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ــاريــة دراســــة معم: الميالدي 20نقطتــا بوليــس الغرق وأبو كســاه بمديريـــة الفيوم خالل ثالثينات القرن 
 وثــائقيــة

 وليد عبدالسميع السيد    غدير دردير عفيفي     عاطف عبدالدايم
 كليــة اآلثــار جامعة الفيــوم

 ملخص البحث
م والنصف األول من 19ُتعتبــر منشــآت الضبط من العمائر المهمــة بالمدن والقـرى المصــريـة إبان القـرن 

ضع وُتعبر عن القوانين والمعايير اإلداريـة والتخطيطة واإلنشائية م فهي منشآت حكوميــة تخ20القـرن 
للمؤسســة التصميمة للدولة متمثلة فى مصلحــة المباني األميريــة، وتعكس مفرداتها المعماريــة والتشكيلية 

ة الفيــوم ويتناول البحث نقطتا بوليس بمديري -ال يتعرض لها البحث  -أبعاد أيدولوجيــة وسيكولوجيــة أعمق 
هما نقطة بوليس الغرق ونقطة أبو كساه ومالحقهما من خالل وثائق الترميمات سواء المذكرات التفسيريــة 
أو المقايسات التثمينية أو قوائم الكميات أو كشوف األعمال ومحاضــر االستالم باإلضــافة للرسومات 

 ول مـرة.الهندسيــة وبالتالي نشر ودراسة وتحليل عمارة تلك النقط أل
 ترميمات اعتياديـة. -أبو كساه  -الغرق  -النقط المؤقتــة  -النقط المستديمة  -البوليس الكلمات الدالــة: 

 

إلى إماطة اللثام عن عمارة نوعية قلما تعرضت لها دراسة  هذه الورقة البحثيةتهدف : أهداف الدراســة
ريخ وتتناول نموذجين منها بمديرية الفيوم خالل آثارية من قبل، فتتعرض لنقط البوليس بالتعريف والتأ

الميالدي ٌمبينة تصميمها وعمــارتها، والترميمات االعتيادية التى تتعرض لها فى اإلطـار  20ثالثينات القرن 
 اإلدارى الرسمى. 

 20القرن  تنشر الدراسـة ألول مـرة نموذجين لنقط البوليس بمديريــة الفيوم خالل ثالثيناتـة: أهمية الدراسـ
الميالدى، ورغم اندثار النقطتين إال أن الوثائق وال سيما وثائق الترميمات االعتيادية ومحاضر المعاينات 
واالستالم والرسومات الهندسية َبينت حالتهما المعمارية واإلنشـائية، وهذا ُيشير إلى صفة عمارة إحدى 

الدراسة إلى محورين، األول: مقدمة نظريــة تتناول نوعيات مبان الضبط إبان فــترة الرســالة، وقد ُقسمت 
تاريخ تطور البوليس المصرى ومدلول لفظ نقطة البوليس. والثانى: تطبيقى تناول عمارة نقطتا بوليس الغرق 

 وأبو كســاه بمديرية الفيوم من خالل الوثائق والرسومات الهندسية.
 

 البوليس المصري  -1
الشخصية وقيود المرور،  كالبطاقات iالمصريــة الشرطةلتحديثــات فى نظام بعض االفرنسية  ادخلت الحملــة

م حدث مزيد من التطويــر وال سيما تلك اإلجــراءات التى 1805وبتولي محمد علي باشــا مقاليد األمــور عام 
                                                           

i ْرطة: أعوان الوالى ْرطة فى السلطان من العالمة واإلعداد، ورجل ُشرْطى منسوب إلى الشرطة، والشُّ وَحفظة األمن في ( الشَرُط بالتحريك العالمة والشُّ
وا لذلك، وأَْعَلُموا َأنفَسه م بعالمات ُيْعَرفون بها، وقيل: أَلن ُشْرطَة كل شيء ِخياُره، وهم ُنْخبُة البالد، وصاحب الشرطة رئيسها، ُسمُّوا بذلك ألَنهم أََعدُّ
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م، 1990)األنصارى،  والمباحث السياسيباشا فيما يتصل بشئون األمن  علياحدثها الظوغلى كتخدا محمد 
 (.97-95ص 
م تم تكليف إيطاليين بتنظيم جهاز حديث استعمل ألول مرة اللفظ األوروبى البوليس 1863عام  وفي

Policei  ُعم بأورطتين من المستحفظين إحداهما بالقاهرة واألخرى باإلسكندرية تحت رئاسة الضبطية بهما ود
ك جنسيات أجنبية وال سيما اإليطاليون ن للبوليس آنذاوكان من بين الجنسيات التى يحملها من ينتمو 

  (.99، ص 1990؛ األنصاري،  294، ص 2، جـ 1894)سرهنك، والسويسريون 
م طبق االنجليز سياسة اللورد دوفرين سفير انجلترا فى األستانة فى تنظيم 1882وعقب االحتالل سنة 

البريطانيين الضباط من  لها اصةقيادة خ بوليس وإيجادتعزيز قوات ال والتى كانت تقتضــيأجهزة الدولة 
سلطة  ، مع تقليصتتبع نظارة الداخلية وال تخضع لقيادة الجيش أو لنظارة الحربية iiوعناصر أوروبية أخرى 

 .لبوليس لعزله عن اإلدارة المصريةقوات ا عنالمحافظين والمديرين والمأمورين المصريين 
( قوات البوليس: وهــى 1) (100، 99، ص 1990، )األنصاري  وبالتالي أصبحت قــوات نظام األمن نوعين

( قوات 2قوات نظامية تقوم بأعمال الشرطة العادية ذات الطابع المدني وتكون فى المدن الكبرى. )
وكان يرأس هاتين  (،543، 542، ص 2005)غندر، : وتتسم بطابع عسكرى على نظام الجيش iiiالجندرمة

مندان أو مفتش عموم الجندرمة والبوليس يعاونه مساعدون القوتين مفتش عام بريطانى ُيطلق عليه قو 
، ( 100، ص 1990، ؛ األنصاري  68، ص 1998؛ بكر،  36، ص 1963يوليو  ،الفحامبريطانيون وأوروبيون )

وترتب على ذلك منع المحافظين والمديرين من إصدار أى أوامر لقوات البوليس واألتصال المباشر معهم، 
ن رجال اإلدارة والبوليس لم يكن موجوًدا من قبل، فاصدر مجلس النظار فى اغسطس فأحدث ذلك خالًفـا بي

قرار بأن تتبع "إدارة عموم البوليس" نظارة الداخلية مباشرة  (250، ص 1885)المنشورات والقرارات، م 1884

                                                                                                                                                                                        

؛ ورغم اعتراض البعض على هذا األشتقاق  673، ص 2005، الفيروزآبادى؛  331-329، ص 7السلطاِن من ُجند، عن ابن منظور، د. ت، مج 
ف الجند عالمات ولكنهم لم يتسموا شرطة بناًءا على ذلك، فنسب البعض اللغوى الذى اجمعت عليه المعاجم اللُغوية باعتبار أنه قد تكون ألصنا

 التسمية إلى شرطة الخميس وهم طائفة من جيش على بن أبى طالب الذى قال لهم: تشرطوا فانى اشارطكم على الجنة أى أنهــا جاءت من اشتراط
ة فانسحبت األشراط أو األعالم الدالة على مجالســهم على تسميتهم، الموت ابتغاء الجنة، وقيل أن أصلها من نصب أعالم سود على مجالس الشرط

 .78-74، ص 1987؛ درادكه، أبريل  56، 55، ص 1960؛ الفحام، أكتوبر  8-6، ص 1990عن األنصاري، 
i ) يرجع أصل كلمة البوليس إلىPOLICE ،ولكون األمن أهم ما ترتكز عليه  الالتينية وهى تعنى عند األغريق القدماء المدينة أى المدنية أو الحضارة

فى اإلنجليزية التخيطيط لتحسين أو تنظيم الحياة االجتماعية  Policeالمدينة فى نموها وازدهارها فنشأ من هنا التطور اللغوى فأصبحت كلمة البوليس 
بوسائل الراحة العادية التى مبعثها أبسط القواعد  م بأنها: غير مزودة18أكواخ الفالحين فى انجلترا فى القرن  Sybilحتى وصف دزرائيلى فى روايته 

، 1990 البوليسية، ومع تطور اللفظ وارتباطة باألمن وتحسين المدن أصبح يعنى األمن أو الجهاز الذى يحافظ على األمن بالمدينة ؛ عن األنصاري،
 .93، 92، ص 1992؛ مشرف، يوليو  6ص 

ii )62م 1912ب فى جهاز الشرطة خاصة فى القاهرة واإلسكندرية ومدن القناة وكان عددهم عام ظل الضباط البريطانيون يشغلون أهم المناص 
 .101، ص 1990ضابط، عن األنصاري،  434ضابًطا مقارنة بالضباط المصريين 

iii ) لفظ إيطاليGendarme  معناه رجال السالح مركب منGente أى ناس وDiarme من، رجال أى ذو السالح وقيل فرنسى بمعنى جنود األ
 .188، ص م2006نجم، األمن، الشرطة، عن 
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لداخلية وعلى وأن يطلق عليها "قسم الضبط والربط" وقد تفرعت من هذا القسم فيما بعد أغلب مصالح وزارة ا
 .(100، ص 1990)األنصارى، األخص مصلحة األمن العام ومصلحة البوليس أو الشرطة 

وبمقتضى قرار مجلس النظار أصبح مفتشو البوليس بالمديريات يسمون "مأموري البوليس" وأصبح رؤساء 
جنود التى ترابط فى بعض الشرطة باألقســــــــــام والمراكز يسمون "معاوني البوليس"، وُأطلق على مجموعة ال

، وبدأ اطالق لفظ "حكمــــــدار"على (101، ص 1990، األنصاري )القرى لحفظ األمن فيها اسم نقـــــــــــط البوليس 
رؤساء قوات البوليس فى النقط واألقـــــــــسام والمراكز والمحافظات والمديريات ثم أصبح قاصًرا على رؤســاء 

 (.102، ص 1990، األنصاري )مديريات بعد أن كانوا يسمون مأموري البوليسالبوليس بالمحافظات وال
فة مفتش إلغاء وظياء نظام الشرطة الذى وضعه دوفرين، وكذا م صدر أمر عال بإلغ3/11/1894وبتاريخ 

اقترحات نوبار على  ، وبناءً سلطة ناظر الداخلية وأعوانة على أجهزة البوليسعموم البوليس، وذلك لتدعيم 
باخضاع الحكمدارين للمديرين  2صدرت نظارة الداخلية المنشور رقم م ا25/3/1895ا ثم بتاريخ باش

بتبعية قوات  5م صدر منشور نظارة الداخلية رقم 1900وفى يناير ، البوليس للمأمورين معاونيواخضاع 
 .i(68، ص 1998)بكر،  الشرطة للمحافظين أسوة بالمديريات

 

 يسعمــــــارة نقاط البول -2
قلما يوجد مبنى أصلي قائما من مبانيهــا يرجع إلى ما قبل وزارة الداخلية  ا للتجديدات المستمرة لمبانينظرً 

أصيلـــة  بل إن منطقة الدراسة ينعدم فيها أى بقايا معمارية (،وما بعدها 7م، ص 2016محمود،  :)راجـعم 1950
وثــائق وملفات الترميمات والتعديالت األعتيــاديــة لتلك النوعية من المنشــآت ولكن دلت ال -فيما أعلم -

 والصحيــة على بعض تفاصيــل إنشــاء وعمــارة بعض النماذج ومنها نقاط البوليس. 

                                                           
i )فأصبح  وكانت المحافظات مقسمة آنذاك إدارًيا وأمنًيا إلى أقسام شرطة يرأس كل منها معاون بوليس ُيسمى أحيانا ناظر القسم أو ناظر القرة قول

؛ ولالستزادة عن درجات ومسميات ومهام  102، ص 1990مأمورون يخضعون للمحافظين، عن األنصاري،  5يرأسها وفًقا للمنشور المذكور رقم 
م ؛ نظارة 1913؛ نظارة الداخلية،  19-1ص م، 1906نظارة الداخلية، موظفوا اإلدارة واألمن العام وضباط البوليس بالمحافظات والمديريات راجع 

 م.1920م ؛ نظارة الداخلية، 1915؛ نظارة الداخلية،  13-1م، ص 1914الداخلية، 
بــ  يجب اإلشارة إلى أنه فى البداية كانت النسبة الغالبة من رجال البوليس ال يجيدون القراءة والكتابة ففى منشور نظارة الداخلية المؤرخهذا و 

نون م طلبت النظارة حصر أسماء اأُلميين بعدما تأكد لها أن مأمورى المراكز ونظار األقسام أميين وإن لم يكونوا أميين فهم ال يحس15/5/1889
م كان ضباط البوليس يعينون من ضباط الجيش الذين ال يحمل معظمهم أى 1891القراءة والكتابة بدرجة ال تمكنهم من اداء وظائفهم، وحتى عام 

م 1894 شهور يعقد بعدها امتحان، ثم فى 3مؤهل دراسى ثم اصبحوا ينتدبون لتلقى بعض العلوم القانونية واإلدارية بمدرسة الحقوق الخديوية لمدة 
ى عام رؤى أن يرشح لخدمة البوليس الحاصلين على الشهادة االبتدائية ولكون جميع المتقدمين من راسبى االبتدائية فاضطرت النظارة لقبولهم، وف

أشهر  6دراسة بها م فتح قسم خاص بمدرسة الحقوق تابع لنظارة الداخلية يقبل تالميذ المدارس االبتدائية وبذلك افتتحت مدرسة البوليس ومدة ال1896
م زادت الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لمدرسة 20ومن ثم ندر تعيين ضباط الجيش فى البوليس إال فى حالة االحتياج، ومع بداية القرن 

مشترطُا فى المتقدين م 1903البوليس وبدأت المدرسة فى المطالبة بسداد مصروفات مدرسية، ومن ثم تحسنت مناهج الدراسة وافتتح قسم الكونستبات 
م وكذا تحسن مستوى هيئة التدريس والتدريب وزادت سنوات الدراسة، 1937م واعيد افتتاحه فيما بعد عام 1908اإللمام بالقراءة والكتابة ثم اغلق عام 

كفاءة على األقل، عن الفحام، م اشترطت المدرسة فيمن يلتحق بها أن يكون حاصاًل على البكالوريا أو راسًبا فيها أو على شهادة ال1913وفى 
 . 104، 103، ص 1990؛ األنصاري،  60-55م، ص 1963أكتوبر
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( من قانون البوليس 9ونقط البوليس هي تلك الوحدات البوليسية الصغيرة بالمدن والقرى وقد بينت المادة )
نقط البوليس )أ( النقط المستديمة والتى ُتنشىء بقرار نظارة الداخلية. م على أن هناك نوعين من 1914عام 

)ب( النقط المؤقته والتى تنشىء بقرار المديــر بعد موافقة الداخلية ومدتها فى الغالب ثالثة شهــور قد تزيد 
 (.92، ص 1925؛ حلمى،  4، ص 1914)قانون البوليس عند الحاجـة 

 مخصصفإن نقطة البوليس المستديمة عبارة عن مبنى صغير المؤقتة،  كان طبيعة إنشاء النقطة اوأيً 
أو مالحظ النقطة ومخزن ضابط وبالطبع يشتمل المبنى على حجرة للضابط  ممن الجنود يرأسهلمجموعة 

( للجنود ومرافق خدمية أخرى لألسلحة )سالح خانة = السالحليك( وحجز )سجن صغير( وحجرة )عنبر
 ة إلى حجرة استراحة لضابط النقطة.واسطبل للخيل باإلضاف

تتميــز بزيادة التأمين كاستخدام  iوكانت عمارة هذه النقط إضافة إلى المحددات السابقة كمنشــآة أميريــة
المصبعات المعدنية على النوافذ أو وجود متاريس أمام مداخلها ومخارجها باإلضــافة إلى األخازيز أو 

الثورات واإلضطرابات مثلما نها كانت ُعرضــة للهجمات وال سيما إبــان األشواك أعلى أسوارها، وذلك أل
بعض  الثورةم فتعكس مجموعات األوامر العمومية لوزارة الداخلية الصادرة خالل 1919ثورة  فيحدث

 : (24-18م، ص 1969ديسمبر  ،الفحام) التعديات على نقط البوليس منها بمديرية الفيوم
 الخسائر  خالتاري نقطة البوليس م
 iiحرق المبنى واألستيالء على ما به من أسلحة وخيول ومنقوالت م16/3/1919 الغرق  1
  iiiاالستيالء على ما بالمبنى من أسحلة وذخائر م17/3/1919 الشواشنة 2
  ivهاجم األعراب المبنى واستولوا على ما به من أسحلة وخيول ومنقوالت م18/3/1919 مـــــــركز اطسا 3
 vاالستيالء على ما به من أسلحة وذخائر م19/3/1919 سيال 4
هاجم الخفراء المبنى وتعدوا على المالحظ وتم االستيالء على أسلحة  م19/3/1919 الروضة 5

  viالنقطة أثناء نقلها إلى مركز سنورس
  iاالستيالء على أسحلة وذخائر وخيول ومنقوالت م19/3/1919 أبو كســاه 6

                                                           
i ) م" التابعة لوزارة 1958 -م1888منشــأة حكوميــة تخضع لقــواعد وإجراءات وسياســة المؤسسة التصميمة للدولة متمثلة في "مصــلحة المباني األميــرية

ها تفاتيش اختص تفتيش الجيــزة والفيــوم بأعمال البناء الجديدة والترميمات الكبيرة والترميمات البسيطــة للمباني األشغال العمومية والتي يتفــرع عن
عماري المصلحي الحكومية في مديريتي الجيــزة والفيوم، وبالتالي فـإن مباني نقطتي البوليس موضوع الدراســة خضعت لتلك القــواعد سيما الطــراز الم

مع االختالفــات الجزئيــة التى  -منذ أن طبقــه على باشـا مبارك في مباني محطات السكك الحديدية -والذى ُاتبع فى كافة المباني األميرية الموحد 
الية، وزارة الم –الحكومة المصرية؛  418-416، ص 1934تفرضهــا ظروف الوظيفة والموقع وطبيعة اإلنشــاء ... إلخ، راجــع: الحكومة المصرية، 

؛ عاشور،  73م، ص 1985شميس،  ؛ 38-36م، ص 1981؛ عبدالجواد،  35، 34م، ص 1945نصار، يناير ؛  556 -553، ص 1939
 .127ص 

ii ) م بشأن نتيجة محاكمة المالزم الثانى أحمد توفيق مالحظ نقطة شرطة الغرق. 26/8/1919بتاريخ  361األمر العمومي رقم 
iii ) م بشأن نتيجة محاكمة المالزم الثانى بخيت حسنين مالحظ نقطة شرطة الشواشنة. 29/2/1920ريخ بتا 111األمر العمومي رقم 
iv ) م بشأن نتيجة محاكمة مسئولى المركز من رجال البوليس. 16/9/1919بتاريخ  385األمر العمومي رقم 
v ) مالحظ نقطة شرطة سيال.  م بشأن نتيجة محاكمة الصول مصطفى حلمى26/8/1919بتاريخ  361األمر العمومي رقم 
(vi ) م بشأن نتيجة محاكمة المالزم أول محمد رشدى مالحظ نقطة شرطة الروضة. 26/2/1920بتاريخ  104األمر العمومي رقم 
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  (:1939-1933، 1، ملف 8)مجلس النظار والوزراء، محفظة  س الغرق نقــطــة بولي -3
م المنزل سكــنه بالنقطــة بعد الترميمــات األعتياديــة 27/10/1938بتاريخ  iiاستلم معــاون بــوليس الغــرق 

 : (67، وثيقة 1ملف  ،8جلس النظار والوزراء، محفظة )مالسنوية وتبين اآلتي 
 ودة الشرقية البحرية فاقدومفتاح باب األ iiiشنكل -
 شنكلين باب األودة الغربية البحرية فاقدين -
 شنكل باب المنزل فاقد -
 مفتاح باب المطبخ فاقد -

 لوحين زجاج بشباك المطبخ مكسورين -
 لوح زجاج بشباك األوده القبلية الغربية مكسور -
 x 142 8مقاس  
 ةلوحين زجاج بشباك األودة الغربية البحرية مكسور  -
 مفتاح باب المنزل الخارجى فاقد -

م تم عمل كشف ختامي للترميمات األعتياديــة بالنقطــة مقــاولة المعلم "أحمد عبدهللا 25/10/1939وبتاريخ 
مجلس النظار جنيــه، وبيــان هذه األعمــال كاآلتي ) 44بعيزق" وهي الترميمات التى بلغ إجمالي تكاليفهــا 

 : (ورقــات 6 -381، 380 ، وثيقة1لف ، م8والوزراء، محفظة 
 )أ( الحفــر والتأسيس: 

ثم حفــر أســاسات البناء فى  ivهذه األعمــال بهدم أجزاء من مباني قديمــة مدهــونة بالمونة المائيــةبدأت 
  األسمنت والرمل رقم ومــونةخرسانه بالدقشوم بعمل م ثم التأسيس  2.00أرض عاديــة بعمق ال يــزيد عن 

قــواعد حجر وارد الجهــة مقاس يعلــوهــا  سم كج أسمنت للمتر الرمل المكعب رمل سمك  بنسبة 
0,50 xx  سم. 

واستخدمت  سم مع فك التالف x  x 5 20مقاس  vاسفلتتم توريد وتركيب طوب )ب( أعمال البناء: 
سم مع تكسير البياض  2لمكعب رمل لسمك كج أسمنت للمتر ا 300بنسبة  3والرمل رقم  األسمنتمونة 

                                                                                                                                                                                        

(i ) م بشأن نتيجة محاكمة المالزم األول حسن كامل مالحظ نقطة شرطة أبو كساه. 11/3/1920بتاريخ  134األمر العمومي رقم 
ii )سلطاني من النواحي القديمة التابعة لمركز إطسـا بمديرية الفيوم، ُعرفت بالغرق ألن أرضيها كانت قبل عمرانها ُتغرق بالفيضان وغيره الغرق ال

م، بالفيو  النخفاض منسوبها عن األراضي الزراعية شرقهـا، وإسمها األصلي كما ورد بالتحفـة غرق عجالن ألن أهلها أصلهم من بنى عجالن الذين نزلوا
هــ ُعرفت بالغرق السلطاني ألن أراضيها الواسعة كانت ملًكا للحكومة، عن 1231هــ الغرق الغربي، ثم فى تأريع 1224هــ ودليل 933وفى تربيع 

 .83، ص 3، جــ 2م، ق 1994رمزى، 
iii) معقوفــة الــرأس )ذكــور( التي تستخدم لتثبيت شنكل أو شنكال كلمة فارسية أصلها جنكل أو جنكال، وتعنى مخلًبا أو كالًبا، وهي تلك الحديدة ال

 .118، ص 2005األبواب والشبابيك عن طريق تثبيتها فى حلقة معدنية )إناث( ُمثبتة على ضلفها، عن عبدالحفيظ، 
iv) خرسانة، وأحسن أنواع المون المائية ُتستعمل المونة المائية كمادة عازلة للرطوبــة بالمبانى سواء كانت للبياض أم البربقــة أو مع كسارة األحجار بال

ته، والبويــة ما كان من مونة السمنت والرمل مع قليل من مســحوق البدلــو الذى يقوى ترابط المونة وال يسمح بامتصاص الماء أو التأثير عليها برطوب
ر قابل للذوبان فى الماء وتتميز بذلك عن )الدستمبر( الذى المائيــة إحدى نوعيات البويات، والتى يمكن تخفيفها بالماء ويكون الوسط الرابط فيها غي

، ص 2، جــ 1931صالح، حسين محمد صالح وعمر، أحمد حسنى ، يكون فيه الوسط الرابط متذاوًبا فى الماء، ومن أنواعها بويا سليكات، عــن 
 .75، 72م، ص 1985؛ عبدالجواد،  115، 70م، ص 1958؛ حسيد،  70-73

v )تي ُيستعمل فى األرضيــات التى عليهــا مرور كثيــر، ويجب أن يكون جاًفا خالًيا من المواد الغريبة ومن تضــاؤل الحروف، عن حسيد، الطوب األسفل
 .54، 52، ص 1958
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سم مستطيل وأسفله غشيم من فك  x 16 توريد وتركيب درج حجر وارد الجهه قطاعة وتم  ،التالف
 القديم التالف.

 )ج( البيــاض والدهــان: 
 لقديمه.غسيل الفرشه او وجهين مع حك  iتفريش بالغرا( 1عملية التفــريش للبيــاض بنــوعين من الفرشــة ) تتم
بمونة الجير . ثم تلى ذلك عملية البيـاض داخل المبنى مع حك الفرشة القديمة iiتفريش بالجير أو الشبه( 2)

  .iiiفى جهات متفرقة مع تكسية التالف 2رقم  واألسمنتوالرمل 
فى أجزاء  مع الغسيل بالماء الباردالزيت وجه واحد فى بعض األجــزاء أو وجهين  أما عن الدهــان فتم ببــويــة

 .v، وتم دهــان النجارة القديــمة ثالثــة أوجه ببويــه الزيت بعد كشط البوية القديمـةivأخــرى 
 

                                                           
i) رة أجزاء ماء أو جزء التفريش بالغــراء هي إحدى نوعيتين أساسيتين إلتمام عملية البيــاض حيث ُتجلخ األسطح أواًل بمحلول من جزء صابون وعشــ

ير واحد نشأ وعشرين جزء ماء، ثم ُتترك الحوائط لتجف ثم ُيذوب الغراء فى ضعف وزنه من الماء على النار، وُيضاف بعد غليانه على مزيج الج
ه األلوان الالزمــة، ويجرى أجزاء جير أو اسبيداج(، وُيضاف إلي 10أجزاء ماء +  10والماء أو األسبيداج بحيث يكون المزيج النهائى )جزء غراء + 

فتحك الفرشــة القديمة وُتمعجن الثقوب بمعجون يتركب من  -كمــا في مبنى النقطـة  -التفريش بانتظام فى اتجاه واحد، وإذا كانت الحوائط قديمــة 
 .115، 114م،  ص 1958؛ حسيد،  180، 179، ص 1، جـ 1930جزئين جير أو اسبيداج وجزء واحد غراء، عن صالح، 

ii)  جزئين جير التفريش بالجيــر أو الشبــه هي األكثــر انتشـاًرا في أعمال البيـاض حيث تفرش الحوائط الجديدة بالجير وجهين األول أو البطانة من
ضاف إليه بالقدر %، والوجه الثانى يركب من جزء جير سلطانى وجزء ماء بالوزن م1سلطانى وثالثة أجــزاء ماء بالوزن يضاف إليها الشبه بنسبة 

ــل مرعــاة لألحوال الالزم محلول األلوان، ويكون التفريش منتظًما وفى اتجاه واحد رأسًيا للبطانة وأفقًيا للظهارة، وُيستعمل التفريش بالجيــر فى الداخ
 .114، 113، ص 1958؛ حسيد،  178، ص 1، جـ 1930الصحيــة وفى الخارج لتحمله التأثيرات الجويــة، عن صالح، 

iii) حيث يطرد اللون  لعمليــة التفريش والبياض بالجيــر، والدهــان باأللوان البيضــاء أثــر على الراحــة االستخدامية سواء من حيث تقليل درجة الحرارة
طــوال المنظورة، فتقل درجــة األبيض أكبر كمية من الحرارة الساقطة عليه قبل نفاذهـا إلى الداخل ألن األلوان البيضـاء تعكس كل الموجات ذات األ

درجــة عن غير المدهــون بمبنى واحد تحت ظروف واحدة من التعرض للشمس، وكذا تؤثــر تلك  14حرارة سقف من الصاج تم دهانه بفرشة الجير 
 .10فتحى، د. ت، ص األلـوان باألسقف والحيطان على محصول اإلنارة بالمبنى، عن 

iv175، 174، ص 1هان هي الزيوت النباتيـــة األصل مثل زيت بذر الكتان الحر أو زيت الزيتون، راجع صالح، جــ ( الزيوت المستخدمة فى الد .
بمعجنــة الثقوب بمعجون مركب من جزء واحد اسبيداج وجزء زيت مع قليل من الماء أو الورنيش ثم ُتدهن وجهــًا تحضيرًيا مركًبا وتبدأ عمليــة الدهـان 

ساعه( تحك أوجه الحائط بالصنفرة، وُتمعجن الثقوب نفس المعجون، ثم ُتدهن وجهين أو أكثــر  24جزء أبيض الزنك ثم بعد جفافــه )من جزئين زيت و 
% سيكاتيف سائل )زيت نفط( واأللــوان 8% زيت النفط و 8ببوية الزيت المكونة من كميـات متسأوية من زيت بذر الكتان وأبيض الزنك مضاًفا إليه 

؛  173، ص 1، جـ 1930صالح، عن مــة وينتظر أن تجف كل طبقة وتحك بالصنفرة وُتمعجن ما يظهر من الثقوب قبل دهان الوجه التالي، الالز 
 .115، ص 1958حسيد، 

v الثقوب بمعجون )جزء األخشاب جيًدا ثم ُتدهن البزوز والعقد بدهان مركب من الجمالكه وكحول، ثم ُتمأل ( تبدأ عمليــة دهان أشغال النجارة بتنظيف
رة الكتان + من اسبيداج + جزء زيت + قليل من الماء أو الورنيش( ثم تصنفر األخشاب جيًدا بالصنفرة، ثم تدهن وجهــًا تحضيريــًا )جزئين من زيت بذ

ثم ُتدهن كيفما ُتدهن الحوائط،  % تربنتينا( وبعد جفافها ُتحك بالصنفرة10جزء أبيض الزنك أو جزئين سالقون الرصاص + جزء زيت بذة الكتان + 
 هذا وقد ُتدهن بعض األبــواب الداخلية بعد بويـة الزيت بالــورنيش ثم ببوية المت التى ُتدهن بفرشــة الدق المربعــة المخصوصة.

، فيتم غسلها بمحلول البوتاس فى وفي النجارة القديمــة التى تشرخت بفعل الشمس كالشمسيات وأبواب البلكونات واألبواب الخارجية ... إلخ       
وذلك إلزالة البوية القديمــة ثم ُتدهن كالنجارة الحديثة، أما النجارة القديمة الغيــر معرضة للشمس فتغسل بالماء والصابون  3: 1الماء الســاخن بنسبة 

، 116، ص 1958؛ حسيد،  181، 180، ص 1جــ ، 1930صالح، وُتدهن أوجه البويه مباشــرة بدون وجه تحضيرى ولكن مع معجنة الثقوب، عن 
117. 
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 )د( المكمالت اإلنشــائيـة:  
 وعنــاصرهــا وبيانها كاآلتي: هى األبـــواب والشبابيك ونحــوهــا 

 2سم 100ح قطاعة أزيد من مسط iشب عزيزي بالمتر المكعب توريد وتركيب نجاره مجمعه من خ (1)
 (3) .3/4بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول لزوم حوائط قطر  (2سم. ) x 0,13 14,50قطاع 

 iiiركيب رأس عبدبالكيلو جرام توريد وت ii. (4)الشرايحبالكيلو جرام توريد وتركيب زوايا حديد لزوم تقوية 
بالعدد توريد وتركيب  (6) حاس بيد رافعة التالف.بالعدد توريد وتركيب أكر ن iv( .5)ألجل شرايح شمسية

داخل  انجليــزى بالعدد توريد وتركيب كيلون غير  (7)سم مع فك التالف. 10طول  مبرومترباس حديد 
زوايا حديد لتقوية الشرايح  بالعدد تركيب (8) بدون مفتاح وله محل لألكره مع فك التالف. vاألسطامة
 مم مع فك المجبور التالف. 3وريد وتركيب زجاج عادة سمك بالمتر المسطح ت (9) الشمسية.

 

 )هــ( متخلفات عمليـة الترميمات:
 بالكيلو حديد خردة ال يصلح لالستعمال -
 بالطن نحاس خردة ال يصلح لالستعمال -

 بالطن طوب أسفلت متخلف ال يصلح لالستعمال -
بالمتر المكعب درج حجر تالف منكسر يحسب  -

 بفية الدقشوم

                                                           
i أو الباتشباين، الباتشبين، بتش باين السويدى ( الخشب العــزيزيPith Pine  أو العزيــزى وارد أمريكا من أجــود أنواع األخشــاب حيث استعمل فى

 4.700إلى  4.200ي( بلغ سعــر المتر المكعب منه من م )إبان الحرب العالمية األول1914صلب المباني وفي األرضيــات واألسقف وفي عام 
؛  143، ص 1985؛ عبدالجواد،  76م، ص 1914؛ فهيم،  84، ص 1958؛ حسيد،  170، ص 1930صالح، جنيًها مصرًيا، راجــع: 

 .154، ص 2005عبدالحفيظ، 
iiا الضلفة الخشبية فُتسمى "ضلفة خشبية" إذا لم تحتو على ورق ( شـــريحـــة أو شريحـــة زجاجية اصطالح ُصناع ُيطلق على الضلفة الزجاجية، أم

 شمسية فإذا احتوت على ورق شمسية فُتسمى "شريحة شمسية" وُيعبر عن هذين النوعين باالصطالحين شريحة للزجاجية وضلفة شمسية للضلفة التى
 (.1حاشية ) -133، ص 1، جـ 1984إسماعيل، محمد مرسى وصالح، حسين محمد ، تحتوى على أوراق شمسية، عن 

iiiرأس العبد من الُمرجح أنه مصطلح ُصناع ُيقصد المقبض الذى ُيحرك جريدة أو عصا أو حبل تحريك ورق الشمسية ويكون هذا المقبض عى هيئة ) 
ألميرة أمينة هانم بالــروضــة بملوى تمثال صغير ربما أخذ هيئة عسكرى انجليزى كالموجــود بشباك فيال أنيســه ويصـا بمدينة الفيوم أو بشباك باستراحة ا

 (.1)لوحــة 
iv ورد اللفظ فى وثائق عصر محمد علي ليدل على نوع من الشبابيك المكونة من درف خشبية مركبة من رقائق خشبية ( ورق أو شرايح الشمسية

، 2005عبدالحفيظ، عن نجارين باسم )ضـــلع(، وكثيًرا ما ُتعرف تلك األوراق عند بعض ال)شيش( يتقارب بعضها من بعض ُتعرف بأوراق شمسية، 
 .134، ص 1984؛ إسماعيل، محمد مرسى وصالح، حسين محمد،  118ص 

م هو شباك أو باب شيشة والذى يتكون من قوائم وعوارض خشبية ُتثبت بها 19ويــــــــرادف هذا اللفظ لفظ آخر استخدم فى الوثائق منذ القرن         
أو ثلثية شرائح خشبية ُتعرف باسم )الشيش( وتحتوى الضلفة على شرائح ثابتة أو متحركة، وقد ورد فى وصف قصر سليمان باشا بكامل ارتفاع الباب 

 .   27، ص 2005السلحدار بحارة برجوان: يتوصل من الفسحة المذكورة إلى باب يغلق عليه باب شيشه ُيدخل منه إلى مقعد، عن عبدالحفيظ، 
v )[ قائم الباب الذى يركب فيه الكالون )القفل( أو الذى 1م ليدل على معنيين ]20و 19اصطامة( يــرد اللفظ في وثائق القرن  -األسطومة )اسطامة

حسين محمد صالح وأحمد حسنى عمر: هندسة المبانى واإلنشــاءات، جــ [ مسند الدرابزين المعروف باسم الكوبستة، عن 2يدخل فيه لسان الكالون. ]
 .10، ص 2005بدالحفيظ، ع؛  403، ص 2
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م تم استالمها مؤقتــًا بمحضــر استالم ُموقع من المهندس محمد 25/10/1939الترميمات بتاريخ وبمعاينــة 
، وثيقة 1، ملف 8)مجلس النظار والوزراء، محفظة م 8/11/1939مصطفى ومفتش مباني الجيزة والفيــوم بتاريخ 

382 .) 
 (:4003 –006911؛  4003 –006908فية )ملفات أكواد أرشي ومالحقها iنقطة بوليس أبو كســـاه -4
 جدول الترميمات األعتيادية للنقــطة: -4-1
 مبانيمهندس  المقاول الترميمات العام م

 الفيوم الُمشرف
تركيب األصابع الحديد لتندات اإلسطبل بنقطة  م1921 1

  البوليس، وترميمات بالنقطة
 (24 -4، وثائق 4003 –006908 كود ملف)

عبدالحميد أفندى  وظعبيد حمادة محف
 محمد

، 4003 –006908 كود )ملف ترميمات بالنقطة م1924/1928 2
 (135-62وثائق 

أحمد سيد جاد وأمين 
المقاولين  اسماعيل

 ببنى سويف 

 محمد زكى يوسف

)ورق ومقايسات( اعداد منزل ملك الحكومة لسكن  م1930 3
  مالحظ بوليس النقطة

 محمد أحمد صالح ___________

 كود )ملف تجديدات وترميمات بالنقطة م1932 4
 (184-172، وثائق 4003 –006908

عبدالفتاح أفندى  أحمد سيد جاد
 الحكيم

 ترميمات وتعديالت بالنقطة ومنازل العساكر - م1934 5
 -224، وثائق 4003 –006908 كود )ملف
242). 

)ملف كود  بناء حجرة لطلبة الحريق -
 (70-58، وثيقة 006911-4003

سين أفندى على ح
 iiأبو غزالة

توسيع شباك حجرة السروج لتحويلها حجرة  م1935 6
وثائق ، 4003-006911)ملف كود  للبلوكامين

44-55، 71-74) 

 جرجس أفنديصديق 

)ملف كود سكن ومنازل العساكر بالنقطة م1936/1937 7
(36-8وثائق ، 006911-4003

 أحمد عبدهللا بعيزق 

                                                           
i ) أبو كســاه من القرى القديمة التابعة لمركز إبشــواى بمديرية الفيوم، وقد رجح "محمد رمــزي" أنها فيلوكسنوسPhiloxenos  التي لم يستدل عليها

هــ وردت 1230ـا" من األعمال الفيومية، وفي تأريع اميلينو، وأنها اإلسم الــرومي لقرية أبو كساه، والتي ورد في قوانين ابن مماتي وتحفة اإلرشاد "بوكسـ
، 3، جــ 2م، ق 1994رمزى، م ألحقت به لقربها منه، عن 1929برسمها الحالي، وكانت أبو كساه تابعة لمركز سنورس، فلما أنشىء مركز إبشــواى 

 .72ص 
ii 236ة ، وثيق4003 –006908ملف كود أرشيفي مصر، راجــع  43( مقاول بشارع خيرت نمرة. 
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صحية خاصة بطرق الصرف تعديالت  - م1938 8
  وتوصيل المياه بالنقطة

 (6-1 وثائق، 4003-006911)ملف كود 
تثبيت الحلق العلوى الموجود فوق المداود  -

 باسطبل النقطة

 أحمد عبدهللا بعيزق 
 

 (:55-44 وثائق، 4003-006911)الملف كود تحويل حجرة الســروج إلي حجرة للبلوكامين والتليفــون  -4-2
بحجرة الضابط أو  اك أكبر مماثل للشبابيك الموجودةبشب واستبدالهشباك حجرة السروج بتوسيع تم ذلك 

 .ع واجراء البياض والدهانات والفرشة الالزمة من داخل الغرفةيالالزمة لهذا التوس المبانيالعساكر مع هدم 
ويركب فى احداها/ باب  بناء قاطوعين بالطوب األحمر لحجز جزء من اإلسطبل المجاور لدورة المياةثم "

/ وتخصص هذه الغرفة للسروج وتستدعى القبلي الشباك المفكوك من حجرة السروجالحائط بحديد ويركب 
وتركب أرضية من األسمنت تحتها خرسانه بمونه الحمره سمك  الحالي/ تهذه العملية فك الطوب األسفل

 ".غرفة وخارجهاسم/ واجراء البياض والدهانات والفرشة الالزمة بداخل ال 15
جنيه بمعرفــة المقاول "صديق أفندي جرجس" وكانت قــائمـة كميات  21وقد بلغت تكلفة تلك األعمال 

 األعمال والتوريدات ونوعهــا كاآلتي:
 i)أ( توسيع شباك حجرة السروج لتحويلها حجرة للبلوكامين 
 األرض. بالمتر المكعب هدم مبانى بالطوب األحمر ومونة مائية فوق سطح -1
فك نجارة   x  x 0.97بالمتر المسطح فك نجارة شباك )شمسية وزجاج وحديد بما فيه الحلق(  -2

 شباك حجرة السروج.
بالمتر المكعب مبان بالطوب األحمر المنتظم نوًعا ومونة األسمنت والرمل لتربع األكتاف هى على  -

 .iiع الكلينبارتفاشكل نوع من طوبة والتالية لها من طوبة ونصف 
 سم بمونة الجير والرمل واألسمنت. 2بالمتر المسطح بياض سمك  -4
بما فيه ( 13)بالمتر المسطح توريد وتركيب نجارة شباك شمسية وزجاج مماثل لنموذج الوزارة رقم  -5

 (.شباك بحجرة البلوكامين )فيه   x  x 2.27ت والخردوات والزجاج  االدهان

                                                           
iرتبــة عسكرية من العهد العثماني وتعني كاتب البلوك أو أمين البلوك أو الفــوج، وبلك أو بلوك بولوك أو بولك لفظ تركي  ( البلوكأمين/ البلوك أمين

، 132، ص 2006ــة، عن نجم، بمعنى فرقــة من الجيش أو فصيلة أو ســرية أو مائة جندي وعربيتها الفــوج وهــو الجماعة من الناس أو وحدة عســكري
133. 

iiاآلخــر  ( الكليــن هو سمك الحائط، واستخدمه البنايين داللة على الحائط المزدوج أى المبني من صفين ملتحمين من الحجارة أو الطوب الواحد قرب
صحى: حائط على بانيتين أى مزدوج من حائطين ومتماسك به، وال زال اللفظ مستعمل فى العامية السورية فّكلَّْين يقابله المصّفط، ويقال فى الف

؛  154، ص 2005عبدالحفيظ، ؛  34ص ، د. ت، بمعنى الكّللى أى تام المتانة، عن مصطفى Klonoyoملتحمين، وكلين من السيريانية 
 .2051، ص 3م، جــ 2012عبدالرحيم، 
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قبل التركيب )فيه  iتوريد وتركيب مصبعات من حديد مطروق بما فيه دهانها واحد سلقون  بالكيلو جرام -6
 مليم(. 0.025
 بوصة. 1.1/4األرماح الرأسية قطر  -
 بوصة. 5/16األرماح األفقية  -
 كيلوx 2.17 x   =30.27 (50 .) 9المصبعات  -
 

 
 ن دهان المصبعات الحديد.بالمتر المسطح دهان بوية بالزيت وجهين فوق السلقو  -7
تفريش ( x 2.6  +3.00 3.20)وجهين مع حك الفرشة القديمة  iiبالمتر المسطح تفريش بالجير والشبه -8

 حوائط الغرفة.
 بالمتر المسطح دهان بوية بالزيت وجه واحد لألشغال على دهان قديم. -9

ات الحديد )فى نجارة غير عمل مجرى أو خدش فى حلق الشباك لتركيب المصبع الطوليبالمتر  -10
 خفية(.

 (1)ب( اقامة قاطوع باإلسطبل لتكوين حجرة للسروج )شكل 
لتى )فك جزء من اإلسطبل المجاور لدورة المياة ا iiiبالمتر المسطح فك أرضية من الطوب كريت استيل -1

 (. x 4.02 x 2.95سيجعل غرفة للسروج 
 مليم. 0.050 سيحول()مدود زهر بالجزء الذى  ivهربالعدد فك مدود ز  -2
 3.30x 2.95xمليم ) 00.180طوبة بمونة األسمنت والرمل  1/2بالمتر المسطح بناء قواطيع سمك  -3
1.) 

                                                           
i )ديدية لحفظها من الصدأ وليكون هذا الوجه من الدهان بطانة لما يليه من السالقون هو أول أكسيد الرصاص وُيستعمل فى بوية دهان المشغوالت الح

 19وذكر د/ محمد على عبدالحفيظ أن: السيلقون ورد فى وثائق القرن . 188، ص 1حسين محمد صالح: هندسة المبانى، جــ األوجه األخرى، عن 
علمي )رابع( أكسيد الرصاص وهو أحد الخامات التى ُتستخدم لدهان النجارة م وُيقصد به السلقون أو السالقون واسمه ال20والنصف األول من القرن 

امه أن خاصة بعد التصنيع وبعد التركيب لحماية النجارة من العوامل الجوية المختلفة كما ُتدهن به المواسير الزهر لنفس الغرض ويجب عند استخد
 .111، ص 2005عبدالحفيظ، واألسبيداج بنسب معينة، عن يكون لونه أحمر غامًقا وُيخلط معه زيت بذرة الكتان والزنك 

ii) ومن الُمرجح أن الشب معرب من اليوناني، وقيل أن المشــارقة استخرجــوا الشب قبل أن يعرفــه اإلفـرنج، وشب َزَفر: حجر الشبـة فارسيتها الــزاج ،
، 4م، جــ 2001؛ تيمور،  230م، ص 1990ضا دهن الجبل، عن دوزى، شب زيتي أو دهني، وهو نوع من الشّب وسخ يميل إلى الصفــرة وُيسمى أي

 . 170ص 
iii)  وال المواد الطوب كريت استيل نوعية من الطوب المعدني ُيستعمل فى تبليط األرصفـة، وهــو شديد المقـاومة ال يؤثر عليه غبار وال تراب وال رطوبة

 .52، ص 1958الدهنية والشحمية وال الحوامض، راجع: حسيد، 
iv) يقولون: "مخون" تحريفـًا عن مخول، عن ، وفي الصعيد يقولون: "مخــول" من الخيل، وفي مديرية الجيزة أو المــزود هــو ملعف الدواب المدود

 .161، ص 2005؛ عبدالحفيظ،  330، ص 5، جــ 2001؛ تيمور،  99م، ص 1987الفيومى، 
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 (.x4.02 x 1 2.95لألرضيات ) iسم 15خرسانة بكسر الطوب بسمك  بالمتر المسطح عمل -4
ضيات وتحتها فرشة من لألر  x 20 x 2 20بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط أسمنت أبيض مقاس  -5

 .أرضية الغرفة( x 4.2x 1 2.95مم ) 3الرمل الغير مهزوز سمكها لغاية 
بياض  E (1.82 x 4.17 x 17 3سم بمونة الجير والرمل واألسمنت  2بالمتر المسطح بياض سمك  -6

 (.القاطوع من الداخل والخارج
كيلو أسمنت للمتر  C (30 3سم بمونة األسمنت والرمل رقم  2بالمتر المسطح بياض سمك  -7

ترميم ( 2×  1×  2.95×  1.00) بياض القاطع من الداخل والخارج 2×  1×  4.17× 100/ المكعب(
 المخلوعة. iiبياض محل المداور

ك (، فك  x  10.08 x 1 97نجارة شباك شمسية وزجاج وحديد ) بالمتر المسطح فك ثم اعادة تركيب -8
 المفكوك من حجرة السروج.الشباك الحالى ثم تركيب الشباك 

يت ثالثة تام الدهانات بالز  29مماثلة لنموذج الوزارة رقم  أبواببالمتر المسطح توريد وتركيب نجارة  -8
 دهان سفل حجرة السروج.( 1×404+2.95× 1.2)أوجه على حوائط جديدة 

 بالمتر المسطح دهان بوية بالزيت وجه واحد على دهان قديم. -9
 ح تفريش الجير والشبه وجهين على بياض جديد.بالمتر المسط -10
 (.   لقديمة )تفريش الحجرة من الداخلبالمتر المسطح تفريش بالجير والشبه وجهين مع حك الفرشة ا -11
إعداد منزل سكن مالحظ بوليس النقطــة: -4-3

 سرعــة بشــأن 10817رقم  إشارة تليفونيةابشــواى م إلى نقطــة مركز 5/3/1930ارســل مديــر الفيـوم بتاريخ 
عن المنزل ملك الحكومة بنقطة بوليس أبو كساه الذى يرغب حضرة للحكمداريــة  خطاب تفصيليإرســال 

 .(أ /156، وثيقة 4003 –006908كود  ملف) واعداده لسكنةبط النقطة بتصليحة ضا
حاطة بأن المنزل " لإلديريــة إلى الم 6220م أرسل معاون بوليس النقطــة إفــادة رقم 7/3/1930وبتاريخ 

ملك الحكومة المجاور لنقطة بوليس/ أبو كساه الذى يرغب حضرة ضابط النقطة إشغاله سكًنا/ لحضرته 
/ وقد الحظنا أن  iiiيحتوى أربع أود وصالة ويحتاج لترميم/ وتصليح الشبابيك وأنه مشيد بالطوب األخضر

                                                           
iسم، وُتفضل  5-1روق حرًقا جيًدا وخال من الطفل والمواد الغريبة، ويكون حجم قطعها ما بين ( خــرسانة كسـر الطـوب تتكون من كســر طوب مح

 .26، ص 1958حسيد، القطع المشطوفــة بزوايا حادة عن المستديرة ذات السطح األملس، عن 
ii ) بط األخرى في الوتد، فـإذا دار البهيم تدور معه وال ُيلف الَمْدِور حلقات كبيرة وصغيرة بينها مسمار تدور الكبيرة فيه، وُيربط بها حبل البهيم ثم ُتر

 .331، ص 5، جــ 2001تيمور، )الحبل( على الوتد فيقصــر، عن 
iii )ب الطوب األخضــر أو الطوب الني )النيىء( هــو اللبن غير المحــروق أى المكون من خليط الطمي بمواد الرمل والتبن أو القش تصب في قوال

سم، وقد كان مادة  6×12×25حرارة الشمس وله مقاسات متعددة حسب مواصفات تصنيعه، والمقاس الموحد المعترف به دولًيا هو وتترك لتجف فى 
سم وفى بعض  29×14×7م ألسباب بيئية واقتصادية وتراثية وكان متوسط مقاسات قوالبها  20البناء األساسية فى الريف حتى بعد منتصف القرن 

؛ عبدالجواد،  217، 216، ص م1940، حسين ؛ 220م، ص 1940عبدالوهاب  سم، راجع: 7×24×29سم ثم أصبح  19×10×10قرى الصعيد 
 .11م، ص 2004عثمان، ؛  39-37م، ص 2003؛ السيد،  89م، ص 1991لوكاس، ؛  212، ص 1985
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بأن تصليحه يحتاج  اإلحاطــةمع  - الالزمة اإلصالحات/ إال بعد عمل لسكني الضابطال يصلح  اآلن حاله
 .(ب /156، وثيقة 4003 –006908كود  ملف) يلمبلغ كبير حتى يكون صالًحا للسكن

م ارســل مفتش مباني الجيزة والفيــوم إلى مهندس الفيوم "محمد أفندي صالح" مكاتبة 19/4/1930وبتاريخ 
طــة بولس أبو كســاه وعمل تقــريــر ورسم ومقايســة عن الترميمات معاينة منزل الحكومة المجاور لنقبشــأن 

وقد رد المهندس المذكــور على التفتيش بذات التاريخ  .(158، وثيقة 4003 –006908كود  ملف) المطلوبــة له
 وأخرى ( مقايسة تثمينية 3( مذكرة تفسيرية للترميمات. )2عن المنزل. ) 1/100( رسم بقياس 1بإرســال )

، 4003 –006908كود  ملف) للتعديالتومقايســة تثمينية وأخرى متريـة تفسيرية  ( مذكــرة4)مترية للترميمات. 
 . (160وثيقة 

م تم معاينــة المنزل المذكـور وُعمل تقـريــر عنه مـُوقع باسم المهندس/ محمد أفندي 26/4/1930وبتــاريخ 
                        : iم جــاء فيــه28/4/1930صالح بتاريخ 

 جريت فيه أعمال الترميم العادية األخيرة.الذى االتاريخ  غير معروف -1
والحائط الحامل للسقف لمنعه النور عن غرفة بمنزل العساكر  الداخليإزالة سقف الحوش  ضــرورة -2

ء تالفة بالسور وهدم أجزا –وفتح منورين بغرفة الفراخ  –ومرحاض المنزل المذكور وسد باب غرفة الكالر
 وإعادة بنائها.

 شروخ ذات أهمية. بالمبانيتوجد  ال -3
 (.2)شكل  100: 1مسقط أفقى رفع من الطبيعة عند المعاينة بمقياس  طي التقــريرمرفق  -4
 التفــاصيل المعماريــة:  -5

ها العلوى شرايح ونصف 1.1/4وتحتاج لترميم والشبابيك حشو سمك  1.1/2األبواب تقفيص وحشو بسمك  النجارة
 زجاج وتحتاج لترميم.

 من طراز بلدى وتحتاج لترميم ومصبعات الشبابيك فى حالة ال بأس بها. الحدايد
 فى حالة رديئة ويلزم إعادتها. البــوية
 التفريش بالجير واللون من الخارج والداخل فى حالة رديئة ويلزم إعادته. البيــاض

 حتاج لترميم واألخر تراب ويلزم تبليط الصالة.بعضها بالط أسمنت ي األرضيــات
 يلزم تقوية سقف غرفة الفراخ ووضع طبقة عازلة أو بالط لجميع المنزل لمنع الرشح. السقوف
مجاري 
 iiالصرف

وصرفها إلى خزان تحليل وخندق ترشيح  iiغير أصم ويلزم تغييرها بمرحاض عربى iسلطانية بلدى ومجرور
 .iiiحسب الطريقة الحديثة

                                                           
i 4003 –006908كود أرشيفي  -الوثائقي( وثيقة بمظروف مرفق بالملف. 
ii ) مواسيــر حمل السوائل المتخلفة وقاذورات المراحيض بأطوال مختلفة وبطريقة مستقيمة وُيشترط فيها مواصفات معينة مثل مجاري الصــرف هــى

اقلي أو المتانة وعدم التأثر باألحماض ... إلخ، وتســير هذه المواسير فى األرضيات والجدران حتى تصل إلى قائم التصــريف بطريق التصريف التث
بوصة(، وآخر للماء الُمستخدم فى األحواض والغسيل ...  4قطره يبدأ من  -يول، وهنــاك قائم مستقل لمخلفات المراحيض )عمــود العملالتصريف بالمــ

 .647م، ص 2012؛ عبدالغنى، 90، ص 1985؛ عبدالجواد،  123م، ص 1925بوصــة(، مصطفى، يوليو  2قطره يبدأ من  -إلخ )عمود الصرف
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لبياض ا
 بالمحارة

 من الداخل والخارج تالف جًدا ويلزم إزالته وإعادة عملة بمون الجبس والجير.

المبنى المذكور دور واحد مبنى بالطوب ومونة الطين ويلزم إزالة البياض الحالي التالف وإعادة عمله ونقشه  ترميمــات أخرى 
الة ألنها تراب ودهان جميع األسقف واألبواب بالجير والشبه وترميم البالط التالف وعمل أرضية بالط للص

والشبابيك وجهين بالزيت/ وعمل طبقة عازلة وبالط لألسقف بعد عمل البربقة والدكة الحاليــة ووضع 
المزاريب للتصريف/ ومجارى التصريف الحالية غير الئقة ويلزم تغييرها حسب الطريقة الصحية الحديثة 

رد وخزان تحليل وخندق ترشيح وغرفة ومواسير تهوية ودق بعمل مرحاض عربي بسيفون وصندوق ط
وصهريج وتركيب المواسير الالزمة لتوصيل المياه/ ويلزم إزالة السقف الحالي الكائن  ivطولمبة للمياة

بالحوش الداخلى لحجبة النور والشمس عن المرحاض وعن منزل مجاور ألحد العساكر وإزالة الحائط 
ـر وفتح منورين بغرفة الفراخ وسد باب هذه الغرف الذى يفتح على الكالر وتقوية األوسط وتليه الحائط اآلخـ

وترميم األبواب والشبابيك وهدم األجزاء التالفة  6×  5سقفها بوضع أربع كمرات بطول الغرفة من قطاع 
 من السور الخارجى وإعاة بنائها.

تفسيـريــة عن حالة المنزل والترميمات  م قدم المهندس محمد أفندي صــالح مذكــرة29/4/1930وبتاريخ 
 جنيه كاآلتي:   120م بمبلغ 28/4/1930األعتيادية الالزمــة له وأرفق بهــا مقــايســة تثمينية مؤرخــه بـ 

 مبالغ المقادير بيان األعمال فيه
 جملة جزئية

  34.400 800  متر 0.02والجير حسب الطريقة البلدى مع الفك بسمك  vبياض بمونة الحيب 2م
  4.130  590 تفريش بالجير والشبة من الداخل  2م

                                                                                                                                                                                        
i ) الفضالت والمياه الُمستعملة يــر وهي أنابيب تصريف المياه المستعملة والفضالت، وكذا ُيطلق اللفظ على خزانات أو بيارات تجميع مجــرور ج. مجار

 .247، 246، ص 2005؛ غندر،  350، 349م، ص 1986والتي غالبـا ما كانت ُتغطى بمجاديل حجرية، عن غالب، 
ii ) ن من قاعدة أو قرصــة أو سلبس مرحاض عربي/ شرقي/ بلدي مرحاض مسطح يتكوSlib  سم  85×  90من الرخام أو الفخار المطلى مقاسها

سم بها أجزاء مقعرة ودوسات، وله سلطانية من الزهــر وسيفون، وُيركب له صندوق طرد  7×  74×  87سم أو  7×  70×  60سم أو  10وسمكها 
والمرحاض الشرقي الحديث يتكون من سلطانية طويلة كمثرية الشكل بسيفون وقاعدة  عالى )طراز شانكس فى الغالب( موصل بالسلطانية مباشــرة،

؛ عبدالجواد،  125-123، ص 1958بدوسات كلها قطعة واحدة من الفخار المتين المطلي بالصيني األبيض من الداخل والخارج، عن حسيد، 
 .309، ص 1985

iii )ليلي ُترسب فى قــاعة المواد الصلبة بمياه الصــرف، وتخرج منه المياه مصفــــــــــــاة نوًعا، وذلك بتوصيل آخــر غرفة تفتيش أو كشف إلى خزان تح
ــارة ال تكفي فتوصل إلى بيــارة صرف وظيفتها تسريب مياه الصرف بمزجها مع مياه الرشــح أو بتسريبها فى األتــربة المجاورة، وإذا كــانت هذه البي

ـــــاعد بعمل خنادق صــرف طولية )الترانشات أو خنادق ترشيح( في األراضــى المجاورة أو ُتعمل الخنادق بدل بيــارة الصرف لتسرب جميع المياه فُتســـ
، ص 1925وتكون هذه الخنادق أو الترنشــات إما مبنية بالدبش على الناشف أو عبارة عن مواسير فخاريــة لتسهيل ترشيح المياه، راجــع: مصطفى، 

؛ ملف كود أرشيفي  108، 107، 24، 23، وثائق 4003-009105؛ ملف كود أرشيفى  155-150، ص 1958؛ حسيد،  130-138
 .18-16، وثائق 019118-4003

iv لفظ يوناني على األصح، وقيل أنها من كلمة ( الطلمبة، طولومبة، طــرومبا، طرنبــةTromba  طرومبا اإليطالية، وفي لغات المعاجم "يــومب" وهي
 .368، 367، ص 2006نجم، ه إلصعاد الماء من بئر ونحوه، وقد استعمل لها الُكتاب لفظ المضخة، عن آل
v ) اُستخدم منذ عصور ما قبل األسرات المصرية فى بياض الجدران المبنية بالطوب النىء أو المطلية بالشيد )البياض( الخشن، وهو النوع  الِحيْب

ين ومسحوق الحجر الجيرى، وذكر أحمد تيمور باشا أن الِحيْب: تراب أصفــر يؤتى به من الجبل في الصعيد األفضل آنذاك فهو خليط طبيعى من الط
 .148، ص 3، جــ 2001؛ تيمور،  124، ص 1991ُتسمد به األرض ويدخل في بيــاض الدور، عن لوكاس، 
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  1.760 220 تفريش بالجير والشبة من الخارج 2م
  7.350 210 دهان وجهين بوية بالزيت للنجارة  2م
( طبقة واحدة وفرشه رمل دافنشيومتر وتوريد وتركيب مشمع ) 0.10فك دكة  2م

 0.003iمتر بلحامات  0.01متر وبالط سنجابى  0.06غير مهزوز 
120 38.400 86.040 

  1.225 5  2م 1فى نقط متفرقة أقل من  0.02توريد وتركيب بالط سمنى  2م
  8.125  25 عادة بنائها إ هدم مبانى بالطوب النى ومونة الطين فوق سطح األرض و  3م
  5.600 140  0.02لبلدى سمك ابياض بمونة الجير والحيب حسب الطريقة  2م
   2.65 00.500  6× 5توريد وتركيب كمرات خشب أبيض قطاع  3م
  00.325 5.000 بالكيلو جرام توريد وتركيب مزاريب زنك ملحومة جيًدا  _
  00.200  10 بالقطعة ترميم نجارة األبواب  _
 104.345 00.180 12 بالقطعة ترميم نجارة شبابيك  _
 107.720 3.375 15.00  0.02توريد وتركيب بالط سمنى  2م
 % حسب العطاء المنتظر  5تنزيل  - 

 مبلغ مخصص لترميم الحدايد والزجاج والنجارة  -
 احتياطى األعمال غير منظورة -

5.386 102.334 

5.000 107.334 
12.666 120.000 

له، وقد وهذه المقايسة ال تشتمل إال على األعمال الضرورية لحفظ المبنى بحالة تليق للغرض المخصص 
تعهــد المقـاول بعد إطالعه على األعمال المطلوبة بالمقايســة على الطبيعــة والمستندات الخاصة بها بإجراء 

 Schedule ofيوًما من تاريخ أمر البدء فى العمل، أمــا عن قــائمة الكميــات  45تلك األعمـال فى مدة 
Quantities  :فكانت كاآلتي 

 مجموع داألبعا بيان األعمال  م
 مجمل األبعاد عدد  

 00.02بالمتر المربــع بياض بمونة الحيبة والجير حسب الطريقة البلدى مع السفل سمك  1
  27.60  2×2 بالمتر أطوال محيط حوائط الغرفتين 

 10.90 2 //  //    //   //   المدخل 
 12.80 2 //  //    //   //   غرفة األكل 
                                                           

i ) لحمايتها من الرطوبــة ونشع مياه األمطار سواء بمونة الحمرة والجير استخدمت طريقة البربقــة أو التخفيق أو التستيك فى تغطية سطوح المباني
عن  والرمل )المخلوط بمشاقة الكتان( أو مونة السمنت والرمل، وكذا اسُتعمل البالط األبيض المعصـراني ثم حل محله البالط السمنتي األبيض،

 .162، 30، ص 2005عبدالحفيظ: 
، وكذا نوع Rexliteوركساليت  Veribestملفات اللبــاد الُمقطرن والمشمـع الذي اشتهرت منه أنواع فيربيست  ثم شــاعت طرق حديثة منها          

ويمكن تركيب تلك األنواع أفقيــًا على ألواح خشبية بمسامير مجلفنة أو بلحامها بالبيتومين النقي بحيث تكون تكون  Daftsiouدافنشــيو أو دافنسيو 
سم، ثم ُتغطى بطبقة من البربقــة أو ترصيصة خرسانية أو الرمال الغير مهــزوزة التي يغطيهــا أنواع  10عضها بمقدار ال يقل عن الملفات راكبة فوق ب

األسطح،  البالط المختلفة مع مراعاة ضيق اللحامات حتى ال تتسرب المياه بين البالط، وكذا مرعاة الميول لتصريف مياه األمطار وعدم تراكمها على
 .  71، 70، ص 1958جــع: حسيد، را
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 13.80 2 /   //    صالة //  //    /
 4.60 2 //  //    //   //    مرحاض 

 5.60 2 //  //    //   //    حمام 
 8.00 2 //  //    //   //    طرقة 
 11.40 2 //  //    //   //    مطبخ 

 581.20 30.70 2 //  //    //   //    غرفة فراخ 
  2م 800  __ بالمتر المربــع البياض الداخلي

   2م 590 __ بالمتر المسطح تفريش بالجير والشبة للداخل  2
  2م 220 __ بالمتر المسطح تفريش كالسابق لزوم الواجهات  3
 بالمتر المربــع دهان ببوية الزيت وجهين لألسقف والنجارة  4

   6.90  __ سقف المدخل  2م 
  23.80  //   //   الغرفتين 

 14.35 2 عات //  مربو 
 10.18 26× 2 //  سقف كالر 
 8.11 __ //   //  مطبخ

 11.65 __ //   //  الصالة 
 3.28 __ //   //  طرقة 
 1.96 __ //   //  حمام 

 1.26 __ //   //  مرحاض 
 14.63 31×  2 //  مربوعات 

 23.80 ___ //  سقف غرفة الطيور 
 130.16 10.24 16×  2 //  المربوعات 

  44.00 11× 2 أبواب   2م
شبابيك حديد وشرايح ونصفها زجاج ونصفها اآلخــر    2م

 سد 
2.5  ×6 30.00 

 206.68 2.52 3× 2 مناور حديد وزجاج   2م
 2م 210= 

غير مهزوز متر وتوريد طبقة مشمع دانيو )دافنشيو( وفرشة رمل  00.10بالمتر المسطح فك برقة ودكة سمك   5
 00.003بلحامات  00.01وتركيب بالط سنجابى 

 41.00 __ بسطح المنزل    2م
48.51 
25.20 = 

71.114 

 2م 120
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 فى نقط متفرقة  00.02بالمتر المسطح توريد وتركيب بالط سمنى  6
  0.80 __ بالمطبخ   2م
 0.84 __ بالحمام   2م
  0.24 __ بالمرحاض   2م
 0.32 __ بالكالر   2م
 0.24 __ //  2م
 0.08 __ //   2م
 0.36 __ المدخل   2م
 5.00 3.12=  024 __ //   2م

ق سطح و هدم مبانى بالطوب النى ومونة الطين ف  3م 7
 األرض ومراعاة إعادة بنائها بالسور

 3م 25 3م 25 

 2م 00.02بالمتر المسطح بياض بمونة الحيبة والجير  8
 لزوم السور

 2م 140.00 2م 140.00 

 5بالمتر المكعب توريد وتركيب كمرات خشب شوح أبيض  9
 لزوم سقف غرفة الطيور  3م 6× 

 تقريًبا  0.48  2×  2
 3م 00.50 

 كجم 5تقريًبا  كجم 4.00 5 بالكيلو توريد وتركيب مزاريب زنك لزوم السطح  10
 قطعة  10 قطعة  10 10 بالقطعة ترميم نجارة األبواب وشبابيك أبواب  11
 قطع  12 قطع  12 6×  2  شريحة لزوم الشبابيك  12
 ترميمات منازل العساكر -4-4

م بشأن الترميمات العمومية لمبني 1/5/1930قدم المهندس محمد أفندي صالح مذكرة تفسيــرية بتاريخ 
واتضح منهــا أن ( 3)شكــل  نيمنازل العســاكر الُملحق بنقطــة البوليس ومرفق بالمذكــرة رسم هندسي للمب

حالة التفريش بالجير فيه والدهانات بالزيت سيئة جًدا واألسقف عرضة لنشع مياه األمطار ولجعله بحالة 
 :يأتيالئقه يقتصر عمل ما 

 حك الفرشة القديمة بالداخل والخارج وإعادة عملها. -1
 دهان نجارة األبواب والمناور وجهين بالزيت. -2
 ض التالف وإعادة عمله بمونة الجير والحيب.فك البيا -3
شو( وفرشه رمل غير مهزوز سقف وعمل طبقة عازلة من مشمع )دفنفك البربقة الدكة الحالية لأل -4

مم مسقية  3بلحامات عرض  8: 4: 1ملصوقة بمونة السمنت والجير والرمل  0,01وعليها ترابيع سمنت 
 مة وتركيب المزاريب.مع عمل الميول الالز  1: 1بالسمنت والجير 

 .E 3وبياضها بمونة  C 3طوبة بمونة السمنت  1/2بناء دراوى حول المناور السماوية بسمك  -5
 ج.  60.00مال المذكورة البالغ قدرها األع بقيمــةطيه مقايسة تثمينية و ترميم النجارة والحدايد والزجاج،  -6
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 نتــائج الدراســة
البوليس وهي مبان نوعية قلما تعرضت لها الدراســات السابقة، فنشــرت نموذجين لنقط تناولت الدراســة 

الميالدي وذلك  20الدراســة ألول مرة نقطتا بوليس الغــرق وأبو كســاه بمديــرية الفيوم خالل ثالثينــات القرن 
لصحية، قــوائم بنود من خالل الوثائق المختلفة كالمذكــرات التفسيــرية لإلنشاءات والترميمات األعتيادية وا

كميات األعمال وفياتها، المقايســات المختلفة، محاضــر المعاينات واالستالم، الــرسومات الهندسية األصليــة، 
وبالتالي اإللمام بتفاصيل عمارة النقطتين المندثــرتين ومالحقهم خالل الفترة المذكــورة وال سيما أن الدراســة 

 لوثائقيــة ودالالتها المعماريــة والوظيفيــة.تناولت تفسيــر األلفاظ ا
وكذا تناولت الدراســة مراحل تطــور البوليس والداللــة القانونية واإلدارية لنقط البوليس، واثبتت الفرق بين 

شهور قد تزيد بقرار نظارة الداخلية،  3النقط المؤقتــة التى ُتنشىء بقرار المدير بعد موافقة الداخلية ومدتها 
والنقط المستديمة أو الدائمة التى ُتنشىء بقرار ناظر الداخلية بصفة دائمة والتي منها نقطتي البوليس 

وختاًما توصى الدراســة بتناول منشــآت الضبط والعقاب فى المدن والقرى المصرية إبان  موضــوع الدراســة.
والدراســة وال سيما من خالل الوثائق الميالدي بالمزيد من البحث  20والنصف األول من القرن  19القرن 

وملفات الترميمات والتي تشتمل أحياًنا رسومات هندسية )مساقط أفقية، مساقط رأسية، قطاعات رأسيــة، 
أرنيك لألبواب والشبابيك وغيرهـا من عناصر إنشاء المبنى(، باإلضــافة لحصر وتوثيق المبانى الباقية منها 

وبالتالى وضع تصور ُمتكامل لعمران  -ًدا منها فى بعض المدن أو القــرى والتى يوجد أمثلة قليلة ج -
وعمارة مبانى الضبط ذات الطبيعة السلطويــة فى المدن والقرى المصرية، وعالقة صفتها السلطوية بوظيفتها 

ية استغالل وقيم التعبير المعمــارى فيها، وعالقة ذلك باإلطار السياسى واإلدارى، هذا باإلضــافة إلى إمكان
 النماذج القليلة الباقية منها كمبان تراثيـة أو متاحف.
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 المالحــق
 أواًل: الخــرائط: -

 : مــوقع نقطة البوليس1خريطــة 

 
 .4-2النــزلة/ ج غ  98لوحة  م،1908، 50.000/ 1خرائط المديريات مقياس  ،مصلحة عموم المساحة - عن

- Ministry of Finance-Egypt, 1912, p. 103. 

 األشكال : ثانيــًا: -
 .4003-006911رسم الباحث عن الملف كود  -: رسم تحويل اإلسطبل إلى حجرة للســروج 1شكل 
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، وثائق 4003-006908رسم الباحث عن الملف كود  -: المنـزل الُمراد اعداده لسكن ُمالحظ بوليس أبو كساه 2شكل 
 مُلحقة بالملف.
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 ، وثائق مُلحقة بالملف.4003-006908رسم الباحث عن الملف كود  -نازل العســاكر بنقطة أبو كساه : م3شكل 

 
 

 اللوحــات:  ثالًثا: -
 بقصر أنيسة ويصـا بمدينة الفيوم ( نماذج لــرأس عبد على هيئــة رأس عسكري انجليزى )أ(1لوحة )

 لتابعة لمدينة ملوى )ب( باستراحـة األميرة أمينة هــانم بقرية الروضــة ا

 
 تصوير البــاحثب.   . 155ص  ،2007، غندر عنأ. 
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 قائمــة المصادر والمراجـع
 الوثائق

م، كود 1/5/1930 -م19/3/1921، بتاريخ 1، ملف 197دار الوثائق القوميــة، ديــوان األشغــال العموميــة، محفظة 
 .4003 –006908أرشيفي 

 –006911م، كود أرشيفي 1938، بتاريخ عام 4، ملف 197وان األشغــال العموميــة، محفظــة دار الوثائق القوميــة، ديــ
4003. 

، بتاريخ 5، ملف 331، محفظة 137/3، رف 10دار الــوثائق القومية، ديوان األشغال العمومية، وحدة الحفظ 
 .4003-009105م، كود أرشيفي 3/3/1934-م21/6/1927

ج  -98/1/3)رقـم قديم  4، ملف 823، محفظة 2، رف 166يوان األشغال العمومية، وحدة الحفظ دار الــوثائق القومية، د
 .4003-019118م، كود أرشيفي 1935/1936(، بتاريخ 1

 -م30/7/1933، بتاريخ 1، ملف 8دار الوثــائق القــومية، مجلس النظار والوزراء، ملفات وزارة الداخلية، محفظة 
 م.31/10/1939

 الحكومة منشــورات
 م، المطبعة األميرية ببوالق، القاهرة.1939، تقويم سنة 1939وزارة المالية،  –الحكومة المصرية

 مذكرات عامة، المطبعة األميرية، القاهرة. -م1933، تقويم الدولة المصرية لسنة 1934الحكومة المصرية، 
 المطبعة األميرية ببوالق، القاهرة.، 1885م، 1884المنشورات والقرارات والمعاهدات للحكومة المصرية الصادرة فى سنة 

 م، المطبعة األميرية، القاهرة.1906، قانون البوليس سنة 1906نظارة الداخلية، 
 م.1913م، المطبعة األميرية بمصر، 1913، جدول بأسماء موظفي اإلدارة وضباط البوليس سنة 1913نظارة الداخلية، 
 م، المطبعة األميرية، القاهرة.1914ليس ، قانون البو 1914نظارة الداخلية، 
ُمصحح لغاية األمر العمومى نمرة  -م1915، جدول بأسماء موظفي اإلدارة وضباط البوليس سنة 1915نظارة الداخلية، 

 م، المطبعة األميرية بالقاهرة.1915سنة  137
ُمصحح لغاية األمر العمومى نمرة  -م1915، جدول بأسماء موظفي اإلدارة وضباط البوليس سنة 1920نظارة الداخلية، 

 م، المطبعة األميرية بالقاهرة.1920سنة  353
 المصادر

م، د. ت، لسان 1311هـ/711ابن منظور، أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقى المصرى ت 
 ، دار صار بيروت، بيروت.7مجلد، مج  15العرب، 

( القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة 2005هــ )817عقوب ت الفيروزآبادى، مجد الدين محمد بن ي
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت8رسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسى، طـ 

( المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، 1987م )1368هـ/770الفيومى، أحمد بن محمد بن على الفيومى المقرىء ت 
 بة لبنان، بيروت.تحقيق خضر الجواد، مكت

 المراجــع الحديثة
( نجارة العمارة لطلبة الصف الثانى لشعبتى العمارة العامة ونجارة 1984إسماعيل، محمد مرسى وصالح، حسين محمد )

 النجارة الدقيقة، الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية، دار الشعب بالقاهرة. -1العمارة، جزءان، جــ 
 ( تاريخ أنظمة الشرطة فى مصر، دار الشروق، القاهرة.1990األنصاري، ناصر )
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، دار الكتب 2، طــ 4أجزاء، جــ  6(، معجم تيمور الكبير فى األلفاظ العامية، تحقيق حسين نصار، 2001تيمور، أحمد )
 مركز تحقيق التراث، القاهرة. -والوثائق القومية 

 نشاءات الهندسية، المطبعة الرحمانية، القاهرة. ( المواصفات والمقايسات لإل1958حسيد، صمويل يوسف )
( الدليل لعمد ومشايخ البالد وللعاملين فى األمن العام والضبطية طبًقا لمنهج الدراسة بمدرسة 1344/1925حلمى، على )

 ، المطبعة الرحمانية بمصر.2البوليس واإلدارة، طــ 
، دار 6أجزاء، جــ  10مراجعة جمال الخياط،  -حمد سليم النعيمى( تكملة المعاجم العربية، ترجمة م1990دوزى، رينهارت )

 الرشيد للنشر، بغداد.
، جــ 2م، قسمين، ق 1945( القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1994رمزى، محمد )

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.3
 ، المطبعة األميرية ببوالق.1، طــ 2أجزاء، جــ  3ئق األخبار عن دول البحار، ( حقا1894/ 1312سرهنك، إسماعيل )
 ( من سلسلة مكتبة الدراسات األدبية، دار المعارف، القاهرة.93( عظماء من مصر، الكتاب )1985شميس، عبدالمنعم )

مطبعة دار الكتب المصرية،  ،2مواد البناء، طـ -1( هندسة المبانى واإلنشاءات، جزءان، جـ 1930صالح حسين محمد )
 القاهرة.

، 2إنشــاء المبانى، طــ  -2( هندسة المبانى واإلنشــاءات، جــ 1931صالح، حسين محمد صالح وعمر، أحمد حسنى )
 مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة.

( 62م، الكتاب )1952و 1919( المعماريين المصريين الرواد خالل الفترة الليبرالية بين ثورتى 2012عاشور، شيماء سمير)
 ، مكتبة مدبولى، القاهرة.1من سلسلة صفحات من تاريخ مصر، طـ 

( دليل المهندسين )مجموعة القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بمزاولة مهنة الهندسة 1981عبدالجواد، توفيق أحمد )
 القاهرة. ، مكتبة األنجلو المصرية،1وتنظيم المبانى وتخطيط المدن والقرى(، طـ

 ، طبع بألمانيا.2معجم العمارة وإنشاء المبانى، طــ -( المعاجم التكنولوجية التخصصية1985عبدالجواد، توفيق أحمد )
، 1(، طــ 1879 -1805( المصطلحات المعمارية فى وثائق عصر محمد على وخلفائه )2005عبدالحفيظ، محمد على )

 الجريسى للطباعة والنشر، القاهرة.
أجزاء،  3كراسة لغوية نقدية فى التفصيح والتأصيل والموَلد والدخيل،  -( موسوعة العامية السورية2012يم، ياسين )عبدالرح
 ى(، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق. -)ق 3جــ 

 فرنسى(، جروس للنشر، بيروت. -انجليزى  -، موسوعة العمارة اإلسالمية )عربى1986غالب، عبدالرحيم، 
 ، مطبعة التوفيق بمصر.1( الفنون الصناعية فى النجارة العملية، طـ 1914، )فهيم، على

( المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة زكى إسكندر ومحمد زكريا غنيم، سلسلة صفحات 1991لوكاس، ألفريد )
 ، مكتبة مدبولى، القاهرة.1من تاريخ مصر الفرعونية، طــ
 ، القاهرة.4طــ ندسة والريف، مصطفى، عباس قطر ) د. ت( اله

 .م2006، الزهراء للنشر، القاهرة، 1، معجم األلفاظ والمصطلحات التاريخية، طــ 2006زين العابدين شمس الدين، نجم، 
 األبحاث العلمية

ام، ع ( الشرطة فى عصري الخلفاء الرشدين واألمويين، مقال منشور بمجلة األمن الع1960الفحام، إبراهيم محمد )أكتوبر 
 ، وزارة الداخلية المصرية.11
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، ع 6( تاريخ الشرطة فى بداية القرن الحالي، مقال منشور بمجلة األمن العام، السنة 1963الفحام، إبراهيم محمد )أكتوبر 
 ، وزارة الداخلية المصرية.23

، بحث 1919حقيق أحداث ثورة ( أهمية األوامر العمومية لوزارة الداخلية كمصدر لت1969الفحام، إبراهيم محمد )ديسمبر 
 ، القاهرة.105، ع 9منشور بمجلة الكاتب، مج 

، 22، ع 6( بداية عصر االحتالل البريطاني، مقال منشور بمجلة األمن العام، السنة 1963الفحام، إبراهيم محمد )يوليو 
 وزارة الداخلية المصرية.

ربة جديدة، بحث منشور بكتاب المدرسة التاريخية المصرية تج -( كتابة تاريخ المؤسسات المصرية1998بكـر، عبدالوهاب )
م(، إشراف محمد ناصر 1995نوفمبر  5-4بتاريخ  CEDEGم )أعمال الندوة التى ُعقدت فى السيداج 1970-1995

 ، دار الشروق، القاهرة.1عفيفي، طــ 
 .، مطبعة األعتماد، القاهرة4و  3، ع 2مقال بمجلة العمارة، مج ( الطوب فى القرية، 1940السيد عزب )حسين، 

( الحرس والشرطة فى صدر اإلسالم إلى نهاية الدولة األموية، بحث منشور بمجلة 1987درادكه، صالح موسى )أبريل 
 الجامعة اإلردنية. -، العلوم اإلنسانية4، ع 14دراسات، مج 

، مطبعة األعتماد، 4و  3، ع 2رة، مج ( البناء بالطوب فى العصر اإلسالمى، مقال بمجلة العما1940عبدالوهاب، حسن )
 القاهرة.

 ( دراسات أثرية فى العمارة العباسية والفاطمية، دار محسن للطباعة، سوهاج.2004عثمان، محمد عبدالستار)
، جــ 17دراسة آثارية، بحث منشور بمجلة العصور، مج  -( قصر أنيسة ويصا بالفيوم2007غندر، إبراهيم صبحى السيد )

 لندن. -ريخ للنشر، الرياض، دار الم2
فتحى، حسن، د. ت، دراســة لبعض العوامل التى تدخل فى تحديد األشكــال المعماريــة، دراســة محفوظة بمكتبة اإلسكندرية 

 )مشروع ذاكرة مصر المعاصــرة(.
، بحث منشور ( مدلول اصطالح الشرطة أو البوليس فى دراسات القانون 1992مشرف، صالح الدين كامل محمد )يوليو 

 القيادة العامة لشرطة الشارقة باإلمارات. -، مركز بحوث الشرطة1، ع 1بمجلة الفكر الشرطى، مج 
، مج 2( هندسة صحية، بحث منشور بكتاب جمعية المهندسين الملكية المصرية، ع 1925مصطفى، محمد أفندى )يوليو 

 ، القاهرة.2
 ، القاهرة.1حديثة وأهدافها، مقال بمجلة المهندسين، ع ( العمارة ال1945نصار، على نور الدين )يناير 

 الرســائل العلمية
( دراسة تحليليلة للمسكن الريفى فى صعيد مصر، رسالة ماجستير، كلية الفنون 2003السيد، محمود محمد عبدالرءوف )

 الجميلة، جامعة المنيا.
م( 1952-1805السويس من عصر األسرة العلوية ) ( العمائر المدنية الباقية بمحافظة2012عبدالغنى، أحمد محمود )

 دراسة آثارية معمارية، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة سوهاج.
،  1( أعمال المنافع العامة بالقاهرة فى القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه، مجلدان، مج 2005إبراهيم صبحى السيد )غندر، 

 كلية اآلثار، جامعة القاهرة.
( تطوير العمارة الداخلية ألقسام الشرطة فى مصر، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، 2016ماء صدقى )محمود، شي

 جامعة المنيا.  
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 الخرائط
 .4-2النــزلة/ ج غ  98لوحة  م،1908، 50.000/ 1مصلحة عموم المساحة، خرائط المديريات مقياس 

Ministry of Finance-Egypt (1912), Atlas of Egypt "Compiled at the offices of the survey 

department", Scale 1:50.000,Vol II-Upper Egypt-Comprising Maps of the Cultivated Area 

between Cairo and the Sudan Boundary,Nationl Printing department,Cairo. 

  


