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ABSTRACT 
This research represents an introduction to an attempt to study the visual image of religious 

buildings that exist in Egyptian banknotes, where all banknotes contain religious buildings 

that appeared in the architecture of Islamic culture, and the other side contains some 

buildings, murals and statues that belong to the ancient Egyptian civilization, and the focus 

has been on religious buildings Which appeared in Islamic civilization through explanation, 

documentation and analysis to reach results, through the use of some pictures, drawings and 

maps, and then make a questionnaire to poll the opinion, in order to know the extent of their 

awareness of those buildings that are found on paper currencies, as well as presenting the 

proposed ideas through the public about Mental impressions of the visual image of those 

heritage buildings that represent the thought and culture of the Egyptian society through the 

ages, as well as participation in the selection of the visual image of future paper currencies 

and what could be on them, and from this point of view, this research called for understanding 

and drawing attention to reach the best. 
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   ص:لخالم

دراسة الصورة البصرية للمبانى الدينية التىى ووجىد بىالعمالل المصىرية الور يىة  يمثل هذا البحث مدخالً لمحاولة  

حيث وحتوى جميع العمالل الور ية النقديىة للىى مبىانى دينيىة  هىرل بعمىارة الثقاالىة ا سىالمية  والوجى  ا خىر 

نى والجداريال والتماثيل التىى ونتمىى للحرىارة المصىرية القديمىة  و ىد وىم التركيى  للىى بايحتوى للى بعض الم

المبانى الدينية التى  هرل بالحرارة ا سالمية من خالل الشرح والتوثيق والتحليل للوصول إلى نتائج  وذلك مىن 

وذلك للوصل إلىى معرالىة    خالل استعمال بعض الصور والرسومال والخرائط  ثم لمل إستبيان  ستطالع الرآى

مدى ادراكهم لتلك المبانى التى ووجد للى العمالل الور ية  وكىذلك الىتب بىال الحىوار للمنا شىة ولىرا ا ال ىار 

المقترحة من خالل العامة لن ا نطبالال الذهنية للصورة البصرية لتلك المبىانى التراثيىة التىى ومثىل ال ىر وثقاالىة 
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ً المجتمع المصرى لبر العصور  وأي  المشاركة الى أختيار الصورة البصىرية للعمىالل الور يىة المسىتقبلية ومىا را

 .فت ا نظار للوصول إلى ا الرللإلى الفهم وهذا البحث دلوه   إنمن هذا المنطلق اليم ن أن ي ون لليها  و
 

 الهوية.  -الثقاالة   –  العمارة   -الف ر  -الصورة البصرية  الكلمات المفتاحية:

 البحثية  ا هداف  ا همية والفوائد  الفرضيال  المنهجية المتبعة.ة  ا ش اليمقدمة:  -1
 

 اإلشكالية البحثية:...  1/1

لدم إدراك معظم أالراد المجتمع للمبانى الدينية التراثية التي صممت للىى العمىالل المصىرية الور يىة ممىا يى دى 

اليىة والمسىتقبلية  الالعمىارة هىى مىرآه لحإلى التعرا لخطورة إالتقىاد الهويىة المصىرية وضىيالها لبىر ا جيىال ا

المجتمع والتى وع س ال رنا وثقاالتنا لبر العصور  ول ن هل يعى االراد المجتمع المصىرى ولىك المفىاهيم والصىور 

البصرية المختلفة التى ووجد للى ولك العمالل  وخصوصا المبانى الدينية التى ووجد بالقرل مننا  حيىث أن كثيىراً 

 للى ميادين وطرق هامة ويسير بجوارها الناس دون أدراكها أو معرالة أسمائها وواريخها.  قعمن ولك المبانى و
 

 أهداف البحث:...  1/2

دراسة الصورة البصرية للمبانى الدينية التراثية التى ووجد للى العمالل الور ية المصىرية  وذلىك مىن خىالل  -أ

ل المختلفة لتلك المباني  كما يهىدف البحىث ماالعرا والوصف والتحليل والمقارنة باستعمال الصور والرسو

من خالل الخرائط المختلفة لتوضيب كيفية الوصول إليها  حيىث أن ولك المباني الهامة  أماكن  إلى التعرف للى  

 .وعبر لن ثقاالتنا وهويتنا  جميعها مبانى دينية وراثية  د  هرل الى الحرارة ا سالمية لبر العصور المختلفة

رية من خالل أخذ لينال من شرائب المجتمع للتعرف للى مدى إدراكهىم لتلىك المبىانى التىى مصوقييم الحالة ال -ل

ووجد للى العمالل المصرية الور ية والتي وعبر لن هويتنا ووراثنا  حيث يستعملها المجتمع الى اليىوم الواحىد 

كين بش ل مباشىر الىى ارمرال متعددة دون إدراك المحتوى  وإبداء الرأى من خالل بعض أالراد المجتمع المش

ا ستبيان من خالل المهندسين المعماريين والطىالل الدارسىين والعامىة مىن النىاس للتوجيى  والتوليى   دراك 

   ولفت النظر للصورة البصرية للعمالل المستقبلية.الور ية  المبانى التى ووجد للى العمالل المصرية
 

 أهمية وفوائد البحث: ... 1/3

ضوع إلى خصوصية المجتمع المصرى منىذ القىدم واخىتالف ثقاالتى  لىن الثقاالىال ا خىرى   مويرجع أهمية ذلك ال

و د انع س ذلك للى حياو  وال ره وبالتالى للى مباني  المختلفة وخصوصا الدينية منها ب ل ما وحتوى من م ونال 

العمالل  ومىن هنىا ى  وخصائص ومالمب ال يم ن وجاهلها  ويجب وضعها الى ا لتبار لند اختيارها لوضعها لل

يعتبر هذا البحث رسالة موجه  لإلروقاء بالف ر من خالل العرا والرصد والتحليل والتقيىيم  للوصىول إلىى نتىائج 

 .ومقترحال مستقبلية وذلك لفهم وإدراك الصورة البصرية للمبانى الدينية بالعمالل الور ية المصرية
 

 فرضيات البحث:...  1/4

بف ر وثقاالىة المجتمىع المحلىى المسىتعمل لهىا   لتى ووجد للى العمالل الور ية المصريةا  ل المبانى الدينيةوأثر -أ

وكذلك المجتمع العمرانى المحيط بها  كما أنها أثرل الي  حيث أن اختيار ولىك المبىانى التراثيىة لوضىعها للىى 

 مجتمع المصرى.الالعمالل الور ية المصرية لم ينبع من الراغ ول ن  نابع من مرالاة ال ر وثقاالة وهوية 

لدم الهم وإدراك  يمة المبانى القديمة النابعة من ال ر وثقاالة وأسلول حياة المجتمىع المحلىى بالعصىور السىابقة  -ب

 .أالراد المجتمع ومن ثم ضياع الهوية ثقاالةو ال ر سوف ي ثر بش ل مباشر الى المستقبل بالسلب للى

لحالى للمبانى المختلفة التى ووجىد للىى العمىالل ا  لدم إدراك معظم أالراد المجتمع الى العصر الحديث بالو ت -ج

 الور ية المصرية وخصوصا الدينية منها بالرغم من مرور ال ثير من العام  أمام ولك المبانى بصف  دورية.  

اذا وم التعرف للى المبانى الدينية التى ووجد بالعمالل المصرية وخصوصا ا طفال  سوف يسالد ذلىك للىى  -د

المجتمع بالعصور القديمة المختلفة التى ونتمى إلى الحرىارة ا سىالمية  ممىا يسىالد للىى ة  الولى بف ر وثقاال

 الحفا  للى الهوية المصرية والموروث الثقاالى النابع من أسلول حياة المجتمع المحلى وووراث  لبر ا جيال.  
 

 المنهجية المتبعة: ... 1/5

 لنتائج وتمثل من حيث الترويب كالتالى:ا  يعتمد البحث للى لده مناهج لتحقيق أهداال   وهذه 

المنهج التحليلى المقارن:  د وم ذلك من خالل التفسير والتحليل والتقييم والمقارنة حيىث التعىرف للىى المبىاني  -أ

الدينية المختلفة التي ووجد للى العمالل المصرية الور ية وذلك من حيىث وصىف الم ىان وال مىان ولىرا 

لتلك  للوالعكا للتكن تىتعكن   بالصورة البصرية باستعمال الجداول الي نقاط محىددة   دة ا ال ار والدالالل الموجو
 للعصار اللحضارلت للسابقه.



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
 

1433                                                                        JAUES,17,65,2022 

رصد للمبىانى الدينيىة التىي ووجىد للىى العمىالل المصىرية قد تم ذل  عن خالل المنهج ا ستنباطى الرصدى:   -ل

إبكدل  للكر   ختلفىة محىل الدراسىة  ثىم  لمالور ية  مع استعمال الخرائط والرسومال والصور للمبانى الدينيىة ا
اععل إستبيان للعشاركة للفكرية افتح باب للىقاش علن عسكتا  للعنىدسكين للعععكاريين الل كالب للدلرسكين 

 .في عوال للععارة اللعستخدعين عن للىاس

 [1], [2],  [3]  عرض العمالت المصرية الورقية:-2

 (https://www.youm7.com - Amr Mousa, 2019)ية  صرالصورة البصرية للعمالت الورقية الم  (1) جدول

 عملة الجنيه  عملة النصف جنيه   عملة الربع جنيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ا جنيه ونعملة العشر جنيهات  ةعشرالعملة   جنيهات  ةعملة الخمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 عملة المئتا جنيه  عملة المائة جنيه  ا جنيه ونعملة الخمس
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  :قرشا( 25ربع جنيه )العملة  -العملة الورقية المصرية األولى  -2/1
 

 ( (Google Earth, 2022 (م 2022, )بواسطة الباحثقرشا  25 -عملة الربع جنيه  (  2جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  المقارنة   عناصر رقم

 .رقأز اللون: 1

 [4] .السيدة لائشة رضي هللا لنهاوجامع مسجد   وج  العملة :   2

ومحاط بالقطن وسىنابل   ,شعار الجمهورية المصرية نسر صالح الدين بداخل  للم مصر  هر العملة: 3

 [5].  ا يدل للى الخير والنماء ووواالر الغذاء وال ساءمم   القمب والذرة 

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

عملىة ال  للىيوجد  

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنىد وقىاطع بميدان السىيدة لائشىة  يقع جامع السيدة لائشة بحى الخليفة بمحاالظة القاهرة   م ان الجامع 5

 .طريق صالح سالم مع شارع صالع الدين بالقرل من  لعة صالح الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

  يةلورالعملة ا

هى بنت جعفر الصادق بن ا مام محمد البا ر بن ا مام للى زين العابدين السيدة لائشة  

أى يعىود نسىب السىيدة   بن ا مام الحسين بن ا مام للى بن أبىى طالىب كىرم هللا وجهى 

 [6] لائشة إلى السيدة الاطمة ال هراء بنت رسول هللا.

سجد بجوار الرريب الى العصىر وم  رسةن هو الرريب و د وم بناء مد اوا صل الى الم

ل ى يصبب م ان للتعليم والدراسة مع زيارة الرىريب ول نى  مىع مىرور الو ىت ا يوبى  

ثىم وهىدم  الىرحمن كتخىدا  ا مير لبىدمن خالل الى العصر العثمانى د بناءه  األوم  وهدم و

 حيىث وىم وصىميم الجىامع مىن لهىد السىادالالىى  م  1971مىرة ثالثى  الىى لىام  ه  ووم بناء

ج ل ى و ون الصورة البصرية ل  للىى غىرار المسىاجد والجوامىع المملوكيىة مىن خارال

وهىو حيث ش ل الفتحال ونهايال الواجهال وال خارف المختلفة وكذلك المئذنة والفبىة   

 نساءوأضرحة  من مجمولة المساجد التى وعرف بى»مساجد النذور« والتى ورم مساجد  

وجىامع  التى من بينها مسىجدولياء الصالحين  ا   اجدمن مساجد آل البيت ومسبيت النبوة  

 [7]. السيدة ر ية  مشهدالسيدة نفيسة والسيدة س ينة والسيدة زينب و
 

 مكان الجامع على الخريطة 

 طريق صالح سالم 

جامع  

السيدة  

 عائشة 
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 :(قرشا 50عملة النصف جنيه )  -العملة الورقية المصرية الثانية  -2/2
 

 ( (Google Earth, 2022  (م 2022, )بواسطة الباحثقرشا  50 -عملة النصف جنيه (  3جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  المقارنة   عناصر مقر 

 .أخرر اللون: 1

 [8]  .الجامع ا زهر الشريف وج  العملة :   2

 [9] .ملك رمسيس الثانيالعلوى من ومثال النصف ال  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

يوجد للى العملىة 

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجىامع ا زهىر بشىارع ا زهىر متفىرع مىن طريىق صىالح سىالم بالىدرل ا حمىريقع   م ان الجامع 5

   بالقرل من جامع الحسين و صبة المع  بالقاهرة الفاطمية.بمحاالظة القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

 العملة الور ية

و ىد   الي مصىر وأشىهرها الىي العىالم ا سىالمي  اجدلمسمن أهم اجامع ا زهر الشريف  

  وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألىف سىنة  الاطمة ال هراءالسيدة  سمى بذلك نسب  إلى  

م  بأمر مىن المعى  لىدين هللا أول  970 لام  القاهرة  الىو د أنشئ للى يد جوهر الصقلي 

للقراء للىى الف ىر  ذلكى وو د وم غلق الجامع بالعصر ا يوب   الخلفاء الفاطميين بمصر

و د وم التحى  مىره آخىرى بعىد إنشىاء المىدارس الىى العصىر    الشيعى ونشر الف ر السنى

و ىد   ومنذ ذلك الو ت وحتى ا ن ويعتبر ا زهىر منىارة لنشىر الف ىر السىنى   المملوكى

الىي ذلىك العصىر بنى الجامع ل ى ي ون مسجداً جامعاً للقاهرة العاصىمة الجديىدة لمصىر 

ومن  ىبلهم جىامع العسى ر   الجامع الطولونى الى مدينة القطائع ال بير مثل  امعالجلي ون  

 للى غرار جامع لمرو بن العاص بمدينة الفسطاط بمصر القديمة.وبمدينة العس ر  

ة مئذن    و د وم إضاالةالمختلفة ل ى وتغير الصورة البصرية  بالعصور  الإضاال  شاءوم إنو

العصىر بلبد الىرحمن كتخىدا    البرجى ومئذنة  وكىمملالغورى بالعصر ال   ايتباى ومئذنة

 [10]  بالصورة البصرية للعملة الور ية.  اهرينوجميعهم     العثمانى
 

 الخريطة مكان الجامع على 

 شارع األزهر 

 جامع األزهر 
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 : الجنيهعملة  -العملة الورقية المصرية الثالثة  -2/3
 

 ( (Google Earth, 2022 (م 2022, )بواسطة الباحثعملة الجنيه (  4جدول )
 ورة البصرية للعملة الورقية النقدية للصصف  الشرح والو  المقارنة   عناصر رقم

 .بروقالي اللون: 1

  وسبيل وكتال. ضريبمسجد ومدرسة ورة لن لبا  السلطان ا شرف  ايتبايمجمولة  وج  العملة :   2

 [11]  .الى لهد الملك رمسيس الثانى  بأسوان  معبد ابو سمبل  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

 ملىةالعيوجد للى  

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الىذى يت ىون مىن مجمولىة بصىحراء المماليىك وهىو   السلطان ا شرف  ايتبىىايجامع  يقع   م ان الجامع 5

 .بمحاالظة القاهرة م ان يوجد بين طريق النصر أو ا وووستراد وطريق صالح سالم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

 يةور ال العملة

 المىدارسللى نمط وخطىيط   الجامع ل ى ي ون مجمولة معمارية متعددة الو ائف  صمم 

الذي يتألف من صحن أوسط م شوف يحيط ب  أربعة إيوانال أكبرها إيىوان القبلىة وهىو 

 [12]  .ومنبر من الخشب  ا يوان الشر ي وب  محرال من الحجر

بالصىىحراء المماليىك  راالىة بر مقىىاأو الىى المنطقىىة المعروالىة بجبانىة  ووجىد المجمولىةو

والتى شهدل أول محاولة لغى و صىحراء القىاهرة  والىذى يحظىى والمجمولىة الشر ية  

المية الى نطاق القاهرة التاريخية  لا ثرية التى وعود إلى حقبة العصر المملوكى بأهمية  

ث حيى  ال ر نابع من لمارة الثقاالة ا سىالميةوهو ضمن مجمولة أثرية الريدة مبنية للى  

المجمولىة كىالم مىن ا وىى: الجراكسىة وورىم البرجيىة أو  وعود إلى لصر المماليك    نهاأ

لتعلىيم ا طفىال القىرآن   وكتىالللشىرل  وسبيل  ضريحية  ومدرسة وملحقاوها و بة    مسجد

 .مقعداً للسلطان وحوضاً لسقاية الدوال وربعاً   امة الصواليةال ريم  كما أن  يرم  

أجمل العناصر المعمارية التى  هرل الى ولىك الفتىرة مىن من  نة  حيث وعتبر القبة والمئذ

 حيث النسب وال خارف الهندسية والنباوية  والتى وظهر بالصورة البصرية للعملة. 

 مكان الجامع على الخريطة 

 طريق صالح سالم 

 طريق النصر  

 أو  األوتوستراد 

 مقابر صحراء المماليك الشرقية 

جامع  

 ىقايتبا



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
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 : جنيهات ةعملة الخمس  -العملة الورقية المصرية الرابعة  -2/4
 

 ( (Google Earth, 2022 (م 2022, )بواسطة الباحثعملة الخمسة جنيهات (  5جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  المقارنة   عناصر رقم

 .أزرق سماوي اللون: 1

 [8]. أحمد بن طولون جامع وج  العملة :  2

 [5]. الى الف ر المصرى القديم النيلنهر  حيث يشير ذلك إلىحابي ى نقوش ل  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

ى العملىة لل  وجدي

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامع أحمد بن طولون بالقرل من شارع الصليبة القادم من ميدان صالح الىدين إلىى يقع   م ان الجامع 5

 شارع بورسعيد بحى السيدة زينب بمحاالظة القاهرة  بجواره متحف جاير أندرسون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

 للىىىالىىذى يوجىىد 

 عملة الور يةال

أمىر ببنىا ه أحمىد بىن    الشهيرة بالقاهرة   تراثيةأحمد بن طولون هو أحد المساجد ال  جامع

يد المسىجد الىوق ربىوة و ىد    الىى العصىر العباسىى  طولون م سىس الدولىة الطولونيىة شىم

المسىاجد المعلقىة وهىو أحىد أكبىر الجىامع مىن  صخرية كانت وعرف بجبل يش ر ويمعتبر  

 .الدانمساحت  مع ال يادال الخارجية حوالي ستة ونصف  لغ  وب  مساجد مصر حيث

والتى صمم بهىا الفسطاط مدينة  بمدينة القطائع ثالث العواصم ا سالمية بعد  ويقع الجامع  

والتىى صىمم بهىا   العسى رمدينة  وجامع لمرو بن العاص الى صورو  البصرية القديمة   

 [11]جامع العس ر والذى ال يوجد ل  أى أثر ا ن. 

مسىتلهماً مىن ب  الناء أوسط م شوف ومجمولىة أرو ىة للى ش ل مربع  الجامع  بنى  د  و 

طرز المساجد العباسية وخاصة مسجد سامراء بالعراق الذى ا تىبس منى  طىراز المئذنىة 

  ونالحظ أن الصورة البصرية ا شهر للجامع من الداخل وهى التىى ووجىد للىى الملوية

هىر بهىا شى ل ا رو ىة والشىرالال التىى ووجىد يظ  حيىثالعملة النقدية الور ية المصرية  

 بنهاية الواجهة والمئذنة الحل ونية ذال الطابع الممي  والتى ال يوجد لها مثيل الى مصر. 

 مكان الجامع على الخريطة 

 شارع الصليبة

 ميدان 

 صالح الدين 

جامع أحمد  

 بن طولون 



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
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 : جنيهات ةعشرالعملة    -العملة الورقية المصرية الخامسة  -2/5
 

 ( (Google Earth, 2022 (م2022, )بواسطة الباحثعملة العشرة جنيهات (  6جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  المقارنة   عناصر رقم

 .وردي اللون: 1

 [12] .الرالالي جامع وج  العملة :  2

 [13].  ومثال الملك خفرع مع حورسالج ء العلوى من   هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

يوجد للى العملىة 

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامع الرالالى للى ميدان صالح الدين حالياً ميدان الرميلة سىابقا  بالىدرل ا حمىر يقع   م ان الجامع 5

 بمحاالظة القاهرة بجوار جامع ومدرسة السلطان حسن و انيباى الرماح والمحمودية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

 العملة الور ية

بتصميم واجهة جامع ومدرسىة السىلطان حسىن  الجىامع من الخارج لى  رالاوأثر جامع ال

الذى ينتمى للعصر المملوكى البحرى ا  ىدم الىى الم ىان مىن حيىث االروفىاع والتشى يل 

الىى م ىان  الىى مواجهىة السىلطان حسىنالمعمارى ونهاية الواجهة  حيث يعتبر الرالالى  

هىانم  ميىرة خوشىيار  ل اأمىر  م 1869  لىام   والىى  شغل ج ءا من  زاوية الرالالى يكان  

إسماليل بهدم هذه ال اوية وا بنية المجاورة لهىا بعىد أن اشىتروها   امىة   ىوالدة الخديو

الرالالى والشيخ   شباكوضريحان للشيخ للى أبى    هامسجد كبير م انها  يملحق ب  مدالن ل

 [11]من  بل.   لبد هللا ا نصارى ممن كانوا مدالونين بال اوية المذكورة 

  إسماليل وأم  خوشىيار هىانم منشىئ ىبر ا سرة المل ية التى ير د بها الخديو  مقالك  وكذ

المسجد وزوجاو  وأوالده  والسلطان حسين كامىل وزوجتى  والملىك الى اد ا ول والملىك 

 [12]إلى آخره.   وشاه ايران رضا بهلوى ومحمد رضا بهلوى الاروق ا ول

 ىد وىم بنىاءة بالميىدان بعىد جىامع  امعث جىوينتمى الجامع  سرة محمد للى ويعتبر آحىد

 المحمودية بالعصر العثمانى وجامع  انيباى الرماح والسلطان حسن بالعصر المملوكى.

 ميدان صالح الدين  مكان الجامع على الخريطة 

 جامع الرفاعى 



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
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 ( (Google Earth, 2022 (م2022, )بواسطة الباحث اجنيه ونالعشرعملة (  7جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  ارنة مق ال  عناصر رقم

 .أخرر اللون: 1

 [9] .بقلعة صالح الدين ا يوبى بالقاهرة محمد للي باشا جامع وج  العملة :  2

 [14] .مراحل وتويج الملك مع بعض الربيبال - نقوش من معبد سنوسرل ا ول  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

لىىىىذى ا  امعللجىىىى

يوجد للى العملىة 

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامع محمد للى بداخل  لعىة صىالح الىدين بمحاالظىة القىاهرة  بىالقرل مىن طريىق يقع   م ان الجامع 5

 صالح سالم وبالقرل من ميدان صالح الدين الذى يوجد ب  السلطان حسن والرالالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

للىىى  وجىىدى يالىىذ

 العملة الور ية

 ىأنشىأه محمىد للى   الشهيرة بالقىاهرة   تراثيةهو أحد المساجد ال  ىمحمد للوجامع  مسجد  

 م للى غرار جامع السىلطان أحمىد بإسىطنبول1848م إلى  1830باشا ما بين الفترة من  

ى والىذ النىابع مىن الف ىر البي نطىى للى الطراز العثمىانيا ستان  سابقا أو القسطنطينية  

وطبيق  بوضوح الى كنيسة آيىا صىواليا  حيىث صىمم الجىامع بف ىر القبىة المرك يىة هر   

وأنصاف القبال والعقود النصف دائريىة والمىنذن الراليعىة الشىاهقة االروفىاع التىى وشىب  

 .ويظهر ذلك بوضوح بالصور البصرية التى ووجد للى العملة الور ية  القلم الرصاص 

ل ثرة استخدام هذا النوع من الرخام الىي و سىية  سترلببمسجد المرمر أو ا   ويسمى أيرا

  ويحتوى الجامع للى زيادة بمداخل منفصلة ملحقة ب  وستخدم الى أو ال صىالة جدران 

الجمعة وا لياد بها برج السالة وميرأة وأسفل منها صهريج لتخ ين المياة  كما يوجىد 

 [12]  ة.اهرالقبداخل الجامع مدالن محمد للى  ويعتبر م ار سياحى هام ب

يم ىن ر يتى  بأم ىان كثيىرة داخىل    Landmarkويعتبر الجامع لالمة بصرية مميى ة  

 القاهرة نظرة لبناءه بم ان مروفع بالقلعة ومن هنا جاءل لبقرية اختيار الم ان.

 طريق صالح سالم  على الخريطة مكان الجامع 

جامع محمد  

 بن قالوون 
 جامع  

 محمد على 



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
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 ( (Google Earth, 2022 (م 2022, احثالب)بواسطة   اجنيه ونالخمسعملة (  8جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  المقارنة   عناصر رقم

 .بني اللون: 1

 [12].  أبو حريبةأو جامع  سحا ي جماس ا ا مير   مجمولة وج  العملة :  2

 اللوحوا للدوال وحوانيت أو مح وسبيل وكتال  ضريبومدرسة و  دمسجيت ون من 

 [13] .بمدينة إدالو التى وقع شمال أسوان وجنول ا  صر بمصر معبد إدالو  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

يوجد للى العملىة 

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن جامع أبو حريبة )ا مير  جماس ا سحقى( بالىدرل ا حمىر بالقىاهرة  بىالقرل مىيقع   م ان الجامع 5

 زويلة ومن أيراً شارع التبانة امتداد شارع بال الوزير من س ة المحجر.ال  ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

 العملة الور ية

سىحا ي الظىاهري هىو أحىد ا ميىر سىيف الىدين  جمىاس ا   جىامعأبىو حريبىة أو    جامع

تبىر مىن أزهىى العصىور يع  لىذىا ايتباى  لسلطان  االمساجد الهامة التي أنشئت الي لصر  

 ا سالمية والتى  هرل اليها العمارة بش ل متطور بالعصر المملوكى البرجى.  

وهو أحد أمراء المماليك الجراكسة لذلك  جماس ا سحا ى  ا مير  من خالل  ه  ءبنا   د وم و

اسىم   كمىا اشىتهر باسىم جىامع أبىو حريبىة نسىبة للشىيخ أحمىد الشىنتناوي الجىامع  حمل  

  ويرجع  ىوة وصىميم الجىامع الذي أ ام ب  ودالن الي المدالن الملحق ب الي  لصوالمصري ا

الذى يوجد ب  م ان للصالة ومدرسىة وضىريب وسىبيل مبنى الجامع بين ربط إلى كيفية ال

  حيىث الميراة والحمامال وحىوا الىدوالالمبنى ا خر الذى يحتوى للى  مع  وكتال  

امىاً للطريىق الىذى يوجىد اسىفل حترك اوذلى سىباطيسمى    ممر للوي    وم الربط من خالل

الممر  وهذا يدل للى مىدى احتىرام المبنىى للمجتمىع العمرانىى الىذى يوجىد مىن حولى   

ويرجع أيرا  وة المبنى نظرا لوجوده الى منطقىة حيويىة وحىيط بى  الشىوارع مىن جميىع 

 [14]الجهال  و د صمم الجامع معلقاً حيث يوجد أسفل من  حوانيت/ محالل. 

 مكان الجامع على الخريطة 

 باب زويلة 

 سوق الخيامية 

 جامع الصالح طالئع

 جامع  

 أبو حريبة 



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
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 ( (Google Earth, 2022 (م 2022, )بواسطة الباحث  المائة جنيهعملة (  9جدول )
 الشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية النقدية  المقارنة   عناصر رقم

 .أزرق اللون: 1

 .وس ن للطلبة وضريب وبيمارستان ةدرسوم مسجدلبارة لن  السلطان حسن مجمولة وج  العملة :  2

 [14] . أشهر ومثال موجود الى مصر بجوار أهرامال الجي ة رأس ومثال ابو الهول  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

يوجد للى العملىة 

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الىدين حاليىاً ميىدان الرميلىة سىابقا  ح  صىال  جىامع ومدرسىة السىلطان حسىن بميىدانيقع   م ان الجامع 5

 بالدرل ا حمر بمحاالظة القاهرة بجوار جامع الرالالى والمحمودية و انيباى الرماح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

 العملة الور ية

  الىى مصىر الشىهيرة بالقىاهرة  تراثيىةالسلطان حسن هىو أحىد المسىاجد ال  درسةمجامع و

درة العمارة ا سالمية بالشرق  كما يعد أكثر آثار القاهرة وناسقاً وانسجاماً   أن ف بويوص

 [5].  البحرى المملوكيعصر  الى الويمثل مرحلة نروج العمارة 

للصىالة يت ون البناء من مسجد  و   أنشأه السلطان حسن بن الناصر محمد بن  الوونو د  

س ة ونفيمذاهب ا ربعة الشاالعية والحلتدريس الومدرسة   المال يىة والحنابلىة  وكىان يىد ر 

وللىوم الىدنيا ووعلىيم   القىراءال السىبعو  بها أيرىاً للىوم وفسىير القىرآن الحىديث النبىوى

  كما يوجد ب  سى ن للطلبىة وا سىاوذه وضىريب بميدان الرميل   الفروسية واللعب بالرمب

 خصصال.التيع وبيمارستان كبير والذى يعتبر الى العصر الحديث مستشفى لام بها جم

وعتبر مجمولة السلطان حسن الهرم الرابع الى مصر كمىا وصىف  المعمىارى ا مري ىى 

الشهير الرانك لويد رايت لند زيارو  لمصر الى القرن الماضى  ووظهر بالعملة الور يىة 

الصورة البصرية للجامع حيث يظهر بها مالمب الف ر المملوكى للى الواجهة الخارجية 

 قطاع لقد مدبب وكذلك المئذنة بتدرجها والتى ونتهى بالجوسق.ال  ذالوالقبة الرريحية  

 ميدان صالح الدين  مكان الجامع على الخريطة 

جامع ومدرسة  

 السلطان حسن 

 سكة المحجر 



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
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 ( (Google Earth, 2022  (م 2022, )بواسطة الباحث المئتا جنيهعملة  (  10جدول )
 دية لنقالشرح والوصف للصورة البصرية للعملة الورقية ا  المقارنة   عناصر رقم

 .زيتوني اللون: 1

   وسبيل وكتال.  ضريبمسجد ومدرسة ولبارة لن  باي الرماحي ان مجمولة وج  العملة :  2

 [15] ."ووختم بعبارة "السالم للى أرا مصر, ومثال ال اوب المصري  هر العملة: 3

البصرية  4 الصورة 

للجىىىىامع  الىىىىذى 

يوجد للى العملىة 

 الور ية المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامع ومدرسة  انيباى الرماح بالقرل من ميدان صالح الدين/ ميىدان الرميلىة سىابقا يقع   م ان الجامع 5

 بالدرل ا حمر بمحاالظة القاهرة بجوار جامع المحمودية والسطان حسن والرالالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

وصىىىف الجىىىامع  6

الىىذى يوجىىد للىىى 

 العملة الور ية

ور أو مسجد  انيباي الرماح أنشأه  اني باي السيفي الشىهير ا خمير انيباي السيفي أ  جامع

مىىن العصىىر  وهىىو أحىىد أمىىراء السىىلطان  ايتبىىاى  م 1503لىىام بىىى " انيبىىاي الرمىىاح" 

أنشئ للى نظام المىدارس ذال التخطىيط المتعامىد حيىث يشىتمل  د  و   برجىالمملوكى  ال

مىذاهب ا ربعىة ال  ريسوذلىك لتىد  للى صحن م شوف وحيط ب  أربعة إيوانىال معقىودة 

س بهىا أيرىاً للىوم وفسىير القىرآن    الشاالعية والحنفية والمال ية والحنابلةوهم   وكان يىد ر 

بميىدان   ووعليم الفروسىية واللعىب بىالرمب   وللوم الدنيا  القراءال السبعوالحديث النبوى  

 [5]  ب .رى    و د وم ونفيذ الجامع بجوار الميدان مباشراً للتدريب والعرا العس الرميل 

الالمجمولة بها مسجد للصالة ومدرسة لتعلىيم الشىبال وضىريب يظهىر مىن خىالل القبىة 

الرريحية  ويحتوى أيرا للىى سىبيل لشىرل المىارة وكتىال لتعلىيم ا طفىال  كمىا أنى  

نظراً  روفالة الشاهق لن سطب ا را  ووعتبىر ال خىارف النباويىة  يعتبر جامع معلق

من أجمل القبال التىى ووجىد الىى ولىك الفتىرة  والصىورة بة  القوالهندسية التى ووجد للى  

 البصرية للواجهة التى ووجد للى العملة وعتبر ملخص للمفردال التى ومي  هذا العصر.

 ريطة مكان الجامع على الخ

  جامع ومدرسة

 قانيباى الرماح 

 ميدان صالح الدين 

 سكة المحجر 
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  عرض خريطة مجمعة لكيفية الوصول إلى الجوامع التى توجد بالعمالت المصرية الورقية: -3
 

 ( م 2022, )بواسطة الباحثلتى توجد على العمالت الورقية ة اتلفالمخ  ( كيفية الوصول إلى الجوامع11جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 المشاركة فى الفكر وأستطالع الرأى من خالل اإلستبيان: -4

نية مختلفىىة مىىن المهندسىىين ر سىىلمىىامىىن شىىرائب اجتماليىىة وأ شىىخص 100بمشىىاركة  أىرللىىسىىتطالع اوىىم لمىىل 

المعمىىاريين والدارسىىين والمسىىتخدمين للىىى مىىدار أربعىىة أسىىابيع  وذلىىك  بىىل صىىدور بعىىض العمىىالل الجديىىدة  

 يدة عائشة جامع الس 

 جامع أحمد بن طولون 

 جامع محمد على 

 جامع األزهر 

 جامع ومدرسة قايتباى 

 جامع أبو حريبة 

 جامع ومدرسة قانيباى الرماح 
 جامع ومدرسة السلطان حسن 

 جامع الرفاعى 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
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الور ية  و ىد وىم التوضىيب با سىتبيان أنى   مبانى الدينية بالعمالل المصريةالصورة البصرية للالموضوع دراسة  و

   وكانت ا سئلة كالتالى:ىوراث  بوج  كل لملة مسجديوجد  ن وا حتى   ةيوجد الى مصر وسعة لمالل ور ي

 .(أم )ال   ا جابة مجرد كتابة )نعم(  بوجود مسجد للى كل لملة ور يةنتباهك؟  الفت   د  أوالً: هل ذلك  

 .(أللم ال م )أ   (كتابة اسم العملة الور يةا جابة )؟ لملةبأى نتباهك بالعمالل الور ية يوجد الفت  د أكثر مسجد ثانياً:  

 .)أم )ال أللم    (كتابة اسم المسجدسم ذلك المسجد الجامع الذى يوجد للى العملة المختارة؟ ا جابة )اثالثاً: هل وعلم  

 (.أم )ال أللم اسم المبنى(     كتابة) الذى وريد وضع ؟   ما المبنى   رابعاً: لو طلب لمل لملة حديثة لخمسمائة جني 

 .أن مشاركتك  د و ون نواة لبحث للميوم كتابة   نهايةبالوالرأي   من خالل   ف ربالخامساً: التعليقال للمشاركة 
 

 :حصر لألعمار السنية والنوع -4/1

 . لمارا واليما يلى إحصائية لتوضيب مختلفة  ذو ألمار سنية  مشارك  100ا ستبيان بإجمالى المشاركين أوالً: 

 ( م 2022, )بواسطة الباحثيث الفئات العمرية ن حن م إحصائية إلجمالى المشاركين باإلستبيا ( 12جدول )

 % 100 النسبة المئوية شخص  100 المشاركين البيانات 

 %6 شخاصأ 6 لام, لدد ا شخاص المشاركين: 20أ ل من 

لىىىىام, لىىىىدد ا شىىىىخاص  29إلىىىىى  20مىىىىن 

 المشاركين:

 %47 شخص  47

لىىىىام, لىىىىدد ا شىىىىخاص  39إلىىىىى  30مىىىىن 

 المشاركين:

 %28 شخص  28

لىىىىام, لىىىىدد ا شىىىىخاص  49لىىىىى إ 40مىىىىن 

 المشاركين:

 %9 شخاصأ 9

لىىىىام, لىىىىدد ا شىىىىخاص  59إلىىىىى  50مىىىىن 

 المشاركين:

 %6 أشخاص  6

 %4 شخاصأ 4 لام, لدد ا شخاص المشاركين: 60أللى من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . نوعال   ضيبلتو واليما يلى إحصائية  ما بين الرجال والسيدال ارك مش 100ا ستبيان بإجمالى المشاركين   ثانياً:

 م( 2022,  )بواسطة الباحثإحصائية إلجمالى المشاركين باإلستبيان من حيث النوع  ( 13جدول )

 % 100 النسبة المئوية شخص  100 المشاركين   البيانات

 %46 رجل 46 لدد الرجال 

 %54 ة سيد 54 لدد السيدال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         م(2022)بواسطة الباحىىث,    شاركين با ستبيان من حيث العمربعض البيانال ا حصائية لتوضيب نسب إجمالى الم(  1ش ل )

            .. 
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المهندسىين المعمىاريين والطىالل الدراسىين ما بىين   ركاشخص مش  100  ان:تبيإجمالى المشاركين الى ا س  اً:لثثا

 إلى:  ينمنقسم  م حيث وجدناه  اركين المش نوليةواليما يلى إحصائية لتوضيب  الي مجال العمارة والعامة من الناس   

 م( 2022, )بواسطة الباحث إحصائية إلجمالى المشاركين باإلستبيان من حيث النوعية ( 14جدول )  

 % 100 النسبة المئوية شخص  100 المشاركين   اتيانالب 

 %42 42 المهندسين المعماريين 

 %38 38 الي مجال العمارة  الطالل الدارسين

 %20 20 العامة من الناس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  .ركاشخص مش 100  وعددهم  فى اإلستبياناركين  لتوضيح آراء المش  ئياتحصااإل حصروفيما يلى   -4/2

  .ءارا واليما يلى إحصائية لتوضيب     (أم )ال   )نعم(وجود مسجد للى العمالل الور ية     نتباهكاهل لفت   أوالً:

 ( م 2022, )بواسطة الباحث( إحصائية سؤال: هل قد لفت انتباهك وجود مسجد على كل عملة ورقية 15جدول )

 % 100 النسبة المئوية شخص  100 المشاركين   البيانات

 %99 شخص  99 تباهى وجود مساجد ان  لفت نعم ي 

 %1 شخص  1 يلفت انتباهى وجود مساجد ال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أللم(.   أم )ال   (أسم العملةلملة؟ ا جابة كتابة )بأى  نتباهك بالعمالل الور ية يوجد  الفت   د  أكثر مسجد    ثانياً:

 وكتابة االسم(  وآخر )ال يعلم االسم(.  واليما يلى إحصائية لتوضيب آراء المشاركين ما بين )يعرف أسم العملة

 ( م 2022, )بواسطة الباحثالمصرية نتباهك بالعمالت الورقية  ا لفت قد أكثر مسجد إحصائية عن ( 16جدول )

 % 100 النسبة المئوية شخص  100 المشاركين   البيانات

 %8 أشخاص  8 مئتا جني 

 %12 شخص  12 مائة جني  

 %2 شخص  2 خمسون جنيها

 %39 شخص  39 جني لشرون 

 %8 أشخاص  8 لشرة جني  

                     م(2022)بواسىىطة الباحىىث,  لىىن لفىىت ا نتبىىاهالبيانال ا حصائية لتوضيب نسب إجمالى المشاركين با سىىتبيان  (  4ش ل )

      .      . 

                         م(2022)بواسىىطة الباحىىث,   البيانال ا حصىىائية لتوضىىيب نسىىب إجمىىالى المشىىاركين با سىىتبيان مىىن حيىىث النىىوع(  2ش ل )

            .. 

                         م(2022)بواسىىطة الباحىىث,    يىىةولالنحصائية لتوضيب نسب إجمىىالى المشىىاركين با سىىتبيان مىىن حيىىث  البيانال ا (  3ش ل )

            .. 
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 %11 شخص  11 خمسة جنيهال

 %11 شخص  11 نصف جني  

 %5 أشخاص  5 ربع جني 

 %4 آشخاص  4 ال أللم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .17لجدول  واليما يلى إحصائية     أللم( أم )ال   (م المسجداسللى العملة؟ )  الموجودة جد  االمس  هل وعلم أسم   ثالثاً:

 ( م 2022, )بواسطة الباحثاسم الجامع الذى يوجد على العملة المختارة  إحصائية للمشاركين عن( 17جدول )

 % 100 النسبة المئوية شخص  100 المشاركين اإلجمالى  - البيانات

 %7 أشخاص  7 جامع  انيباى الرماح

 %11 شخص  11 جامع السلطان حسن 

 %2 شخص  2 جامع ابو حريبة

 %37 شخص  37 جامع محمد للى

 %8 أشخاص  8 جامع الرالالى

 %10 أشخاص  10 جامع أحمد بن طولون 

 %11 شخص  11 جامع ا زهر

 %4 أشخاص  4 السيدة لائشة

 %10 آشخاص  10 ال أللم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :أننية والثالثة الي الج ئية الثاونالحظ من خالل نتائج ا ستبيان 

هىا وعىد مىن أكثىر الصىور البصىرية التىي ووجىد للىى الصورة البصرية التي ووجد للىى لملىة العشىرون جني (1

 العمالل والتي وشد ا نتباه للمشاركين الي ا ستبيان  ثم لملة المائة والخمسة جنيهال والنصف جني .

ر البصىرية المعروالىة لىدى المشىاركين الىي صالح الدين بالقاهرة يعد مىن أكثىر الصىو  جامع محمد للى بقلعة (2

أهم المعىالم السىياحية بالقىاهرة  حيىث أشىار الىبعض إلىى لبقريىة اختيىار الم ىان   ا ستبيان نظراً  ن  يعد من

الخاص بالجامع نظرا  ن  يوجد للى هربة مروفعة وم ن ال ثير من الناس من ر يت  بسهولة ويسر  بخىالف 

( البيانىىىىىىىىىىال ا حصىىىىىىىىىىائية لتوضىىىىىىىىىىيب نسىىىىىىىىىىب إجمىىىىىىىىىىالى المشىىىىىىىىىىاركين با سىىىىىىىىىىتبيان                                                         5شىىىىىىىىىى ل )

                                                                 م(2022)بواسىىىىطة الباحىىىىث,  لملىىىىةبىىىىأى نتباهىىىىك بىىىىالعمالل الور يىىىىة يوجىىىىد الفىىىىت  ىىىىد أكثىىىىر مسىىىىجد لىىىىن 

            .. 

      البيانىىىىىىىىىىال ا حصىىىىىىىىىىائية لتوضىىىىىىىىىىيب نسىىىىىىىىىىب إجمىىىىىىىىىىالى المشىىىىىىىىىىاركين با سىىىىىىىىىىتبيان                                                                     (6شىىىىىىىىىى ل )

                                                                                         م(2022الىىىىىىىىذى يوجىىىىىىىىد للىىىىىىىىى العملىىىىىىىىة المختىىىىىىىىارة )بواسىىىىىىىىطة الباحىىىىىىىىث, سىىىىىىىىم الجىىىىىىىىامع الىىىىىىىىن 

            .. 
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ل راز البي نطىى الىذى يعتمىد للىى القبىة المرك يىة ال بيىرة وأنصىاف القبىاأسلول وصميم  المرك ى ذو الطى

 والقبال ال ثيرة الصغيرة ثم من بعده جامع السلطان حسن وجامع ا زهر وجامع أحمد بن طولون.

يعد جامع  ايتباى الذى يوجد للى لملة الجنية المصرى من ا ل الجوامع الي االختيار من خالل المشاركين لىم  (3

بىة ويعىد مىن أهىم المسىاجد بالرغم من صورو  البصرية القوية حيث يحتوى للى أالرل نسبة مئذنة و يختار   

 .  المجمولة بالعصر المملوكى البرجى مما يعنى ضرورة االهتمام ب  وومهيد الوصول إلي  كم ار سياحى هام 

 وضع  للى العملة الحديثة؟   نيم خمسمائة جني , ما المبنى الذى   كمثاللو طلب لمل لملة ور ية حديثة   رابعاً:

 ( م 2022, )بواسطة الباحث نى الذى يمكن وضعه على العملة الحديثةالمب إحصائية المشاركين عن( 18جدول )

 النسبة المئوية  المشاركين  البيانات 

 % 100 شخص  100 اإلجمالى 
 % 21 شخص  21 بالعاصمة ا دارية جامع الفتاح العليم

 % 14 أشخاص  14 سيناءجامع الصحابة بشرم الشيخ ب 

 % 11 أشخاص  11 جامع لمرو بن العاص بالقاهرة

 %8 أشخاص  8 امع الحسين بالقاهرةج

 %2 شخص  2 القاهرة -جامع سنان باشا ببوالق

 %2 شخص  2 جامع محمد بك أبو الذهب بالقاهرة

 %2 شخص  2 جامع الحاكم بأمر هللا

 %5 شخص  5 جامع السيدة زينب

 %9 أشخاص  9 أى جامع آثرى آخر

 %3 شخص  3 بالسعودية المسجد الحرام بم ة

 %6 أشخاص  6 وهاجمسجد باصونة بس

 %2 شخص  2 بسيناء دير سانت كاورين

 %2 شخص  2 م تبة ا س ندرية

 %2 شخص  2 العاصمة ا دارية الجديدة

 %2 شخص  2  صبة المع  لدين هللا بالقاهرة

 %9 أشخاص  9 ال أللم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         م(2022)بواسىىطة الباحىىث,  البيانال ا حصائية لن الصورة البصرية التى يم ن وضىىعها للىىى العملىىة المسىىتقبلية  (7ش ل )

            .. 
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   تبيان:في اإلس  المشاركينخالل  ت من ءأهم التعليقات التى جاخامساً:  

مىن خىالل المشىاركين الىى ا سىتبيان وأى مقترحىال ال ةوكتابللوصول إلى نتائج و د وم التب بال الحوار للمشاركة 

 :  أهم التعليقال والمشاركال كالتالىلإلضاالة العلمية وكانت  إجابال آخرى مم ن 

مثىل مبنىى المسىتقبلية  النقديىة نائس مع المسىاجد بىالعمالل الور يىة الصور البصرية الخاصة بال وضع بعض (1

بالعاصىمة ا داريىة  كاودرائيىة مىيالد المسىيب, وكىذلك  ال نيسة المعلقة وكنيسة السىيدة العىذراء بمصىر القديمىة

 .  حيث أنها ومثل صورة بصرية دينية حديثةالجديدة 

 كمبنىى معبىر لىن الف ىر الحىديث والتطىورال بير  المتحف المصرى الجديد  صة بالصورة البصرية الخاوضع   (2

 .  كمبنى معبر لن الحرارة المصرية القديمة ومن خلف  ا هرامالالى مصر الحرارى  

 وضع ا هرامال للى العمالل الور ية كمبنى معبر لن حرارة مصر القديمة. (3

 والصمود الى وج  الم امرال.وضع برج القاهرة للى العمالل الور ية كرم  للثبال   (4

  م  معبر لن القوة والصمود لبر ال من.  كربالقاهرة ا يوبى   لعة صالح الدين  وضع  (5

 كمبنى آثرى لس رى متوارث لبر ا جيال يشير إلى القوة.   لعة  ايتباى با س ندريةوضع  (6

لقدم  حيث أنها ومثل مرك  لما لها من موروث ثقاالى منذ ا  م تبة ا س ندريةوضع الصورة البصرية الخاصة ب (7

 ة واريخية  ديمة يشير إلى أهمية العلم وووراث  لبر ا جيال.اشعاع ثقاالى نابع من مصر  وهو مبنى ذو خلفي

 إمبان  حيث أن   صر واريخى ذو خلفية بصرية  وية  و د وم ورميم  الى ا ون  ا خيرة.   صر البارونوضع  (8

  كرم  معبر لىن حداثىة العصىر ومىدى أهميتى  كممىر يس الجديدة قناة السووضع الصورة البصرية الخاصة ل (9

  وجارة لالمى.

   كرم  معبر لن التطور الى مصر.العاصمة ا دارية الجديدة وضع الصورة البصرية الخاصة ب (10

   كرم  معبر لن الحداثة الى مصر. مين الجديدة لمدينة العوضع الصورة البصرية الخاصة ب (11
 

د  ىال الة المجتمع بالصورة البصىرية التىى يجىب أن ووجىد للىى العملىة الور يىة  و ىو د ربط أغلب المشاركين ثقا

البعض أنها دلوة لتنشيط السياحة من خالل العمىالل الور يىة ووضىع أبىرز المالمىب المعماريىة والعمرانيىة التىى 

 ووجد بالبلد  حيث أن دائما العمارة هى مرآه المجتمع والتى وع س مدى وقدم الدول.

والمشىاركة مىن خىالل الف ىر راء السابقة هى آراء شخصية بحت  نابعة من أصاحبها للتعبيىر لىن الىرأى  الجميع ا 

بواسطة ا ستبيان  والتب بال النقاش لعرا المقترحال المتعددة من وجهال نظر مختلفة  راجعة إلى ال ىر وثقاالىة 

 لرضا والقبول بعد صدور العملة الجديدة.المشاركين الذين يمثلون لينة من المجتمع  واليما يلى إستبيان لن مدى ا
 

 ع الرأى عن الرضا والقبول:المشاركة فى الفكر وأستطال -5

وم لمل استطالع أخر للرأى لن رضا و بول المستخدمين وكان محتىواه كالتىالى: بعىد صىدور العملىة البالسىتي ية 

ى متواجده مع العملىة الور يىة القديمىة  الجديدة لبعض الفئال من العمالل وطرحها با سواق الي الو ت الحالي وه

 [16]  لملة العشرون جنيها. مثالما بين العملة القديمة والحديثة     والس ال لن مدى رضا المستخدمين

بىالرغم مىن وجىود نفىس المسىجد للىى وجى    ؟ الس ال: ماذا و يد التصميم القديم أم الحديث لعملىة العشىرون جنيهىا

   اهرة.البصرية المستخدمة الي العملتين لجامع محمد للى بقلعة صالح الدين بالقالصورة  و   بصورة مختلفةالعملة 

 ( ... مع كتبة ا سبال إن أم ن2أ يد ر م أم )  (1أ يد ر م  ا جابة مجرد كتابة )

  .الفعالةا يجابية  وش راً للى المشاركة ى  أن مشاركتك  د و ون نواة لبحث للموالى نهاية ا ستبيان وم كتابة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ستيكية الجديدة ( العملة البال2نموذج ) ( العملة الورقية القديمة1نموذج )

 

العملىىة الور يىىة القديمىىة(                  - 1)أ يىىد نمىىوذج ر ىىم مىىا بىىين المشىىاركين ء اواليمىىا يلىىى إحصىىائية لتوضىىيب آر

     .النابعة من ا راء الشخصية  العملة البالستي ية الجديدة( مع رصد  هم ا سبال – 2وآخر )أ يد ر م  

              م(2022)بواسىىطة الباحىىث,  الشىى ل المسىىتخدم باسىىتطالع الىىرأى والمشىىاركة الىىي الف ىىر لىىن الرضىىا والقبىىول ( 8شىى ل )

.                                .. 
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 مشاركين باإلستبيان عن مدى رضا وقبول المستخدمين  ( إحصائية لنتيجة إجمالى ال19جدول )

ماذا تؤيد التصميم القديم أم الحديث لعملة العشرون جنيها، بالرغم من وجود نفس المسجد على وجه العملة السؤال: 

  ة صرية المستخدمة في العملتين لجامع محمد على بقلعة صالح الدين بالقاهروعمل بعض التعديالت، حيث أن الصورة الب

 ( م 2022, )بواسطة الباحث

 وية ئالنسبة الم المشاركين  البيانات 

 % 100 شخص  100 اإلجمالى 

 %81 شخص  81 العملة الور ية القديمة   – 1أ يد ر م 

 %19 شخص  19 العملة البالستي ية الجديدة  – 2أ يد ر م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :دى الرضا والقبولباإلستبيان عن مأهم التعليقات التى جاءت من خالل المشاركين   ▪

 ( العملة الورقية القديمة:1أوالً: آراء مؤيدى االختيار رقم )

و د وم التب بال الحوار للمشاركة للوصول إلى نتائج وكتابة المقترحىال مىن خىالل المشىاركين الىى ا سىتبيان وأى 

 كالتالى:   م ن  لتوضيب ا سبال لإلضاالة العلمية وكانت أهم التعليقال والمشاركالإجابال آخرى م

ا طفىال لعىال  أاشىب  بىالعمالل الموجىودة ب  وهىمن البالستيك    صنعتنها  أ يد العملة الور ية القديمة نظراً ال (1

يم المجتمىع حتىي يتناالي مع  ىوهذا  للم الرينبو للي الصورة المصغرة لمسجد محمد للي  بخالف وجود ألوان  

 .الحرارة درجال  لة البالستي ية ان مشت مع اروفاع  العم  كما أن وان كان المقصود ب  العالمة المائية القط

 هىذاوالمواد المصنع  منها اكثر  يمىة مىن البالسىتيك الجديىد و أالرل  ةكش ل ووصميم العمالل الور ية القديم (2

   االستخدام. بالستي ية وأصعب اليلعال الألا رل ل   الهىستيكبالن خامة البدل معملة الدولة  يعطي  يمة اكبر ل

ول ن اشجع التطوير المبت ر ال المستنبط من حرارال ال ومت لوا عنىا ومناخنىا ولاداونىا بصىل  ( 1ر م )ا يد   (3

 تراث.ال  بسببول ن يم ن ان ي ون التأييد للقديم     القديم التي ومثلت الي التخلي لن   ةواستنفي الحداث

مىا   أمميى  الىى الور ىة  بعناصىرة المختلفىة بشى لمالمب المسىجد  لور ية القديمة أالرل نظراً لوضوح  العملة ا (4

المستخدمة ذو طىابع كروىونى وان لا من حيث سواء  يظهر المسجد ب  بش ل مهمش  ة الجديد  عملة اليالستي يةال

 يم.الى التصم  و حجم  وسيطروأ

 المتناهى للعملة البالستي ية الحديثة.المش لة لند كثير من المستخدمين الي صغر الحجم   (5

ا همية يتعلق بهوية المجتمع والصىورة الذهنيىة العالقىة لىدى ال ائىر السىائب موضوع العملة الور ية الي غاية   (6

 وأومنى استعمال كل ما هو ل  لال ة بف ر وثقاالة وهوية المجتمع وذلك للى العمالل المستقبلية.

ضىعيفة جىداً مقارنىة بالقديمىةللما آخرى أجنبية  وهىى لمالل    ة ووشب ويالهلن    غير معبره   ة جديدالالعمالل   (7

 .وصميمال  وية جدا المصممين  دموها الفترة اللي الاوت ولألسف لم وحظي باهتمام المس ولين  ي ن الأب

 (1ر ىم )  نموذجالي    نالحظال   ال اميرا  ةزاوي  من حيث  للمسجد  ةاحد نقاط الفرق بين االونين اللقط  الفوووغراالي (8

الرىل وهو أ  هرول بنقطتين    ةمنظوري  ةل كلقطاووراكب القببش ل جيد  المدخل    بالعملة الور ية القديمة يظهر

 تىىال ةالصىوره الذهنيى(  كمىا أن 2) ر م  الي نموذجالتي ووجد بالعملة البالستي ية  لقطةولمق من الة  كثر  وأو

اليم ىن  نىةوقايسجد بالعملة الور ية يظهر كحيث أن الم  ىونسأن  العقل ومستحيل  الي    يتم حفرهاوروبط بالمبني  

 ة.مخيل  العامالي نسيها  

يظهر من خالل العمل المعمىارى الف ىر مسجد والصورة البصرية للللي    رك  د  الفنان الي العملة الور ية    الن (9

  ة.تعود والمعايش  مع العمللمحددة  مع الراحة البصرية للقطة المنظورية ونظراً ل  فترالمصر بالسائد الي 

 امة البالستي ية الحديثة.استعمال الخمع العملة الور ية القديمة وصميم  ا نسب بالنسبة لى هو  (10

                     م(2022)بواسىىطة الباحىىث,   بول المستخدمينلن رضا والبيانال ا حصائية لتوضيب نسب إجمالى المشاركين (  9ش ل )

            .. 
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 ( العملة البالستيكية الحديثة:2ثانياً: آراء مؤيدى اإلختيار رقم )

العمىالل مىع مىرور   كمىا أن المسىجد اكثىر وا عيى صورة  الن  ( العملة البالستي ية الجديدة وذلك  2)ا يد ر م   (1

اليهىا شى ل محىرال   كمىا يظهىر  يتم وصميمها أصغر الي الحجم وألتقد هىذا مىن وجهىة نظىرى أالرىل ن  ال م

واضب أكثر من العملة الور ية القديمة  وألتقد وجىود الجىامع الىي الجانىب واسم المسجد المسجد الي المنتصف  

كما أنهىا وحقيىق لمبىدأ   ا يمن للمحاالظة للى ووازن الصورة ووناسقها  كما أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة

 ق.ا ستدامة ولمرها ا التراضى أطول من خامة الور

 العملة البالستي ية الجديدة بالنسبة لى أالرل وكل شيء جديد وم نقده الي بدابة ا مر نظراً لعدم التعود للي . (2

 دم الدول.مع وقالتطور مطلول و   عصر الحاليمع الماشي تمريب للعين ومأالرل ووصميمها   ة الجديد ةالعمل (3

وفو هىا مىن   ة الجديىدالبالسىتي ية    ةل ىن العملى   القديمة لى  رونقى  الخىاصة الور ية  الرغم من ان وصميم العملب (4

 .نتقبل التصميم الجديد من حيث الش ل والخامة  سوفالو ت مع العملية واالستدامة  و  ةالناحي

 من حيث العمر ا التراضى ووداولها با سواق.العملة اليالستي ية الجديدة  نها أالرل من الناحية العملية     يدأ (5

تطور ال  الرل هووا ومتماشى مع حداثة العصر     وصميمها جديد ومختلفية الجديدة  ( العملة البالستي 2)ر م   (6

والمجتمىع يحتىاج إلىى االهتىراء  بسىهولة وسىريعة مىرااا ونقىل القديمىة   ةالعملىة الور يى    كمىا أنمع العالم 

 أطول ولذلك العملة البالستي ية الجديدة أالرل من وجهة نظرى.تراضي  ي ون لمرها االال لمالل
 

ميع ا راء السابقة هى آراء شخصية بحت  نابعة من أصاحبها للتعبيىر لىن الىرأى والمشىاركة مىن خىالل الف ىر الج

ثقاالىة بواسطة ا ستبيان  والتب بال النقاش لعرا المقترحال المتعددة من وجهال نظر مختلفة  راجعة إلى ال ىر و

 المشاركين الذين يمثلون لين  من المجتمع المحلى.
 

 ج والتوصيـــات: النتائـــ -6
الصورة البصرية للمبانى الدينية التى ووجد للى العمالل المصرية الور يىة النقديىة   هذا البحث إلى ى د وعرضنا ال

ال ىان هىذا البحىث   لعمىالل الور يىةالمصرى يوميًا مع ا  مجتمعيتعامل الومدى اوراحها بين الئال المجتمع  حيث  

الور يىة ل يىىادة الىولى الثقىاالى لىىدى  التىى ووجىد للىىى العمىالل تراثيىىةيىة الدلىوة لمعرالىة المبىىانى الدينيىة التاريخ

 المجتمع  و د ووصلنا من خالل البحث ودراسة الصورة البصرية لجميع العمالل الور ية إلى التالى:
 

 ارى وهوية المجتمع:نتائج نابعة من التراث المعم -6/1

ر بجميع العمالل النقدية الور يىة مىن الوجى  مسىجد العمالل المصرية الور ية وجهان لحراروين  حيث يظه (1

 يتنمى لعمارة الثقاالة ا سالمية ومن الظهر مبنى أو ومثال ونقوش وجداريال ونتمى للعمارة المصرية القديمة.

العمالل الور ية النقدية الىى مصىر  وجىدنا أنهىا مىن لصىور بعد دراسة واريخ المساجد التى ووجد للى جميع  (2

 وجميعها ونتمى لحرارة الثقاالة ا سالمية لبر ال من  واليما يلى ورويب العصور من ا  دم.واريخية مختلفة  

 

 

 
 

 م( 2022)بواسطة الباحث,   العصور اإلسالمية وعالقتها بالعمالت الورقية (20جدول )

 اسم الجامع الذى يوجد على العملة الورقية النقدية سم العصر فى مصر ا رقم

 للى لملة الخمسة جنيهال.يوجد     جامع أحمد بن طولون : (الطولونىالعباسى )العصر   1

 للى لملة النصف جني .يوجد    الجامع ا زهر العصر الفاطمى: 2

 ى الملحقة برريب السيدة لائشة.المدرسة التى وم إضاالتها بالعصر ا يوب العصر ا يوبى:  3

 للى لملة المائة جني .يوجد     ة السلطان حسنجامع ومدرس العصر المملوكى البحرى:  4

العصر المملوكى البرجى أو   5

 الجركسى: 

  لى لملة الجني يوجد ل   جامع ومدرسة السلطان  ايتباى

  للى لملة الخمسون جنيهايوجد     وجامع أبو حريبة

 للى لملة المئتا جنيها.يوجد     اى الرماحيبانوجامع ومدرسة  

السيدة لائشة بعد وطويره مىن خىالل ا ميىر لبىد الىرحمن كتخىدا الىى   جامع العصر العثمانى:  6

 للى لملة الربع جني .   العصر العثمانى

 يوجد للى لملة العشرون جنيها    جامع محمد للى لصر أسرة محمد للى:  7

 ة العشرة جنيهال.للى لمليوجد     وجامع الرالالى

 بعملة الربع جني .  السادالل  الى لهد آخر وطوير    بعدجامع السيدة لائشة  العصر الحديث:  8

ورويىىىىب 

 العصور  

 

العصىىىر 

 الفاطمى

 

العصىىىر 

 ا يوبى

 

العصىىىىىر 

 المملوكى

 

العصىىىر 

 العثمانى

 

لصىىىىىىىر 

 محمد للى

 

العصىىىر 

 العباسى

 

العصىىر 

 ا موى

 

لصىىىر 

 الخلفاء

 

  



 لمبانى الدينية بالعمالل المصرية الور ية الصورة البصرية ل
 

1451                                                                        JAUES,17,65,2022 

لملة الجني  المصرى وحتوى للى وج  ب  جامع ومدرسة السلطان  ايتباى والذى وصف  الم رخىون بأنى  مىن  (3

ئر المختلفة التى  هرل الى لصىره  ويظهىر أكثر السالطين البنائين الى الحرارة ا سالمية ل ثرة أنواع العما

وان والذى وىم إنشىاءه الىى لهىد الملىك رمسىيس الثىانى  والىذى ألتبىره أيرىا بظهر العملة معبد أبو سمبل بأس

 الم رخون بأن  من أكثر الملوك البنائين الى الحرارة المصرية القديمة  وكأن ا ثنان وجهان لعملة واحدة.

صل وسعة ور ال لليهىا صىور بصىرية للجوامىع ونتمىى للعصىر المملىوكى  وجود أربعة لمالل ور ية من ا (4

ثالثة من لصر المملوكى البرجىى أو الجركسىى  و ىد وىم إنشىائهم الىى لصىر السىلطان  ايتبىاى  وهىم ومنهم  

كالتالى )جامع ومدرسة السلطان  ايتباى للى لملة الجني   وجامع ومدرسة  جماس ا سىحا ى أو أبىو حريبىة 

يعهم مىن لصىر خمسون جنيها  وجامع ومدرسىة  انيبىاى الرمىاح للىى لملىة المئتىا جنيى ( وجمىللى لملة ال

المملوكى البرجى  أما جىامع ومدرسىة السىلطان حسىن يوجىد للىى لملىة المائىة جنيى  مىن لصىر المملىوكى 

 البحرى  مما يدل للى مدى وقدم الف ر والفن المعمارى الى هذا العصر.
 

 يانات:نتائج ناتجة من اإلستب -6/2

ل المصىرية الور يىة وذلىك  بىل صىدور بعد إجراء ا ستبيان ا ول الخاص بالصورة البصرية لجميىع العمىال (1

العملىة البالسىتي ية الحديثىىة  حيىث أورىىب أن المشىاركين  ىىد لفىت انتبىاهم وجىىود مبىانى دينيىىة للىى العمىىالل 

الل الور ية هو جىامع محمىد للىى بالقلعىة المصرية الور ية  كما أن أكثر المبانى التراثية المعروالة للى العم

ى  من أماكن متعددة نظراً لوجىوده بم ىان مروفىع وكىذلك وواجىده داخىل م ىان لعبقرية اختيار الم ان الهو مرئ

سياحى ممي  وهو  لعة صالح الدين ا يوبى مما يسهل زياروى  وكىذلك الوصىل إليى   كمىا أشىار الىبعض إلىى 

للمبانى التراثيىة الهامىة والمشىهورة الىي مصىر لبىر الحرىارال المختلفىة إم انية استعمال الصورة البصرية  

ء كان جامع أو كنيسة أو دير والذى يمثل ال ر وثقاالة وحرارة وهوية المجتمع المصرى  وكىذلك إم انيىة سوا

 وضع صور بصرية حديثة وشير للتطورال المروبطة بالعصر الحديث.

ا و بىول المسىتخدمين للعمىالل مىا بىين العملىة الور يىة القديمىة بعد إجراء ا ستبيان الثانى الخاص بمدى رض (2

لبالستي ية الحديثة  للى سبيل المثال لملة العشرون جنيها ووجود نفس الجامع بالقديم والحديث وهىو والعملة ا

جامع محمد للى بقلعة صالح الدين بالقاهرة ول ن بوضع بصرى ولقطة منظورية مختلفة  وذلك بعىد صىدور 

ي ا سىتبيان حيىث وصىلت الحديثة ووناولها با سواق حيث أورىب أن النسىبة ا كبىر مىن المشىاركين الىالعملة  

العمالل الور ية القديمة لن العمالل البالسىتي ية الحديثىة   نحو د أشاروا إلى الرضا والقبول    %81النسبة إلى  

ولال تهىا بهويىة المجتمىع والصىورة نظراً للنسب الجمالية وا لوان المختارة وحجم العملة والصورة البصرية 

 البىوليمر  ةمىن خامىوم لملهىا    ىلبعض لجودة العملة البالستي ية الجديدة والتالذهنية العالقة بالرغم بعدم ان ار ا

لبالستي ية بهدف رالع معىدالل جىودة أوراق النقىد المتداولىة بالسىوق المصىري  إذ وتميى  النقىود البالسىتي ية ا

مىر الفئىة وطول العمر االالتراضي الذي يصل إلى نحو ثالثة أضعاف ل  ة والسمك ا  لبالمرونة والقوالحديثة  

 ولدم التىأثر بالميىاه وصعوبة ال تابة لليها  وتمي  بمقاومتها العالية لالوساخ والرطوبة  ية  كما أنها  الور ية الحال

ا ووحويلهىا إلىى أشىياء مفيىدة التي انتهىت صىالحيتهالعمالل البالستي ية الحديثة  يم ن إلادة ودوير  والغسيل  و

 .أخرى
 

 قبلية:توصيات خاصة بالدراسات المست -6/3

ضرورة العمل المستمر للى الولى ال امل للمجتمع من خالل ا بحاث والرسائل العلميىة وكىذلك مىن خىالل   أوالً:

ثقاالى وما يحمىل مىن وسائل ا لالم المختلفة المرئية منها والمسمولة والمقروءة  لتوضيب مدى أهمية الموروث ال

 بين أالراد المجتمع ل ى يتوارث لبر ا جيال المختلفة.خلفيال واريخية مع ضرورة الحفا  للي  لن للم وولى 

الالزمة للى المدى القريب والبعيد لموضوع الصىورة البصىرية التىى ووجىد للىى   الدراسال المستقبليةلمل    ثانياً:

ستي ية أو حتى العمىالل المعدنيىة  وذلىك للىى مسىتوى المبنىى الواحىد العمالل النقدية وخصوصا الور ية أو البال

مستوى المحيط العمرانى حيىث وعتبىر العملىة هىى الشىئ المتىداول داخىل وخىارج البلىد للىى مىدار الو ىت         وللى

 وهى التى يجب أن وشير إلى حرارونا وهويتنا.

الحرالى مىن الحرىارال والثقاالىال ا خىرى  وذلىك  ضرورة البحث لن كل ما هو جدبد ومتطور دون النقل  ثالثاً:

ي موضوع وطور العمالل من حيث حداثة وجودة المواد المستعملة الىي صىنالة العمىالل  لمواكبة الف ر العالمى ال

 ولال تها بالبيئة وصحة ا نسان.

يمتىد إلىى آالف ضرورة الحفا  للىى الهويىة المصىرية الخاصىة بمجتمعنىا وإبىراز وراثنىا المعمىارى الىذى   رابعاً:

 ديم وراثى وحديث معبر لن روح العصر  الالحفا  للى السنين من خالل العمالل المختلفة والدمج بين كل ما هو  

الهوية يرمن ووحيد جميع الئال المجتمع المختلفة من حيىث الىدين أو العىرق أو حتىى اللغىة وحىت  ىوانين وأنظمىة 

 ق وزرع ا نتماء والتعاون بين جميع أالراد المجتمع.ثابتة وتبع الوطن  مما يحقق االستقرار والتواال
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