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: ملخص البحث
ونظراً لبناء . التجمعات العمرانٌة تمثل عالمات بصرٌة قوٌة من خالل الترابط والتجانس بٌن عناصر مبانٌها المختلفة

قد , مبانى هذه التجمعات على فترات زمنٌة متباعدة ومع تغٌر الجهات االستشارٌة ومتخذى قرارات الجهة المالكة
 ى، وفً محاولة إلٌجاد منظومة للربط بٌن عناصر التجمع العمران.ٌتغٌر تبعاً لذلك هذا الترابط والتجانس بٌن المبانى

فإن ذلك سٌكون من خالل إخضاع المخطط , المختلفة مع اختالف الجهة االستشارٌة أو مجلس إدارة الجهة المالكة
مع وجود منسق عام خاص للمشروع لضبط , لضوابط وروابط ٌمكن اإلحتكام إلٌها وإخضاع المخططات لها

وإنتهى البحث بدراسة تطبٌقٌة قام بها الباحثان بدراسة تطبٌقٌة , مجرٌات األمور بما ٌخدم وٌحقق اإلتجاه المقترح

لمنشآت جامعة بنها بمنطقة كفر سعد جارى تنفٌذها وٌتم تطبٌق هذه المنظومة علٌها للمحافظة على الهوٌة المعمارٌة 
 .والربط بٌن مبانٌها المختلفة

 
Abstract 
The urban complexes represent a powerful visional signs through the cohesion and the 
harmony between the different building's programs. Dye to the different periods of their 
founding and the changes accrued resulted from choosing different consultants and 
decision makers appointed by the owners or landlords, the cohesion and harmony 
between the edifices was lost. So, in an effort to ameliorated this case with the presence 
of the different views of the consultants or committee of the owners, the intention was 
to control the contradiction caused by the variations of the points of views among the 
consultants, it was seen to control that by putting a fixed plan to be followed by the 
concerned specialists in order to regulate the matter to an acceptable level reaching to 
the intended goal of that harmony and conveniences. In doing that we suggest studying 
the structures under constructions in Benha University to observe the identity of the 
character of those buildings to create a system emphasizing the architecture style of the 
university and conserve the character of its buildings. 

 :البحثية المشكلةالمقدمة و
تكون التجمعات العمرانٌة بحكم تكوٌنها عالمات بصرٌة قوٌة تظهر بوضوح من خالل التجانس والترابط بٌن 

، وٌتوقف مدى تحقٌق التجانس والترابط على .عناصر مبانٌها سواء فى التكوٌن المعمارى أو فى التشكٌل البصرى
مدى تحقٌق الطابع والهوٌة المعمارٌة للمكان والذى قد ٌكون نابع من التهٌئة الوظٌفٌة للمشروع مع توظٌف العوامل 

البٌئٌة والتراثٌة لتعظٌم قٌمة التكوٌن المعمارى للمشروع ومن خالل استخدام مفردات معمارٌة تحقٌق التجانس 
. والترابط بٌن المبانى

الورقة البحثية  من الهدف
تهدف الورقة البحثٌة إلى إٌجاد حل لتنافر الواجهات المختلفة للمبانى المتاخمة ذات الوظٌفة المتماثلة والتى تخضع 
لجهة إدارٌة واحدة، وذلك من خالل اإلستعانة بإستخدام بعض المفردات المعمارٌة الجمالٌة النابعة من التراث أو 

 .البٌئة المحلٌة لتحقٌق طابع معمارى متجانس لهذه األبنٌة

منهاج البحث 
ٌقوم البحث على المنهج التحلٌلى من خالل دراسة مٌدانٌة لبعض األمثلة القائمة من المنشآت والتى تتبع كال منها جهة 

.  إدارٌة للوقوف على مظاهر المشكلة وأسبابها وتحدٌد األسلوب االمثل لحلها مستعٌنا بعٌنة تطبٌقٌة

الدراسة النظرية :أوال

: تعتمد الدراسة النظرٌة البحثٌة على عاملٌن أساسٌٌن هما



 المخطط العام للجامعة االمرٌكٌة بالتجمع الخامس (1)شكل رقم 

 

 الطابع والهوٌة للفراغات (2)شكل رقم 

 

الطابع والهوٌة للواجهات  مستوحى من العمارة  (3)شكل رقم 

 االسالمٌة
 

 

 أسلوب إسناد المشروعات المعمارية والتخطيطية وعالقتها بجهة اإلدارة: (أ
ٌتم طرح هذه المشروعات فى شكل مناقصة أو مسابقة بٌن المكاتب واالستشارٌٌن المتخصصٌن وٌكون  .1

االستشارى هو المنسق العام للمشروع والمسئول عن وضع الضوابط والخطوط االسترشادٌة لتنمٌة 
وتطوٌر إنشاء المشروع طبقا لمقترحات الجهة المالكة من خالل مخطط مستقبلى لالحتٌاجات المطلوبة مع 

 .المحافظة على تحقٌق الشخصٌة والهاوٌة المعمارٌة والتخطٌطٌة للمشروع خالل مراحل تنفٌذه

كٌان استشارى معٌن لدٌها مكونا جزء من اإلدارة مسئوال عن  (الجهة المالكة)أن ٌكون لجهة اإلدارة  .2
األعمال المعمارٌة والتخطٌطٌة واإلنشائٌة، وٌقوم هذا الكٌان بدور المنسق العام للمشروع وٌكون مسئوال 

عن وضع الضوابط والخطوط االسترشادٌة العرٌضة للمخططات المستقبلٌة للمحافظة على الطابع والهوٌة 
، كما ٌحق لهذه الجهات المالكة االستعانة .المطلوبة للمشروعات طبقا لتوجهات واقتراحات الجهة المالكة

باستشارٌٌن خارجٌٌن لعمل هذه المخططات الكبرى مع حفظ حق اإلدارة فى دور المنسق والرقٌب على 
 .تنفٌذ الضوابط والخطوط االسترشادٌة خالل مراحل التنمٌة

أمثلة لمشروعات قائمة : (ب

 (التجمع الخامس)الجامعة األمريكية بالقاهرة  .1
 كمؤسسة مستقلة تقدم برامج تعلٌمٌة لدراسة البكالورٌوس 1919انشئت الجامعة االمرٌكٌة بالقاهرة عام 

 من إعداد المخطط العام للحرم الجامعى الجدٌد بالتجمع 2001والدراسات العلٌا، وقد انتهت الجامعة فى دٌسمبر 

والذى تم تطوٌره من المخطط العام الذى طرح فى مسابقة عالمٌة تم اعالن نتٌجتها  (القاهرة الجدٌدة)الخامس 

،وقد اولت الجامعة أهمٌة ان ٌكون الحرم الجامعى الجدٌد مالئما للبٌئة التى تحتوٌه .(1) شكل 1999عام 

واستلزم ادخال تطوٌرات عدٌدة على المخطط العام لٌكون مستوحى من العمارة والتخطٌط التراثى المصرى 

:- وقد رعت الجامعة فى المخطط الجدٌد للحرم الجامعى الجدٌد عدة نقاط هى (2،3شكل )

  ربط المخطط العام للمشروع بالبٌئة
المحٌطة ثقافٌا واجتماعٌا وربطها 

عمرانٌا بالتراث العمرانى والثقافى 
 .لمصر

  التهٌئة البٌئٌة للمشروع بتوظٌف
 (... المناخ –الموقع )العوامل البٌئٌة 

 .لتعظٌم قٌمة المشروع المعمارٌة
  وضع خطوط وضوابط استرشادٌة

تختص بمبادئ وعناصر التصمٌم 
المعمارى االزمة لتطوٌر خطوات 

العمل بالمشروع خالل الفترات 
الزمنٌة المتعاقبة للحفاظ على الهوٌة 

والشخصٌة المعمارٌة المتجانسة 
 .للمشروع

  أن ٌقوم الفرٌق المسئول عن تطوٌر
المخطط العام بدور المنسق العام 

للمشروع لضمان التنسٌق االبداعى 
العمرانى للمشروع وٌكون مسئول 

عن تنفٌذ الخطوط والضوابط 
االسترشادٌة الموضوعة مسبقا 

لتحقٌق التجانس والترابط من خالل 
الطابع والهوٌة النابع من عمارة 

 المكان
  االعتماد على العدٌد من المعمارٌٌن

المتخصصٌن فى مجاالت التصمٌم 
المختلفة مثل مركز الجامعة، المبانى 

، فى ....التعلٌمٌة، االسكان، المكتبة 
ظل وجود المنسق والمطور المسئول 
عن تحقٌق الهوٌة والطابع المعمارى 

 للمشروع
 

 

 



 
 المخطط العام لوزارة االتصاالت والمعلومات (4)شكل رقم 

 
 المالمح العام ذات الطابع والهوٌة الفرعونىة للمبانى (5)شكل رقم 

 ( أكتوبر6)القرية الذكية  .2
جاءت فكرة انشاء القرٌة الذكٌة التابعة لوزارة االتصاالت والمعلومات لتكون باكورة مشروعات جدٌدة تستجٌب 

إلى اٌقاع ومتطلبات العصر الجدٌد من خالل إٌجاد بٌئة متمٌزة تتوافق مع متطلبات البحث العلمى فى 
االتصاالت والمعلومات والتقنٌات الحدٌثة، ولذا فان المشروع ٌهدف إلى اٌجاد فراغ حدائقى تتداخل فٌه المبانى 
:  المختلفة من خالل برنامج وظٌفى تحوى المخطط العام للقرٌة  ،وقد روعى فى تصمٌم القرٌة عدة أسس كاالتى

  (.4شكل )وضع مخطط عام شامل وتفصٌلى لمكونات القرٌة ٌتم التنمٌة من خالله 
  جماعة المهندسٌن )وجود أسس استرشادٌة وضوابط لتنمٌة القرٌة من خالل االستشارى العام

الذى ٌمثل  (االستشارٌٌن
 .اٌضا المنسق العم للمشروع

  وضع المفاهٌم التصمٌمٌة
التى تعكس الممٌزات 

الطبٌعٌة للموقع سواء على 
المستوى الجمالى والتشكٌلى 

 .او على المستوى الوظٌفى
  ٌراعى فى تصمٌم القرٌة ان

ٌكون لمبانٌها لها طابع 
معمارى ممٌز ٌنتمى إلى 

ذات " ما بعد الحداثة"طراز 
التقنٌة العالٌة بالسمة 

الفرعونٌة غٌر المباشرة عن 
طرٌق تحرٌر العناصر 

الرئٌسٌة للعمارة الفرعونٌة 
مثل الصرح والدراوى  

واألفنٌة وشكلت واجهاتها 
بالكامل من الزجاج العاكس  
وألواح االلومنٌوم المعالج أو 

الحوائط المصمتة من 
الخرسانة ذات السطح االملس 

واستخدام النقوش والكتابة 
الفرعونٌة فى أعمال 

 .الجدرٌات الممرات
نتائج الدراسة النظرية : (ج

  ثم أقبنت هذه النشروعبت
نه خالل نخطط نحدد 

نسبقب نه خالل اسثشبرى عبم للنشروع نسئول عه الثخصصبت النخثلفة خالل نراحل ثصنيم 
 .النشروع

  تم وضع مجموعة من الضوابط والخطوط االسترشادٌة للمشروع لتحقٌق الشخصٌة والهوٌة
 .المعمارٌة والسمات البصرٌة الممٌزة

  تم تحدٌد منسق معمارى عام للمشروع ٌكون مسئوال عن تنفٌذ الضوابط والخطوط االسترشادٌة
 .الموضوعة وللتنسٌق بٌن التخصصات المختلفة أثناء التنفٌذ

  ظهور طابع معمارى ممٌز إما أن ٌكون نابع من التراث أو من البٌئة المحلٌة، واستخدام معالجات
 خط السماء وتوحٌد اللون وتجانسه ةمعمارٌة ممٌزة كاستخدام الكاسرات الشمسٌة وكذلك لمعالج

 مع ألوان أخرى 
أمثلة لمشروعات الدراسة : ثانيا

سوف نتناول بعض المشروعات التى ظهر بها تنافر فى النواحى البصرٌة لبعض الجهات العامة مثل سوق القاهرة 
:- الدولى وجامعة القاهرة وجامعة االزهر وقد تم اختٌار هذه العٌنات لعدة اعتبارات تتمثل فى انها 

 كٌان عمرانى كبٌر تتعد فٌه االبنٌة 
 تبعٌة هذا الكٌان لجهة واحدة 
 إنشاء الكٌان العمرانى على فترات زمنٌة متعاقبة 



 
 1961المخطط العام لسوق القاهرة الدولى  (6)شكل رقم 

 
الواجهات والسور ذات الخرسانة الظاهرة والزجاج  (7)شكل رقم 

 وااللومنٌوم المعالج

 
 ٌبن التنافر بٌن الواجهات بسوق القاهرة الدولىى (8)شكل رقم 

سوق القاهرة الدولية - (أ

ظهرت فكرة نقل سوق القاهرة الدولٌة 
لمدٌنة نصر عندما ضاقت مبانى سوق 

القاهرة الدولٌة بالجزٌرة، وبدأت 
االجراءات التنفٌذٌة للمشروع عندما 
أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة عن 

مسابقة معمارٌة محدودة بٌن مجموعة من 

 وعلى ان 1961المكاتب المصرٌة عام 

، ونظرا .1967ٌفتتح للجمهور عام 

لظروف الحرب فقد تم افتتاحه عام 

(. 6شكل رقم) بصورة مؤقتة 1979

ورعى فى تصمٌم السوق ان ٌلبى 
البرنامج الفراغى والوظٌفى المعطى حٌن 

ذلك مع ترك مساحات تستغل فى 
 ى وتحاك المستقبلٌةتالتوسعات واالمتدادا

، وقد  معه وتتوافق ىالتكنولوج التطور
وضع المصممون بعض الضوابط 

والخطوط االسترشادٌة لكى تراعى فى 
التنمٌة لهذا السوق خاصة التعبٌر 

المعمارى للمحافظة على الهوٌة والطابع 
المعمارى للسوق منها ترك الخرسانات 

دون بٌاض واستعمال االلومنٌوم والزجاج 
فى الفتحات وهذا ما ٌبدوا واضحا فى 
البوابات واألسوار وصاالت العرض 

(. 7شكل رقم )الرئٌسٌة 

غبر ان الجهات االدارٌة المالكة 
والمسئولة عن التنفٌذ فٌما بعد لم تستوعب 
هذا االتجاه فى التعبٌر المعمارى وهذا ما 

ظهر بوضوح فى العناصر والمبانى 
 التى استكملت فٌم بعد وكان ةالمعماري

هدف الجهة اإلدارٌة لٌس من المهم ان 
ٌضع المصمم بصمته كما ٌراه ولكن كما 

ٌتفق مع إتجاهات اإلدارة وبالتالى تم تغٌر 
الكثٌر فى التصمٌم والتنسٌق المعمارى 

مما إنعكس على التجانس والترابط 
والتشكٌل البصرى وإنعكاسه على الطابع 

( 8شكل )والهوٌة المعمارٌة للسوق

جامعة القاهرة - (ب

افتتحت جامعة القاهرة كجامعة أهلٌة عام 

 وضمت إلى وزارة المعارف عام 1908

 وسمٌت بالجامعة المصرٌة وتضم 1925

 1940أربع كلٌات وقت ذلك وفى عام 

أطلق علٌها جامعة فؤاد األول وتم وضع 
مخطط معمارى للجامعة ٌعتمد على طابع 

معمارى ممٌز فى ذلك الفترة وهو الطابع الكالسٌكى الحدٌث، ومع زٌادة أعداد الطالب فى ظل مجانٌة التعلٌم قامت 
الجامعة بالعدٌد من التوسعات والتنمٌة بزٌادة مساحات مبانى بتخصصات جدٌدة لمواجهة الزٌادة الطالبٌة من جهة 

(. 9شكل )وزٌادة أفرع العلم والمعرفة 



الطابع الكالسٌكى لجامعة القاهرة  (9)شكل رقم 

 
 كلٌة االثار ومبنى اللٌزر ونفس المعالجة ألركان المبانى  (10)شكل رقم 

 
 مبنى تجارة انجلٌزى وقسم المٌكانٌكا نفس معالجة الواجهات (11)شكل رقم 

 
 بكلٌة الزراعة نفس معالجة الواجهات الكالسٌكٌة  ءمبنى الكٌمٌا (12)شكل رقم 

وفى سبٌل تحقٌق الجامعة لتوسعاتها قامت 
 بعض أساتذة كلٌة الهندسة تكلٌفب الجامعة 
 عن مسئوالًال  ٌكون المبانً من بمجموعة
 فى غٌاب تنفٌذهم على واإلشراف تصمٌمهم

من وجود ضوابط وخطوط استرشادٌة 
 المبانً بعضل وبتحلٌلومنسق عام للجامعة 

: كاآلتً وهً بالفعل تنفٌذها تم التً

 التابع تحفٌةمال الدراسات مبنى 
 ىوالذ اللٌزر ومبنى اآلثار لكلٌة

 احد أساتذة الجامعة بتصمٌمهما قام
 غاٌة فً المبنٌٌن جاء حٌث

 المبنٌٌن وٌحمل والوقار البساطة
الدالة  المشتركة السمات بعض

على شخصٌة المصمم والمتمثلة 
والعرضٌة  الرأسٌة الخطوط فى
 العلوي السماء وخط ،الواجهةب

 وطرٌقة روح نفس، والمستقٌم
 ٌعنً بما المبنى أركان معالجة

 المشتركة المعمارٌة الروح نفس

. (10شكل ) للمبنٌٌن

 اللغة قسم التجارة كلٌة مبنى 
, المٌكانٌكا كلٌة امتدادو,اإلنجلٌزٌة

, األسنان طب وكلٌة, الهندسة كلٌة
 السباحة وحمام الكافتٌرٌا ومبنى

 إذا المعالجات هذه تختلف وقد
 أستاذبها  قام ىالت ىبالمبان قارناها

وضع عدة  قام أنه فنجد.. أخر
 كالكوابٌل مشتركةروابط 

 الممتدة الرأسٌة الخارجٌة واألعمدة
 معالجة وطرٌقة, أدوار لعدة

 نجدفا_ المداخل وكذلك, الفتحات
 بما مشتركة بسمات تتسم أنها
 نفسه هو المصمم بان ىٌوح

. المبانً هذه فً المشترك والعامل

 المركزو ءالكٌمٌا مبنى وتحدٌثات 
قام  الزراعة كلٌةب االجتماعى
أنشئت   أستاذ آخرابتصمٌمٌهم

 من على الطابع االصلى للجامعة

 (.12) شكل القاهرة جامعة ىمبان

 نجد ه األمثلة هذ من خالل :التعقيب 
 ذاتها حد ىف جمٌلة المبانً تكون قد أنه

 مواكبة لها ىالوظٌف للغرض محققة
, الحدٌثة التكنولوجٌة والتقنٌات للتطور
 أنه إال،مصممها شخصٌة عن معبرة
 ىالمبان هذه ٌربط ىمعمار رابط

 كل مبانً ترتبط قد ببعض بعضها
 فً تتنافر قد أنها إال معمارٌة شخصٌة

 أنها إال, واحد ىعمران وفراغ سور  علما بان ٌحٌط بهذه المبانىالبعض بعضها بجانب وضعت ما إذا مجموعها
. بٌنهم الرابطة والروح المعمارٌة مفرداتها فً تتنافر قد



 

 الطراز المعمارى التقلٌدى  لجامعة االزهر  (13)شكل رقم 

 

 الطراز المعمارى المستحدث لجامعة االزهر  (14)شكل رقم 

جامعة األزهر - (ج

، .األزهر الشرٌف هو أول جامعة أنشئت فى اإلسالم بالمفهوم الحدٌث للجامعة وٌرجع إنشائها إلى أكثر من ألف عام
 وضع تصمٌم ومخطط لجامعة األزهر بمدٌن نصر تتم من خالله تنفٌذ مراحل إنشاء الجامعة، توفى أواخر الستٌنا

 فترات عدة إلى إنشائها مراحل فً انقسمت فقد

 كانت األولى والمرحلة الفترة 
 ثابت ىومعمار ىبنائ نظام هناك
 أو تعلٌمٌة كانت سواء المبانً لكل

 وهذا_ آخر استخدام أي أو, إدارٌة
 الوحدات ببعض تسمإ النظام

 وقد ،اإلسالمٌة الزخرفٌة والحلٌات
 نطاق على الطابع هذا تنفٌذ تم

 محافظات جمٌع فً واسع
 النظام هذا اتسم وقد،.القاهرة
 الوحدة لرتابة المعماري بالجمود

 ،وأفقٌاًال  رأسٌاًال  المتكررة المعمارٌة
 من النموذج هذا تنفٌذ تم وقد

 طوٌلة زمنٌة فترات على المبانً
. ومتباعدة

 لجامعة المستقبلً التوسع خالل 
 الشرعٌة الكلٌات نقل تم األزهر

 الكلٌات جمٌع إلى الحسٌن من
 نمط استحداث تم وقد نصر بمدٌنة

 وٌعتمد بالبساطة ٌتسم معماري
 علٌه ٌفتح الذي الداخلً الفناء على

 المختلفة لكلٌاتالدراسٌة ل الفصول
 باإلنارة الخارجً الممر وٌمتاز
 ألشعة التعرض عدم مع الدائم

 استخدام تم وقد،.المباشرة الشمس
 ألغراض المعماري التكوٌن هذا

 عنصر حل تم حٌث متعددة
 هذا اتسم وقد،.فٌه المسرح المدرج
 المفردات بعض بتصمٌم النظام

 بعض إنشاء تم كما. اإلسالمٌة
 فً المستقلة الشخصٌة اتذ المبانً
 جمٌع فً مختلفة أماكن

 مركز إنشاء تم وقد،.الكلٌات
 .المختلفة والكلٌات ىالمبان هذه أنشاء ٌتولى التدرٌس هٌئة أعضاء علٌة ٌشرف للجامعة تابع دراسات

 ةنتائج الدراسة التحليلي (د

 .ضعف المخططات المعمارٌة أو عدم وجودها وتدخل جهة اإلدارة فى تسٌر المخططات لما تراه .1
عدم وجود محددات وضوابط وخطوط استرشادٌة تستخدم كوسٌلة ضابطة للتنمٌة العمرانٌة المستقبلٌة  .2

 .للحفاظ على الطابع والهوٌة المعمارٌة
عدم وجود المنسق المعمارى المسئول عن تطبٌق المحددات والضوابط والخطوط االسترشادٌة خالل  .3

 .مراحل التنمٌة العمرانٌة



 (جامعة بنها)مقترح لحالة قائمة : ثالثا

 حٌث صدر قرار استقاللها عن جامعة الزقازٌق التى كانت 2005ٌرجع تارٌخ إنشاء جامعة بنها إلى عام 

، وتقع معظم كلٌات جامعة بنها فى أماكن متفرقة بمدٌنة بنها باستثناء كلٌتى الطب 1976فرعا له منذ عام 

 . بشبرا بمدٌنة القاهرة الكبرىوكلٌة الهندسةالبٌطرى والزراعة بمدٌنة مشتهر 

 91وفى أطار توسعات الجامعة الجدٌدة خصص للجامعة موقعان جدٌدان احدهما بمدٌنة العبور بمساحة 

لتلبٌة الزٌادة فى أعداد الطالب تقوم .  فدان72فدان، واألخر بمنطقة كفر سعد المتاخم لمدٌنة بنها بمساحة 

الجامعة بإنشاء مجموعة من الكلٌات بموقع أرض الجامعة بمنطقة كفر سعد التى تخترقها الطرٌق السرٌع 
 .إلى جزئٌٌن ٌمٌن وٌسار الطرٌق ( اإلسكندرٌة–القاهرة )

 ولتنفٌذ هذه التوسعات قامت الجامعة بتكلٌف بعض أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة الهندسة قسم العمارة 
بتصمٌم بعض المنشات الجامعٌة الجدٌدة فى ظل عدم وجود مخطط عمرانى عام واضح وشامل لمراحل 

تنمٌة الجامعة وبالتالى عدم وجود ضوابط وخطوط استرشادٌة تقوم علٌها عملٌة التنمٌة العمرانٌة 
، وبذلك تنوعت .باإلضافة إلى غٌاب وجود منسق معمارى مسئول عن هذا المخطط لضمان جودة تنفٌذه

اإلتجاهات المعمارٌة واألفكار التصمٌمٌة وتاهت الهوٌة والطابع المعمارى لمجموع مبانى الكلٌات التى 
 .تم تكلٌف بها أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم العمارة

ولوضع طابع وهوٌة معمارٌة لمبانى الجامعة كان ٌجب الرجوع إلى األسس الهندسٌة إلعادة صٌاغة 
، وفى اآلونة .المخطط العام للجامعة وإعادة صٌاغة الواجهات المعمارٌة للمبانى التى تتم تحت اإلنشاء

، إما .األخٌرة تم وضع مخطط هٌكلى للجامعة تظهر فٌه المالمح التخطٌطٌة لشبكات المرافق والخدمات
من حٌث صٌاغة الواجهات فقد تم الرجوع إلى المشروعات القائمة والمتمثلة بوضوح فى مبانى مدرجات 

كلٌة الحقوق والتى لها السبق فى التواجد على الطبٌعة كما أن لها من السٌطرة والهٌمنة فى الموقع العام 
، فقد روعى فى تصمٌمها وتنفٌذها أن تتمتع بهوٌة معمارٌة ممٌزة نابعة .بحكم حجمها ومساحتها وتشكٌلها

، وقد تم االستفادة من بعض المفردات المعمارٌة الممٌزة لها مثل (15)من العمارة الفرعونٌة شكل 

استخدام الحلٌات العلوٌة المنحنٌة للدراوى واألعمدة السفلٌة المائلة باإلضافة إلى استخدام أعمدة بشكل 
زهرة اللوتس المقفولة، هذا باإلضافة إلى اختٌار لون واحد للمبنى مع التطعٌم ببعض الخطوط البٌضاء 

 .المتمثلة فى تٌجان األعمدة والحلٌات

وقد ارتقى الباحثٌن إلى تحقٌق الذوق المعمارى البسٌط والتجانس فى مبانى الجامعة وتفادى التنافر 
والتضاد بها بتعمٌم استخدام الطابع الفرعونى بمفرداته وحلٌاته كذلك األلوان التى تم استخدامها بنجاح فى 

مبانى مدرجات كلٌة الحقوق فى تطوٌر سور الجامعة وبواباته والتى هى اآلن حٌز التنفٌذ، وكذلك فى 
مبنى كلٌة التمرٌض فقد تم  إدخال بعض المفردات المعمارٌة السابقة واأللوان السابقة باإلضافة إلى 

 استخدام الزجاج وااللومنٌوم والدربزٌنات المعالج كهربٌا 



حلٌة الطبانة العلوٌة وتظهر فٌها الزخارف  حلٌة الطبانة العلوٌة

 GRCالفرعونٌة المشكلة من الـ 

تاج عمود زهرة اللوتس 

 GRCالمقفلة من الـ 

مدرج كلٌة التجارة فى مرحلة التنفٌذ وتظهر فٌه بعض التشكٌالت المعمارٌة المستخدمة   )شكل 

 األعمدة السفلٌة والتشكٌل المائل لعمود الدرج وعمود الركن 

حلٌة الطبانة السفلٌة والزخارف 

 GRCالفرعونٌة من الـ 

عمود التراس الخارجى  



إضافة  بعض المفردات المعمارٌة لبوابة الجامعة لتتماشى مع الطابع  قبل التعدٌل 

 العام لمبانى الجامعة

 تركب GRCوحدة إضاءة من الـ   السور من الخارج  قبل التعدٌل  

 اعلً األعمدة

 جزء من السور به طبانات وأعمدة بارزة   والجزء األخر خالً من الحلٌات والبروزات   

 السور من الخارج بعد التعدٌل

بعد التعدٌل عمل عرامٌس بإشكال 

وزخارف فرعونٌة لتحدٌد فواصل التمدد 

 إلكسابه الطابع المعمارى المطلوب 

  للحرم الجامعي ةالبوابات الرئيسي

 سور الجامعة من الخارج 

 سور الجامعة من الداخل 

 مبنى كلية التمريض 

 بعد التعدٌل إضافة بعض المفردات المعمارٌة إلى المبنى إلكسابه الطابع المعمارى المطلوب   

 قبل بالتعدٌل 



 :النتائج والتوصيات

  فً حالة إنشاء وإقامة التجمعات العمرانٌة الجدٌدة أو القائمة ٌجب وضع ضوابط وخطوط
استرشادٌة تختص بمبادئ وعناصر التصمٌم المعماري لتطوٌر خطوات العمل بالمشروع خالل 

 .الفترات الزمنٌة المتعاقبة للحفاظ على الهوٌة والشخصٌة المعمارٌة المتجانسة للمشروع

   وجود المنسق المعمارى العام للمشروع لضمان التنسٌق اإلبداعً وعدم فقد الهوٌة على مر
 .الزمان خالل مراحل التنمٌة

  ٌمكن االستعانة بالعدٌد من المعمارٌٌن المتخصصٌن للوصول إلى االحتراف المهنً فً ظل
 .وجود المنسق المسئول عن تحقٌق الهوٌة والطابع المعماري للمشروع
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