
إعداد االستمارة

بتارٌخرقم العقارالمنطقة العقاريةالموقعالمدينةالمحافظة

مدٌرٌة اآلثارالمالكنسٌجخاصمسجل بقرارفرعًرئٌسًنوع الشارع

مشترك(أجار) خاص (ملك)خاص عامطبٌعة الملكٌةقرٌب من 

أخرىفرنسًعثمانًمملوكًأٌوبًنوريطراز البناء

أخرىمنقوشنص تأسٌسًتقرٌبًالوثائق

ABCDدرجة الضرر غٌر متضررمتضررتضرر المبنى

غٌر أثرٌةأثرٌة

منفصلمرتبطالعالقةبالجوار

غٌر ممكنممكن وصول السٌارةجزئًكلًجزئًكلً 

مخطط األثر

موقع المبنى

نوع التقٌٌم
خارجً داخلً

02/02/2017

اسم المبنى المتعارف علٌه

مبنى السراٌا الحكومً

اسم المبنى ضمن الوثائق

مبنى السراٌا الحكومً

مرٌم دوبا. م

روبً غابرٌٌل. م

مديرية آثار: الجهة الدارسة

ومتاحف حلب

  استمارة تقييم أضرار المباني ضمن المدينة القديمة

في حلب

حلب حلب
الحادٌة عشرةالمدٌنة القدٌمة

2302

موقع األثر 

تقييم األضرار

تنقٌب سرينوع الضرر
سرقة المقتنٌات 

تفجٌر اشتباك  مخالفة بناء حرٌق

مبنى البلدٌةاالستعمال األصلً للمبنى

(مدمر كلٌا )ال ٌوجد االستعمال الحالً

واألجزاء الباقٌة غٌر صلحة لالستعمال حالٌا% 90تعرض لتفجٌر نفق ودمر بنسبة مالحظات

القلعة

الصفات التاريخية

تارٌخ البناء
1928

مصدر التارٌخ

صورة ألثر



نسبة التهدم

األجزاء

المتهدمة

جدران 

اسقف

عناصر حاملة

أدراج

أرضٌات

اقواس

زخارف

األساسات

األعمدة

سالمة عامة

سالمة المبنى

إمكانٌة السكن

أسباب أخرى

ال ٌوجدٌوجد

بسهولةبصعوبة نعمال

نعمال

منقولغٌر موجودموجود سلٌممتهدم جزئٌامتهدم كلٌا

منقولغٌر موجودموجود سلٌممتهدم جزئٌامتهدم كلٌا

تهدم كلً 

تهدم كلً 

A95%حالة الضرر 

بحاجة لكشف لجنة من المختصٌن فً االنشاء

منطقة منكوبة نسبة الدمار فيعا مرتفعة

وتحتاج أعمال متنوعة

بحاجة لكشف لجنة من المختصٌن فً االنشاء

معظم المبنى متهدم كلٌا والجزء الباقً بحاجة إلى فحص إنشائًالمالحظات

األجزاء القابلة للترمٌم

تهدم كلً 

تهدم كلً 

تهدم كلً 

تهدم كلً 

تهدم كلً 

سبب التدخل السرٌع
األجزاء المتبقٌة غٌر مستقرة 

__وجود آثار منقولة

درجة الخطورة

النعم(اإلسعافً)ضرورة التدخل السرٌع 

بحاجة لإلنشاءات خفٌفةسالك للمشاة

تركسسٌارةسالك للسٌارات

مداخل وأبواب العقار

طرٌقة الدخول

الجهة

النعم(تنقٌب)إمكانٌة التدخل األثري 

إمكانية الوصول واالستطراق

عددها

المداخل المتاحة

الواجهات

المدخل الرئٌسً

مدخل شمالً

غٌر ممكن بسبب تراكم األحجار 

المداخل الثانوٌة

عددها

فتحة فً الجدار مدخل مستحدث أخرىمدخل أساسً
ال ٌوجد مداخل متاحة

حالة البناء

اإلكساء

نوع المونة

قائم وٌحتاج إلى فحص لجنة السالمة العامة% 20ٌوجد جزء من الواجهة الرئٌسٌة ال ٌتجاوز 

(فقط من جهة الواجهة الرئٌسٌة)موجود على جزء من الكتل المتبقٌة 

_

المالحظات



الصور

بعد الضررقبل الضرر








