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 مبدينة الفيوممستدام مركز تنموي خدمي 

 6102/6102مشروع التخرج لعام 
 ملدمة:

يخب ثر املؼامري تثلافة اجملمتع ومؼخلداثو وسووكياثو ، وحيمل مس ئومية حمنية اجملمتع واحلفاظ ػيل زلافذو مع دمج املخعور واملواكة 

وغري ذكل من  Paradigmsوال ظر امفكرية احلامكة ابجملمتع  Contextنوحارض ، وػيل املؼامري أ ن يراغي احمليط 

 الاحذياجات، من ذكل مت اخذيار الاظار امؼام نومرشوع يف خدمة اجملمتع وحمنيخو مع دمج احذياجاثو وأ فاكره.

 املوكع:

مدينة امفيوم مرت مرتع وثب يت لكيا يف اظار ...66مرت مرتع ايل ....19موكع ثرتاوح مسعحاهتا من  11 مت اخذيار

كام ىو موحض ابجلدول  ، ومت اىخذيار أ غوهبا غند هلط امخلاء ومداخل مخب كيد مفاىمي وحمددات املداخل نومدينة واملواكعوحميعيا

 .اههنايئ املرفق

 حماور املرشوع:

 .(فنديق )زلايف اخلرضاء  املؼرفة وامعاكة  مركز خدمات -

 .(اداري )ثؼوميي مركز اخلدمات امخؼوميية واحلرف امحيئية -

 .)حريف جتاري( مركز حمنية امصناػات امصغرية اخلرضاء -

 .)حصي س يايح( الإسدضفايئ اخلدمات امصحة مركز  -

 اف:ال ىد

 هيات واملضتالت ابملوكع.اكحتويل املوكع ووضع احملددات والام -1

 حتديد امربانمج واكرتاحو مع حتديد املس خفيدين ابملوكع. -6

 وامرشاكة تني اجملمتع واملس ئومني ومنظامت اجملمتع.وضع أ مية ثنفيذ املرشوع  -3

 ومصادر متويل املرشوع.اكرتاح مراحل امخنفيذ  -4

 وضع اسرتاثيجية امخؼامل مع املوكع واحلوول املؼامرية. -5

 ...(حصي،حريفرئييس نومرشوع )جتاري، زلايف، ثؼوميي،  Themeحتديد  -6

 مداين موفرة نوعاكة.وضع حوول تيئية حراغي اس خدامة املواكع واموصول ايل  -7

 مراػاة أ سس الاوضاء وامنظم املياكهيكية. -8

 .Characterاكرتاح امعاتع امؼام  -9

 .Architectural Patternsالاوساق املؼامرية  وضع واكرتاح -.1

 حتسني امحيئة ادلاخوية وامحيئة اخلارجية ملدينة امفيوم. -11

 ابملرشوع. Landmarksحتديد مناظق متزي  -16

 حمددات امؼمل:

 كواهني امحناء وحمددات املواكع.احرتام  -1

 احرتام ال رايض امزراغية وػدم املساس هبا. -6

 احرتام زلافة اجملمتع وسووكياثو وال وضعة اجملمتؼية واحلياثية ابملوكع. -3
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مناظق مفذوحة  مناظق الاهخظار، خدمات امؼاموني والادارة،كاػة مؤمترات، وضع امربانمج مع مراػاة ) -4

جتمع املس خؼموني، ابلضافة ايل اجزاء سكنية حسة  ساحةامخجارية،  حسة املوكع، تؼض الاجزاء

 (.، وجرج ػايل الارثفاع حسة املواكعاملرشوع

 ملاءات مؼامريني )غحد احلومي اجراىمي، رامس تدران ، مكذة مداد،....(. -5

 زايرات مؼامرية )مداين حرازية ابملاىرة......(. -6

 ..…Design builder, Ecotectامحيئيةاس خخدام أ حد جرامج ادلراسات واحلساابت  -7

 املراجع واملصادر:

 كاهون امحناء املوحد. -1

 ادلفاع املدين نوحامية من أ خعار احلريق. اصرتاظات  -6

 اصرتاظات مناظق الاهخظار واجلراجات. -3

 اصرتاظات ثصممي املحاين ذلوي الاحذياجات اخلاصة. -4

 اصرتاظات ثصممي وختعيط املحاين امسكنية. -5

 امنس يج وامعاتع.اصاكمية  -6

 Time Saver, Neufert, Metric, Architectural graphic standardsكخة أ سس امخصممي -7

 اصرتاظات ثوفري امعاكة نومحاين )امسكنية، امخجارية،.....( -8

أ غامل املؼامريني ) رامس تدران، غحداحلومي اجراىمي، جؼفر ظوكان، غحدامواحد اموكيل، رايم ادلىان، حسن  -9

الت ورؤي ورسائل )أ رشف تعرس، اهياب غحدامؼزيز، هخيل اميادي، ػيل امصاوي، جارس فذحي، ( ومل

( وكخاابت )كريس خوفر اميكس ندر، .....( وأ غامل ) ريضارد ماير، ميس فان دي روه، مجيل، رغد مفيد، 

 وس يد امخوين ووسامت غحداملادر(

 ت امؼامرة، الاساكن وامخصممي امؼمراين(.ػالكة مبلررات )امرتاث ، احلفاظ، اترخي وهظراي مراجؼة لك ما هل -.1

 .High Rise Buildings هظم اوضاء املحاين امؼامية -11

  .Low Energy Buildingsدراسات املحاين املوفرة نوعاكة -16

 اصرتاظات املواكع:

املواكع، % يف .7ة غن يد امنس حة امحنائيز ػيل امعامة وضع الاصرتاظات يف اظار حمددات املاكن مع مراػاة أ ل ح -

 مع فذح حدود الارثفاغ حسة امفكرة.

 اكرتاح امعامة ظريلة احلل مداين مذصةل، مداين منفصةل، مداين مؼولة أ و ظائرة، مداين مدفوهة،..... أ و كام يري. -

 مراحل امؼمل:

 اخذيار املوكع وامزايرة امليداهية، وامخوزيق. -1

 حتويالت املوكع وادلراسة نومحددات. -6

 واكرتاحات احلوول.حتديد املضتالت  -3

 وضع امربانمج املؼامري. -4

 حتديد مصادر اهمتويل وامدضارك ومصادر ادلخل وحتديد أ ػداد املس خفيدين. -5

 دراسات امؼالكات اموظيفية. -6

 دارسة امكذل واملداخل وامساحات ومناظق املوة وامخجمع) دراسة ابملاكيت(. -7

 جضكيالت املرشوع وامحدائل. -8
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 امعاكة ابملحين. ادلراسات امحيئية وظرق ثوفري -9

 احلوول ادلاخوية واملساكط ال فلية واملعاػات. -.1

 دراسات امعاتع وامواهجات. -11

 اهناء امؼمل واخلروج مبرشوع حمنوي مرفع كفاءة وامصورة امحرصية ملدينة امفيوم. -16

 خعة امؼمل:

 ة هصف امؼام.ز اخذيار املواكع وامزايرة خالل اجا -1

 .اس حوػني مخحديد امربانمج والاسرتاثيجيات -6

 زالزة اساتيع لكرتاح امؼالكات اموظيفية ودارسة امكذل واملاكيت. -3

 أ س حوع مالكرتاحات واحلوول امحيئية. -4

 زالزة اساتيع نومساكط ال فلية. -5

 مث فرتة الامذحاانت. -6

 زالزة أ ساتيع نوواهجات واملعاػات وادلراسات امحئية. -7

 .أ ساتيع نوخخيض واهناء ال غامل زالزة -8

جلزء حمدد  واحملارضات  ضفافةامثالاثء مذاتؼة ث يمت امدسومي مرثني أ س حوغيا من خالل يوم ال حد اسكدش رئييس، ويوم 

 .ثمت ابمخنس يق مع ىيئة امخدريس يوم امثالاثء

 جدول احملارضات وامدسواميت نومرشوع:

 امخليمي وادلرجات احملارضات -امدسواميت -احملخوي امخارخي اميوم م

  امفريق اكمال – امخلدمي نومرشوع وامؼرض ال ويل 66/1/6.17 ال حد 1

 امحدء يف امححر -املوكع -اخذيار املرشوع واحملور 69/1/6.17 ال حد 

 .اخذيار املوكع وامزايرة امليداهية، وامخوزيق

 

 حمددات املوكع -امربانمج -ثلدمي اسرتاثيجيات امخمنية 16/6/6.17 ال حد 6

 وادلراسة نومحددات.حتويالت املوكع 

 )غنوان املرشوع( ال ومية حتديد املضتالت واكرتاحات احلوول

 درجات 5

  Paradigmsال ظر امفكرية  -امربانمج املؼامري – 1حمارضة  14/6/6.17 امثالاثء 

  ميداهية ملرشوع اجلامؼة ال مريكية ابمخجمع اخلامسزايرة  18/6/6.17 امسخت  

 ثلدمي مرشوػات مضاهبة وأ سس امخصممي، امربانمج هنايئ 19/6/6.17 ال حد 3

ومصادر ادلخل وحتديد أ ػداد  حتديد مصادر اهمتويل وامدضارك

 املس خفيدين

 درجات 5

  Conceptsمفاىمي  -6حمارضة  61/6/6.17 امثالاثء 

  ميداهية ملرية ثووسزايرة  65/6/6.17 امسخت 

  وادلراسات ال ومية Conceptتداايت ال فاكر  66/6/6.17 ال حد 4

  ال وساق املؼامرية -Conceptsمفاىمي  -3حمارضة  68/6/6.17 امثالاثء 

  ميداهية ملرشوع مسدضفي ػاليج.......زايرة  4/3/6.17 امسخت 

 وادلراسات اههنائية Conceptامفكر اههنايئ  5/3/6.17 ال حد 5

 ومراجؼةامربانمج املؼامري
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  مرشوػات مساتلات ػاملية -4حمارضة  7/3/6.17 امثالاثء 

 ثعوير امفكر وامؼالكات امكذوية )ماكيت درايس( 16/3/6.17 ال حد 6

 أ سس امدضكيل وامؼالكات امفراغية

 درجات 5

  Form Generationأ سس امدضكيل  -5حمارضة  14/3/6.17 امثالاثء 

 ت اخملخوفةوايػيل املس خ  Zoningاموظيفية امؼالكات دراسات 19/3/6.17 ال حد 7

 امنظم الاوضائية امللرتحة نومرشوع

 

  امنظم الاوضائية نومحاين – 6حمارضة  61/3/6.17 امثالاثء 

 )ماكيت( Zoningاموظيفية امؼالكات دراسات 66/3/6.17 ال حد 8

 ال ويل )لك ماس حق(جسومي املرحةل 

 درجة.6

  امعاتع املؼامري -7حمارضة  68/3/6.17 امثالاثء 

 هنايئ Zoningاموظيفية امؼالكات دراسات 6/4/6.17 ال حد 9

 موكع ػام + امعاتع املؼامري

 

  املحاين املوفرة نوعاكة -8حمارضة  4/4/6.17 امثالاثء 

 )مداين موفرة نوعاكة(الاكرتاحات واحلوول امحيئية  9/4/6.17 ال حد .1

 موكع ػام + كعاػات دراس ية )ماكيت كخيل(

 درجات 5

  اغخحارات كود امحلاية املدهية واحلريق -9حمارضة  11/4/6.17 امثالاثء 

  مسلط أ فلي ندلور ال ريض مجمع. 16/4/6.17 ال حد 11

  اغخحارات كود اجلراجات  -.1حمارضة  18/4/6.17 امثالاثء 

 درجات 5 موكع ػام هتايئ، مساكط أ فلية مجمؼة 63/4/6.17 ال حد 16

  غيد حترير سيناء 65/4/6.17 امثالاثء 

 .)ماكيت( مساكط أ فلية مجمؼة وثفصيوية محؼض ال جزاء 4/6.17/.3 ال حد 13

 )لك ما س حق( جسومي املرحةل امثاهية

 درجة 15

  ومش امنس مي فرتة امذحاانت هناية امؼام   

 الاسكدش ال ول  61/5/6.17 ال حد 14

 مساكط هنائية+ كعاػات

 Ecotectثلدمي دراسات تيئية تربانمج 

 درجات 5

  صفافات ومذاتؼة 63/5/6.17 امثالاثء 

 الاسكدش امثاين 68/5/6.17 ال حد 15

 مساكط + كعاػات+ امعاتع املؼامري وامواهجات

 درجات5

  ومذاتؼة صفافات 5/6.17/.3 امثالاثء 

 الاسكدش امثامر 4/6/6.17 ال حد 16

 + )ماكيت(+ مناظريامواهجات+مساكط+ املعاػاتموكع ػام +

 جسومي املرحةل امثامثة )لك ماس حق(

 درجة15

  ومذاتؼة صفافات 6/6/6.17 امثالاثء 
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 الاسكدش امراتع 11/6/6.17 ال حد 17

 امرسومات اماكمةل نومرشوع

 امدضكيالت املؼامرية وامواهجات+ مناظري

 درجات.1

  ومذاتؼة صفافات 13/6/6.17 امثالاثء 

 الاسكدش اخلامس 18/6/6.17 ال حد 18

 امرسومات اماكمةل+ مناظري

 Ecotectثلدمي دراسات تيئية تربانمج 

 درجة15

  ومذاتؼة صفافات 6/6.17/.6 امثالاثء 

  فرتة غيد امفعر   

 الاسكدش اههنايئ 6/7/6.17 ال حد 19

 +ماكيترسومات اكمةل 

 جسومي املرحةل امراتؼة )لك ماس حق(

 درجة.4

  الاخراج ػيل امرتكزي+ امخحييض مذاتؼة 4/7/6.17 امثالاثء 

  مذاتؼة امخحييض+ امرتكزي ػيل الاخراج 9/7/6.17 ال حد .6

  جروفة جسومي هنايئ 11/7/6.17 امثالاثء 

 درجة.6 امدسومي اههنايئ 15/7/6.17 امسخت 

 درجة.18 جسومي املاكيت واملناكضة 16/7/6.17 ال حد 61

 امخليمي:

 درجة. .9يمت من خالل أ رتؼة مراحل أ ساس ية ابجاميل 

 درجة..6ابلضافة ايل مذاتؼات ابجاميل 

 درجة...6وجسومي هنايئ 

 ظرق امخليمي:

دمحم امؼيسوي، املراحل ال رتؼة من خالل امفريق اكمةل )أ .د./ رشيف امؼعار، أ .م.د./ أ مري صاحل، أ .م.د./  -

 د./.ماجد أ توامؼال(

  مع الاس خؼاهة تخليمي خاريج من )أ .د./ رئيس املسم، وأ ساثذة املسم(

 كام ىو موحض ابجلدول امخايل:

 اجاميل د./ خاريج فريق مرشوع امخخرج مس ئول اجملموػة 

 %..1 %65 %65 %.5 امنس حة ندلرجة

 املخاتؼات من خالل مس ئول اجملموػة.درجة  -

 امؼمل:مجموػات 

 يمت ثلس مي امعالب ػيل أ رتع مجموػات ظحلا نوخايل:

 .أ .د./ رشيف امؼعاراجملموػة ال ويل:   -

 .أ .م.د./ أ مري صاحل اجملموػة امثاهية:  -
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 .أ .م.د./ دمحم امؼيسوي اجملموػة امثامثة:  -

 .د./.ماجد أ توامؼال اجملموػة امراتؼة: -

 امعالب: اخذيارظريلة 

 ظامة ػيل حد أ كيص جلك مركز. 11-.1حمور امللرتح نوؼمل مكركز حمنوي تؼدد من  يلوم امعالب ابخذيار -

 رتحة ظحلا منوع امخمنية امللرتحة.ليلوم امعامة ابخذيار املوكع من املواكع امل -

 يمت اتالغ امعالب تؼد ذكل مبس ئول اجملموػة. -

 :ومسعحاهتا املواكع اخملخارة

 املعاع ال ول : داخل مدينة امفيوم:

 .6م19.86 موكع ادلائري مدخل امفيوم  -1

 .6م19774موكع املسةل  -6

 .6م.6.97موكع موكف مرص  -3

 .6م63585موكع اندي كارون  -4

 املعاع امثاين: حميط مدينة امفيوم:

 .6م66667 3م اجلديدة موكع امفيو  -1

 .6م616.6موكع س نورس  -6

 .6م66993موكع كوم اوص مي  -3

 .6م.6695    موكع دير امؼزب  -4

 حبرية كارون وحميط كرية ثووس:املعاع امثامر: 

 .6م.1976كرية ثووس  -1

 .6م.6556موكع حبرية كارون  -6

 .6م..661فندق املوات املسوحة حميط موكع  -3

 يمت اخذيار املوكع من امعامة ول يمت ثغيريه تؼد امحدء تو.

 ظوال املرشوعيئة امخدريس ظحلا منوغية املواكع،وثخكون مجموػات معل اثتخة يمت ثوزيع امعالب ػيل اغضاء ى 

 
 .6م19.86  امفيوم مدخل ادلائري موكع -1



 اجلامعة        : جامعة الفيوم

 

 الفرقة           : الرابعة 
 4املادة             : تصميم معماري  الكلية           : كلية اهلندسة

  444كود املادة       : عمر القسم           : اهلندسة املعمارية
 درجة051امجايل الدرجات :  6106/6107العام اجلامعي : 

 

7 
 

 
 .6م19774 املسةل موكع -6

 
 .6م.6.97 مرص موكف موكع -3

 
 .6م63585 كارون اندي موكع -4



 اجلامعة        : جامعة الفيوم

 

 الفرقة           : الرابعة 
 4املادة             : تصميم معماري  الكلية           : كلية اهلندسة

  444كود املادة       : عمر القسم           : اهلندسة املعمارية
 درجة051امجايل الدرجات :  6106/6107العام اجلامعي : 
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 .6م66667 3 اجلديدة امفيوم موكع -5

 
 .6م616.6 س نورس موكع -6

 
 .6م66993 اوص مي كوم موكع -7



 اجلامعة        : جامعة الفيوم

 

 الفرقة           : الرابعة 
 4املادة             : تصميم معماري  الكلية           : كلية اهلندسة

  444كود املادة       : عمر القسم           : اهلندسة املعمارية
 درجة051امجايل الدرجات :  6106/6107العام اجلامعي : 
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 .6م.6695     امؼزب دير موكع -8

 
 .6م.1976موكع كرية ثووس  -9



 اجلامعة        : جامعة الفيوم

 

 الفرقة           : الرابعة 
 4املادة             : تصميم معماري  الكلية           : كلية اهلندسة

  444كود املادة       : عمر القسم           : اهلندسة املعمارية
 درجة051امجايل الدرجات :  6106/6107العام اجلامعي : 
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 .6م.6556موكع حبرية كارون  -.1

 
 .6م..661فندق املوات املسوحة حميط موكع  -11

 

 

 مع أطيب التمنيات ابلتوفيق


