـة ووزارة    
انت فيهـا المخططـات الرئيسـة    التربية التي ك

احثة باعداد المخطط العام بعد للمشروع وقامت الب
 (site)اسيجة االبنية الثالث ودمجها ضمن  ازالة

وهـي   )قاعة النعمان (بناية واحد حيث استخدمت
عبارة عن قاعة مسرح مشيدة في حـدود سـنة   

واعيد تأهيلها لتصبح المكتبة المركزية في  1942
أهيل مخطط مبنى اعدادية التجارة الجامعة واعيد ت
 سمين دراسيين تابع للكلية االسالميةليصبح فيها ق

) 1-1(وهما قسمي العقيدة وعلوم القرآن الشـكل  
يبين المخططات االولية لمبنى اعدادية التجارة قبل 

فيبين مبنى جامعة آل )2-1(الشكلاعادة تأهيله اما 
اخذت مخططاته االصلية ايضا مـن   البيت الذي

دراسته بشكل دقيق لالعـادة  تم  وزارة االوقاف و
تأهيله ضمن االستعماالت الجديدة التي طلبت من 
قبل الجهة المستفيدة للباحثة لوضعها ضمن المبنى 

  .االسالمية القديم للكلية
رحلة اعداد المخططات المعماريـة والصـحية   م-2

قامـت  : واالنشائية ضمن االستعماالت الجديـدة 
المخططات المعمارية للمبنى بعـد  الباحثة باعداد 

دراسة االستعماالت الجديدة ففي الطابق االرضي 
ارتأت الباحثة ان قاعات الدراسية تبقى كما هـي  

في الجامعـة حيـث   واعيد تأهيل المسرح القديم 
الطابق النصفي لزيادة عدد المستخدمين  اضيف له

مدة خرسانية لتحسـين  لهذا المسرح بعد اضافة اع
  .الطابق هذا  كفاءة

اما الطابق االول فقد ازيلت المواقد مـن الغـرف     
العليا التي كانت تسـتخدم كغـرف نـوم وبـدل     
استعمالها الى غرف ادارية ومالية وغرفة رئيس 
الجامعة وادارته واضافة الخدمات الصحية الجديدة 

 .الى المخططات القديمة 
 :مرحلة التنفيذ واالشراف الهندسي عليه .2
مخططات وفق االستعماالت الجديـدة  بعد اعداد ال  

قامت شركة الفاو بكوادرها الهندسية والفنية بتنفيذ 
المخططات الهندسية حيث ازيلت بعض الجدران 

 ة ووضعت ضمن المخططات الجديدة غير الحامل
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حسـب المخطـط    الخرسـانية المغلفـة   االعمدة
الموضوع من قبل الباحثة وتقوية االسس للبنايـة  

وحديدية وازالـة الصـبغ مـن    بأسس كونكريتية 
الجدران الخارجية الظهار جماليات الطابوق وتم 

ة تصنع مـن رذاذ الطـابوق   صبغ الجدران بماد
بعد ازالة االبواب الخشبية فأعيد صبغها القديم اما

 الصبغ القديم ووضعها في االماكن المخطط لهـا  
القديمة  االبواب واالبواب الجديدة تم تصميمها مثل

 االماكن المخصصة ضمن التصـميم ووضعها في 
  .المقترح
بناية اعدادية التجارة لتصبح قسـمين مـن    تم تقسيم

اقسام الجامعة بـنفس االليـة مـن قبـل الشـركة      
واالستعانة بالعمال المهرة في انجاز اعمال الطابوق 
الكربالئي واعمال الخشب لتوحيدها مع مبنى جامعة 

اقسـام  آل البيت لتصبح جامعة اسالمية تضم ثالث 
هي قسم علوم القرآن وقسم العقيدة االسالمية وقسـم  
اللغة العربية يضـاف اليهـا المكتبـة المركزيـة     

والمخـازن  والخدمات االخرى كمواقف سـيارات  
 .ومجانية التعليم والمسرح المركزي

وضـع التأسيسـات    االنهاءات و مرحلة .3
 :الكهربائية والصبغ

سابقة حيث كانت هذه المرحلة متداخلة مع المرحلة ال
تم وضع المخططات الكهربائيـة وتنفيـذها ضـمن    
الهيكل االنشائي وتوحيد كهرباء المبـاني الـثالث   
واالستعانة بوزارة الكهرباء بعملية الدمج هذه لتصبح 
مبنى واحد مسجل لدى الوزارة كان التنفيـذ بشـكل   

وادخلت االنارة العامـة  ) بالدفن(داخلي او ما يدعى 
  .ل موقع الجامعةكأعمدة شارع الى داخ

اما اعمال البياض والصبغ الداخلي فاستعين بعمـال  
مهرة من النوع االول لتعيد لهذه المبـاني بريقهـا   
الماضي وتكون بحق مبنى جديد بكـل اسـتعماالته   

 .ومواد انهاءه
االعتنـاء بـالطرق    :النهائيـة  مرحلةال .4

الخارجية الرابطة بين المباني واالهتمام بالتشـجير  
 : )land scap(والحدائق 

تمت هذه المرحلة في اواخر عملية اعـادة التأهيـل   
وقبل دوام الطلبة بأسبوع حيث وضعت المخططات 
العامة للموقع قيد التنفيذ وتم االتصال بالبلدية المحلية 

بالنافورات ورصف  لوضع االشجار وتزين الحدائق
ورصف الطرق العام بمادة االسفلت  الطرق الداخلية
الكهربائية فـي المـداخل والسـياج     ووضع االنارة

 .الخارجي
ـ   ين نالحظ ان العمل تم بجهود مشتركة فعالـة و يب

ما تم التوصل فعليا من  ) 1-3( الجدول الزمني رقم
اخل المراحـل الموثقـة سـابقا     قبل الباحثة عبر تد

الجامعـة  (المحـدد مـن قبـل رب العمـل      انجاز
  ).  االسالمية

  االستنتاجات 

تاهيل المباني القديمة ان عملية اعادة  -1
لتستوعب االستعماالت الجديدة هي عملية تحتاج الى 
دراسة المبنى الذي نروم اعادة تاهيله بشكل جيد قبل 

بنـى ومـدى   القيام بها و يعتمد ذلك على وظيفة الم
  .تقبله لالستعمال الجديد

ترتبط اعادة تاهيل المبنى بالخطـة   -2
العامة  للموقـع الـذي يقـوم عليـه المبنـى      
والتسهيالت التي يقدمها رب العمـل النجـاز   

 .العمل
ساهمت الخطوات التي اتبعها البحث  -3

في تقليل مدة االنجاز الموضوعة من قبـل رب  
سب في ادارة مثل هذه االعمال نهي االالعمل و

  :التوصياتالتي تكلف مبالغ طائلة 
يوصي البحث القائمون على اعمال اعادة تاهيل 

ن في هـذا  المجـال و   المباني بتهيئة المختصي
رصد المبالغ الالزمة لمشاريع التاهيل النها تمد 
من عمر المبنى االثري و تعيد استعماله بشكل 

  .لالستفادة القصوى لتراثنا الزاهرجديد 
  

  المصادر
 1981سـنة  ) 10(فاق عربية العدد مجلة ا-  1

مخططات المعماريون كوبر وجاكسون  68.1ص
  س المتولي وغيرهم والمعمار العراقي لقمان قي

، العمارة الحديثة في العراقالسلطاني،خالد،  -2 
  14ص 1989مقالة منشورة بمجلة المهندسون،

محمد .د/نت .موقع هندسة /شبكة االنترنيت -3  
  1427-10-22بن عبد اهللا صالح

  .2004الموسوعة العلمية المعمارية -4
جنان ، الحفاظ علـى التـراث    عبد الوهاب، -5

في العراق ،اطروحة ماجستير مقدمـة  المعماري 
 36، ص 1989الى مجلس جامعة بغداد ، 

نـدوة تراثنـا المعمـاري    "فتحي ،احسان ،  -6
لبنــاء  والعمــارة العربيــة المعاصــرة ،ا  

 .1983، 5ي،العدد الحضار
جبرائيل ،جنان خمو، الحفاظ علـى المواقـع   -7

االثرية و احياؤها لالغراض السـياحية ،رسـالة   
 .1986ة الى جامعة بغداد ماجستير مقدم

1-Cantacuzino ,sherban 
,"ARCHITECTURAL 

CONSERVATION IN EUROPE " 
whitney library of design ,new york, 

1975 . 
 


