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  محدودةمعماریة مسابقة 

  معھد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیلتصمیم ل

 بجامعة الفیوم

  مقدمة 
معھد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل ھو المؤسسة الجامعیة الوحیدة التى تركز عملھا 

 ١٠٤األعلى للقوات المسلحة رقم  اوقد صدر قرار المجلسلبحثي والعلمي على دول حوض النیل ونشاطھا ا
بإنشاء معھد البحوث والدراسات االستراتیجیة لدول حوض النیل ، ویھتم المعھد بإجراء  ٢٠١١لسنة 

البحوث وإعداد الدراسات االستراتیجیة واالقتصادیة واالجتماعیة التى تخدم قضایا األمن القومي المصري 
ل إلى رؤیة شاملة واضحة للقضایا المشتركة مع حوض وتعین واضع السیاسة ومتخذ القرار في الوصو

   .النیل بما یساعد على تحقیق األمن اإلنساني على المستویین المحلي واإلقلیمي 
  

  المشروع  أھمیة
یقدم المعھد مجموعة برامج تعلیمیة وتطبیقیة في مجاالت تخدم أبناء دول حوض النیل على مستوى 

  دكتوراة ) في مجاالت : -یرماجست –الدراسات العلیا ( دبلوم 
  التنمیة الزراعیة واألمن الغذائي - ١
  السكان والموارد االقتصادیة - ٢
  نظم المعلومات الجغرافیة - ٣
  إدارة مؤسسات الرعایة الصحیة - ٤
  السیاسة والقانون - ٥
  دراسات وبحوث النقل - ٦

اء قدرات أبناء دول حوض النیل في وذلك إلى جانب األنشطة التدریبیة التى یھدف المعھد من ورائھا إلى بن

  مناحي الحیاة المختلفة .

وفي إطار ھذه األنشطة یسعى المعھد لتحقیق التواصل اإلنساني والمعرفي بین شعوب دول حوض النیل 
  لرفع مستوى معیشتھم ومواجھة الفقر وتحسین مستوى المعرفة بقضایا التنمیة المستدامة .
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  برنامج المسابقة

متر ) بین مبنى إدارة الجامعة ومبنى كلیة  ٢٧× متر  ١٩( یشغل مسطح ترح إلقامة المشروع الموقع المق
  كما بالرسم التالي  –دار العلوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفراغات التعلیمیة واإلداریة التالیة :ویتكون البرنامج من 

  مدخل رئیسي للمعھد وبھو استقبال 
 مدخل فرعي للطالب 
 سلم ومصعد كھربائي لخدمة االتصال الرأسي  ٢  
 )طالب ٢٠٠سعة  قاعة محاضرات ومؤتمرات) ١ 
 )طالب ٥٠) قاعة تدریس سعة ٨ 
 )طالب ٢٥) قاعة تدریس سعة ٥ 
 )قاعة ترجمة٢ ( 
  )معمل حاسب آلي٢ ( 
 قاعة مكتبة 
  )قاعة اجتماعات لمجلس المعھد ١ ( 

موقع 
مبنى 
 المعھد
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 )أوفیس -دورة میاه  –سكرتاریة  –ات صغرى ) مكتب عمید المعھد وملحقاتھ : قاعة اجتماع١ 
 )اجتماعات صغرى ) –) مكاتب لوكالء المعھد وملحقاتھا ( سكرتاریة ٢ 
  مكتب) ١٥- ١٢( مكاتب ھیئة تدریس 
  )إداري  مكتب) ١٢ 
  دورات میاه للجنسین 

  
  والمطلوب تقدیم التصمیم المعماري االبتدائي للمشروع وفقا لما یلي :

  
  ١/٢٠٠المقترح وتنسیق الموقع العام المحیط بمقیاس رسم  موقع عام للمبنى - ١
   ١/١٠٠أدوار ) بمقیاس رسم  ٥. جمیع المساقط األفقیة للمبنى ( أرضي + ٢
  ١/١٠٠. الواجھات األربعة بمقیاس رسم ٣
  . قطاع رئیسي للمبنى موضحا علیھ المناسیب ٤
  . منظور خارجي ٥
  

  شروط المسابقة
  

  ھیئة التدریس بقسم الھندسة المعماریة بكلیة الھندسة جامعة الفیوم یشترك في المسابقة أعضاء  
  یقدم المشروع المقترح على لوحاتAونسخة اتوكاد على  ٣CD–  وبیان منفصل مدون  –بدون اسم

في موعد أقصاه الخاصة بھ ، وذلك بھ اسم عضو ھیئة التدریس مقدم المسابقة وبیانات االتصال 
ویسلم لمكتب مدیر اإلدارة العامة ظھرا ،  ٢ -١٢من الساعة  ٢٠١٦ دیسمبر ٥الموافق  االثنین

 في  ظرف مغلق للشئون الھندسیة بجامعة الفیوم 
  ستشاري باعمال االھو الذي سیكلف تحكیم الالتصمیم الذي سوف یقع علیھ االختیار من خالل لجنة

 مشروع للعام ال
 اإلدارة العامة للشئون الھندسیة. متوفرى لدى مرفق خریطة الموقع العام للمشروع اتوكاد  


