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  الخالصة

والمـسكن  . ولها موضعها وبعـدها التـاريخي     . العمارة صرح حضاري لها أفعالها وردود أفعالها             

وحيث ان االخيرة اثرت   . فانه تاثر منذ القدم واليزال بالتغيرات الفكرية      . باعتباره احد الظواهر المعمارية     

توفر دراسـة تبحـث فـي       على المسكن ككل وعلى عملية انتاج منظومة الشكل الخارجي، ونتيجة لعدم            

للمسكن في بغداد خـالل القـرن العـشرين اجمـاال،      ) الواجهة(التطور الذي حصل في الشكل الخارجي       

. وبهدف الحصول على نظرة متكاملة عن مسيرة تطور واجهات البيت في بغداد خالل القرن العـشرين                 

على منظومة الشكل الخـارجي     بعدم تكامل المعرفة حول التطور الذي طرأ        «: فقد تحددت مشكلة البحث     

وتمثل هدف  . » للمسكن في بغداد خالل القرن العشرين بفعل المؤثرات الحضارية واالجتماعية         ) الواجهة(

للمسكن في بغـداد  ) الواجهة(التعرف على التطور الذي طرأ على منظومة الشكل الخارجي   «: البحث في   

: تـضمنت   , تمد البحث دراسة جوانب مختلفـة       واع. »خالل القرن العشرين بفعل المؤثرات الحضارية       

فـي  ) الواجهـات (دراسة التغيرات الحاصلة في المنظومـة الـشكلية   , بحث موضوع التطور المعماري  

بناء اطار نظري يدرس المنظومة الشكلية والتطورات الحاصلة فيهـا    , المسكن على مدى القرن العشرين      

  .    االستنتاجات و التوصيات , النتائج , دراسة العملية ال, وضع الفرضيات , على مدى القرن العشرين 

أشارت النتائج التي توصل إليها البحث إلى كشف التطور الذي طـرأ علـى منظومـة الـشكل           

حيث انعكست المؤثرات الفكرية الحضارية واالجتماعية علـى واجهـات          . للمسكن  ) الواجهة(الخارجي  

محليـة  وأشرت النتائج إبتعاداً عن المضامين ال     . المسكن محدثةً فيها تغييرات تتناسب والتغييرات الفكرية        

والقيم التراثية في تصميم الواجهات إضافة إلى ظهور أفكار حديثة ومتطـورة واهتمـام أكبـر بتحقيـق                  

 . جماليات الواجهة 

  التطور المعماري لواجهات المسكن في بغداد: الكلمات المرشدة
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The Architectural Development in Baghdad's house's 
elevations"an analytical study in Baghdad's house's elevations 

at twentieth century " 

Abstract  

              The Architecture is a cultural monumental . It has its action's and reactions 

and its position and historical distance . The house , as it concern , one of the 

Architectural Phenomenon , has effected from the past till now with the conceptual 

and theoretical changes . and since the last has effected in the house as a whole , 

from side . And the product of its elevation , from the other side . And as a result of 

no assistance of any research which study the development of Baghdad's house's 

elevations during the twentieth century . And to have a completed knowledgement  

about this subject , therefore the research problem has been :  

"There is no completed knowledgement about the development that 

happened in the Baghdad's house's elevations at the twentieth century according to 

the cultural and  effectiveness"  

The work study different points : the architectural development , the development in 

the house's elevations at the twentieth century ,  the theoritcal frame , The work, 

Practical study , Results ,  conclusions and advices. 

The results refer to the development that happened in the Baghdad's 

elevation's houses during the twentieth century.The cultural and social theory 

effected in the elevations,coused a harmonycal changes between the elevations and 

the theory. The results refer also to the local and historical values beside the new 

and developmental theories and a large interested in the formal values. 
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