
ه 

  فهرس المحتويات
  الصفحة الموضوع

  ب األطروحة إجازة

  ج  اإلهداء

  د شكر وتقدير

  ه فهرس المحتويات

  ز والصورشكالاألفهرس 

  ك فهرس الجداول

  ك فهرس المالحق

  س  الملخص

  1 وأهميتهامقدمة الدراسة:األولالفصل 

  2  مقدمة عامة.1.1

  3  مشكلة الدراسة.2.1

  4  أهمية الدراسة ومبرراتها.3.1

  5  الدراسةوتساؤالت أهداف .4.1

  6  منهجية الدراسة.5.1

  8  مصادر المعلومات.6.1

  8  راسةمحتويات الد.7.1

  10  المعماري التأهيل وإعادةالحفاظ المعماري :الفصل الثاني

  11  مقدمة.1.2

  12  التراث الحضاري والمعماري.2.2

  13  )التراثية(المباني التاريخية .3.2

  14  الحفاظ المعماري ونظرياته.4.2

  18  الحفاظ المعماري أساليب.5.2

  20  المعماري التأهيلإعادة .1.5.2

  22  راحل إعادة تأهيل المباني التاريخيةم.1.1.5.2

  24  المباني التاريخية التأهيل إعادةمستويات .2.1.5.2

  26  إعادة تأهيل المباني التاريخية عالميا.3.1.5.2



و 

  30  المباني التاريخية عربيا تأهيل إعادة.4.1.5.2

  35  المباني التاريخية في البلدان العربية تأهيل إعادةمن مشاريع .1.4.1.5.2

  41  المباني التاريخية في فلسطين تأهيلإعادة:الفصل الثالث

  42  مقدمة.1.3

  43  أوسلوالمباني التاريخية في فلسطين قبل اتفاقية  تأهيل إعادة.2.3

  46  أوسلوالمباني التاريخية في فلسطين بعد اتفاقية  تأهيل إعادة. 3.3

  47  اعمار البلدة القديمة في القدس.1.3.3

  48   المساكن التاريخية في الخليل تأهيل إعادة.2.3.3

  52  المرافق السياحية في مدينة بيت لحم تأهيل إعادة. 3.3.3

  56   األقصىالمباني التاريخية في فلسطين بعد انتفاضة  تأهيل إعادة. 4.3

  57  األقصىخسائر التراث الثقافي خالل انتفاضة .1.4.3

  58  األقصىانتفاضة  بعد التأهيل إعادةمن مشاريع .2.4.3

  61  المباني التاريخية في مدينة نابلستأهيلإعادة:الفصل الرابع

  62  موقع مدينة نابلس.1.4

  62 نبذة تاريخية.2.4

  63  القيمة التاريخية للبلدة القديمة في نابلس.3.4

  64  التي تواجه المباني التاريخية في مدينة نابلس األخطار.4.4

  65  على المباني التاريخية في مدينة نابلس أجريتالدراسات التي .5.4

  68  المباني التاريخية في مدينة نابلس بين التخطيط والعشوائية تأهيل إعادة.6.4

  69  المباني السكنية.1.6.4

  71  المباني الصناعية والخدماتية.2.6.4

  74  المباني التاريخية في مدينة نابلس تأهيل إعادةمستويات .7.4

  76  المباني التاريخية في مدينة نابلس تأهيلءات إعادة إجرا.8.4

  80  تجربة مدينة نابلس في اعادة تاهيل المباني التاريخية:الفصل الخامس

 81 مقدمة.1.5

  82  الفيزيائي التأهيل إعادة.2.5

  83  ترميم القناطر واالحواش والساحات.1.2.5

  85  المساكن داخل البلدة القديمة إصالح.2.2.5



ز 

  88  )الفيزيائي التأهيلنقلة نوعية في مجال " (خان الوكالة"مشروع .3.2.5

  91  عمليات التوثيق في مشروع خان الوكالة.1.3.2.5

  93  عمليات التقوية والتدعيم في مشروع خان الوكالة.2.3.2.5

  99  الوظيفي  التأهيل إعادة.3.5

  100  مركز الطفل الثقافي تأهيل إعادة.1.3.5

  103  قصور قرى الكراسي تأهيلقصر القاسم استمرار لسلسة  تأهيل إعادة.2.3.5

  113  البناء الحديث وإضافة التأهيل إعادة.4.5

  114  مطعم السرايا.1.4.5

  117  الياسمين نزل وسوق. 2.4.5

  121  تقييم تجربة مدينة نابلس في اعادة تاهيل المباني التاريخية.5.5

  128 النتائج والتوصيات:الفصل السادس

  129  النتائج.1.6

  131  التوصيات.2.6

  136  المراجع

  

  

  والصور األشكالفهرس 
 الصفحة الموضوع

  14 مظاهر تشوه التراث المعماري ): 1.2(شكل رقم

  29  كريت  –مطعم ثولوس ): 2.2(شكل رقم

  31  تحويل المباني التاريخية إلى مقاهي في دمشق ):3.2(شكل رقم

  32  ضح موقع مشروع اعادة اعمار حول نهر ابوعليخارطة تو): 4.2(شكل رقم

  32  تدهور البنية التحتية في سوق صنعاء ): 3.2(شكل رقم

  35 مكتوم  آلبيت الشيخ سعيد ): 4.2(شكل رقم

  36 اليمن   - مدرسة العامرية): 5.2(شكل رقم

الجزائر بعد انهاء  -لقطات في داخل قصر رؤساء البحر): 6.2(شكل رقم

  ميم التر أعمال

37  

  38 القاهرة  -وكالة الغوري): 7.2(شكل رقم




