
                                    
Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                         Vol.28, No.1, March 2023, pp. 24-35                                                          

  

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                         Vol.28, No.1, March2023, pp. 24-35 

في الموصل  ن جامع القطاني –إعادة االنشاء التفاعلي للمعالم التاريخية المتضررة 

 العتيقة حالة دراسية
 

 عماد هاني العالف                           الرحمن         رغد أكرم عبد
raghad.20enp130@student.uomosul.edu.iq            emad.hani.ismaeel@uomosul.edu.iq 

 

 

 العراق  -موصل   -قسم هندسة العمارة -كلية الهندسة    -جامعة الموصل 

 

 

 15-9-2022تاريخ القبول:                                                                  18-7-2022تاريخ االستالم:                         

 

 الملخص 
يعد استخدام  تزايد استخدام التكنولوجيا في مجال التراث العمراني في اآلونة األخيرة نظرا لما تقدمه من إمكانيات تساهم في ادارة عمليات الحفاظ.  

بيئات تفاعلية، كاستخدام أنظمة    اهم أساليب الحفاظ الرقمية من خالل انتاج نماذج ثالثية االبعاد للمباني التاريخية ثم إدخالها في  أحد أنظمة الواقع االفتراضي  
المشكلة    تكمن  كنا.الواقع المعزز والتي تتيح للمستخدم التعرف على المباني التاريخية من خالل األجهزة اللوحية والمحمولة ليصبح الوصول اليها سريعا ومم

تقديم منهجية عمل    إلى  تطبيقيال  الحالي   البحث يهدف    .العتيقة  الموصل  مدينة  في  التاريخية   للمعالم   تفاعلية  نماذجالدراسات حول إعادة انشاء    غياب   في  البحثية
عن المبنى المتضرر ومحاولة إعادة بنائه او استرجاع    المعلومات  مصادر  جمع  على  تعمل  منهجية  لتكوين نموذج تفاعلي لمعلم تاريخي مندثر او متضرر من خالل

، ليصبح بإمكان المستخدم الصلةبالكتب والمصادر التاريخية ذات    اربطه  ومن ثم  ،مجسم للمباني  إلنتاجاألجزاء المتضررة منه من خالل الربط بين المعلومات  
وباستخدام تطبيق    الكتاب ذات العالقة  بعد عمل مسح رقمي لصفحةاالجهزة اللوحية    اوالتعرف عليه بمجسم ثالثي األبعاد يظهر على شاشة الهاتف المحمول  

Unite AR . 
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 المقدمة  .1
ألداء   فضاء  او  مكان  مجرد  من  أكثر  العمارة  تعتبر 

وظيفة معينة، فهي سجل لألحداث والتاريخ، تعبر عن حياة المجتمع  

العصور   مختلف  بالزمان  وفي  ترتبط  جماعية  ذاكرة  الناس  تمنح 

مكان ما،  والمكان، خاصة وان كان انشاؤها يرتبط بحدث معين او 

مادية أكثر من مجرد عناصر  المعماري هو  وثيقة ف  ، فالتراث  هو 

عليها طالما كانت مهددة بالتدهور   تاريخية تنقل رسالة يجب الحفاظ

االندثار   تدهور    يوجد.[1]او  الى  تؤدي  التي  العوامل  من  العديد 

بعضها يمكن السيطرة عليها وتقليل مخاطرها    وتضررها،   المباني

وامل طبيعية قد تكون هذه العوالمشاكل التي تسببها،    ومحاولة تالفي

او قد تكون عوامل بشرية    ، تأثير الكائنات الحية كالعوامل الجوية او  

الكوارث   تأثير  الى  إضافة  االستخدام  سوء  او  اإلهمال  عن  ناتجة 

والحروب   والحرائق  العوامل  و،  [2]كالزالزل  هذه  عرضت  قد 

ال  أدت  مخاطر  الى  المعماري  عبر التراث  واندثاره  تدهوره  ى 

هو   ما  على  للحفاظ  الدولية  والمؤسسات  المنظمات  سعت  الزمن. 

من ومتبقي  المهمة  موجود  المندثر   المعالم  استرجاع  ومحاولة 

مختلفة وأساليب  بطرق  التطور    ، [3]  والمتضرر  ساهم  كما 

لوجي في اآلونة األخيرة بشكل كبير في الحفاظ على التراث والتكن

منه   اندثر  ما  استرجاع  مكنت    وأدى ومحاولة  أساليب  توفير  الى 

بنائه إعادة  يهدفوسهلت  مصادر  الالستخدام  الحالي  البحث    .  

لجمع  ال بعضها  ل  والسعيالمعلومات  وتحليل  متعددة  مع  ربطها 

نى التاريخي ليتم تمثيلها  واكتشاف المعلومات الدقيقة للمب  ، البعض 

ألغراض   تفاعلية  بيئة  في  وادراجها  والتوثيق  االدارة  رقميا 

دراسة تحليلية لعدد من الدراسات السابقة التي    . تم اجراءالحفاظو

مفهوم   التمثيلتبنت  العمراني   إعادة  للتراث  ما   ، الرقمي  وخاصة 

التقنيات    يفراتعتقديم  و  .اندثر منه سواء كان االندثار كلياً او جزئياً 

منهجية البحث   تطبيق  ثم لوجية الحديثة  وواألساليب التكن  المستخدمة 

العتيقة  الموصل  في  القطانين  جامع  وهي  الدراسية  الحالة    على 

ألغراض   معه  التعامل  للمستخدم  يمكن  تفاعلي  نموذج  لتوفير 

 . الحفاظ

 

 التراث والحفاظ العمراني  .2

ما يخلفه السلف ويتوجب الحفاظ عليه    كلالتراث  يعد  

بإعادة ترميمه او اإلبقاء عليه قدر اإلمكان لكي ينتقل من جيل الى  

او    ، [4]جيل   اثاري  او  تاريخي  امتالك حضاري  فهي  قيمته  اما 

معماري او تقني او جمال او علمي او روحي او اجتماعي وغيرها 

كان التراث    .[5]من جوانب التميز التي ترتبط بالنشاط اإلنساني  

لألجيال   أهمية خاصة  يحمل  الزمان  قديم  ومنذ  العصور  مر  عبر 

تسجيلالتالية،   يتم  سابقا  مخطوطات  المعلوما  وكان  على  ت 

كالمسالت    ، ولوحات  للتراث  وتخليد  كتمجيد  بناء  بصورة  او 

بترميم وإعادة   وافي الحضارة اليونانية القديمة قاموواالهرامات،  

معينة  فترات  في  البانثيون  كما  بناء  البناء ،  مواد  باستخدام  قاموا 

للمباني المهدمة إلعادة استخدامها للبناء من جديد بعد الحروب في  

أوروباالعص في  الوسطى  الحفاظ    وقد  ، ور  سياسات  اغلب  كانت 

الحفاظ   Feledien[7]عرف    وقد  .[6]قائمة على اعمال الترميم  

المبنى  الجراءات ا  جميع  بانه تدهور  لمنع  تتم  وان  التي  درجات  ، 

  عملية   عتبرتو  ، التدخل األقل هي األفضل للمبنى لغرض اإلبقاء عليه 

لحفاظ على في تعزيز اإعادة البناء االفتراضي أحد األساليب المتبعة  

: الحفاظ  صنفين اساسيينى  ، والذي يمكن تصنيفه إل التراث العمراني

جميع اآلليات  ويقصد به    Preventive Conservationالوقائي  

المباني في    ىالمخاطر عل  من  التدهور وتقلل  مستوياتحد من  التي ت

ال األدنى الح  ىالمستقبل  المستدام   يدرجوهو    ، د  االستخدام  ضمن 
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يقصد به وCurative Conservationالحفاظ العالجي وللمباني، 

او  العنصر  على  مباشرة  بصورة  تطبق  التي  اإلجراءات  جميع 

الهياكل   لتعزيز  او  التدهور  عمليات  لوقف  العناصر  مجموعة 

 . [8]ودعمها

 

 واألنظمة التفاعلية  إعادة التمثيل الرقمي .3

الرقمي  عملية  تصنف   التمثيل  حسب    للمبانيإعادة 

إعادة التمثيل الثنائي  ؛  2Dالتمثيل الثنائي األبعاد    ةالى: إعاد  ابعادها

ونصف األبعاد  ؛ 2.5Dاألبعاد  الثالثية  التمثيل  إعادة  ؛  3Dإعادة 

األبعاد الرباعي  الخماسي  و؛  4Dالتمثيل  التمثيل  إعادة 

والغاية  و.  5D[9]األبعاد الهدف  حسب  منها  أي  استخدام  يمكن 

المراد   والمعلومة  المستخدمين  ونوع  المتاحة  والبرامج  واألنظمة 

تقدم تقنية الواقع االفتراضي  .  [10]التمثيل  نقلها من خالل عملية  

القدرة على اعادة بناء او استرجاع المواقع  4Dوالبيئات التفاعلية  

رقمية  بصيغة  والمهمة  االعمال  ال ،  التاريخية  وعرض  ستعادة 

فالواقع  ،  البشرية المتميزة افتراضيا ضمن سياقها ومواقعها االصلية

هو "التقنية التي تقترح وتستعرض  Virtual Realityاالفتراضي

بالرغم من عدم وجوده ماديا ويعرف ايضا   ، واقعا يمكن تصديقه 

بتدرج شجري ترتبط  العناصر  تمثيل  تشكيلي إلعادة  مشهد   -بانه 

بصرية"، متسل بيانات  لقاعدة  هرميا  االبحاث وقد    سلة  اظهرت 

يعزز فهم وادراك الفضاء والدراسات الحديثة ان الواقع االفتراضي  

 :[9]ـوالتفاصيل، اما انواعه فتتمثل ب

 ؛  Immersive Systemاألنظمة االندماجية )اإلنغماسية(  −

 ؛  Non immersive systemاألنظمة غير االندماجية  −

 .Augmented realityأنظمة الواقع المعزز  −

 

 الدراسات السابقة  .4
الرقمي   التمثيل  مفهوم  الدراسات  من  العديد  تناولت 

تقسيمللتراث،   الى أربع مجاميع رئيسة    ويمكن  السابقة  الدراسات 

 ، العنصر ان كان موجودا او مندثرا  وتوفرحسب ابعاد النمذجة  و

 :وكما يلي

 

 الرباعية االبعاد للمعالم المندثرة النمذجة  .1.4
دراسة تقييم   الى[11]واخرون(  Tomilina)  تهدف 

تقنية الواقع المعزز إلعادة انشاء ال  االصلي    شكلإمكانية استخدام 

المفقودة  لمباني الثقافي  استخدام  ان  الى    الدراسة   توصلت .التراث 

الرقمي   التمثيل  اعادة  في  المعزز  بناء يالواقع  اعادة  امكانية  وفر 

بناءا   المفقودة  الثقافية  التاريخيةعلافتراضية لآلثار  الوثائق  مع    ى 

خطوة أولى لعمل   يوه  ، امكانية القيام بزيارات افتراضية لهاتوفير  

والتفاصيل. الجهد  من  المزيد  الى  يحتاج  سعى فيما  معقد 

(RashidوntlejA  )[12]  مشكلتينالى إثبات  األولى    ، معالجة 

ال على  القائمة  والنمذجة  االبعاد  الرباعية  النمذجة  مع    واقعتطبيق 

الوصفية   المفقودة في ل  التاريخيةالبيانات  مواقع التراث المعماري 

والثانية من خالل    استراليا؛  الجديدة  المعرفة  لنشر  اقتراح طريقة 

والمعز االفتراضي  الواقع  وتجارب  الرقمية    تطرق وز.  المنصات 

(Kargas  )كيفية تطوير المتاحف والمعارض الى    [ 13] واخرون

لم تعد موجودة  ةاالفتراضي التي  تم االستعانة  و،  واألماكن األثرية 

التاريخي   البحث  التصويروبمصادر  المسح  لألثار أساليب  ية 

كانت سياحية أو اً   سواء  ألغراض مختلفةاستخدامها  بهدف   ، الباقية

الحفاظ وصيانة  أو ألغراض  ترفيهية  أو  وكانت  تعليمية  النتيجة  ، 

الدقة كيفية الى    [14](  واخرونCouceiro)  تناول و .  متوسطة 

الدمج بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز لتوليد تجربة تفاعلية  

المفقودلتوفير   التراث  حول  منهجية  بهدف    المعرفة  إنشاء 

 . وقدموبرمجيات قادرة على توفير تطبيق مناسب للسواح والزوار

(Gonzálvez   واخرون)  [15]  الثالثية    ةمجموع النماذج  من 

و  لمواقع  3Dاالبعاد   الثقافي  تم  التراث  بيئات  التي  في  ادخالها 

على المصادر التاريخية كمصادر للمعلومات    اعتمد فيها 4Dتفاعلية

التصويري المسح  الى  إضافة  ان و،  والتحليل  الى  التوصل  تم 

دقة جيدة وان تحسين أدوات    له CADفي برمجيات  أالمنش  نموذجال

الدقة زيادة  الى  يؤدي  النمذجة   ركزوقد    .برنامج 

(Verdianiواخرون  )[16]  والرسومات   ىعل االثار  بين  الجمع 

وهي خطوة أولى في ،  إلعادة البناء االفتراضي للكاتدرائية المفقودة

معقد والبيانات    عمل  المعلومات  مصادر  تكامل  الى  وتحتاج 

قدم  وأخيرا    للوصول الى نتيجة مقبولة من ناحية الدقة والتفاصيل.

(GirgentiوMauro)  [17]  من   جنماذ االفتراضية  المدينة  عن 

تشكيل   إعادة  غير  تفاعلية  خالل  الحضرية  او  اللألماكن  مرئية 

إظهار  بهدف  المدمرة من خالل استخدام األجهزة اللوحية المحمولة  

 . تاريخ هذا المكان للمراقب أو المشاهد واستخدامه في الوقت الفعلي

 

 الرباعية االبعاد للمعالم الموجودة  النمذجة 2.4.

استخدام تقنية    ة كيفي  [18]  (Nóbregو  Jacob)  ناقش

الخارجية   المواقع  وفي  االفتراضية  المتاحف  في  المعزز  الواقع 

أيضا،  بيئات تفاعلية للتراث الثقافي وفي المواقع الخارجية    ألنشاء

نجاحها ومساهمتها حقق الواقع المعزز نتائج متباينة ولكنها اثبتت  

بشكل كبير ووفرت محتوى مثير لالهتمام للمستخدمين الستكشاف  

حقيقية اما  اشياء   .(Scianna    )كيفية  فقد    [19]واخرون ناقش 

مسح   اجري  وقد    ، المعزز في التراث المعماريالواقع  استخدام تقنية  

تم الحصول على المعلومات االضافية من مصادر مختلفة  و موقع لل

والرسومكالسجالت   والوثائق  بشكل    التقنية  ساهمتو،  والصور 

كبير في تعزيز الوصول الى المواقع الثقافية التي يصعب الوصول  

اهمية    لتعريف بمدىا  [ 20]   (Edinو  Beykan)  حاولوقد  .  اليها

على   الحفاظ  مجال  في  المعزز  الواقع  وتقنية  التكنلوجيا  تطبيق 

الثقافي رقمنة  ،  التراث  مساهمة  وتقييم  اختبارها  تم  نماذج  قدمت 

م في  المعزز  والواقع  االفتراضي  والواقع  والتخزين  ال  جالبيانات 

الدورية الصيانة  وعمليات  الثقافي  التراث  على    ركزو.  الحفاظ 

(Brumana  واخرون)  [21]  االفتراضية   على المتاحف  اهمية 

ومساهمتها في نشر الوعي الثقافي من خالل استخدام تقنية الواقع 

عن طريق االنترنيت  تفاعلية  المعزز حيث سمحت بتوفير تجربة  

انترنيت بدون  البانورامية  الصور  طريق  عن    تناول فيما  .  او 

(Panou  واخرون)  [22]    كيفية تقديم دليل سياحي لمواقع التراث

المعزز   الواقع  تقنية  على    والذي اعتمدالثقافي من خالل استخدام 

من  لمجموعة  التاريخية  للمعلومات  مخزنة  بيانات  قاعدة  وجود 

االثرية والسياح   ، المعالم  الزائرين  تحفيز  في  كبير  بشكل  ساهم 

التمثيل   ماستخدا  [23]  (واخرون  Charbonneau)  تناول.  للمنطقة

،  الرباعي االبعاد للحفاظ على التراث المبني وتطورها عبر الزمن

على المصادر الوثائقية والتي شملت المخططات   اعتمدت الدراسة

ة والتي تم  والصور الفوتوغرافية النقوش واللوحات وخرائط المنطق

مجموعتين الى  للمبنى ،  تقسيمها  االولى  بالحالة  تتعلق    ،وثائق 

وكان النموذج النهائي على مستوى ،  ق تتعلق بالوضع الراهن ووثائ

بناء    ةاعاد  [24]  (واخرون  Rodríguez)   تناولفيما  .  مقبول

الزمن عبر  وتصوره  الثقافي  تع   ،التراث  التحديات    أحدبر  توالتي 

  العمراني الرباعي االبعاد للتراث    االنشاءالرئيسية التي تواجه اعادة  

.  مع بعضها البعضالمختلفة  مصادر البيانات    تكامل ودمجوكيفية  

المعزز   ىعل  [25]  (Battini)  ركزوقد   الواقع  تقنية  استخدام 

التراث   على  الحفاظ  مجال  في  السعي    العمراني، وتطبيقاتها  فتم 

للحصول على نماذج اولية لبيئات تفاعلية لعناصر التراث من خالل 

االجهزة   وشج استخدام  اعادة [26](Rashid)  عاللوحية.  على 

االبعاد ال الرباعي  التمثيل  خالل  من  للتراث  االفتراضي  ،  تأهيل 

وفهم و التراثية  االثار  وتوثيق  الحفاظ  مشاريع  في  العمل  ساهم 

ادخالها في بيئة تفاعلية  من خالل  الزمن    رعبمراحل تطور المبنى  

المعلومات  او لنقل  كوسيلة  قدم التعليمية  لألغراضعتبرت   .  

(Kyriakaki  واخرون)   [27 ]  إلنتاج نماذج رباعية االبعاد   ةمنهجي

)الصور(   االبعاد  الثنائية  البيانات  من  الثقافي  التراث  لهياكل 

  ،ومواقع التواصل االجتماعي شبكة النت  والنصوص المتاحة على  

الدراسة  دمج االبعاد    أحدثت  ثالثي  بناء  الرقمية إلعادة  التقنيات 
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التراثية للعناصر  تفاعلية  افتراضية  بيئة    وظف و.  إلنتاج 

(Doulamis  واخرون)  [28]  االنترنيت  ا على  المتاحة  لبيانات 

التواصل   ووسائل  والنصوص  المتحركة  والرسوم  )الصور 

واثرائها   االثرية  للمواقع  االبعاد  ثالثية  نماذج  إلنتاج  االجتماعي( 

البحث   على  قادر  كامل  نهج  تقديم  خالل  من  الوصفية  بالبيانات 

لربط  استخدام الواقع المعزز  ووالمعالجة والنمذجة الثالثية االبعاد  

الحقيقية البيئة  مع  االفتراضية   Brondi)  استخدم  فيما.   البيئة 

في عمليات اعادة البناء   AR الواقع المعزز  تتقنيا  [ 29]  (واخرون

مع   ودمجها  االصلية  مكانها  نفس  في  القديمة  لألثار  االفتراضي 

في   واستخدامها  والتوثيق  للتعلم  ادوات  لتوفير  وصور  نصوص 

 .منخفضةكانت جودة التفاصيل والدقة ، غير أن ل السياحةجام

 

 النمذجة الثالثية االبعاد للمعالم المندثرة  3.4. 
المسح   ةتقني  [30]  (واخرون  Condorelli)   استخدم

ذات اللون االبيض واالسود لمحاولة استرجاع    للصورالتصويري  

المندثرة  المباني  عن  برنامج  ادخلت  و،  المعلومات  في  الرسومات 

CAD  ركزو.  دقة النتائج كانت منخفضةاال أن  (Krumina)  [31 ]  

جزئيا   والمدمرة  المندثرة  التراثية  العناصر  استرجاع  كيفية  على 

عدد من المواد ومصادر المعلومات    أكبروكليا من خالل استخدام  

كان العمل بداية لعمل معقد يحتاج الى  ، نماذج ثالثية االبعاد   إلنشاء

  ة كيفي  [32]  واخرون(   Bevilacqua)  تناولو.  جهد وخبرة كبيرة

مصادر  تكامل  خالل  من  والمفقودة  المتضررة  المباني  اعادة 

؛  اعتبرت الصور والوثائق مصادر رئيسية للمعلومات و ،  المعلومات

لكن تبقى مشكلة الدقة المنخفضة للصور والتي يصعب في كثير من 

تحليلها ناقشاالحيان   .  (Doulamis  واخرون)  [33]  ةاهمي 

المباني   انشاء  إلعادة  الصور  دقة  استخدام  مدى  وقياس  المندثرة 

ثالث انتجت الدراسة  و،  التفاصيل التي يمكن استخراجها منها  ىوغن

اولية   هياكل  من  متدرجة  التفاصيل  نماذج  من  هياكل  مجردة  الى 

تفاصيل  بين    ، تحتوي  وتكامل  خبرات  الى  يحتاج  العمل  وهذا 

مقبولة نتائج  الى  للوصول  المختلفة  بحث االختصاصات    . 

(Webba  وBrown )  [34]  للمباني    يف الرقمية  البناء  اعادة 

الرسومات   خالل  من  المبنية  غير  او  اعتمالمندثرة    د والصور، 

من كونها ادوات   أكثرالبحث على التقنيات الرقمية كأدوات للتحليل  

الرقمي   كيفية  [3]   (Al-Sherbiny)  ناقشوللتمثيل.   التجسيد 

يتبع   اتباع منهج متكامل  المندثر بصورة رقمية من خالل  للتراث 

الى   والعموميات  الكليات  من  يتدرج  والذي  االستنباطي  المنهج 

والخصوصيات  المعلومات  استخدم  و،  الجزئيات  المتاحة  مصادر 

على اشتملت  والروايات    والتي  والنصوص  المعمارية  البقايا 

نقد المصادر والتي اتبعت  وبعدها    تم.  رسومالتاريخية والصور وال

المصدر اصالة  من  للتحقق  ظاهري  لتفسير    ؛ نقد  باطني  ونقد 

المصدر تصور ،  مضمون  اعادة  في  فعاليتها  الطريقة  هذه  اثبتت 

  ت البيانا  [35]  (واخرون  Guidi)  . تناولالمباني التراثية المندثرة

للمواقع   الرقمية  البناء  التاريخية إلعادة  الثالثية االبعاد والمصادر 

إضافة الى المصادر    المسح التصويريمت تقنية  استخدو،  االثرية 

ك القديمة األخرى  والرسومات  مصادر ،  الوثائق  من  التحقق  تم 

الى حد ماال المعلومات   للواقع  مشابهة  نماذج ثالثية االبعاد    . نتاج 

الحصول على نماذج ثالثية االبعاد كيفية    [ 36]   (Aydin)  ناقشو

المندثرة   الموجودة    اعتمدتللمباني  للعناصر  المسح  تقنيات  على 

والرسوم   كالخرائط  موثوقية  االكثر  المصادر  على  واالعتماد 

معالجة  وتم  المندثرة  االجزاء  بناء  إلعادة  الفوتوغرافية  والصور 

األجزاء   وتقدير  المختلفة  للمصادر  ثم  البيانات  ومن  المندثرة 

 نمذجتها. 

 

 

 

 النمذجة الثالثية االبعاد للمعالم الموجودة 4.4. 
استخدام    ىعل  [ 37]  (واخرون  Doulamis)  ركز

مثل االجتماعي  التواصل  وسائل  على  المتوفرة   الصور 

نماذج ثالثية االبعاد   إلنتاجالستخالص المعلومات    Twitterموقع

المنتشرة التراثية  الصور   للمباني  تصفية  خالل  من  العالم   ،حول 

ان وسائل التواصل االجتماعي يمكن اعتبارها  واستنتجت الدراسة  

  ركز فيما  مجموعة كاميرات موزعة في مناطق مختلفة من العالم. 

(Doulamis)  [38]  الفيديو(    على( المتعددة  الوسائط  استخدام 

كمصدر مهم لجمع المعلومات عن التراث الثقافي واستغالله إلنتاج  

 نماذج ثالثية االبعاد ولكن دقة المجسم كانت منخفضة. 

فهم   ذكره،   سبق  مما الى  الدراسات  هذه  توصلت    فقد 

على التراث العمراني   الوقائياسلوب من اساليب الحفاظ  وتوظيف

للمباني  بإعادةل  والمتمث االفتراضي  ابعاد    ، البناء  حسب  تصنف 

ان عدد من هذه   وجدو  ، االبعاد  ورباعية  وثالثيةالنمذجة الى ثنائية  

جزئية وقد يكون االندثار على    أوالمعالم قد اندثر وفقد بصورة كلية  

  الدراسات  اتبعت. بأكمله حضرينى او نسيج بمستوى عنصر او م

ب لمحاولة  والوسائل  االليات  من  المندثر ومن  نعدد  التراث  اء هذا 

الل تنوع مصادر جمع المعلومات ومحاولة تكاملها مع بعضها خ

واستخدام التقنيات التكنلوجية في التحليل واعادة التمثيل للوصول  

للتراث   كامل  وتصور  فهم  تعدد    بالرغم.  المندثرالى    هذه من 

ونتائ  الدراسات  استخدام   غياب  مالحظةيمكن    جها،وتوجهاتها 

المتباينة    التوفيق أسلوب   والمعطيات  المتعددة  المصادر  بين 

كافية   معلومات  عنها  تتوفر  ال  والتي  المندثرة  األجزاء  واستكمال 

على االستدالل المنطقي في عدد من    باالعتماد  وذلك  بنائها، إلعادة  

  منهجية   لتطبيق  الحالي  البحث  يسعى  ما  وهو  ، الصلة   ذاتالدراسات  

دراسية،    العتيقة  الموصل  مدينة  معالم  وتبني  له  علمية كحالة 

تحييد    قدو.  السابقة  الدراسات  تحليل   نتائج  يوضح  1.وجدول تم 

  االسلوب   هذا  امكانات  لضعف2Dالدراسات المتعلقة بالبعد الثاني  

 5Dالخامس    البعد  كذلكو  ، المجسمة  التمثيل  اعادة  عمليات  في

  BIM)الكلفة( لتعلق الموضع ببرمجيات نمذجة معلومات المباني  

 . والتي هي خارج حدود الدراسة الحالية
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 منهجية البحث  .5

 : نتائج تحليل الدراسات السابقة 1جدول.
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على ي يقوم  وصفي  تحليلي  أسلوب  على  البحث  عتمد 

معلومات جمع  المفقود  التاريخي  المبنى    أساس  او  من المتضرر 

من موثوقيتها من خالل مقارنة المصادر    والتأكدمصادرها المختلفة  

  إلعادة مع بعضها البعض، ومحاولة جمع وتركيب هذه المعلومات  

كوثائق هندسية  م بطريقة رقمية تفاعلية يمكن استخدامها  لمعالبناء  

 . الحفاظ والتوثيقألغراض الحقيقي  المنشأفي ترميم متقدمة 

 

 لحالة الدراسية ا .6
جامع القطانين   [39]هفي كتاب  جي  وصف سعيد الديوه

بانه يقع في محلة السرجخانة مقابل خان   )النعمانية،  نعمان باشا( 

بن    وهو  الغزل،  بك  نعمان  بناه  الموصل  في  القديمة  المساجد  من 

م على  1798-ـه1213سليمان باشا بن محمد امين باشا الجليلي سنة  

مسجد كان يعرف بمسجد السرجخانة ووسعه واضاف اليه   أنقاض

  ما واوقف للجامع والمدرسة    ، لتدريس العلوم العقلية والنقلية   مدرسة

بن نعمان باشا في الجامع سبيل    بنى يحيى باشاو ة عليهما،  نفقلل  يكفي

ثم جدد اوق  خانة  المتولي على  الجامع  بن  اعمارة  بك  اسماعيل  فه 

على شكل    المصلىقبة    .م1904  -  هـ1322صديق بك الجليلي سنة  

داخلها كرة مصبوغ  ونباتية   نصف  انمحى    ، زخارف هندسية  وقد 

ام ب  ااكثرها  فمزخرف  القبة    ت تعرضمزجج.    ضرخاجر  آظاهر 

الى   2017في    األخيرة  العسكرية   العملياتبعد    الجامع  أجزاء

محاوالت    وحالياالقبة،    وخاصةاضرار     اعماره   إلعادةهناك 

رقمية    إلعادة  الحاليالبحث    وسعى  ، ترميمهو بصورة  انشائه 

للمستخدمين متاح  يكون  تفاعلي  وسط  في  اساليب    وادخالها  كأحد 

لالستفادة منها في    وكأداة،  تعزيز اهميته التاريخية ثقافيا واجتماعيا 

 اعادة اعماره الفعلية. 

 

 الجزء العملي  .7

  ألنشاء   كأسلوبتبني سلسلة من الخطوات الممنهجة    تم

المجسم التفاعلي رباعي االبعاد للحالة الدراسية من خالل مجموعة 

 من المراحل المتسلسلة وكما يلي: 

في المرحلة األولى تم جمع مصادر المعلومات المختلفة عن   .7.1

الجامع والبحث فيها عن كتب تاريخية ونصوص وادبيات وصور 

مصادر  في  ايجادها  تم  والتي  هندسية،  ومخططات    فوتوغرافية 

جي   الديوه  سعيد  كتاب    توثيقة،  هندسية  ومخططات  ، [39]اهمها 

  الشخصية   كالصور  متعددة  مصادر  من  ورقمية  فوتوغرافية  وصور

  وصفحات   االجتماعي  التواصل  مواقع  من  أو  ومؤرخين  لباحثين

  بدقة   منها  المعلومات  انتقاء  ليتم  والمجالت،   والكتب  االنترنيت

 . 2و 1شكل  البعض بعضها مع ومقارنتها وتحليلها

 

 
 

 [7ص ، 40] : صور توثيقية لجامع القطانين1شكل.

 
 

 [9، ص40]: مخططات توثيقية لجامع القطانين 2شكل.

 
الصور   تم.  7.2 اللتقاط  للموقع  الميدانية  الزيارات  اجراء 

  أربع الفوتوغرافية الالزمة إلجراء المسح التصويري، إذ تم اجراء 

الدراسية   الحالة  لموقع  حقلية  الصور   معزيارات  مجاميع  التقاط 

)  ألجزاء وبواقع  تضمنت    870المبنى  بمجموعتين،  صورة( 

والواجهات   للجامع  الوسطي  الفناء  تفاصيل  االولى  المجموعة 

الثانية   المجموعة  اشتملت  فيما  له،  المعمارية  والتفاصيل  الداخلية 

على تفاصيل وعناصر البنية الخارجية للمبنى، وباستخدام كاميرا  

 .NIKON D5300نوع 

التصوير   فيعوبات  صال   بعض   الجوالت   تضمنت

ك  ألجزاء المبنى  من   الشاملةالقبة    تفاصيلمن  يتمكن  لم  والتي 

لعدم   وذلك  ضمن    امكانيةتصويرها  المسيرة  الطائرات  استخدام 

وتم االكتفاء بالتقاط صور من االعلى بارتقاء    ، امنية  ألسبابالمدينة  

على   والحصول  المجاور  المبنى  من  ل  صوري  توثيقسطح  جزء 

 القبة   تغطية  الى  ادى  حاليا  االعمار  بعمليات  الشروع  نا  كماالقبة.  

  الحالي،  البحث  انجاز  اثناء  التصوير  عملية  حجب  بالستيكي  بغالف

 . 4و 3شكل  في موضح وكما

 
 (ان: صور المبنى )الباحث3شكل.
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 (انقيود الموقع )الباحثعدد من : 4شكل.

 

 
للمبنى بواقع حاله باستخدام   . تم انشاء النموذج الثالثي االبعاد7.3

وباستخدام مجاميع    Photogrammetryتقنية المسح التصويري  
، وكما Agisoft Photoscanبرنامج  ومن خالل  الصور الملتقطة  
تم اكمال النقص الموجود في المجسم من  فيما  ،  5موضح في شكل.

خالل الربط بين الصور والمخططات إلنشاء مجسم ثالثي االبعاد  
 . 6 كما في شكل AutoCADالموجود فيه باستخدام برنامج 

 

 

 
 

 Agisoft: عمليات التجسيم باستخدام الصور في برنامج 5شكل.

photoscan 

 

 

 
 

 AutoCad: عملية اكمال النقص في المجسم ببرنامج 6شكل.

 
 

تم7.4 بالمواد    إلكساء3DSMax برنامج    استخدام   .  المبنى 
 . 7في شكلموضح كما وواالنهاءات 

 
 3DS Max: اكساء المجسم بمواد االنهاء في برنامج 7شكل.

 
بيئة افتراضية  ضمن  إدخال النموذج    تم. في المرحلة الالحقة  7.5

تطبيق   باستخدام  المعزز  الواقع  تقنية  خالل    Unite ARمن 
بنظامي  موال والمحمولة  اللوحية  األجهزة  على   Appleتوفر 

. يتم اختيار قاعدة مرجعية كصفحة كتاب يتم تحديدها  Androidو
عند   المجسم  يستدعي  كمؤشر  تعيينها  لغرض  المبرمج  قبل  من 

ه في  تم  لها.  المستخدم  ادراج  استعراض  التطبيق  من  الجزء  ذا 
وذلك   البرنامج  ضمن  تفاعلية  وبصورة  االبعاد  الثالثي  المجسم 

جي   بتعيين صفحة الجامع القطانين في كتاب المؤلف سعيد الديوه
معاينة مجسم تفاعلي رباعي االبعاد على  ليتمكن اي مستخدم من  
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هذه  شاشة الهاتف المحمول او األجهزة اللوحية عند توجيهه على  
 . 8.شكلال وكما في صفحة لا

 

 
 

ومعاينتها   Unite AR: ادراج المجسم في بيئة تفاعلية بتطبيق 8شكل.
بعد تعيينها من قبل على صفحة من كتاب مخصصة عن الجامع 

 المستخدم

 

 النتائج مناقشة مرحلة التطبيق العملية و .8
الدراسية  تضمنت   الحاليالحالة  البحث  مبنى    في 

التصويري    واعتمدتجزئيا،    امتضرر المسح  بناء    إلعادةتقنية 

اجراء  مثل  الصعوبات    واشتملت العملية مجموعة من  .رقميا  المنشأ

كالقبة  لألجزاءتصويري  المسح  ال المبنى  للقيود    العلوية من  وذلك 

وقد تم سد    ، (drone)  ستخدام الطائرات المسيرةبالتصوير  االمنية ل

باالعتماد على المصادر ت  التوثيقات والمعلوما   النقص الحاصل في

االخرى كالصور التوثيقية والصور الرقمية والمخططات والوثائق 

و تمت   ، الهندسية التوثيقية والكتب التاريخية لغرض اكمال المجسم

العملية باستخدام عدد من البرامج في كل خطوة من خطوات اعادة  

وين  المسح التصويري لتجميع الصور وتك  فتم أوال انجازالتمثيل،  

تصدير  ،  Agisoft Photoscan برنامج  باستخدامالمجسم   ثم 

التجسيمي   برنامجالملف  في   إلكمال  AutoCAD  الى  النقص 

،  مواد االنهاء  إلكمال 3DS Max برنامج إلى  تصديره  ثم، النموذج

 التطبيقات التي تعمل على  إحدى   وفي المرحلة األخيرة يتم توظيف

لكونه    Unite AR  برنامج  انتخاب تم  ، إذ  ARتقنية الواقع المعزز  

عمل ارتباطات فتم    ،سهل االستخدام ومتاح على شبكة االنترنيت

المنجز  لمجسمرقمي ل صفحة كتاب مخصصة    مع  الثالثي االبعاد 

  ا بهذه الحالة متاح  ، ليصبح النموذج التفاعليوصف المبنى ومعاينة  ل

صفحة  مسح لل   عمل الكتاب اثناء مطالعته    قارئإذ يمكن ل  ، للمستخدم 

المجسم   ليظهر  االلكتروني  اللوح  أو  جواله  باستخدام  المخصصة 

والمساهمة في  وتحليله  فهم المبنى  عملية  يعزز   وهو ما  على شاشته

 .وحمايته هتوثيقعمليات 

 

 

 

 

 االستنتاجات  .9
 مما سبق: 

اعادة    - تقنيات  أهم  أحد  المعزز  الواقع  تقنية  التفاعلية تعد  التمثيل 

والموظفة في مجال الحفاظ الوقائي على التراث العمراني وخاصة 

المندثر والمتضرر منه وذلك للتمكن من اعادة تصوره او عرضه  

 .امام الناس باستخدام الهواتف المحمولة واالجهزة اللوحية

الملموس وغير   - التراث  تقديم وعرض  يعاد  ان  باإلمكان  أصبح 

ل التقنيات الرقمية والتي يمكن دعمها بمجسمات الملموس من خال

بذلك في عمليات    ةت تفاعلية، مساهم ثالثية االبعاد وادخالها في بيئا 

 .الحفاظ على التراث العمراني

من خالل االعتماد  رقميا  اعادة بناء مبنى متضرر او مفقود    يمكن  -

ومقارنتها مع المصادر    ع المعلومات من مصادرها المختلفةعلى جم

ومن ثم  من مصداقيتها لغرض اعادة تمثيل المنشأ    والتأكداالخرى  

 .توظيفها في عمليات اعادة اعماره وترميمه

بصورة جزئية فانه    ومتضررمفقود    المبنى  كونفي حالة  يمكن    -

يتم االعتماد على المسح التصويري والمصادر الداعمة االخرى لها  

 .النقص الموجود فيه إلكمال

نقد    - وتحليلها  يجب  الداعمة  مصداقيتها    والتأكدالمصادر  من 

 .من مضمونها للتأكدوموثوقيتها ومقارنتها فيما بينها 

تت  - الي  الصعوبات  المنهجية بعض  تطبيق  يواجه    بأجراء علق  قد 

للموقع   او    ألسبابالمسح  الوصول    ألسبابامنية  امكانية  تعيق 

من   المعلومات والوثائقللموقع وقد تكون الصعوبة في استحصال  

 .المصادر االخرى والتي تكون احيانا غير متوفرة

تم التوصل الى إمكانية ربط النموذج الرقمي مع الكتب التاريخية   -

المت التي تتحدث عن     Unite ARمن خالل تطبيق    ضررالمبنى 

 . واللوحية األجهزة المحمولة على
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ABSTRACT 

The use of technology in the field of urban heritage has increased in recent times due to the 

possibilities that   contribute to the management of conservation operations. The use of virtual reality systems 

is considered as one of the most important methods of digital preservation through the production of 3D models 

of historical buildings and then inserting them into interactive environments, such as the use of augmented 

reality systems, which allow the user to identify historical buildings through tablets and mobile devices to make 

them quickly and accessible. The research problem lies in the absence of studies on re-creating interactive 

models of historical buildings in Mosul old city. The current applied research aims to provide a working 

methodology to form an interactive model for a lost or damaged historical landmark through a methodology 

that works on collecting information sources on the damaged building and trying to rebuild it or recover the 

damaged parts of it by linking the information to produce a stereoscopic building , and then linking them to 

books and historical sources  .So that the user can identify it with a three-dimensional model that appears on 

the screen of the mobile phone or tablet after making a digital scan of the relevant book page and using the 

Unite AR application. 

 

Keywords: 

Augmented Reality AR, Architectural Heritage, Preservation, Damaged Heritage, Historical Monuments, 

Antique Mosul

. 

 

mailto:raghad.20enp130@student.uomosul.edu.iq
mailto:emad.hani.ismaeel@uomosul.edu.iq


 Raghad Akram Abdulrahman: Interactive Reconstruction of Damaged …...                               33                           

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                               Vol.28, No.1, March2023, pp. 24-35 

 

 
 

 ملحق الصور:

 

 
 

 

 
 

 Agisoft photoscan: عمليات التجسيم باستخدام الصور في برنامج 5شكل.

 

 



 34 Raghad Akram Abdulrahman: Interactive Reconstruction of Damaged ….

   

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                               Vol.28, No.1, March2023, pp. 24-35 

 

 
 

 Agisoft photoscan: عمليات التجسيم باستخدام الصور في برنامج 5شكل.
 

 ذ

 



 Raghad Akram Abdulrahman: Interactive Reconstruction of Damaged …...                               35                           

Al-Rafidain Engineering Journal (AREJ)                                               Vol.28, No.1, March2023, pp. 24-35 

 

 AutoCad: عملية اكمال النقص في المجسم ببرنامج 6شكل.

 

 

 

 
 

 AutoCad: عملية اكمال النقص في المجسم ببرنامج 6شكل.

 

 
 

 3DS Max: اكساء المجسم بمواد االنهاء في برنامج 7شكل.
 


