
Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 35, Jan 2020 

Received 18 September 2019; accepted 23 December 2019. 

Available online 30 Jan 2020 

 

32 

 

 جامعة القاهرة-كلية الهندسةب نتاج طالب العمارة علىتأثيرات التوجهات المعمارية 

 العمارة المصرية علىنتاج طالب العمارة في التسعينيات وفي الحاضر والتأثير المستقبلي  مقارنة

 أبو العالماجد محمد  د.
 جامعة الفيوم -مدرس كلية الهندسة

mma10@fayoum.edu.eg 

Copyright© 2022 by authors. Published by JUR, all rights reserved. Under the terms of the Creative Commons Attribution 
License 4.0 International License, the authors agree that this article remains open access. 

  ملخصلا
المعماري في الجامعات المصرية بالتوجهات المعمارية المختلفة، ففي فترات الحداثة وظهور معماريين كصالح  التعليمتأثر 

ماري في فترات مختلفة وغيرهم من المعماريين المصريين تأثر نتاج الطالب المع زيتون ويوسف بك شفيق ومصطفي فهمي
 السبعينيات والثمانينيات والذي اتضح بمدارس التصميم. في وخاصة

تلك المفاهيم وخاصة مع افتتاح مبني الهندسة المعمارية عام  بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ومع بدايات التسعينيات استمرت
تطبيق توجهات معمارية  مر الطالب في نفس النتاج معبسيوني متأثرا بميس فان دي روه، واست على دكتوره والذي صمم 1991

من  عبدالحليم ابراهيم بعد ذلك وغيرهما دكتورحسن فتحي أو عمارة  التوازي كتطبيق لفكر المهندس المعماري علىة محلي
التوني ر سيد دكتوفكار كريستوفر الكسندر في احترام المكان والتي استمرت من خالل مصفوفات المرتبطين بالمكان وتطبيقا أل

 ت ما بعد الحداثة والعمارة االنسانية.لعمران، وكذلك تأثيرافي العمارة وا
أبو طارق لمعماري فكار العمارة التفكيكية من خالل ثورة المعلومات ومن خالل محاضرة لوفي منتصف التسعينيات بدأ نقل أ

حد توجهات ما بعد لحداثة وأوالتشكيل وكسر لمفاهيم اين أحدثت نقلة نحو عمارة التكو -بكلية الهندسة جامعة القاهرة -النجا 
الثابتة والتشكيالت  الموديالت علىالحداثة، وبدأ تغير نتاج طالب العمارة من الحداثة والمفاهيم الوظيفية كأساس مع االعتماد 

 مفاهيم التحرر والتشكيل. إلىالصندوقية 
ي المحيط العمراني في الحاضر، ذلك ف واتضح ابعد خمسة وعشرين عامتشكيل وتكوين العمارة في مصر  علىما سبق أثر تبعا 

 عوام.لذي يتأثر ويؤثر في العمارة بعد أعماري امال والتعليممما يتضح منه أهمية مراجعة النتاج 
الوظيفة  غيابيتضح تأثر نتاج طالب العمارة بالجامعات بعمارة التفكيكية وخاصة عمارة زها حديد وغيرها و الحاليوفي الوقت 

 إلىوتكوين الكتل والتي أعطت تحررا وصل االلي سيطرة تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب لضافة إلوسيطرة التشكيل با
 عمارة الفضاء والبناء بالمريخ.

نقل كامل من الغرب  إلىرتباط بالمكان والهوية والوظيفة مر من تحوالت العمارة المصرية من االوتأتي خطورة هذا األ
رأفت في محاضرته بنهاية عام  على الدكتورالمعماري  إليهذي دعا لوظيفة وسيطرة التشكيل، والاالنفصال عن المكان وغياب او

 والذي أثار بها مبدأ التحرر نحو التشكيل. "بين الحدسية والنظامية" 2016
لذي يحملها اوعمارة المستقبل  علىلحفاظ المعماري ل التعليمثوابت في  علىيتطلب تغيير بعض المرجعيات والتأكيد  وبالتالي

العمارة المصرية  علىالمعماري للحفاظ  التعليممصفوفة مرجعية تدعم منهج و إلى، وتصل الورقة البحثية اليومويصيغها طالب 
 .للمكان""العودة للجذور مع مواكبة متطلبات العصر المالئمة  علىالهوية ويقوم المنهج  علىبالمكان والتي تحافظ المرتبطة 

  المعماري. التعليم -النتاج المعماري –التوجهات المعمارية :الكلمات المفتاحية

 مقدمةال
النتاج المعماري والعمران مما يستوجب دراسة  علىشهدت مصر العديد من التغيرات في السنوات الماضية وأثر ذلك 

، ي المستقبلياج المعمارتأثر النت إلىي يؤدي بدوره نتاج الطالب بكليات العمارة لقوة التأثير والذ علىتلك التأثيرات 
وتعتبر مدرسة التفكيكية من أكثر المدارس تأثيرا وخاصة أعمال زها حديد، والذي ظهر التأثر بها في مشروعات 

 .التخرج بالكثير من كليات العمارة بمصر

 البحثية اإلشكالية
عمارة المستقبل  علىذلك وتأثير  التوجهاتيكية كأحد في " توجه طالب العمارة نحو التفك صياغة المشكلةيمكن 

 علىللحفاظ  منهج ومصفوفةواالنفصال عن المكان وغياب الهوية المصرية والعمارة المحلية مما يستوجب ايجاد 
 العمارة المصرية".

 أهداف البحث
معماري حفاظا ال للتعليم العمارة المصرية بوضعها كمحدد علىمنهج ومصفوفة للحفاظ  إلىالوصول  إلى يهدف البحث

 بالمستقبل. العمارة ىعل
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 :إلىباإلضافة 
 المعماري. والتعليم نتاج طالب العمارة علىثرت أحداث أو ترصد مؤثرا -
نتاج الطالب بما يحقق عمارة مصرية مستقبلية  علىتحديد نقاط التحول والتي يمكن رصدها لتجنبها في المستقبل للحفاظ  -

 تعبر عن المكان.
 التشكيل والبعد عن محددات المكان والمتطلبات الوظيفية.بمام ل الطالب كفكر وعمارة وكاهترصد تحو -
 مراجعة تأثير التطور التكنولوجي وعالقته بالمنتج المعماري للطالب. -

 منهج الدراسة
 الطالبنتاج  لتاليوباقسام العمارة بأوالتعلم  التعليمحددت الدراسة مجموعة من المؤثرات وصنفتها كمؤثر رئيسي في عملية 

 :اليكالتوهي 
 سياسية واقتصادية. أثيراتت -
 .التعليميةتطورات ادارية وتخطيطية مرتبطة بنطاق العملية  -
 تطورات النتاج المعماري العالمي والمحلي وتأثيراته. -
 تفاعالت معمارية ونشر ثقافات. -
 توجهات ومدارس فكرية. -
 ماتية.التطور التكنولوجي والثورة المعلو -

ممارسة المهنية في صياغة معماري معبر عن طار تكاملي للاستخلص من عناصر أساسية إلات ثيرلتأذلك التصنيف ل
 التعليموضعت منهج شمل اإلطار التكاملي لممارسة المهنة ومن قبله  والتي2004عام  أحد األطروحات منالهوية 

: النقد ة من العناصر وهيوشمل االطار التكاملي مجموع كعملية انتاجية وعملية مستمرة وليس عملية استهالكية
 التنظيمات اإلدارية والتشريعيةالنشر، وف وإلىالمعماري، المسابقات المعمارية، نشاط البحث العلمي، حركة الت

قدرة  علىوصياغته المهنية والتي تؤثر  ةودور ما سبق في تشكيل توجهات المعماري الفكري ،(2004أمين، )
 لظروف التغيرات الزمنية والفكرية. عناصر مؤثرة، مع اضافة ععن هوية المجتمالتعبير  علىالمعماري 

 :إلىمن ذلك انقسمت الدراسة 
 .التعليميةتغيرات بالعملية  إلىدراسة المؤثرات المتنوعة والتي أدت  الجزء األول:
 من خالل المؤثرات السابقة. التعليميةتحليل وتحديد تغير العملية  الجزء الثاني:

المعماري ونتاج  التعليماط فاصلة في تاج الطالب وهي نقراحل التحوالت للنتنتاج مل واستحلي ء الثالث:الجز
 .الطالب

 استنتاج منهج لتحليل المؤثرات وعالقتها بالنتاج الطالبي. الجزء الرابع:
 .الحاليةدراسة مقارنة بين النتاج الطالبي خالل فترة التسعينيات والفترة  الجزء الخامس:
 .الحاليةتأثير للنتاج الطالبي في الفترة لمستقبل العمارة ك تصورات اط ووضعبناست الجزء السادس:
كتأثير نتاج طالب العمارة كمؤثر من العملية  العمارة المصرية علىلحفاظ لمصفوفة منهج واستنتاج  الجزء السابع:

 م العمارة المصرية.ابأقس التعليمية
 

 :نطاق الدراسة
ومقارنة ذلك بنتاج 1998عام  حتى 1992 عام عمارة في الفترة مننتاج طالب اللبحث في دراسة يتحدد نطاق ا

 .بكليات الهندسةمن خالل مشروعات التصميم المعماري  2018 حتي عام 2011عام من  الطالب
 جمع المعلومات مصادر

 :ع معلومات من خالل عدة مصادر كما يليجم علىاعتمدت الدراسة 
 .1998عام  إلى 1992عة القاهرة من عام معمارية بجامقسم الهندسة الزيارات معارض  -
 .2018عام  وحتى (العدد الرابع)1986مجالت قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة من عام  -
 .إلىالتوثيق بالتصوير لمشروعات طالبية في فترات مختلفة بالتسعينيات والوقت الح -
لصور مشروعات من خالل شبكة  ل جمعمن خال إلىالح طالبية بالعصرالقسام العمارة والمشروعات معارض أ -

 .العمارة بالجامعات مقساأعضاء هيئة التدريس بأالمعلومات الدولية والتي يتم نشرها بواسطة 
ي ة العلمية المصاحبة لحفل توزيع جائزة حسن فتحالندو منهاالمعماري و التعليم تطرح قضيةحضور ندوات  -

 .2016ماريين المصرية عام سالمة بجمعية المعأشرف  /ضرة د، محا2016عام  بمكتبة االسكندرية
ية التعليمالتواجد والدراسة بقسم العمارة، والعملية ية بجامعة القاهرة في التسعينيات بحكم التعليممقارنة العملية  -

يميات جامعات واالكادللعديد من ال عضو منتدببالجامعات المصرية والمعاهد بحكم التواجد كعضو هيئة تدريس و
 اآلن. وإلى 2010مدار سنوات من عام  على هدوالمعا

 وفيما يلي عرض البحث
 النتاج المعماري علىروف المؤثرة الظ 1

شملت العديد من  ماري والتي أثرت وغيرت في الفكر حيثتعددت الظروف والمؤثرات المحيطة بالمجال المع
ية، التعليمالعملية  المرتبطة بنطاقخطيطية الدارية والتة، والتطورات االمجاالت كالتأثيرات االقتصادية والسياسي
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 كتب ومحاضراتصدور معمارية ونشر ثقافات والوتطورات النتاج المعماري العالمي والمحلي وتأثيراته، والتفاعالت 
 التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية. فكرية وبخالف، وتغير التوجهات ومدارس معمارية

يما العمل المعماري في الجزء الذي يليه، وف علىيتم عرض تأثيرها  منفصلة ثم الظروف إلىء يتعرض ذلك الجزوس 
 يلي عرض ألهم الظروف المؤثرة.

 

 تأثيرات سياسية واقتصادية 1/1
تطويرها وهي قيام  علىوضع صالح زيتون ستة أحداث أساسية ساهمت في قيام عمارة القرن العشرين وعملت 

رة الصناعية مع األحداث السابقة لثانية وحرب أكتوبر وتفاعالت الثوتين األولي واربين العالميالفرنسية والح الثورة
السياسية حداث شهدت مصر العديد من األف ،(1993،)زيتون نوالتقدم العلمي المذهل الذي شمل حياة االنسا

ام ع ادي وحتي استرداد سيناءتصقحرب السادس من أكتوبر وما عقبه من مفاهيم االنفتاح اال واالقتصادية  بدء من
انتهاء االتحاد السوفيتي وتأكيد مفاهيم بسقوط حائط برلين و انهيار الشيوعيةهمها ، وتلي ذلك أحداث عالمية أ1982

 .(1999)يسين،  ومفاهيم العولمة الديموقراطية وتبادل الحريات
 2008لعالمية وخاصة بدبي عام االزمة ا ىوحتاستمرت تلك المفاهيم مع النمو االقتصادي في منطقة دبي والخليج 

 سواق وما يتبعه العمل المعماري االتزان لمواصلة البناء.ت األوبعدها حاول
وحتي  2013عام  إلىك حالة من عدم االستقرار استمرت عقب ذلوأ 2011قامت بثورة في بدايات عام إال ان مصر 

دوده هو ن ذلك كان مرل من مصر إال أادت أن تناحو مؤثرات خارجية وداخلية أربدأت مصر في خوض معارك ن
 .حتي بدأت تستقر وتخوض مسار التنمية مرة آخري التنمية والبناء لفترة وجيزة تأخر

 
 يةالتعليمتطورات ادارية وتخطيطية مرتبطة بنطاق العملية  1/2

مرتبطة بالعملية ورات اللتطوا خاص العديد من األحداث شكل المعماري ب والتعليمفي مصر بشكل عام  التعليمشهد 
تركزت في قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة في تولي العديد من وحتي اآلن والتي  1981منذ عام ية التعليم

عام بسيوني  علىة كالدكتور/ مدرسة الحداثينتمون لساتذة مجالس األقسام والتي انتقلت من أ األساتذة المتميزين لرئاسة
ن ساتذة مفعي كأد./ زكية شا إلى الوووص -رة بمصرساتذة العماأهم حد أأ –أفت ر علىتور/ ومرورا بالدك 1981

والتي شهد في  1995ن وصلت رئاسة مجلس القسم للدكتور/ عمرو نعمان عام أ إلىجيل العمالقة وعمارة الحداثة، 
رات الطالب ي لعرض تصوعضاء هيئة التدريس من خالل مؤتمر طالبأعهده نقلة نوعية في تفاعالت الطالب مع 

 .1997التصميم المعماري عام  وديوهاتستوأالقسم لتطوير 
للجامعات الخاصة كخط جديد  1993عام  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسوفي خالل تلك التطورات تأس

 1985صر عام مدارس اللغات بمخلفية تأسيس  على إليهاالجامعات والمعاهد بدأ التوجه المصرية وتالها العديد من 
 المعماري. التعليمم والتي أثرت تبعا في مفاهي

مستوي مصر والتي أثرت بدورها في  علىفروع  سبعةانفصال فروع جامعات اقليمية لعدد  2005وشهد عام 
والتي  2006ية، وتلي ذلك تفعيل متطلبات هيئة ضمان الجودة واالعتماد عام التعليمالتوجهات الجامعية وتالها 

 .يةالتعليمعملية الجودة في ال إلىللوصول  اديير لالعتموضعت معا
المعماري الكثير حيث  التعليمكلف  مني والذياألستقرار االعدم من حالة  حدثوثورة يناير  2011عام  ومع بداية

انتقل ثر في انهاء مفهوم استديو التصميم المعماري وأوقات تفاعالت الطالب مما في أ للتعليمبواب الجامعات أ تأغلق
في  بدورها وهو أحد أهم اآلثار السلبية والتي أثرت اآلن حتى المنزل وبال عودة إلىمن الكليات ء المشروعات انها

 بعد. االنتاج فيم
مصادر رزق للعديد من المكاتب  إلىمن المكاتب لدعم الطالب وتحولت  تدخل العديدالحديثة أهم اآلثار  منو

تفات حرر للطالب وعدم االلهيم التطور مفاوتزمة االقتصادية أللمعماري واياب استديو التصميم اوخصوصا في غ
 .سيطرة المفاهيم المادية إلىة وبعض مبادئ المساواة باإلضافة العام للقواعد

كان األكثر تميزا حيث اعتمد قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة من االتحاد الدولي  2017و 2014ن عامأال إ
معات عالمية من العديد من وتوكوالت تعاون مشترك مع جاالقسم وعالميته وتلي ذلك برؤشر لتطور للمعماريين كم

 (28ص : 2018 ،مجلة قسم الهندسة المعمارية  ) الجامعات المصرية

 
 تطورات النتاج المعماري العالمي والمحلي وتأثيراته 1/3
س عضاء هيئة التدريأواضحة يتناولها  ورؤىمثلة جلية ر أتظهفكار الطالبية حيث ثر المباني والعمارة المحيطة باألتؤ

بداية بومدارس، من ذلك جاءت مدينة الجونة منذ تأسيسها  ورؤىحو مفاهيم معمارية كنماذج لشد وجذب الطالب ن
 رامي الدهان.ارية لعمارة حسن فتحي وبتطبيقات م./التسعينيات كمثال واضح لتطبيق مفاهيم معم

طالب من الل القاهرة كنقلة نوعية وتحوالمعمارية بكلية الهندسة جامعة  اح مبني قسم الهندسةوافتت 1991وجاء عام 
 التعليمتقال كلية الهندسة ومما يؤكد انمباني غريبا وسط  دومدرسة الحداثة والذي يب إلىمباني يوسف بك شفيق 

 مرحلة جديدة. إلىالمعماري والطالبي 
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كافتتاح  ةذوي رؤي عديدمختلفة ومعماريين العالمية والمحلية لمدارس معمارية تلي ذلك افتتاح مجموعة من المباني 
وكذلك  حمد ميتو كمفاهيم واضحة لعمارة التفكيكيةأ دكتورعمال وأ 1997بالباو لفرانك جيري عام بجوجنهايم  متحف

لك بعض كذو Internationalizationكمحاولة لتنميط عمارة العالم  Super modernism المسمىاالتجاه 
اح مكتبة افتت بخالف ،(2005) عبدهللا،  2004و 1994ترة بين أعمال م./رائف فهمي ود./تامر الجبلي في الف

النقيض افتتاح مجمع وموقع الجامعة  علىو، 2002االسكندرية وتأسيس مشروع المتحف المصري الكبير عام 
 .عماري من مدرسة احياء التراثالحليم ابراهيم كمبدع دكتورللمعماري  2008بالتجمع الخامس عام  الجديد االمريكية

منها ة ويبيوت الثقافالالعديد من بدايات أنشطة مجتمع المعماري شهد ال 2011التحرر بعد عام التنوع و ومع حاالت
هم المراكز الثقافية ين أحد أعصام صفي الد يد المعماري المعلم على 2016 عام المصري ح بيت المعماراافتت

 الكثير من المراكز الثقافية والتي انتشرت بمصر. إلىفة باإلضا

 عمارية ونشر ثقافاتتفاعالت م 1/4
حيث جاءت مجلة  ،فكارل نشر الثقافة المعمارية ونقل األعوامهم أحد أ ية والمجالت والمحاضراتمعمارلكتب التعتبر ا

نشر الكتب  إلى، وتو1983رية منذ عام بية المعماعمال الطالجامعة القاهرة كموثق للثقافة واألقسم الهندسة المعمارية ب
والظالل للدكتورة/ زكية  الظل المؤثرة بتلك الفترة وهما الكتبن من أهم حيث نشر كتابا 1997رية وخاصة عام المعما

نسمات عبدالقادر ويحمل الكتابان العديد من  ة النسيج والطابع للدكتور سيد التوني والدكتورةإلىاشك كتابشافعي و
 وماتمعلال علىالحصول  ضمانحاضرات لاهتمام الطالب بتدوين الم علىثرا اعمة للطالب إال أنهما أاألفكار الد

، مما يؤكد استيعاب المعلومات وخاصة في الجامعات خارج جامعة القاهرة علىثر تباعا أمن الكتب والذي  راواألفك
 مفهوم استخدام الطالب الخاطئ لمصادر المعلومات. على
طر وتحوالت األهم نقالت أحد أ 2004حاضرته بجامعة القاهرة عام وم 2002و1995تشارلز جنكز عام  اباكت ءوجا

 Fractals  (The Fractal Geometry of Nature)مفاهيم  جنكزحيث عرض لعمارة الحاكمة لالفكرية 
(Jencks, C.،2002)–وأنه  ليتطبيقات الحاسب اال يةهمأو - .(193 : ص2007، رأفت) الهندسة التفتيتية في الطبيعة

ت ره من المعماريين، وكانوغي فرانك جيري في أعمال تم االستعانة به يبشدة في العمل المعماري والذ اصبح داعمأ
محاضرة  1997عام ومن قبلها  فكار التفكيكية وخصوصا لدي الطالب بمصرخضر ألاضرة بمثابة ضوء أتلك المح

 الفاعلياتبالعمارة، وشملت  التفكيكية رة حيث عرض مفاهيمالقاهبجامعة هندسة كلية الب ألقهاوالتي بو النجا طارق أد./
 .التوالي علىة حسن فتحي وعمارة الحدائق شهاب مظهر بمدرستيهما كعماررامي الدهان و المهندسين

العمارة بين )بعنوان بمصر المصرية  محاضرة بجمعية المعماريينعوام الماضية في األرأفت  على وألقي الدكتور
لتشكيل ووصوال امفاهيم التحرر ب علىالعمارة وأكد في عية( وعرض نماذج كاملة للتشكيل النظامية والحدسية االنطبا

 ية.الديناميكالعمارة  إلى
تحوالت الفكر والتحرر والبناء ألعوام عديدة في المستقبل  علىواكدت محاضرة د./ سامر السياري لعمارة المريخ 

عكس مفاهيم محلية العمارة واالرتباط  علىرض رض وغياب االرتباط الوثيق باألاألمفاهيم التحلق فوق والتي تحمل 
 مر العصور. على عمارية آخريي ينادي بها اصحاب توجهات مبالمكان والذ

يدة بنقطة تحول جد 2019عام  ارفاني بالجامعة األمريكية في ابريل من وأليخاندروجاءت محاضرة نورمان فوستر ثم 
خلفية المباني العمالقة الزجاجية بمصر والتي تشكل صوب حرارة  علىلدي المهندسين  التعليمبنقص  لتصريحهما

 و البيئة المحيطة.أ هيبة بما ال تالئم المكانر

 توجهات ومدارس فكرية 1/5

امن معها انينيات وتزبداية الثم حتىنتاج طالب قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة  علىسيطرت عمارة الحداثة 
 بالتعليمواجتماعا ، ضراءوالعمارة الخبهاء بكري وكذلك مفاهيم العمارة المتوافقة عمارة حسن فتحي والتي تبناها د./

 منتصف التسعينيات. حتىتذة العمارة اسنتاج الطالب كاقتداء بأ علىا أثر مدارس آخري مم إلىإلضافة با
اعتبرها الكثير آنذاك صممتها زها حديد والتي والتي  بألمانياطفاء فيترا محطة امشروع ومع بدايات التسعينيات افتتح 

 غريبة.عمارة أنها 
أن متخذي القرار ليسوا من المعماريين  ارة بمصر للمحاور عدة أهمهاالتبعية للفكر الغربي للعم وحدث نوع من

 إلىفي القرن التاسع عشر والذي ظل مؤثرا  وارتباط التقدم بالفكر الغربي خالف وفود مهندسين أجانب لمصر سابقا
هم للفكر ن بالدراسة خارج مصر وتجسيديومنا هذا وكذلك تأسيس شركات ومكاتب أجنبية بمصر خالف قيام معماريي

غنيم، ) ء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واللذين طوعوا الفكر الغربي بعيدا عن الواقع المحليالغربي وكذلك أعضا
 .(208 ، ص2005، عويضة &

 إلىمن مدرسة الحداثة والوظيفة  بجامعة القاهرةهندسة كلية المشروعات التخرج ب تحولت 1996ومع بداية عام 
آلخر يحمل مفاهيم عمارة المستقبل، وتبادلت ارة التراث واحمل المحلية واالقليمية وعممدارس متنوعة بعضها ي

 إلىأن وصلت التجربة  إلىلعديد منها بالقاهرة واستمر ا خرجمشروعات الت علىالمدارس الفكرية بين القائمين 
لخدمة وتنمية  كتجارب 2017للثقافة عام  علىبالمجلس األ طالبها مشروعاتهم عرضاالكاديمية البحرية والتي 
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دعم  لمفاهيم  1996الحليم ابراهيم عام د. عبد هي إحياء لتوجهات يمن ونس وأ التي دققها دكتورتمعات والمج
 .، والتي ظهر بعض منها في بداية التسعينيات قبل ذلكية للمجتمعاتتخرج الطالبالت وعامشر

 حليةوي للعمارة المميتو كمنافس ق ة دكتور أحمدوعمارذلك جاءت توجهات التفكيكية وعمارة زها حديد بعد و
 2019من عام  وبأبريلفة، مستويات كثيرة وبأماكن مختل علىطالب العمارة  والمتوافقة بمصر، حيث جذبت التفكيكية

الجامعة األمريكية بمرور  احتفالياتوذلك في إطار  التعليمنورمان فوستر عن العمارة المصرية بنقص  تعليقاتجاءت 
 تأسيسها. علىة عام مائ

 

 ور التكنولوجي والثورة المعلوماتيةتطال 1/6
-MSنظام التشغيل  تفعيلجال البناء والعمارة فمنذ تعتبر الثورة المعلوماتية أحد أهم المؤثرات في الحياة وخاصة في م

DOS  وبدايات برنامج الرسم المعماري  1981عامAutoCAD 1  مع م كله ووالعمارة في تأثر بالعال 1982عام
االلي باستخدام الحاسب  حين سمح لبعض الطالب 1996قاهرة يقاوم التأثرات حتي عام رة بهندسة الظل قسم العماذلك 

 .اء المعماري والرسومات التنفيذيةشنبمواد اإل
 علىا وقدراتهااللي قسام العمارة تأثرت بقوة بموجات تطور التكنولوجيا وبرامج الحاسب إال أن العمل العماري وأ

 .أساس في البناء بالعالم كله العمارة البارامتريةأن أصبحت  إلىب الطالب نحوها ابداع التشكيل مما جذ
زاد انتقال المعلومات  ،شبكة المعلومات الدولية وظهور محرك البحث جوجلل 2004 امع محركات البحث وبزيادة

وره في النتاج لمعلومات وبشكل واضح أثر بدات لدي الطالب وتوقف االطالع والبحث في الكتب عن اوالمشروع
 .تصميمالمعماري وال

 نتاج الطالب. علىتأثيرها  التاليء وسيتم تحليل في الجز العمارة علىالمؤثرة مما سبق تم استعراض الظروف 
 

 دراسة عالقات الظروف المؤثرة بنتاج الطالب 2
 لي:نتاج الطالب المعماري كما ي علىيشمل هذا الجزء تحليل تأثير الظروف المؤثرة السابقة 

 نتاج الطالب: علىسية واالقتصادية تأثير تغيرات الظروف السيا 2/1
هم االحداث الداعمة للطالب من حيث رفع الديموقراطية في التسعينيات أحد أار وانتص تأتي تغيرات وسقوط الشيوعية

ب الفكري من الالعنصر الهام وهو تحرر الط إلىدريس والتي شهدت تطور في ذلك باإلضافة التواصل مع هيئات الت
 فكار المستقبلية.المدارس المتحررة واأل إلىالمدارس التقليدية 

مني في انتقال تفاعالت طالب القسم والعمل وعدم االستقرار األ 2011بعد عام  صروأثرت الظروف السياسية بم
حات بي لتقليل مساالنتاج الطال علىثر ل مما أيم المعماري والعمل بالمنزالجماعي وتبادل خبرات استديو التصم

 التفاعل العلمي والفني.
 الطالب:نتاج  علىاالدارية والتخطيطية  تأثير التطورات 2/2
أساتذة أكثر  إلىالشخصية  صرامة إلىباإلضافة فكار مدرسة الحداثة رئاسة األقسام من أساتذة يحملوا أانتقال ء جا

الوقت  بعقد لقاءات طالبية لتبادل االفكار مما أثر معمح مفاهيم تحرر األفكار مما س زيادة إلىألفكار الطالب  قبوال
 ا مما ال يالئم طبيعة وثقافة المحيط.ارة التفكيكية وغيرهبعض التوجهات كالعم علىساتذة العمارة لسيطرة أ
د األعدامواكبة  علىم قدرتها نشاء الجامعات والمعاهد الخاصة التأثيرات السلبية في كثير من األوقات لعدوكان إل

 .المدرسيةمراحل بالثورات وعدم االستقرار وخاصة بال التعليمتأثر  أو ضعف مستوي الطالب أو يرةالكب
هيئة ضمان الجودة واالعتماد بمحدداتها للتقييم واالمتحانات والتي تضع معايير تلزم بها هيئة التدريس تتطلب ءت وجا

أخل بمفهوم تمكن الطالب  المنهج بالتساوي مما أجزاء جميعشمولها ل كاملة معرات اختبتقييم ألسئلة االتحديد درجات 
 داء والنتاج.ية في الفهم واآلة الحقيقيس الجودالمرحلة العددية الكمية ول إلىوتحوله 

 نتاج الطالب: علىالعالمي والمحلي تأثير تطورات النتاج المعماري  2/3
مثال وصورة  إلىبالباو  فتحول متحف جوجنهايم بمدينةتتاح المباني من المؤثرات، تعتبر المسابقات المعمارية واف

حمد ميتو، فأصبحت التفكيكية جاذبة للطالب لغرابتها أ/ود. الطالب خالف أعمال زها حديد ذهنية لدي كثير من 
 خص.لعمارة باأليل في العموم ولطالب اصبحت مواكبة ألفكار الجالفنية والتي أ للوحاتولتحررها ولقربها 

 الجامعة األمريكيةفرع ابراهيم ومشروع  عبد الحليمة وأعمال د./يية كمكتبة االسكندرعماراالعمال المإال أن بعض 
ة إال إنها تدفع العمل المعماري بشكل ما أو بآخر الخامس انطلقت تجذب نسبة ال بأس بها وإن كانت قليلبالتجمع  يدالجد

 المستقبلية. العمارة المصرية إلىللوصول 
 نتاج الطالب: علىثقافات وتأثيرها ة ونشر الالمعماري التفاعالت 2/4

وجذب نحو عمارة  Fractalsية والتشكيل وعمارة محاضرات تشارلز جنكز وكتبه ضوء أخضر للتفكيك مثلت
 Zigzag and Shardsباختالفه كفكر استعاري موضوعي كالتشكيالت المتعرجة والمكسرة  التشكيل للطالب

كقاعة  Collisions and Inclinationsبرلين أو كتشكيالت التصادم والميول ليبسكند بلدانييل  اليهوديكالمتحف 
االستعارية الشكلية أو التشكيالت  (.205-202 ص:2007رأفت،) فرانك جيري بلوس انجلوسوالت ديزني للموسيقي ل

 البيولوجية )الحيوانية، النباتية،...الخ( أو االيكولوجية.
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تدوين الطالب  عدم مننظريات وأسس إال أنها زادت ومع أنها تحمل تدوين علم و وجاء نشر كتب معمارية
 المعلومات وليس فهم المعلومات وادراكها. معج علىلمحاضراتهم وبدء االعتماد 

بمثابة حجر الزاوية لكسر عمارة الحداثة والتقليدية والمحلية  1997طارق نجا وخاصة عام وكانت محاضرات د./
 ر التشكيل.كية لدي الطالب ومفاهيم تحرة وبداية لعصر عمارة التفكيبهندسة القاهر

 
 رية وعالقاتها مع الطالب:الفكارس تأثير التوجهات المعمارية والمد 2/5

اثرت المدارس المعمارية في النتاج الطالبي حيث كانت تحمل مفاهيم عمارة الحداثة ثم انتقلت لمراعاة الظروف 
وصلنا  وحتىابراهيم  عبد الحليمالمكان وأعمال د./عمارة  ومن قبله حسن فتحي ثم تأكدتالمحلية كعمارة بهاء بكري 

 مة والتحرر والعمارة التفكيكية وأعمال زها حديد.جاءت مفاهيم العول ما بعد الحداثة ثم إلى
 من ذلك تأثر الطالب في ظل الظروف المحيطة وغياب بعض مفاهيم الهوية والمحلية.

 

 ج الطالب:تان علىنولوجيا وتطورها التك تأثير تطبيق 2/6
واالبداع الحر لجميع التصميمات،  اليدويم والرس باإلظهاراعتاد الطالب لعرض مشروعاتهم في بداية الثمانينيات 

شهد قسم الهندسة المعمارية نقلة مبدئية في مواد الرسومات التنفيذية كسابقة االلي بدايات استخدام برامج الحاسب ومع 
 .لىالحاسب اإل الستخدام 1997من نوعها عام أولي 

ليدية في الخروج من األشكال المنتظمة التقااللي  استخدام وتطبيق مفاهيم التحرر وامكانيات برامج الحاسب توالىثم 
 الخارجي.اشكال عمارة المريخ والفضاء  إلىوتفاعال ووصوال اشكال أكثر تحررا  إلىوالتي تمثل عمارة الحداثة 

 
 القة بالمدارس المعمارية:ل تحوالت النتاج الطالبي كعمراح 3

الطالبي كما  المشروعات والنتاجت والحتوالمسئولة عن  ةوالعالمات المميز المحورية النقالتمما سبق يتضح بعض 
 يلي:

 (:1991 وحتىالحداثة العالمية تأثير عمارة الحداثة )بدء من  -أ
ندسة المعمارية ح وجليا في افتتاح مبني الهداثة والتي تم تطبيقها بوضوتعتبر المرحلة األولي من تأثيرات عمارة الح

 بجامعة القاهرة.
 (:1997 وحتى 1991ن عام ثة )مالحداعمارة ما بعد  -ب

طارق ابو النجا مع نشر كتب والتي شملت محاضرة د./ 1997عام  حتىوالتي تحددت تلي ذلك المرحلة الثانية 
 الحداثة. بتطبيق افكار عمارة ما بعد والسماح لطالب قسم العمارة معمارية وافتتاح جوجنهايم بالباو

 (:2008 وحتى 1997( )من عام )العولمةالعمارة العالمية  -ج
وتطور المفاهيم المعمارية ومصاحبة ذلك I Phoneواستخدام جهاز تأتي المرحلة الثالثة والمواكبة لتطبيقات االندرويد 

 .الجديد للجامعة األمريكيةلحرم الجامعي لثة، وافتتاح الفية الثااألدبي والسوق العالمية وبدايات  ألزمة
 (:2016 وحتى 2008من عام الذكية )العمارة  -د

  .2016 بعدكبداية وانطالق نحو مفاهيم جديدة  Augmented realityالواقع المعزز  ر مفاهيمتأتي مرحلة تطو
 :2050عمارة المستقبل  -ه

ب مفاهيم كسر الهوية واالنجذالتي تدعم ف الخارجية واالتصدي للظرو إلمكانيةاجعة للمر الحالييحتاج النتاج الطالبي 
العمارة المصرية، ليبقي السؤال  علىمنهج للحفاظ تطلب ة التشكيلية والتفكيكية مما يارعمنحو الخارج حيث سيطرت ال

 أكد في افتتاحيته بأن: والذيأين"  إلىبمقاله "العمارة المعاصرة من و 1987رأفت عام  علىالذي طرحه د./
 التاريخ حتمية الحدوث بحكم طبيعة التطور االجتماعي والتكنولوجي".  رات"دو

 :إلى نتهي بهوالذي ا
انسانية تبتعد عن الواقع  ةرومانتيكياتجاهات  عليها" التاريخ يعيد نفسه ونجد أننا نمر في فترة تغلبت 

بدائية  إلىكما ذكرنا  القرن التاسع عشر فهي تتجه بالتكتيكيةالعلمي التكنولوجي وهي أشبه ما تكون 
الماضي البعيد بمبادئه  إلىوع الرج إلىأو  ميةالتراكالوحشية، أو تقليد المجمعات العشوائية  إلىتقترب 

 صوره وتطبيقاته.أو 
هذا من ناحية، ومن ناحية آخري حولنا تطورات علمية واسعة في غزو الفضاء وفي بناء مدن بكاملها 

مجلة قسم الهندسة ) سطح الكواكب علىفي المحطات المدارية أو األرض وفي أبحاث مدن تقام  تحت
 (.19-17ص: 1987-1986، ارية المعم

 
 منهج تحليل المؤثرات وعالقتها بالنتاج الطالبي 4

 إلحدىرة توجه طالب العما علىعند دراسة نتاج طالبي للتعرف  تفعليهاتم اقتراح مجموعة من العناصر يمكن 
ا ورمرسة المعمارية كفكر معماري وسابقة بدء من التوجه والمدرالفترات، تلك العناصر استنتجت من المؤثرات ال

 العناصر: عرضطرق العرض، وفيما يلي  إلىتطلبات التصميم والتشكيل ووصوال بم
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 المدرسة المعمارية -أ
يمثل الفكر المعماري حجر الزاوية لتحليل أي مشروع حيث أن أفكار الحداثة تؤثر في المشروع خالف مفاهيم ما بعد 

 .مةأو العول والتفكيكيةلحداثة ا
 انواع المشروعات -ب

الثمانينات ارتبطت  وحتىمر الفترات، إال أن المشروعات في فترات الحداثة  علىروعات الطالبية المش تنوعت
بمفاهيم الحداثة والوظيفة بشكل قوي، خالف تأثير أفكار ما بعد الحداثة وثورة المعلومات بعد ذلك لظهور مشروعات 

 نامج المعماري.رة متنوعة في الوظيفة والبرمعاص
 ميمفلسفة التص -ج

التصميم  تأستوديوهاسبيل المثال ارتباط  علىارتبط الطالب في فترات عمارة الحداثة بالوظيفة وما تبع ذلك 
خالف  على International styleوالذي يعكس مفاهيم العمارة الدولية بسيوني  علىالمعماري بأفكار دكتور 

 ابراهيم. معبد الحلي د.أو المكان كمدرسة  االقليميةمحلية أو لمرتبطة بالعمارة الالتصميم المعماري ا توديوهاأست
  التصميم للمعماري الدكتور أحمد ميتو.    تكأستوديوهاويختلف ما سبق مع مدرسة التفكيكية وأفكار العمارة 

 حليل الوظيفة والعالقات الفراغيةت -د
ي الوظيفة بالمباني وما يتبع ذلك من ف قارس المعمارية وما تؤثره الحقا في فلسفة التصميم والمدايظهر التباين ساب

ما يلزم مراجعته وتحليله للوصول ك في نتاج الطالب ملالعالقات الفراغية ومدي تحقيقها ألسس التصميم، ويتابين ذ
 المعماري. التعليممدارس  اختالف علىمدي تأثير التوجهات المعمارية في النتاج الطالبي  إلى

 عالقات التشكيل - ه
الفكر وقد  علىاشر في نتاج الطالب بمدارس وتوجهات العمارة المعاصرة مما يفرض سيطرته يل بشكل مبيؤثر التشك

  .الوظيفة في سبيل اتقان التشكيل علىيطغي 
 التصميمية والموديالتاالنشاء  -و
تحليل من ذلك يعتبر  ة ومباني قابلة للتنفيذ،حقيق عمارة إلنتاجلتصميمي أساسا الموديول ا النظم االنشائية وشبكاتمثل ت

 -أحد أهم الركائز لفهم مشروعات التصميم المعماري، ألنه بالمالحظة  وعالقته بتطبيق النظم االنشائية نتاج الطالب
ميمية بمشروعات الطالب عن تبين انفصال كامل بين تطبيق النظم االنشائية والشبكات التص -في اآلونة األخيرة

 .ةلمعماريواألفكار التصميمات النهائية ا
 الطابع المعماري -ز

 بوضوح بين -والذي يؤكد الهوية المعمارية والتميز للعمارة -تظهر جدلية مراعاة الطابع المعماري المرتبط بالمكان 
وماتية وثورة اهيم وتأثيرات الثورة المعلالتناقض ونقل عمارة من الخارج تعكس مفاحترام خصائص المكان وثقافته، و

 هدم الهوية المعمارية. إلىي ؤدت االتصال والتي
م العمارة يتضح التوجه نحو العمارة الغربية والتفكيكية والتباعد عن األصول اومراجعة مشروعات الطالب بأقس

  والمشروعات. تاج الطالبيالمعمارية والهوية الثقافية، مما يجعل دراسة الطابع كعنصر مؤثرا في فهم الن
ط العمراني من خالل ثالث مراحل وتشمل مرحلة التكوين معماري لطالب العمارة بالمحيكيدا ألهمية اتصال المنتج الأت

، المحيط والنسيج العمراني، الموقع، ماعية والثقافية، البيئة الماديةكمحدد له عالقة بالتكوين الشخصي )البيئة االجت
سواء كان الجامعي أو ما قبله أو ما  التعليمحلة والمعتقدات( ويلي ذلك مر اليدوالتقيير، والقيم والعادات المحددات والمعا

 (Wahba, S،2005) بعده، والذي يؤثر بعد ذلك بمرحلة الممارسة المعمارية تحت التأثيرات الغربية ومؤثرات المحلية

 طرق التعبير المعماري -ح
ق الرسم، مية وأيضا طرلعالقات التصميالماضي من جودة التصميم وا اختلف جليا التعبير المعماري لدي الطالب عن

صبحت تنتج باالستعانة الكتل واللقطات المنظورية والتي أاالسقاط الهندسي ودراسات  تطبيقاتفيظهر اآلن ضعف في 
تصميم وتدقيق المعبر عن روح المبني والتصميم واالحساس بال اليدويبدال من اللقطات والرسم االلي ببرامج الحاسب 

 اغية.العالقات الفر
وليس مهاراته االلي التعبير المعماري مرتبطة بمهارة واتقان الطالب لتطبيق برامج الحاسب  صبحت طرقمن ذلك أ

 التخيل واالبداع.  علىفي تجويد العالقات الفراغية وقدراته 
 االظهار المعماري -ط

الرصاص األقالم باستخدام ظهار و االظام ومراعاة األلوان أنتاختلف االظهار المعماري وعرض المشروعات من اال
وتطبيقات البرامج منذ بدء االلي سيطرة برامج الحاسب  إلىالحبر وتأكيد الحرفية واالحساس بالمشروعات  أقالم أو

 .والرقمي ةالبارامتريالتصميم برامج  إلىالوصول  وحتى 3DS ،3DMAXبرامج 
 ة العمل المعماريبيئ -ك

الطالبي، حيث انتقل من الكليات والجامعات المصرية في فترات تاج الن علىمؤثرة  المعماري نقلة التعليمتديو شهد اس
والبعد االلي المنزل مع بدء تفعيل وتطبيق برامج الحاسب  إلىالحقا  عليهالثمانينيات والتسعينيات كما كان متعارف 

 ة.منية المؤثرللظروف األ 2011وخاصة بعد عام  اليدويعن اللوحات والعمل والتعبير 
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المتطورة  والرؤىالمستمر وتبادل الخبرات وروح التعاون وتحفيز األفكار  التعليمبي وتفاعل الطالذلك أنهي ال
التصميم المعماري والذي يدعمه استوديو  تعليم، وكذلك غياب دور النقد في والمتكاملة للتصميم المعماري بشكل خاص

بتطبيقاتها العالمية المختلفة مثل  "Reflective Practice Theory"ومنها نظرية  ونظرياتالتصميم من عدة مدارس 
The Student –Led Crit (،2004محمود.) والتي أكدت مفهوم استديو التصميم المعماري والذي يكون هو مكان العمل

 (H., & Dafni, I Goldschmidt,  ،2010 . ) 1.األساسي والتفاعل الطالبي والمجموعات وتحت توجيهات المعلمين

الب والذي يأتي بشكل مباشر مع كل ط علىتفاين يكن لهم دور صميم المعماري في أن المعلمتديو التساوتظهر أهمية 
المؤتمر الخامس في  نشرلبحث عن الحلول، كما اتضح ذلك سابقا وكما بعد طرح المشكلة مع ترك المساحة للطالب ل

 ا وذكر مجموعة من الباحثين ذلك كما يلي:إلىللبيئة المبنية بايط
“Students are given a design problem that allows them to direct their own learning 
through the search of potential solutions. During this process, teachers or 
experienced practitioners guide the students by questioning their design 
proposals during face-to-face tutorials and reviews…”)GOMES, D. ،2018) 

 Participatoryسابقا مفاهيم التصميم التشاركي  أشرف سالمة في العديد من كتاباته وعرض /د. وضحوكما 
Design  يظل المشاركين في حالة تفاعل طوال عملية التصميم من بداية المعرفة و االدراك وطرح المشكلة  بأن

 .(Salama, A،1995) وأخذ القرارات والتنفيذ ورؤية النتائج
لية الهندسة بجامعة مشروعات التصميم المعماري في فترة التسعينيات بكلعمارة لج طالب اا سبق سيتم استعراض نتامم

 أقسام العمارة بالجامعات المصرية.ب 2011بمشروعات التصميم بعد عام ذلك مقارنة القاهرة مع 
 

 مارة في فترة التسعينيات بالحاضردراسة مقارنة لنتاج طالب الع 5
من  يات والحاضر، وسيتم تحليل مشروعينية في فترة التسعينت الطالبالمشروعاذا الجزء مجموعة من رض هيستع
ومشروع التخرج وذلك من خالل المصفوفة السابق شرحها بالجزء السابق والتي تتدرج من المدرسة  الدراسةفترة 

اء ل واالنشت التشكيلعالقات الفراغية وعالقاالمعمارية ونوع المشروعات وفلسفة التصميم ومرورا بتحليل الوظيفة وا
 طرق التعبير المعماري واالظهار وتحديد بيئة العمل المعماري. إلىالتصميمية والطابع ووصوال  والموديالت

 اختيار حاالت الدراسة إلية 5/1
 :التاليالختيار المشروعات بحيث تتبع  إليةوضعت 

 رية.اختيار مشروعات من نفس قسم الهندسة المعما -أ
 .بانيوعية المركة في نمشتاختيار مشروعات  -ب
 .2011التسعينيات ومابعد  مشروعات من فترتياختيار  -ت

وكذلك لفرق مختلفة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة  1998عام  إلى 1992سبق تم تجميع مشروعات من عام  مما
 أو التطابق. ومالحظة التغير واالختالف ألدراك 2018 عام إلى 2016مشروعات من عام 

 لفرق الطالبيةري لم المعمات التصميمشروعا 5/2
وجه بكلية الهندسة بجامعة القاهرة واللذان يحمالن نفس الت الحاليةمشروعين من فترة التسعينيات والفترة  تم اختيار

 للمقارنة. اآلليات إحدىو حرفي، حيث يعتبر تثبيت التوجه كمركز ثقافي اجتماعي أ
 2011فترة ما بعد  فترة التسعينيات 

 مشروع تصميم مركز ثقافي اجتماعي روع مجمع سياحي ثقافي حرفيشم نوع المبني

 2016 1994 العام

المدرسة 
 المعمارية

  
مشروع يتبع مدرسة معاصرة متأثرة بتطورات الزمن مشروع يتبع مدرسة التصميم المحافظ المرتبط 

                                                           
1 "Design curricula in most design (and art) disciplines are centered on the studio. The Studio is a 
working space, but also a group of students who undertake design exercises, or projects as they 
are usually called, typically during one semester at a time, under the guidance of teachers who are 
experienced designers but only rarely expert educators". 
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 .لىق برامج الحاسب اإلوتأثيرات تطبي .بالمكان والمحيط العمراني

فلسفة 
 مالتصمي

  
 .الفراغ والمكانالعمارة الديناميكية كأساس لتميز  العمارة المحلية ومراعاة ثقافة المحيط. 

الوظيفة 
والعالقات 
 الفراغية

  
تمثل الوظيفة مرجعية أساسية من حيث وضوح 
العالقات الفراغية كمدخل رئيسي ومدخل فرعي 

ة وعناصر والوحدات األساسي وقلب المشروع
 ركة.الح

العالقات الفراغية مع وضوح  علىسيطر التشكيل 
مسار بيني رئيسي مع وضوح مداخل متعددة من 
جهات مختلفة، كما أنه توجد فراغات كالفصول تأثرت 

 خالف التوجيه. علىبالتشكيل 

ووحدات الشبكة الموديولية المنتظمة  علىاالعتماد  التشكيل
ع احترام التكرارية م تلمنتظمة والفراغاالتشكيل ا

الفناء  على، واالعتماد وقع والمحيط كمؤثرالم
 .كمصدر واضح وقلب للتشكيل

الشكل العام مع سيطرته مع عدم  علىاالعتماد 
والبعد عن الشبكة وضوح وحدات تكرارية 

ر الفاصل كقلب االمس علىية، مع االعتماد الموديول
  التشكيل.

نظم االنشاء 
وديول وم

 التصميم

سيطة غير المكلفة مع النشائية البيق األنظمة اتطب
االلتزام بارتفاعات في حدود الثالثة أدوار ألنه 
مركز ثقافي مجتمعي حرفي كنوع من تأكيد مالئمة 

 االنشاء للوظيفة.

تطبيق أنظمة إنشائية معاصرة وبها خروج عن 
اعاة المألوف وعدم االلتزام بالتكلفة أو الواقعية أو مر

رأسي لتقديم واالمتداد المع االرتفاع االقتصاديات 
 صورة حديثة للمركز الثقافي.
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الطابع 
 المعماري

 
 

التزم المشروع بالثقافة المحلية للمناطق التراثية 
فردات من العمارة العربية المصرية مع استخدام م

والتدرج الكتلي مع مراعاة  الموتورق والعقود كاالبل
ة ابع من البيئراني والتشكيل النالمحيط العم

 المصرية.

يندرج المشروع وتتضح به تأثيرات ما بعد الحداثة 
والعولمة والتطور الرقمي للتصميم البارامتري من 
خالل أشكال وكتل متنوعة وبها انسيابية والبعد عن 

 المحلية. الروح المصرية أو مراعاة العمران والثقافة

طرق التعبير 
 المعماري

بير النشاء والتعوالكتل مع ا ساقط األفقيةتتكامل الم
للواجهات مع تناسق وتتطابق جميع المساقط مع 

بما يعبر عن مركز ثقافي،  جودة عالقات التشكيل
وتم تصميم المركز الثقافي بكامل زواياه من خالل 

 التفكير للطالب.

واجهة مع سيطرة يظهر وضوح وتفرد القطاع وال
تعانة العام ويتضح تأثير االسالتشكيل واالظهار 

الستنتاج الواجهات المعمارية االلي ببرامج الحاسب 
اعتماد الطالب تطبيقات برامج  إلىبالت، ووالموقع العام

مستوي  علىالحاسب أكثر من التفكير في العالقات 
 الفكر والتشكيل

طرق 
االظهار 
 المعماري

  
استخدام والتعبير الحر ب اليدويالرسم  إلىاالتجاه 

متنوعة ومنها االظهار باألقالم طرق االظهار ال
الرصاص، مع التنوع من خالل االظهار باألقالم 

 الحبر أو األلوان المائية أو األقالم الملونة. 

المختلفة الظهار االلي برامج الحاسب  إلىاالتجاه 
برامج  أو Photoshopالمساقط األفقية كبرنامج 
 Sketchالثالثية كبرامج البناء الكتلي ذات األبعاد

up 3وDMax  أوLumion. 

بيئة العمل 
 المعماري

مع انتاج  العمل والتصميم باستديو كلية الهندسة
 .الرسم بالكليةالمشروع واالنهاء بداخل صاالت 

واالنهاء بالمنزل  استديو الكليةالعمل والتصميم خارج 
 .وخارج صاالت الرسم

 (47 -46ص :2016،  سم الهندسة المعماريةمجلة قالباحث بتصرف من )المصدر: 
 مشروعات التصميم المعماري للتخرج 5/3

 .القاهرة-من مشروعات كلية الهندسة ملتقي للتصميم ومشروع بالخيميةخرج لمركز حرفي تم اختيار مشروع ت
 2011فترة ما بعد  فترة التسعينيات 

 Design Hubللتصميم ملتقي  تنموي بالخياميةتجاري رفي مركز حمشروع  المشروع

 2014 1998 العام

المدرسة 
 المعمارية

 

 

حافظ المرتبط مشروع يتبع مدرسة التصميم الم
 .بالمكان والمحيط العمراني

مشروع يتبع مدرسة معاصرة متأثرة بتطورات الزمن 
 لىوتأثيرات تطبيق برامج الحاسب اإل
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فلسفة 
 التصميم

واالرتباط  اهيم المشاركة الشعبية كتوجه داعممف
بهدف  Contextبالنسيج العمراني ومراعاة المحيط 

 .الحياة جوانبتنمية المجتمع وتحسين 

 العمارة الديناميكية كأساس لتميز الفراغ  والمكان.

الوظيفة 
والعالقات 
 الفراغية

  
ارتباط المشروع بقصبة رضوان كعصب حركة 

مع التفاف المشروع بساحة  Main Spineرئيسي 
 .Communityاالت وتجمع للمجتمع المحيطاحتف

العالقات الفراغية مع وضوح  علىسيطر التشكيل 
رئيسي مع وضوح مداخل متعددة من مسار بيني 

 جهات مختلفة.

تتجمع وجود وحدات مستطيلة تكرارية  علىاالعتماد  التشكيل
المحيط  مراعاةساحة رئيسية ومسار تجميع مع  على

مسجد الصالح طالئع  والتوجيه مع مراعاة تأثير
 وقصبة رضوان كمحددات تشكيل. 

 التصميم مع التمركز حول موديالتالتداخل بين 
ومسار منكسر متغير  تعليمرئيسية وساحة  ساحة

ية منكسرة بحيث تلتف األبعاد ويتفرع منه فراغات بين
ر ساحة تجارية، ويسيط إلى باإلضافةحولها الكتل 

 . روعاالحساس العام للمش علىالتشكيل 

نظم 
االنشاء 
وموديول 
 التصميم

تطبيق األنظمة االنشائية البسيطة غير المكلفة مع 
م بارتفاعات في حدود الثالثة أدوار ألنه مركز االلتزا

 بالخيامية.تجاري حرفي ثقافي مرتبط 

تطبيق أنظمة إنشائية معاصرة وبها خروج عن 
 علىطبيق أنظمة طائرة وتعتمد المألوف حيث يتم ت

 .موديوالت االنشاءكيل وتبعد عن التش

الطابع 
 المعماري

 
 

فة المحلية التزم المشروع بمراعاة تأثيرات الثقا
للمناطق التراثية المصرية مع مراجعة المباني 
التاريخية المحيطة والثقافة المجتمعية ومشاركة 

 المجتمع في صياغة المشروع واألفكار.

التفكيكية من رة والعماضح التأثر بعمارة زها حديد و
تداخل الموديوالت والبعد عن ارتباط التشكيل بالمكان 

ة مع استخدام مواد كالزجاج والمحيط والثقافة المحلي
 .بما ال يالئم البيئة المصرية

طرق 
التعبير 
 المعماري

 تكامل بين المساقط والواجهات لفهم العمارة كفراغات
 كإلدراعرض دراسات ثالثية األبعاد  مجتمعة مع

 .باستخدام اكسنومترك الكتل المعمارية

أن القطاعات  ، حيثتسيطر البرامج المعمارية
يتم استنتاجها ببرامج الحاسب ألن  والواجهات
ككتل وال يظهر اجتهاد الطالب في  يبنيالمشروع 

 استنتاج المساقط وربط العالقات.

طرق 
االظهار 
 المعماري

باستخدام  والتعبير الحر اليدويالرسم  إلىه االتجا
 قالم بالحبر. االظهار باأللوان المائية واألطرق 

المساقط  ظهارإلااللي برامج الحاسب  إلىاالتجاه 
الكتلي أو برامج البناء  Photoshopاألفقية كبرنامج 

 .3DMaxمج ذات األبعاد الثالثية كبرنا

بيئة العمل 
 المعماري

باستديو كلية الهندسة مع انتاج العمل والتصميم 
 مشروع واالنهاء بداخل صاالت الرسم بالكليةال

 وخاصة مرحلة انهاء المشروع.

ستديو الكلية واالنهاء بالمنزل العمل والتصميم خارج ا
 .وخارج صاالت الرسم

 (.47، 46ص : 2015،مجلة قسم الهندسة المعمارية : )المصدر 
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 يل أهم أسباب التغير للنتاج المعماري.لطالب في الفترتين مما يستوجب تحلنتاج امما سبق يتضح مدي اختالف 
 
 اهم أسباب تغير النتاج المعماري تحليل 5/4

 كما يلي: نتاج الطالب علىقة مؤثرة السابالمشروعات السابقة يتضح تأثيرات الظروف ال دراسةمن خالل 
العولمة والتحرر  إلىارة الحداثة وما بعد الحداثة من خالل التحول من عم تأثير تغير الظروف السياسيةيتضح 

والتحرر والتخلص من القيود  2011وخصوصا بعد سقوط الشيوعية وتأكيد مبادئ الديموقراطية وكذلك تأثيرات ثورة 
 المعماري والنتاج الطالبي. التعليمديو التصميم المعماري وهو عنصر مؤثر في كفكر ومعها اندثار مفهوم است

للطالب بالتوجه نحو التفكيكية كتوجه معماري والبعد عن التقييم الشامل والسماح  ثيرات التطورات االداريةتأوتأتي 
دوره النخفاض المستوي العلمي التقييم الجزئي كمحددات من هيئة ضمان الجودة واالعتماد، والذي أدي ب إلىه والتوج

 العكس ارتفاع التقديرات الطالبية. علىوالفني و
دور هام جدا وخاصة أعمال زها حديد ألنها جذبت الطالب بشكل قوي دون  ثيرات النتاج العالمي للمعماريينلتأكان 

 احتياجات المكان والهوية المصرية. إلىالنظر 
مارة طارق ابوالنجا نقلة لطالب العرة د./عديدة أحد نقاط التحول فتعتبر محاضال الثقافات والتفاعالت المعماريةتمثل 

 في جامعة القاهرة. كيكيةنحو التف
لمكان كان الصراع بين تفكيكية زها حديد وبعض المعماريين المحليين المنتمين ل ت المدارس الفكريةتطورامن 

وجة التفكيكية أقوي الختالف الثقافة المصرية والطالب من ابراهيم، إال أن م معبد الحليوالطابع المحلي كعمارة د./
 حساب الهوية. علىة الموضة حيث االنجذاب للخارج ومواكب

تقديم المشروعات  علىفي المرتبة األولي للنقلة المعمارية لنتاج الطالب بدليل االعتماد الكامل  طبيق التكنولوجياتيأتي 
في الكثير من الجامعات،  اليدويةورفض المشروعات االلي رامج الحاسب الطالبية وخاصة في السنوات النهائية بب

لب العقلية مما أحدث قدرات برامج الحاسب وليس لقدرات الطامكتسبة من تطويع الشكل المعماري لواألهم القدرة ال
 شكال المعمارية وبين الحلول النخفاض القدرات الطالبية للحلول المعمارية. فجوة بين األ

رة د. طارق ابو ، التوجه نحو التفكيكية، تطبيق متطلبات هيئة ضمان الجودة واالعتماد، ومحاض2011ثورة أي أن 
كنولوجيا بدون قيود ات بجامعة القاهرة، أعمال زها حديد والبعد عن المحلية والهوية، وتطبيقات التالنجا في التسعيني

تغير العمران والعمارة المصرية في الفترات  وبالتاليارة سباب األساسية لتغير النتاج الطالبي بأقسام العمهي األ
 المعاصرة والقادمة.

 
 ادمالمستقبلية لعمارة القرن الق وراتلتصا 6

أصول مشروعاتهم بفترة الكلية في فترة التسعينيات كمرجع مع مراجعة  حاليينتهدف دراسة تطور أعمال معماريين 

وعات، كما أنه من خالل دعم الرصد ببعض المشروعات في فترات آخري بتوجهات المشر الحاليلدراسة تأثر النتاج 

 .لمالحظة فرق التأثير

 .2011الفترة بعد عام  ثمالتسعينيات و ات الثمانينياتر النتاج بفترل هذا الجزء التعرض لتطووسيتناو

 رصد تطور انتاج المعماريين كعالقة بفترة الثمانينيات:6/1
، والذي اتضح جليا في نتاج الطالب الحداثة مفاهيمل ية توجها واضحام الهندسة المعمارفترة الثمانينيات بقس تمثل

يتضح االلتزام بمدرسة الحداثة كتوجه فكري يل المؤثرات وعالقتها بالنتاج الطالبي منهج تحلبالفرق المختلفة وبتحليل 
خطوط المستقيمة والشبكات التكرارية ال إلىوالميل نشاء قات الفراغية والوظيفة ووضوح اإلمع االهتمام بالعال

دوي إلىتطبيق االظهار طرة كانعكاس للوظيفة والتشكيل، مع سي التعبير المعماري علىووضوح الموديول مع التأكيد 
 .التصميم المعماري بالكلية تبأستوديوهاااللتزام بالعمل  إلىباإلضافة 

 :تطور نتاج المعماريين كعالقة بفترة التسعينيات رصد6/2
ع المعماري المتوقع يمثل تحليل مشروعات الطالب أحد التوجهات المقترحة لوضع تصورات لنمط العمران والطاب

طالب العمارة ويجيده في فترات الدراسة ويختاره يعتبر مؤسس داخلي  عليهتقبليال، ألن ما يتدرب عشرون عاما مس
ض طالب قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة وسيتم رصد بعض مشروعات بعلطراز العمارة المتبع بعد سنوات 

صميم أو اختالفها مع تحليل المنتج شارة لثبات مدرسة التعاما مع اإل هم بعد التخرج بعشرينمشروعاتالقاهرة وبعض 
حمد ومشروعات م./ أمشروعات م./ زياد عامر، مشروعات م./ كريم ابراهيم، ومنهم في الفترتين للطالب المختارين 

 .أمام
 مشروعات المعماريين المختارين:لما يلي عرض وفي
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م./ زياد 
 عامر

 

 

 
 

 
 )الفرقة الرابعة م./ زياد عامر(. 1995عام -نادي اجتماعي ومشروع فيالت مشروع 

 

 

 
 .2018زياد عامر وآخرون( عام  -أسوان )شركة ضواحي البسيطة -مشروع مطعم بجزيرة بيجة
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 ارة سكنية )م./زياد عامر( ويظهر التأثر بالمدرسة المحلية والعمارة المتوافقة.عم

ع المحلي وتطبيق مفاهيم العمارة المتوافقة مع البيئة واستخدام مواد لطابتأثر أعمال م./ زياد عامر با يتضح
 البناء المتوفرة بالمكان واتباع مدرسة حسن فتحي ببعض المشروعات.

م./ كريم 
 مبراهيإ

  

  
 براهيم(.م./ كريم إ -)مشروع تخرج 1995عام  –مشروع مركز سياحي وفندق 
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 ف األصول التراثية لمدينة أسنا )مكتب تكوين(.كتشامشروع اعادة ا

لبناء مع استخدام مواد ايتضح بأعمال م./ كريم ابراهيم االرتباط بالمكان وباألصول التراثية واحترام الطابع 
 المحلية المتوفرة ومراجعة الثقافة االنسانية والظروف االجتماعية.

حمد م./ أ
 ماما

  

 مام(.م.أحمد إ -)الفرقة الثالثة 1997عام  – مشروع معرض سيارات

  
 مام(.م./أحمد إ -)مشروع تخرج 1998عام  -يالتعليمزهر مشروع مركز األ
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 شرم الشيخ. La Stradaمشروع 

 
 الرحاب.  City Squareمشروع  بالرحاب. Boulevardمشروع مول 

 (.محمد القاضيد./  – مام)م./أحمد إ INJAZ شركة أعمال 

مام التحرر في التشكيالت المعمارية بما يالئم روح المشروعات وبما يحقق عوامل أحمد إيتضح في أعمال م./
 الشكل. علىالمسيطرة الجاذبة واستخدام الكتل  هجةواستخدام األلوان المبالجذب 

 تصرف من الباحثالمصدر: ب
بدأت من مشروعاتهم بفترة الدراسة بالجامعة والذي يعطي مؤشرا  التيبق تأثير توجهات المعماريين ويتضح من السا

الطابع المحلي وتراعي الوظيفة وتبعد عن سيطرة التشكيل وتحكم واقعية تالئم بأهمية ادراج الطالب في مشروعات 
 لتفكيكية أو ما يماثلها.في العمارة وعدم االنجراف نحو مبادئ العمارة اااللي مج الحاسب برا
 2011كعالقة بفترة ما بعد النتاج المعماري رصد  6/3

كل العالمات المؤثرة في النتاج المعماري لألسباب السابق ايضاحها والتحرر الزائد وكسر أحد أهم  2011تعتبر ثورة 
قق ومجموعة من المباني ال تح من ذلك ظهر الكثير من المباني المخالفة أو غير المالئمة للمكانوالحدود،  القواعد

وعمارة ما بعد الحداثة والتأثيرات الغربية والبعد عن  يةعمارة التفكيكال إلىالتحول مع شكال الغريبة يفة خالف األالوظ
 االرتباط بالمكان واستخدام المواد غير المالئمة.

  
 .لمعاديمبني تجاري اداري سكني بزهراء ا .تجاري اداري بالطريق الدائري مبني

ني معماريا بالظروف المتغيرة وتعطي مؤشر ألهمية مراجعة النتاج المعماري للطالب لمبايظهر تأثر ا ومن ذلك
مر  لىعوتترسب في العقول  ألنها تعطي صورة بصرية وثقافة معمارية تحتاج لمراجعة حيث يعتادها الطالب

 بالطالب. مؤثرة مارةعكة تاج الطالب بالتوجهات المعاصرو إال تأثر نالسنين، وما سيتم عرضه في الجزء القادم ما ه
 يهإلرصد نتاج طالب العمارة كعالقة بالفترة الح 6/4

بدأت الوظيفة االنجذاب الشديد للعمارة الشكلية والبعد عن المحلية و إلىبشكل قوي ة إلىتوجه الطالب في الفترات الح
 .ر في المشروعاتألكبرامج المعمارية لها السيطرة افي المشروعات تتراجع في مقابل التشكيل، وكانت الب

 إلىومع قوة التيار نحو المشروعات من تلك النوعية يأتي التخوف من تحول تلك المشروعات بعد سنوات عديدة 
هوية المدن بشكل أكبر وخاصة مع ظهور  علىومما يؤثر  العمران والعمارة المصرية علىحقيقة وبما يؤثر الحقا 

المشروعات كنتاج طالبي أحد ، وفيما يلي 2011لمعماري بعد عام اج اما تم طرحه سابقا في رصد النتبعض منها ك
 .كمثال مختار من الكثير من المشروعات بالجامعات الجامعات المصرية إحدي في
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 .2018عام -(مل أبحاث لمرض السرطانمعمثال ألحد المشروعات الطالبية )

 :اليالتيتضح  من المشروع السابق
 معمارية خارجية غير مرتبطة بالمكان.ارس تأثر النتاج الطالبي بمد -
 التوجه لموضوعات مشروعات غير محددة الوظيفة في أغلبها ومشروعات غير تقليدية. -
 التمسك بفلسفة التصميم وعدم وضوحه بالوظيفة. -
 حساب احتياجات المستعمل. علىظيفة وسيطرة الشكل عدم وضوح الو -
 .نشائية وموديوالت التصميماإل عدم وضوح النظم -
 فقد احتياجات المكان البيئية في بعض المشروعات.م مراعاة الطابع المعماري للمكان وعد -
 .دويالياختفاء االظهار وااللي ة التفكير باستخدام الحاسب االعتماد في التعبير المعماري وسيطر -
 ديو التصميم المعماري الدائم.بالمنزل وانتهاء مفهوم استااللي انهاء المشروعات بالحاسب  -
 
 ة:إلىتوقعات النتاج المعماري والبناء في المستقبل كتأثير من أعمال طالب في الفترة الح 6/5

المصرية ألن النتاج العمارة  علىأهمية وضع مصفوفة ومنهج للحفاظ  إلىشروعات السابقة تشير الدراسات والم
احترام الطابع واالنجذاب للعمارة  وعدمعمراني )المادي وغير المادي( الاالنفصال عن المحيط والطالبي يظهر البعد 

 التفكيكية والبعد عن العمارة المحلية.
ياب المهارة في التصميم وفي االظهار المعماري وغااللي سيطرة التشكيل وتطبيقات برامج الحاسب  إلىكما أنها تشير 

 والتي تنمي مهارة التصميم. اليدوية
وبالعمارة التفكيكية والعمارة  مرتبطة بالعمارة األجنبيةج مباني سينتعمران والعمارة المصرية ألنه ذلك يؤثر في ال

ة، ذلك البارامترية، إال أن األهم أن وظيفة المباني المستقبلية ستشهد خلل في الوظائف لالرتباط بالتشكيل عن الوظيف
ة والعمارة مصريالهوية ال علىء الخطر الداهم يستوجب مراجعة نتاج الطالب في كليات ومدارس العمارة لدر

 والعمران.
العمارة المصرية المستقبلية لتطبيقه بمدارس العمارة للوصول  علىمما سبق سيتم استخالص وعرض منهج للحفاظ  

 عمارة تحقق الوظيفة وتنتمي للمكان.  إلى
 
 العمارة المصرية علىالحفاظ  نهج ومصفوفةم 7

 علىمنهج لاللتزام به للحفاظ بالتأثيرات المختلفة يقترح  قتهق للمنتج المعماري للطالب وعالمن خالل التحليل الساب
العودة “على ويقوم المنهج المحاور السابق تحديدها بالدراسة مجموعة  والذي يتكون منالعمارة المصرية المستقبلية 

 ، كما يلي:ذور مع مواكبة متطلبات العصر المالئمة للمكان"للج
 لمدرسة المعماريةا 7/1

تراع النسيج  يبات العمارة المكانية والتلالمعماري بحيث يلبي االحتياجات المصرية ومتطميم مراجعة التص -
 .المجتمعالعمراني والبيئة و

 المجتمع المصري. علىوالدخيلة  البعد عن تداخالت التصميم ونقل المفردات والعمارة الدولية -
روعات الدولية والتي تناسب المجتمعات المشلمتوافقة مع البيئة المصرية والفصل بين المشروعات المحلية وا -

 علىدوات واألفكار جميعها مع قدرته التعرض لها بحيث يملك الطالب األ الحديثة خارج مصر والتي يجب
 ند االمكانية لذلك.التمييز بينهما والتطبيق أليا منهما ع
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والعمارة  ةبعد الحداثمارة ما ة وعوعمارة الحداث ةالكالسيكيارة مراجعة المدارس المعمارية المختلفة من العم -
 .دي والعشرين والعمارة الذكيةالبيئية والعمارة الرقمية وعمارة القرن الحا

قرن العشرين مع مراجعة أعمال ربط التصميم بالمدارس المصرية في القرن التاسع عشر وال علىالتأكيد  -
 نمعمارييغيرهم من يم وابراه موعبد الحليرأفت  علىو حسن فتحي وصالح زيتون ومصطفي فهمي

 الحداثة.
 تنوع تعرض الطالب لمدارس فلسفية طوال سنوات الدارسة مع عدم اغفال أيا منها. -

 انواع المشروعات 7/2
 ترات المختلفة الماضية والحاضرة.أهمية تنوع المشروعات الطالبية والتي تمثل الف -
كمشروعات المدارس والجامعات يحة ية المطروحة في المجتمع والصرالمشروعات الحقيق علىالتركيز  -

 ية والمسارح والمستشفيات وغيرها.والمباني االدارية والمباني التجار
 لمكتبات والمباني الدينية.تعرض الطالب للمشروعات الفلسفية كالمتاحف والمباني الثقافية وا علىالتركيز  -
األوبرا كمباني مميزة ومؤثرة  ودوركالمطارات والموانئ والمصانع مراجعة تعرض الطالب للمباني الكبري  -

 .في الصور البصرية للمدن
دفع الطالب لتصميم بعض المباني االفتراضية كدعم لمفاهيم االبداع وانطالق الخيال وتخطي حدود التفكير  -

 المشروعات بالكلية. أجمالييق ذلك بحيث يكون نسبة ضئيلة من التقليدي مع تدق
مشروعات  4أو  3 إلىبحيث يصل  روعات طوال سنوات الدراسةالمشية تعرض الطالب لعدد كبير من أهم -

 .األقل بالعام الواحد على
أن تكون و الدراسة سنواتالمواد الدراسية طوال  إجماليق ج بحيث تطبمشروعات التخر بلورة علىالتأكيد  -

 .مشروعات واقعية
 فلسفة التصميم 7/3

 .وعات التصميم المعماريمشر علىفلسفة التصميم بحيث تؤثر  علىمراجعة التأكيد  -
 ارتباط التصميم بالمستعمل وتحقيق المتطلبات المكانية والبيئية واالجتماعية. علىالتأكيد  -
 بين الماضي والحاضر والمعاصرة. لسفات من الماضي وتنوع التطبيقاسترجاع ف علىتدريب الطالب  -
المتداخلة بين ك العالقات الوظيفية وكذلاقتراح برامج المشروعات  على أهمية وضوح تأثير فلسفة التصميم -

 األنشطة كمرجع أساسي القتراح البرامج المعمارية. علىاحتياجات المستعمل، بحيث يكون التركيز 
 تحليل الوظيفة والعالقات الفراغية 7/4

 .ةقط األفقياسة العالقات الفراغية ومفاهيم تأثير البعد الثالث وارتباطه بالممراجع -
 مستشفيات.الواضحة كتصميم ق بمشروعات وظيفية تطبيال علىالتأكيد  -
 وذات مستخدمين عدة كالمباني الفندقية.دراسة المشروعات ذات العالقات المتراكبة  -
اري كمفاهيم وكتطبيقات وأمثلة وأعمال معماريين من مراجعة ربط مواد نظريات العمارة بالتصميم المعم -

 مختلفة ومتنوعة.فترات زمنية 
 برامج المشروعات التصميمية بشكل واقعي. إلىصول للو توجيه الطالب -
بسيوني المصرية أو ميس فان دي  علىلمشروعات من مشروعات الحداثة بمدرستي  أهمية تعرض الطالب -

 ىوحتلدراسية األولي بحيث يجيد الطالب الوظيفة ويلي ذلك التشكيل وخاصة في السنوات ا روه العالمية
 .لشكل مع الوظيفة كفراغاتمل اتتنمي قدراته تدريجيا ليتكا

 عالقات التشكيل 7/5
 كناتج أساسي من التصميم المعماري والبعد عن افتعال التشكيل.دراسة التشكيل  -
 ة.التفكيكيالمصري وتقليل مفاهيم يث والمعاصر دراسة مفاهيم التشكيل الكالسيكي والحد علىالتركيز  -
 .أكثر من الشكلالوظيفة  علىي، والتركيز عمارل كمكون رئيسي في التصميم المعدم سيطرة التشكي -
( مثل Iconicالتشكيل كركيزة أساسية في المشروعات المكونة للصورة الذهنية )مباني  علىاالعتماد  -

 ات.المتاحف، دور األوبرا، قاعات المؤتمر
اقع المووضوح تأثير تواجد المشروع في أهمية تعبير التصميم عن المكان والعالقات والموقع المحيط و -

  المحيطة لتأكيد االرتباط بالمكان.
 االنشاء والموديوالت التصميمية 7/6

هي  الطالب بأن موديوالت التصميم علىبالموديوالت التصميمية والتأكيد أهمية ارتباط التصميم المعماري  -
 عمارة واقعية. إلىفي الوصول ركيزة أساسية 

 شروعات التصميمية.الم ديول االنشائي المطبق في جميعأهمية وضوح المو -
 دراسة جميع أنواع النظم اإلنشائية الخرسانية والحديدية والخشبية وكذلك نظم االنشاء الحديثة والمعاصرة -

 .وتطبيقها بشكل أساسي في مشروعات التصميم المعماري
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 موادضية للقرن القادم مع استخدام تفعيل تطبيق نظم االنشاء المستقبلية في بعض المشروعات االفترا -
 معاصرة.

تفعيل مطابقة الرسومات المعمارية والتصميمية مع الرسومات التنفيذية والتعرض للرسومات االنشائية  -
 بالكلية. التعليمالمتنوعة في الفرق المختلفة وطوال فترات 

 ابع المعماريالط 7/7
 المشروعات المختلفة.تنوع مفاهيم تطبيق الطابع المعماري ب علىالتأكيد  -
 .المحلية لعمارة المتوافقة وأعمال حسن فتحي والبناء بالمواد الطبيعيةلتتطرق الطالب  هميةمراجعة أ -
ها ذين يتبعونلة واللعمارة المحلية والعمارة التقليديالمتأثرين باتأكيد تعرض الطالب للتصميم بالمعماريين  -

 .ابراهيم معبد الحليبدران و د./ كمدرسة راسم
 علىالحداثة بمصر وخارجها كأعمال صالح زيتون ومصطفي باشا فهمي و اريللمعمأهمية متابعة التصميم  -

بسيوني، وأعمال ميس فان دي روه ووالتر جروبيوس وباقي رواد الحداثة كطريقة تصميم  علىرأفت و
العمارة  علىحفاظ ألنه جزء أساسي من ال كامل الشكل مع المساقط األفقية والفراغاتوكروح معبرة عن ت

 .بمصرالمستقبلية 
الحداثة وعمارة التفكيكية والعمارة المتأثرة  دما بعأهمية تنوع الطابع وتعرض الطالب وتطبيق عمارة  -

 .ذلكمع مراعاة الوظيفة وأنواع المباني المالئمة ل بثورات وتقنيات المعلومات
ارة غير العمبقة مع الحذر في تطبيق أنواع مراجعة تنوع الطالب في تطبيق أنماط العمارة المختلفة السا -

عمارة تحقق متطلبات  إلىالمتوافقة مع البيئة المصرية بجميع مكوناتها مع العودة للجذور للوصول 
  المستعملين بمصر.

 طرق التعبير المعماري 7/8
فع االدراك تطبيق بعضها لر علىوالتدريب  مر الزمان علىالمعماري المتنوعة  مطلوب دراسة طرق التعبير -

 .فراغات والعمارة ككلوال واالحساس بالمباني
( مع تفعيل برامج التصميم Sketch upوخاصة برنامج )االلي مراجعة التفكير باستخدام الحاسب  -

 .عد تأسيس الثوابت واألصولأن يكون ذلك بالسنوات المتقدمة ب علىمع التركيز  ةالبارامتري
 رة المختلفة.لعماا من الفرقة الثالثة ببرامج ابدء يالبارامترتفعيل تطبيق التصميم  -
فرقتين األولي والثانية ومفاهيم الحداثة والعمارة المتوافقة بال ةوالكالسيكيتطبيق المفاهيم التقليدية  علىالتأكيد  -

 المعماري المختلفة. التعليمببرامج 
 ظهار المعمارياال 7/9

 السنوات األولي.صة بوخا اليدويواأللوان واالظهار االظهار المعماري باستخدام األدوات  علىالتأكيد  -
 من السنوات األولي. اليدويمع االظهار كتطبيق وازي بشكل مااللي برامج الحاسب استخدام  -
ظهار باستخدام دوي واإلإلىهار اري بجميع السنوات بالجمع بين اإلظتأكيد تسليم مشروعات التصميم المعم -

 .لىتطبيقات الحاسب اإل
التدريب البصري باستخدام األلوان المائية والجواش  مقررات علىكيز الترهيم تناسق األلوان وعودة تأكيد مفا -

 .وإظهار أقالم الرصاص وكذلك أقالم الحبر
 بيئة العمل المعماري 7/10

 .الكلياتأقسام العمارة ون خالل العمل بداخل المعماري م التعليميلزم عودة مفهوم استديو  -
 ي والمجتمعي.ليمالتعتعلم وسائل االتصال والتفاعل يجب توفير بيئة ال -
البيئات  إلىواألجهزة الذكية ببيئات التعلم المختلفة للوصول  وآالت الطباعةااللي يجب توفير أجهزة الحاسب  -

 .التفاعلية
 .التعليمعلم التعاوني وتكنولوجيا لتشمل الت التعليممراجعة استراتيجيات  -
 الدراسية والمستويات. لفرقنية المستمرة اسبوعيا بجميع االزيارات الميدا علىالتأكيد  -

 نتائج الدراسة 8
 أوال: النتائج المرتبطة بالمؤثرات المغيرة للنتاج المعماري:

 :المصرية حيثجامعات نتاج ومشروعات الطالب بال أثرت فيوالتي شملت الدراسة العديد من المؤثرات 
لتحرر والتخلص من القيود في في ا –ورات وتغير الفكر والتحوالتي الثوالمتمثلة ف- أثرت الظروف السياسية -

الفكر المعماري وذلك ما تبع ذلك من تأثيرا سلبية كاندثار مفهوم استديو التصميم المعماري وهو عنصر مؤثر في 
 المعماري والنتاج الطالبي. التعليم

ضمان الجودة يئة التقييم الجزئي كمحددات من ه إلىكالبعد عن التقييم الشامل والتوجه  أثرت التطورات االدارية -
 العكس ارتفاع التقديرات الطالبية. علىواالعتماد، والذي أدي بدوره النخفاض المستوي العلمي والفني و

لنتاج المعماري للطالب ألنها جذبتهم بشكل قوي وخاصة أعمال زها حديد في ا أثر النتاج العالمي للمعماريين -
 ة.تياجات المكان والهوية المصرياح إلىدون النظر 
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ابوالنجا في التسعينيات في  قد. طاركالمحاضرات وخاصة محاضرة  الثقافات والتفاعالت المعماريةأثرت  -
 توجه طالب العمارة نحو عمارة التفكيكية كتشكيالت.

 معبد الحليد./كعمارة الصراع بين تفكيكية زها حديد وبعض المعماريين و الفكريةتطورات المدارس  تأثر -
 حساب الهوية. علىومواكبة الموضة  اب للعمارة التفكيكيةنجذابراهيم، في اال

فجوة بين االشكال المعمارية وبين الحلول  في حدوثااللي واستخدام برامج الحاسب  تطبيق التكنولوجياأثر  -
 رات الطالبية للحلول المعمارية. النخفاض القد

طارق ابو ن الجودة واالعتماد، ومحاضرة د./اة ضمالتفكيكية، تطبيق متطلبات هيئ، التوجه نحو 2011أي أن ثورة 
النجا في التسعينيات بجامعة القاهرة، أعمال زها حديد والبعد عن المحلية والهوية، وتطبيقات التكنولوجيا بدون قيود 

رات ران والعمارة المصرية في الفتتغير العم وبالتاليساسية لتغير النتاج الطالبي بأقسام العمارة هي االسباب األ
 المعاصرة والقادمة.

 النتائج المرتبطة برصد النتاج المعماري:ثانيا: 
والتسعينيات  الثمانينياتتأثرت توجهات المعماريين والتي بدأت من مشروعاتهم بفترة الدراسة بالجامعة في  -

بع المحلي الطاحقيقية واقعية تالئم الواقع ونهاية القرن الماضي والذي يؤكد أهمية ادراج الطالب في مشروعات ب
في العمارة وعدم االنجراف نحو مبادئ االلي وتراعي الوظيفة وتبعد عن سيطرة التشكيل وتحكم برامج الحاسب 

 العمارة التفكيكية أو ما يماثلها.
ة للبيئة المحيطة ئمغير مال عمارة إلىن حيث النمط المعماري وإن كان ظهر به التوجه تنوعت المباني الحديثة م -

 المباني عن المحيط والطابع المحلي.صال وكذلك انف
المرتبطة غير  المعمارية األجنبيةمدارس التأثر باتسمت بالبمفاهيم التحرر و 2011بعد ثورة  تأثرت المشروعات -

سيطرة  أكثر من الوظيفة وكذلك التمسك بفلسفة التصميمة ور محددة الوظيفغي بالمكان مع التوجه لموضوعات
 مفهوم استديو التصميم المعماري.وغياب االلي حاسب ج الالتشكيل وتطبيقات برام

العمارة المصرية النفصال النتاج الطالبي عن المحيط العمراني  علىأهمية وضع مصفوفة ومنهج للحفاظ  -
 كية.واالنجذاب للعمارة التفكي

ألنه والعمران  مارةالهوية المصرية والع علىداهم أهمية مراجعة نتاج الطالب في مدارس العمارة لدرء الخطر ال -
 .وستشهد خلل في العالقات الفراغية والوظيفة ةالبارامتريالتفكيكية والعمارة بالعمارة  متأثرة سينتج مباني

 والهوية المصرية المستقبلية: العمارة علىج الحفاظ هثالثا: النتائج المرتبطة بمن
ويقوم مجموعة من المحاور  علىز يرتكرة المصرية المستقبلية والذي العما علىتم اقتراح منهج للحفاظ  -

 ."العودة للجذور مع مواكبة متطلبات العصر المالئمة للمكان" علىالمنهج 
 :التاليالعمارة المصرية من  علىتتكون مصفوفة الحفاظ  -

 

انواع -2 ماريةالمدرسة المع-1
 المشروعات

تحليل الوظيفة -4 فلسفة التصميم-3
 القات الفراغيةوالع

 كيلعالقات التش-5

 والموديالتاالنشاء -6
 التصميمية

الطابع -7
 المعماري

طرق التعبير -8
 المعماري

االظهار -9
 المعماري

بيئة العمل -10
 المعماري

ب في مراحل الدراسة والذي سيؤثر بدوره في العمارة منتج معماري للطال إلىوالتي تتكامل جميعها للوصول 
 صري المستقبلي.والعمران الم

 الخالصة
النتاج المعماري ومشروعات الطالب بأقسام العمارة هو مؤشر قوي الستنباط التحوالت المستقبلية للعمارة ليل إن تح

مصرية والهوية في الحاضر من خالل العمارة ال علىفإن تطبيق منهج ومصفوفة الحفاظ  وعليهوالعمران بالمجتمع 
هوية العمارة المصرية في  علىبشكل كبير  حافظبات العصر المالئمة للمكان سيالعودة للجذور مع مواكبة متطل

 المستقبل.
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Abstract 
The architectural trends affect the architectural education in the Egyptian universities that 
the Modernism trend with Salah Zieton, Youssef Shafiek, Mostafa Fahmy… etc. especially 
in the seventies and the eighties appear in the students' designs . 
At the beginning of the nineties, Cairo University continues the same trend especially with 
the opening of the architectural department building which has been designed by Dr. Aly 
Bassuony affected by Mise Van De Rohe; the students keep designing with the same 
trend. Meanwhile, the trend of vernacular architecture and context affects others who 
follow Hassan Fathy or Abdel-Halim Ibrahim's Architecture to apply Christopher 
Alexander's thoughts which continue with Sayed Eltouny's matrix . 
In the mid of ninetieth, the Information revolution transfers the Deconstruction principles, 
Started with a lecture held by Tarek Abo el-Naga in Cairo University, which changed the 
students' products from the function and modules of designs to free forms and 
deconstruction designs, which reach space architecture . 
After 25 years of the previous trends, the urban character was affected by these trends, 
which become clear to the importance to review the architectural education and the 
students' products and their impacts on the urban character after many years . 
The risking of the transformation of the Egyptian architecture from linking with the place, 
identity, and functions, to eclecting from the western architecture regardless the context 
or the functions, which need to emphasis on the constants in the architectural education 
to preserve the future Egyptian architecture . 
The paper concludes with an approach using a matrix to support the architectural 
education to preserve the Egyptian architecture, and respect the identity which is: 
"Returning to roots with considering the age needs which respecting the context".          
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