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 تًهٍد

نٕجٛدد بنسكُٕ ،بنغٛةعدٛد ،بالجسًةاٛددَعسحدش ادةنًٙ بن دٍ ٔ بنعًدةسخ يدشتخ ناز ةْدةذ يُز قدذٚى بندضيٍ ٔ َ دٍ 

 ةذددددددددددددددُٕنٕجٛة بنشقًٛددد ٔ بَةًددد بنًعهٕيددددٙ بنٕقددر بنازددةٌ زعة.ددشبِت ٔيددا زدد لٛش بن ددٕٖ نهسكفددٔبن هغدد ٛد 

(Digital Technology & Information Systems)  بنهغدد بنشقًٛدد بن ذٚدذخ تةَدر جًدةنٙ جذٚدذت زهد  َش  حظ

 كُٓة ًَر بالٌ نسصدح  بتردش بعدس ةجددبخم بنًحةَٙت ن (Hi-Tech) زعحش ف ط اٍ بنًكَٕةذ ربذ بنسكُٕنٕجٛة بنعةنٛد

عدذد بالعدسعًاذ ٔرٔ ُْذعدد .ح  بعسعةجُة نه شبغ باًق تًكةٌ يسأ ٔ بالز ةْةذتٔبزخزذ بنعذٚذ يٍ بالشكةل 

يدٍ خدال بنسردٕسبذ  (Conscious) ٔظٓدشذ بنًحدةَٙ بنٕباٛدد (Complex Geometry & Multifunctional). يشتحد

 بنًخسه دتبنسكُٕنٕجٛد 

بالٌ زردٕس بعسخذبو بن ةعث بالنٙ فٙ بنُٓذعد بنًعًةسٚد يشزحط ج هدد يسخصصدد ٔ نكدٍ  ُٛةذ تةٌف ٙ بنسغع

ٔبديد   (CAD Systems) ةاذخ بن ةعدث بالندٙدددديغيٍ خال بَةًد بنسصًٛى نكٙ ٚصح  بترش يٍ بدبخ نهشعى 

ةل نس دةست فشبيٛدد زصدًًٛٛد حذٚردد ٔ يسردٕسخ نس دس  بنً دفٙ يشبحم بنسصًٛى بنًخسه د نسةٓش يعّ بز ةْدةذ 

    (New Spatial Experiences). جذٚذخ

بنًسعذدخ جسرحٛ ٓدة فدٙ يشدشٔع شدذٚذ بن غةعدٛد  بألٔل جس ذٚى فش.د نس شجد زه  بالز ةْةذ ٚٓذف بنًششٔع 

بن ذٚثت ٔاهٗ بنرةنث دسبعدد ٔ ز هٛدم بحدذ بالز ةْدةذ بنًعًةسٚدد بن ذٚدذخ يعشض نه ٍ  ،فٙ بنسعحٛش بنٕظٛ ٙ

 ٔيٍ باليرهد اهٛٓة: ،لالٛد بالجعةدنً سشبحسٓى  تًشجا ٔيًرهٛٓة

- Complexity Architecture 

Peter Eisenmann، Daniel Libeskind، Frank Gehry، Rem Koolhaas، Zaha Hadid. 

- Fractal Architecture 

Enric Miralles، Foreign Office Architects FOA، Zvi Hecker، Coop Himmelblau، Thom Mayne of 

Morphosis. 

- Blob Architecture (Blobitecture) 

Greg Lynn، Hani Rashid & Lise Ann Couture، Asymptote، SHoP، William Massie. 

- Morphogenetic Design 

Achim Menges، UNStudio، Preston Scott Cohen، Chris Bosse. 

- Parametric Architecture – Algorithmic Architecture – Isomorphic Architecture 

 

 ط انتصًًٍٍتانًاليح  و انضىاب

 بعسخذبو بنً غًةذ لالٛد بالجعةد نعشض بالفكةس ٔ زرٕٚش بنسصًٛىت -

 زصًٛى بنًحُٗ تةَعكةط الز ٓةذ بن ٍ بن ذٚث ٔ بنًعة.ش فٙ بالسدٌت -

 يا يشجعٛد بجسًةاٛد يُةعحدت ،بعسخذبو بنسعحٛشبذ بنعةنًٛد بنًعة.شخ  -

 يرم بالعسخذبو باليرم ٔ بالتحش ناضةئد بنرحٛعٛدت (Sustainability)ةٚة بالعسذبيد قض -

 ت(Circulation)بنٕضٕح فٙ يغةسبذ بن شتد  -

 ،بنُ در ،بنشعدى – فٙ فشبيةذ بنعشض نسس ةام يدا بحٛعدد بن دٍ فدٙ بنً سًدا بنٛدٕوبنسعذد ٔ بنًشَٔد  -

 ت(Interactive Art)بنًس ةام  بن ٍ،بن ٛذٕٚ،بنسشتٛحةذ



 انبرَايج انفراغً و االَتفاعً

 ٚضى بنًششٔع بنعُة.ش ٔ بنًكَٕةذ بنٕظٛ ٛد بالزٛد:

 ٔ زسضًٍ: ،بالدبسخ ٔ بنخذيةذت1

 تيكسث بنًذٚش بن ُٙ نهًس ف -   

   تبنغكشزةسٚد ٔ يغةاذ يذٚش بنًس ف -   

 ت(²و 111قةاد بنُذٔبذ ) -   

 ت(²و 111تةفٛسشٚة ) -   

 تيشف ز كى نهصٕزٛةذ ٔبنًشئٛةذ( –يخةصٌ  –ٍ خذيةذ ) زٕبنٛر نه ُغٛ -   

 ٔ زسضًٍ بن شبيةذ بالزٛد: ،.ةالذ بنعشضت2

 تحةل ٔ بَسةةس يذخم ٔ ٚشًم جٕٓ بعس -    

بيكةَٛدد ز غدًٛٓة ٔادشض باًدةل يخسه دد يدٍ بنُ در ٔ ٔ( ٔ ٚشباٗ فٛٓة بنًشَٔدد ²و 111-51.ةند اشض ) -    

 بنسصٕٚش ٔبنٕعةئط بنًسعذدخت

 ت(Sculptures) : زٕفٛش يغر ةذ ي سٕحد نعشض بنًُ ٕزةذ بنعشض بنخةسجٙ ت3

 

 ) انحد االدَى(:انًهاو و اندراساث و انتصًًٍاث انًطهىبت 

يشبجعدد  –ٔزشًم: بنسٕجٓةذ بنًعًةسٚد بن ذٚرد ٔ تٛ ٛدد زشجًسٓدة فدٙ جٛادد بسدَٛدد  ،اندراساث انتًهٍدٌت -1

 –دسبعد اُة.ش بنًششٔع ٔبندشجط جُٛٓدة  –ٛد جٍٛ بن شبيةذ بنًخسه د بنعاقةذ بنٕظٛ دسبعد  –يًةلهد يششٔاةذ 

نغد بنًعًدةس ٔ  –ز ذٚذ بنُةةو بالَشةئٙ بنًُةعث  –دسبعد بنكسم ٔ بنسشكٛم بنًعًةس٘ ٔ ز لٛشِ اهٗ بنٕبجٓةذ 

 بنً ٕٓو بنعةو ت –بنًعةن ةذ بنًعًةسٚد 

 تم بنًخسهفزغ ٛهٓة فٙ يشبحم بنعً ٔ ثالثٍت االبعاديجسًاث دراسٍت  -2

   111:1 ي ٛةط    انًساقط االفقٍت -3

 111:1ي ٛةط     انرئٍسٍت انىاجهت -4

 211:1ٛةط  ي    رئٍسً قطاع -5

   411:1 ي ٛةط     انعاو انًىقع -6

 

 انبرَايج انسيًُ:

يدٍ ًٕب.د ةذ قٛةعدٛد بن ٔٚسضًٍ اُة.ش بنًشدشٔع   A3.  ةذ 6بنٗ  5ز ذٚى ج ث يكٌٕ يٍ  بالعحٕع بالٔل:

 ٔبنعاقةذ بنٕظٛ ٛد ٔيششٔاةذ يًةلهدت ،(Architects' Data: Neufert) تتسة

 بنسصًٛى بألٔنٙ ٔ بنً غى  بالعحٕع بنرةَٙ:

 ٔ بنًغ ط بالف ٙ زرٕٚش بنً غى  :عحٕع بنرةنثبال

 ٔ جةقٙ بنًسرهحةذ ) بنًٕقا بنعةو ٔبنٕبجٓد ٔبن رةع بنشئٛغٙ (تبنً غى ٔ بنًغ ط بالف ٙ  بالعحٕع بنشبجا:

 ٓةس بنًششٔعبنحذء جةظ عحٕع بنخةيظ:بال

 : زغهٛى بنًششٔع بالعحٕع بنغةدط

 

سـى( او نىحتـاٌ يقـاش 60*00)  A1االظهار و انتقدٌى انُهائً نهًشروع عهى نىحت واحـدة يقـاش

A2 (40 *60)باالضافت انى انًجسى سى. 
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 7/2/2111باللٍُٛ 
 ي ذيددددد اةيددددد

 4/4/2111باللٍُٛ   

 

 
 
 

 9/2/2111بألسجعةء 
يشروع رفع يبُى أياَت 

 انجايعت

 6/4/2111بألسجعةء   
تسهٍى يشروع َسل سٍاحً 

Motel   35فً يادبا% 
 

 
 
 

  14/2/2111باللٍُٛ 
 سفا قٛةعةذ بنًحُٗ

 11/4/2111باللٍُٛ   
انحدٌث يشروع يعرض انفٍ 

Fine Art Exhibition 

 
 
 

 16/2/2111بألسجعةء 
 سفا قٛةعةذ بنًحُٗ

 13/4/2111بألسجعةء   
 بنسعشف اهٗ بنًٕقا

 
 
 
 

 21/2/2111باللٍُٛ 
 بنًشبجعد بنُٓةئٛد

 18/4/2111باللٍُٛ   
 أيرهد يعًةسٚد

 
 
 

 23/2/2111بألسجعةء 
تسهٍى يشروع رفع يبُى 

 %10أياَت انجايعت 

 21/4/2111 بألسجعةء  
 بن كشخ بنًعًةسٚد

 
 
 
 

 28/2/2111باللٍُٛ 
 Motelيشروع َسل سٍاحً 

 فً يادبا

 25/4/2111باللٍُٛ   
 بنًغةقط بألف ٛد

 
 
 

 2/3/2111بألسجعةء 
 بنسعشف اهٗ بنًٕقا

 27/4/2111بألسجعةء   
 بنًغةقط بألف ٛد

 
 
 
 

 7/3/2111باللٍُٛ 
 أيرهد يعًةسٚد

 2/5/2111باللٍُٛ   
 ٕبجٓةذ بنًعًةسٚدبن

 
 
 

 9/3/2111بألسجعةء 
 بن كشخ بنًعًةسٚد

 4/5/2111بألسجعةء   
 بنٕبجٓةذ بنًعًةسٚد

 
 
 
 

 14/3/2111باللٍُٛ 
 بنًغةقط بألف ٛد

 9/5/2111باللٍُٛ   
 بنً ةبا بنًعًةسٚد

 
 
 

 16/3/2111بألسجعةء 
 بنًغةقط بألف ٛد

 11/5/2111بألسجعةء   
 ةئٛدٓبنًشبجعد بنُ

 
 
 
 

 21/3/2111باللٍُٛ 
 بنٕبجٓةذ بنًعًةسٚد

 16/5/2111باللٍُٛ   

 

 
 
 

 23/3/2111بألسجعةء 
 بنٕبجٓةذ بنًعًةسٚد

 18/5/2111بألسجعةء   
تسهٍى يشروع يعــرض 

 %35انفٍ انحدٌث 
 

 
 
 

  28/3/2111باللٍُٛ 
 بنً ةبا بنًعًةسٚد

   
 

 %20االيتحاٌ انُهـــائً 

 
 
 

 31/3/2111بألسجعةء 
 ةئٛدٓشبجعد بنُبنً

   

 


