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 )قسم الهندسة المعمارية( الهندسةكمية  -تصميم مستدامإعالن مسابقة أحسن 

 لمتوعية باألهداف اإلنمائية لأللفية مبادرة صندوق األمم المتحدة اإلنمائى وجامعة القاهرة
 مستدام  تصميممسابقة إختيار أفضل 

 
قاهرة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة إطار المبادرة المشتركة التى أطمقتها جامعة الالمسابقة فى  ىذه تأتى

شراكيم فى السعى والتى تيدف إلى رفع وعى الشباب المصري باألىداف اإلنمائية لأللفية  (UNDP)اإلنمائي  وا 
ضمن  )االستدامة البيئية( وتيتم ىذه المسابقة باليدف السابع. 5102نحو تحقيق ىذه األىداف بحمول عام 

مؤتمر قمة األمم فى  5111فى عام تحقيقيا  العمل عمى عمىتفق والتي ا لأللفيةة الثماني اإلنمائية األهداف
 .لأللفيةالمتحدة 

 
 المسابقة:

تمثل النطاقات الخارجية لممبانى أكثر أجزائيا حساسية ليس فقط ألنيا األكثر تعرضا ورؤية من قبل أفراد 
مباتيا المختمفة وألنيا تمثل الحمقة التى تصل تمك المجتمع و لكن أيضا ألنيا األكثر تعرضا لمبيئة الخارجية بتق

عالقتيا عمى البيئة باألنشطة التى تحدث فى تمك المبانى مما يؤثر ليس فقط عمى نوعية تمك األنشطة ولكن 
المبنى والمجتمع ككل  يتعود عمى مستعمم يبالتغيرات البيئية واستفادتيا من مصادرىا الحيوية المتجددة الت

ألحد و ذلك  المبنى" غالف" عمى ىذا النطاق الحساس أو ما يمكن تسميتو المسابقة موضوعيركز  بالفائدة.  و
 -البيئيةالثالثة )بمعناىا العام: البيئية  ركائز االستدامة يمثل استكشافا إلمكانية تحقيقبحيث المباني العامة 

الذى  يح المتسابق البحث التصميمويجب أن يوض. لمعاصرةالعمارة المصرية ا يف االقتصادية( -االجتماعية
ومدى  فكرتو المبتكرة فيانب الجديدة و أجراه لموصول لمقترحاتو. كما يجب أن يوضح المقترح المقدم الجو 

 .مع دراسة إمكانية تنفيذىا في الواقع المصريمساىمتيا فى تحسين العمارة المصرية 
 

 هدف المسابقة
لمبنى قسم اليندسة المعمارية  southern skinخارجي الجنوبي تيدف المسابقة إلى إعادة تصميم الغالف ال

 اقتصادية -اجتماعية -)أو أجزاء من ىذا الغالف( من منظور مبادئ االستدامة وما تشتمل عميو من أبعاد بيئية
 

 المسابقة: / حيزبرنامج
أو الواجية لممبنى يتعدى كونو القشرة الخارجية  Architectural skinجدير بالذكر أن الغالف المعماري 

ليشمل الحيز الفراغي الذي يتأثر بيذا الغالف. وبالتالي فان عممية اعادة تصميم غالف مبنى قسم اليندسة 
والتي توضح الحيز الذي يمكن  المعمارية تشمل تصميم الفراغات المصيقة لمواجية كما مبين بالرسومات المرفقة

عادة التصميم. فيو لممتسابقين  التدخل وا 
يشترط أن يتعامل المتسابق مع كامل الواجية أو كامل المسقط ولكن يكفيو تقديم فكرة لمتعامل مع بعض  وال

الممرات(  -المكاتب -أجزاء الغالف الجنوبي لممبنى )والمرتبطة ببعض االستعماالت الداخمية مثل االستوديوىات
 بنى ككل.موضحًا كيف يساىم الحل المقترح في تعزيز مبادئ االستدامة في الم
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 مخرجات المسابقة

( ويوضح من خالليا  00511ت لمفكرة و المدخل التصميمي )بمقياس رسم مناسب دراسات و تحميال -
 -االجتماعية -مناطق التدخل )التي يتم فييا إعادة التصميم من منظور االستدامة بأبعادىا البيئية

 االقتصادية(

 21: 0مساقط أفقية بمقياس ال يقل عن  -
 21: 0سى بمقياس ال يقل عن قطاع رأ -

 21: 0واجية جزئية بمقياس ال يقل عن  -

 صورة مركبة ) فوتومونتاج لمغالف فى الموقع المقترح( -

 )اختياري( 0021نموذج مجسم بمقياس  -

 كممة 511فكرة المقترح فى فقرة ال تتعدى  -

 كممة 511شرح لمفائدة المقترحة لمعمارة المصرية بكروكيات و نص ال يجاوز  -
 
 عد المسابقة:قوا

  قسم  -الهندسةفى كمية  السنة الثالثة والرابعة و طالبات العمارة فى مستوى لطمبةالمسابقة مفتوحة
مقرر التصميم التجريبي )مقرر اختياري  حضورالمشاركة  الراغبين في لمطمبة ويمكنالهندسة المعمارية. 

 .و ذلك لمساعدتيم عمى تطوير و مناقشة أفكارىم لمسنة الرابعة(

 )التقدم لممسابقة فردي )غير مقبول العمل في مجموعات 

 يقدم كل متسابق لوحة واحدة مقاسA1   تحتوى عمى البحث و الدراسات التصميمية و أيضا المساقط
 الخاصة بالمقترح كما تحتوى عمى صورة مركبة لممقترح

  في الدور  ظهرا 7ص الى  71من الساعة  1177 مايو 71يوم الثالثاء يقدم المتسابقون أعماليم
 الخامس )غرفة مجمس القسم(

 ثالثة بإختيار  المكونة من أ.د. نبيل اليادى و أ.د. رغد مفيد و محكم خارجى آخر تقوم لجنة التحكيم
 ينفائز 

 

  الجوائز:

والمتسابق الثالث  جنيها، 511بجائزة قدرها والمتسابق الثانى  جنيها، 151بجائزة قدرها المتسابق االول  يفوز 
 يحصل الفائزون الثالثة عمى شهادة تقدير. جنيها. 114جائزة قدرها ب

 
 

 لمزيد من المعمومات عن األهداف اإلنمائية لأللفية يمكن مراجعة:
http://www.un.org/millenniumgoals/ 

dp.org/mdgwww.un 
http://www.undp.org.eg 
http://www.mop.gov.eg/MDGs.html 
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