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: ملخص البحث

 وتعبيراً واضحا ً عن،مثلت المدينة العربية االسالمية التقليدية انعكاسا ً لرغبات المجتمع العربي االسالمي وخصوصيته
 وفى ذات الوقت برز هيكلها العمراني الذي تشكلت فيه خصائصه البيئية،التحوالت الثقافية والدينية لمجتمعاتها المختلفة
.واالجتماعية ومبادئه العقائدية والدينية وقيمه الروحية
ان تأمل المدينة العربية الحالية يثير العديد من التساؤالت الجوهرية والملحة عن استمرارية المدينة العربية االسالمية فى
 وهي هناك وجود حقيقى لظاهرة "المدينة العربية االسالمية" كما كانت موجودة بقوة فاعلة فى،المجتمعات العربية المعاصرة
 اما انها تحولت بفعل التحديات الى مدينة ال، هل تملك هذه الظاهرة انماط جديد معبرة عن المجتمع العربي االسالمي،الماضى
 وبذلك تجسدت المشكلة البحثية بـ (تأثير تغير التقنيات التكنولوجية.تحمل اي نمط معبر عن انماط المدينة العربية اإلسالمية
،)في تحول تشكيل مفردات المدينة العربية االسالمية التقليدية و المدينة العربية الحديثة والمدينة العربية الحديثة الرقمية
 والمدينة العربية الحديثة الرقمية وانماطها و، المدينة العربية الحديثة،وقد تطرق البحث إلى المدينة العربية اإلسالمية
، مؤشر النسيج العمراني،خصائص هيكلها العمراني و استخالص مؤشرات رئيسية تمثلت بــ (مؤشر استعماالت األرض
 وألجراء الدراسة،) شبكة الشوارع، المحلة السكنية، االسواق،ومؤشر العناصر العمرانية و المتمثلة في مؤشر المسجد الجامع
 واخيرا، والرصافة مركز مدينة بغداد القديمة،العملية اعتمدت معايير معينة في انتخاب العينات والتي تمثلت في مدينة عربية
التوصل الى النتائج واالستنتاجات النهائية والتعرف على أنماط المدينة العربية الحالية ومدى تأثر المدينة بانماط الثورة
.الصناعية وثورة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
وقد تضمن البحث توصيات الى المصممين الحضريين اهمها ضرورة امتالك المدينة العربية المعاصرة انماطا ً لها خصائص
 كما ان البحث يفتح افاقا مستقبلية لبحوث اخرى.نابعة من تطلعات ومتطلبات المجتمع وارثه العمراني وضمن مرحلته وظرفه
.لدراسة استخدام وسائل الثورة الصناعية والمعلوماتية وسبل تطويع تلك التقنيات بما يخدم المدينة العربية االسالمية
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ABSTRACT: The traditional Arab-Islamic city represented a reflection of the desires of the Arab-Muslim
community and the Arab- Islamic character, and a clear expression of the religious and the cultural
transformations of their different societies, and at the same time showed the physical structure formed by
the characteristics of environmental and social principles and ideological, religious and spiritual values.
The looking at the present Arab cities raise many fundamental and pressing questions regarding the
continuity of the Arab- Islamic city in the present Arab societies. Is there still a real phenomenon of the
"Arab-Islamic city", as active as the way it existed in the past, does this phenomenon have new patterns
that reflect the Arab-Muslim community, or it was transformed by the challenges to a city that does not
bear any pattern that reflect the patterns of the Arab-Islamic city?.That leads to the research problem (the
impact of technological changes the transformation of the traditional Arab-Islamic city form, and modern
and digital modern city form).The research contains an extensive study of the Arab-Islamic city, the
modern Arab city and the digital modern Arab city and its patterns and the characteristics of its physical
structure. Hence, three main indicators (indicator for land use, the physical fabric of the physical elements
which includes the (mosque) indicator , markets, residential district and the streets net). Two examples
were selected according to certain criteria that were adopted by the researcher, The first was Arab city, and
Rusafa, the old city center of Baghdad, for implementing of the process of the practical study, finally to
reach the results and the final conclusions and to identify the current patterns of the Arab city and the
effects of the industrial revolution of the communications and information revolution on the Arab city.
The research contains recommendations for the urban designers; the most important is that the
contemporary Arab city needs to have the characteristics that were aroused from the aspirations and
requirements of the society and urban heritage within the situation and the stage. The research opens
future perspectives for other researches to study the usage of the means of the industrial revolution and
information technology and the ways of adapting these techniques in order to serve the Arab-Islamic city.
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