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املقدمة:

يف إطــار اســتراتيجية مصــر للتنميــة املســتدامة لعــام 2030 والهادفــة لنشــر وتعزيــز الوعــي األثــري الثقــايف   
واملعــريف، ويف ظــل توجــه القيــادة السياســية وجهــود الدولــة املتواصلــة والتــي تنتهــج مســاًرا متوازانــا مــا بيــن 
ــة القوميــة  ــز الهوي ــار والتــراث ممــا يســاعد ىلع خلــق شــعور قــوي باالنتمــاء وتعزي ــة اآلث ــر لحماي التنميــة والتطوي

ــة.    والوطني
تزخــر جامعــة القاهــرة بالعديــد مــن املبانــي التراثيــة ذات الطابــع املعمــاري املميــز فقــد تــم تســجيل عــدد   
اثنــان وعشــرون مبنــي تراثيــا باملجلــس القومــي للتنســيق الحضــاري التابــع لــوزارة الثقافــة، باإلضافــة إلــى تســجيل 
ــع  ــاقا م ــار.  واتس ــوزارة اآلث ــة ب ــالمية والقبطي ــار اإلس ــاع اآلث ــة بقط ــاعة بالجامع ــي الس ــك مبن ــة وكذل ــي القب مبن
الخطــة اإلســتراتيجية والبحثيــة لجامعــة القاهــرة وثيقــة الصلــة بإعــداد وتنفيــذ خطــة طموحــة إلســتعادة والحفــاظ 
ىلع الطابــع املعمــاري املميــز ملبانــي الجامعــة ومنشــآتها خاصــة األثريــة والتراثيــة منهــا وفقــا لألســس واألصــول 
واملبــادئ العامليــة القياســية التــي نصــت عليهــا القوانيــن واملواثيــق الدوليــة الخاصــة بعمليــات الترميــم والصيانــة.
وحرصــا مــن ادارة الجامعــة ىلع حمايــة ذلــك التــراث املعمــاري املميــز فقــد وضعــت اآلليــات وخطــة التنفيــذ التــي 
بــدأت منــذ عــام 2018 م إلزالــة التعديــات املتنوعــة وعمــل صيانــة وترميــم ملبانــي الجامعــة وفقــا للقواعــد واألصــول 

الحاكمــة لحمايــة اآلثــار والتــراث.
يتنــاول هــذا الدليــل مفهــوم التــراث وأنواعــه خاصــة التــراث الثقــايف املــادي ومفهــوم املبانــي التراثيــة ذات   
األهميــة التاريخيــة واألثريــة والفنيــة والعلميــة واإلجتماعيــة بمــا فيهــا مــن زخــارف ومقتنيــات وأثــاث ثابــت مرتبــط 
بهــا، باإلضافــة إلــى رصــد ملبانــي جامعــة القاهــرة األثريــة والتراثيــة وطرازهــا املعمــاري املميــز والتــي تــم تســجيلها 
ســواءًا بــوزارة اآلثــار أو باملجلــس القومــي للتنســيق الحضــاري بــوزارة الثقافــة، مــع تقديــم توثيــق فوتوغــرايف لــكل 
مبنــي، ووصفــه وصفــا معماريــا عامــا، هــذا إلــى جانــب تنــاول مــواد البنــاء املســتخدمة يف عمليــات البنــاء والزخرفــة. 
كمــا يشــتمل الدليــل علــي تقديــم مبســط لتاريــخ انشــاء جامعــة القاهــرة منــذ أن كانــت حلمــا وحتــى أصبحت   

ــة. ــى جامعــة حكومي ــا إل ــم تحوله ــة ث جامعــة أهلي
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  ويحتــوي الدليــل أيضــا ىلع ممارســات ادارة الجامعــة نحــو الحفــاظ ىلع هــذا التــراث العمرانــي املميــز وذلــك 
بتطبيــق آليــات الحفــاظ والصيانــة لتلــك املبانــي التراثيــة وفقــا للقواعــد واألصــول املعمــول بهــا عامليــا للحفــاظ 
عليهــا باعتبارهــا إرث للبشــرية بأكملهــا وجــب الحفــاظ عليــه وصيانتــه واحترامــه كونــه قيمــة تاريخيــة وحضاريــة 

ــروة للبشــرية جمعــاء.  وث
وأخيــرًا اختتــم الدليــل ببعــض التوصيــات الخاصــة بتســجيل باقــي مبانــي الجامعــة التراثيــة ســواء املوجــودة   

ــة . ــة وفني ــة وتاريخي ــم معماري ــن قي ــه م ــز ب ــا تتمي ــه مل ــي أو خارج ــرم الجامع ــل الح داخ
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أهداف الدليل:

■ عرض ملفهوم التراث وأنواعه خاصة التراث الثقايف املادي. 
■ تحديد مفهوم املباني التراثية وأهميتها.

■ رصــد ملبانــي جامعــة القاهــرة األثريــة املســجلة بقطــاع اآلثــار اإلســالمية والقبطيــة -وزارة الســياحة واآلثــار، وكذلــك 
املبانــي التراثيــة وطرازهــا املعمــاري املميــز واملســجلة باملجلــس القومــي للتنســيق الحضــاري التابــع لــوزارة الثقافــة.

■ التوثيق الفوتوغرايف والوصف املعماري للمباني األثرية والتراثية املسجلة.   
■ اســتعراض تاريــخ انشــاء جامعــة القاهــرة كجامعــة أهليــة ثــم جامعــة حكوميــة عــام 1925 م وتوالــي إنشــاء الكليــات 

بهــا.
■ التعريف باملواد الخام املستخدمة يف تنفيذ وزخرفة مباني الجامعة التراثية.

■ ممارسات وآليات الترميم والصيانة للحفاظ علي تراث الجامعة العمراني املميز .
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مفهوم التراث:

التراث الثقايف:

ــرك  ــة ت ــت، فهــو بمثاب ــرك للحــي مــن املي ــذي يت ــراث ال ــيا شــأنه شــأن املي ــا واصــطالحــ ــراث لغـــويــ الت  
املاضــي يف الحاضــر الــذي خلفــه لنــا األســالف، أي كل مــا ورثتــه األمــة وتركتــه ســواءًا ماديــَا أو معنويــا، فهــو ذلــك 
ــذي يشــمل جميــع الجوانــب املتعلقــة باإلنســان مــن إنتــاج حضــاري أو فكــري، ملموســا أو غيــر  املخــزون الواســع ال
ملمــوس، فهــو الرصيــد واملخــزون ذو القيمــة يف مجتمــع مــا والــذي يتميــز بالصمــود واالســتمرارية وقبــول املجتمــع 

ــات.  ــات أو التقني ــن املقتني ــواء أكان م ــه س ل
فالتــراث اإلنســاني هــو كّل مــا توارثتــه الشــعوب اإلنســانية عــن أســالفها جيــاًل بعــد جيــل، وحضــارة بعــد   
حضــارة فهــو العامــل املشــترك بيــن كافــة الشــعوب مهمــا اختلــف عمــر حضارتهــا إلــى أن صــار التــراث اليــوم غنّيــا 
ــة للشــعوب ىلع اختالفهــا، وهــو مــا يمنحهــا هويتهــا  جــدًا بمكّوناتــه وعناصــره وأنواعــه، فهــو الحاضنــة التاريخّي

ــة. ــات الحديث ــبة للمجتمع ــان بالنس ــاء واألم ــعور باإلنتم ــدر الش ــه مص ــا أّن ــزة، كم املمي
يعتبــر التــراث الدليــل املــادي الــذي يمكــن اإلنســان مــن تفســير الحاضــر والتنبــؤ باملســتقبل وهــو األمــر الــذي   
يعــد أســاس قيــام الحضــارات ىلع تنّوعهــا؛ ومــن هنــا فــإّن الحفــاظ ىلع التــراث- بــكل أنواعــه- ُيعتبــر مــن أولــى 

ــة.  ــة واملتالحق ــال املتتالي ــه لألجي ــالق لتوريث ــات ىلع اإلط األولوي

التــراث الثقــايف هــو ميــراث املقتنيــات املاديــة وغيــر املاديــة التــي تخــص مجموعــة مــا أو مجتمــع لديــه   
موروثــات مــن األجيــال الســابقة، وظلــت باقيــة حتــى الوقــت الحاضــر ووهبــت لألجيــال املقبلــة فهــو كل مــا ينتقــل 

ــى آخــر. ــل إل ــون ونحوهــا مــن جي ــوم وآداب وفن ــد وعل مــن عــادات وتقالي
وينقسم التراث الثقايف إلي:

التراث الثقايف املادي )آثار ثابتة وآثار منقولة(
التراث الثقايف املعنوي أو التراث الشعبي )الفلكور والعادات والتقاليد(: 
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التراث الثقايف املادي

املباني التراثية

يشــتمل التــراث الثقــايف املــادي علــي  كل اآلثــار الثابتــة ، مثــل املبانــي واألماكــن الدينيــة والتاريخيــة مــن   
منشــآت دينيــة وجنائزيــة كاملعابــد واملقابــر واملســاجد والجوامــع، ومبــان حربيــة ومدنيــة مثــل الحصــون والقصــور، 
والقــالع والحمامــات، والســدود واألبــراج، واألســوار، هــذا باإلضافــة إلــي اآلثــار املنقولــة أو املتحفيــة أو اللقــي األثريــة، 

التــي تعتبــر جديــرة بحمايتهــا والحفــاظ عليهــا بشــكل أمثــل ألجيــال املســتقبل. 
ويتــم الحفــاظ عليهــا لدراســة تاريــخ البشــرية حيــث ُتمثــل الركيــزة األساســية لألفــكار التــي يمكــن التحقــق   

مــن صحتهــا وصالحيتهــا بــدال مــن استنســاخها أو اســتبدالها.

أمــا النطــاق التراثــي فيعــرف بالحيــز املتجانــس والــذى يتميــز بصفــة أو طابــع معيــن، ومــن هــذا املنطلــق تعــرف 
النطاقــات ذات القيمــة التراثيــة بالحيــز الحضــاري املتجانــس الزاخــر بمجموعــة مــن املفــردات التراثيــة ذات القيــم 

ــة والعــادات والتقاليــد. ــة ىلع خصائــص املجتمــع كالقيــم العمرانيــة والخصائــص املعماري الدال

بيئة مكانية شاملة جمع عمراني أو مدينه عامرة أو مهجورة .
موقع شامل يحوى مجموعة مبانى وحيزات وممرات. 

موضع محدد كمكان يحوى مبنى أو أكثر يف تشكيل له عالقة بصرية معينة .
مبنى معين قائم منفردًا بذاته .

ــة أو  ــة أو االجتماعي ــة أو العلمي ــة أو الفني ــة التاريخي ــي ذات األهمي ــي املبان ــة عل ــي التراثي ــتمل املبان تش  
الثابــت والبيئــة املرتبطــة بهــا.  الزخــارف واألثــاث  أو كلهــم مجتمعيــن بمــا فيهــا  السياســية 

ويتمثل التراث املعماري بمعناه الشامل يف العديد من العناصر التالية:
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ــاري ،  ــراث املعم ــي الت ــة الحفــاظ عل ــة ألهمي ــة والدولي ــة املحلي ــات الثقافي ــات والهيئ ــد دعــت املنظم وق  
وقــد جــاء هــذا الوعــي ىلع شــكل مواثيــق دوليــة واتفاقيــات عامليــة صريحــة ومكتوبــة أقرتهــا منظمــات ثقافيــة 
ــا  ــرز نشــاطها مــن خــالل اجتماعاتهــا وندواتهــا والتــي مــرت بعــدة مراحــل وســنوات لتخــرج لن وسياســية دوليــة ب
العديــد مــن املــواد واإلجــراءات الخاصــة بحمايــة وصيانــة التــراث الثقــايف املعمــاري واملتفــق عليهــا ىلع الصعيــد 

ــة. ــم والصيان ــد وضــع خطــط الترمي العاملــي ومعمــول بهــا عن

ويمكن تلخيص أنواع املباني واملفردات التراثية يف األنواع التالية : 

مباني بناها بعض املعماريين املشهورين وأصبحت جزء من التراث املعماري.
مباني تمثل حقب أو مراحل ذات قيمة وتعتبر تسجيال لها.

املباني التي تعكس العمارة املحلية التقليدية ملنطقة ما وتمثل طابعها الخاص. 
املباني التي تحمل قيمة رمزية إلرتباطها بتاريخ الشعوب.
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

تاريخ الجامعة

البداية

تحول حلم إنشاء الجامعة إلي حقيقة:

مــع اشــتداد ســاعد الحركــة الوطنيــة املصريــة يف أوائــل هــذا القــرن انبــرت نخبــة مــن قــادة العمــل الوطنــي   
ورواد حركــة التنويــر والفكــر االجتماعــي يف مصــر  -أمثــال محمــد عبــده، ومصطفــي كامــل، ومحمــد فريــد، وقاســم 
أميــن، وســعد زغلــول  -لتحقيــق حلــم طاملــا داعــب خيــال أبنــاء هــذا الوطــن، وهــو إنشــاء جامعــة تنهــض بالبــالد 
يف شــتى مناحــي الحيــاة، وتكــون منــارة للفكــر الحــر وأساســا للنهضــة العلميــة وجســرا يصــل البــالد بمنابــع العلــم 
الحديــث، وبوتقــة تعــد فيهــا الكــوادر الالزمــة يف كافــة التخصصــات ملشــاركة العالــم يف تقدمــه العلمــي. ولكــن 
هــذه األمنيــة وجــدت معارضــة شــديدة مــن جانــب ســلطات االحتــالل البريطانــي؛ إلحســاس املحتــل بــأنَّ االســتقالل 
العلمــي ملصــر، ممثَّــال يف جامعتهــا الوطنيــة، هــو تحريــر للشــخصية املصريــة، وقــد عمــل املخلصــون مــن الوطنيين 

املصرييــن ىلع إنشــاء الجامعــة املصريــة رغــم منــاوأة االحتــالل، حتــى خرجــت الفكــرة إلــى النــور.

يرتبــط الحديــث عــن دور األميــرة فاطمــة إســماعيل يف إنشــاء الجامعــة املصريــة بتطــور الفكــرة نفســها،   
وكيفيــة تحــول الحلــم يف إنشــاء هــذه الجامعــة إلــى حقيقــة واقعــة؛ ومــن ثــم يجــب التوقــف قليــال عنــد تطــور 
الفكــرة ودور املســهمين يف إخراجهــا إلــى النــور وتوعيــة الــرأي العــام املصــري بأهميتهــا يف ترقيــة مــدارك وأخــالق 

ــا. ــن أبنائه ــوم بي ــر اآلداب والعل ــالل نش ــن خ ــك م ــم، وذل ــالف أديانه ــن ىلع اخت املصريي
ــا يف  ــى أوروب ــن أرســلوا إل ــة الذي ــات املصري ــن طــالب البعث ــرت بي ــد توات ــرة ق ــت الفك ــدء، كان ــادئ ذى ب وب  
ــه. فقــد لهجــت ألســنتهم عنــد عودتهــم بالحديــث عــن الجامعــات األوروبيــة وأبنيتهــا  عصــر محمــد ىلع وخلفائ
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الضخمــة، وعــدد الكليــات التــي تحويهــا كل جامعــة، وبيــان مــا فيهــا مــن العلــوم والفنــون، وأفاضــوا يف الحديــث عــن 
مزاياهــا، وبيــان فوائدهــا، وأنــه ال غنــى عنهــا لبــالد تريــد أن ترقــى إلــى معــارج املدينــة، وتنتظــم يف ســلك الحضــارة 

ــات. ــل األحــالم واألمني ــم يكــن إال مــن قبي ــة، إال أن حديثهــم عنهــا ل الحقيقي
وقــد خاضــت الصحــف العربيــة، واملجــالت الوطنيــة يف حديثهــا، واقترحــت ىلع الوطنييــن إنشــاء جامعــات   
ــا وعددهــا ونفقاتهــا، وأكثــرت الــكالم يف ذلــك،  ــار املصريــة، ونقلــت عــدة إحصائيــات عــن جامعــات أوروب يف الدي
يف عصــر الخديــوي توفيــق، إال أن املصرييــن كانــوا يــرون أن نفقاتهــا باهظــة إذا قــام بهــا فــرد واحــد، ولــم يكونــوا 

ــة. ــة املختلف ــرائح االجتماعي ــات والش ــن الطبق ــع، م ــاون الجمي ــالل تع ــن خ ــا م ــة تحقيقه ــن إمكاني ــن م متأكدي
وشــهد املجتمــع التجربتيــن: أوالهــا جــاءت فرديــة، والتــي قــام بهــا أحمــد باشــا املنشــاوي يف أواخــر أيامــه؛   
حيــث أعلــن عــن رغبتــه يف إنشــاء جامعــة يف جهــة باســوس وأبــى غيــط، ىلع نفقتــه الخاصــة، وبحــث مــع أفاضل 
العلمــاء فيمــا تســتلزمه هــذه الجامعــة مــن النفقــات األوليــة، والنفقــات الســنوية، ويف كيفيــة اســتحضار املعلميــن 
واألدوات، وكانــت هــذه الفكــرة شــغله الشــاغل يف ســنته األخيــرة وموضــوع حديثــه ليــل نهــار مــع األســتاذ الشــيخ 

محمــد عبــده، إال أن املنيــة قــد ســبقته.
ــض  ــل ىلع النقي ــتحيال، ب ــا مس ــر تحقيقه ــات أم ــت أو ب ــد مات ــرة ق ــى أن الفك ــن يعن ــم يك ــك ل ىلع أن ذل  
مــن ذلــك تمامــا، زاد عــدد املولعيــن بهــا، وأخــذت تــراود أذهــان املفكريــن وصفــوة املثقفيــن والسياســيين الذيــن 
تبــاروا، عــن رغبــة حقيقيــة، يف الكتابــة بأقالمهــم ىلع صفحــات الجرائــد الوطنيــة، داعيــن النــاس إلــى االكتتــاب، 
ومؤكديــن أن إنشــاءها بأمــوال األفــراد، فقــراء كانــوا أو أغنيــاء، أدل ىلع نهــوض األمــة، مــن إنشــائها بمــال فــرد واحــد، 

ــل. ــر الجل ــاس ىلع التعــاون يف هــذا األم ــوا الن وحث
والقــت الفكــرة رواجــا كبيــرا بيــن األهالــي، وخاصــة بيــن جماعــة الصفــوة االجتماعيــة، وأواخــر عــام 1906 نقــرأ   
يف بعــض الصحــف عــن اكتتــاب مصطفــي بــك الغمــراوي، وكان مــن وجهــاء بنــى ســويف، بمبلــغ 500 جنيــه للجامعــة 
املصريــة، أعقبتــه اكتتابــات كثيــرة يف جرائــد مختلفــة، لوجهــاء آخريــن، وصــارت الصحــف تــزف كل يــوم بشــرى مــن 
الثــراة. وهنــا ظهــر املشــروع فجــأة مــن تلقــاء نفســه، وطلــب عــدد كبيــر مــن الحريصيــن ىلع تحقيــق هــذه الفكــرة 
تأليــف نقابــة لتلقــى االكتتابــات ونشــر الدعــوة بصفــة منتظمــة. ويبــدو أن بعــض الصحــف نســب إلــى بعــض األغنيــاء 
اكتتابــات غيــر حقيقيــة طمعــا منهــا أن يســتحيى أصحابهــا، فيحققــوا األمــل، بقــوة الخجــل، إال أن البنــاء إذا لــم يكــن 

ىلع أســاس متيــن، ال يلبــث أن يتداعــى، فكــذب مــن كــذب، وصــدق مــن صــدق.



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 26

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

واجتهــد القائمــون ىلع الفكــرة، يف إزالــة العوائــق املبدئيــة التــي قــد تحــول دون االســتمرار يف االكتتــاب   
وتحقيــق املشــروع، فطلبــوا مــن املكتتبيــن الذيــن ظهــرت أســماؤهم ىلع صفحــات الجرائــد، ومــن غيرهــم ممــن 
يــود تحقيــق هــذا املشــروع، أن يحضــروا بــدار »املؤيــد«، للبحــث يف املشــروع، واالتفــاق ىلع حفظــه مــن الســقوط. 
ــأول هــذا املشــروع إلــى غيــر املقصــود منــه، فاقتــرح االجتمــاع يف محــل آخــر، ال يكــون  إال أن بعضهــم خــاف أن ي
ــار يف  ــك، املستش ــول ب ــعد زغل ــزل س ــاع يف من ــون االجتم ــرأي ىلع أن يك ــتقر ال ــية، فاس ــة سياس ــه صبغ لصاحب
محكمــة االســتئناف األهليــة، ونشــروا يف الجرائــد دعــوة لالجتمــاع، وحــددوا لــه يــوم 24 مــن شــعبان 1324، املوافــق 

ــر 1906. 12 أكتوب
وتــم االجتمــاع يف منــزل ســعد زغلــول بجهــة اإلنشــاء، وأيــد الحاضــرون اكتتابهــم للجامعــة، واتفقــوا ىلع   
عــدة قــرارات، كان أولهــا: انتخــاب اللجنــة التحضيريــة التــي مثــل فيهــا ســعد زغلــول بــك وكيــال للرئيــس العام، وقاســم 
أميــن بــك ســكرتيرا للجنــة، وأســندت أمانــة الصنــدوق إلــى حســن ســعيد بــك الــذى كان يعمــل وكيــال بالبنــك األملاني 
الشــرقي. كمــا حــددوا ثمانيــة أعضــاء آخريــن، ولــم يتــم اختيــار الرئيــس العــام، واقترحــوا تأجيلــه إلــى جلســة أخــرى. 
واســتقروا ىلع تســمية الجامعــة »بالجامعــة املصريــة«، وأن تنشــر جميــع قراراتهــم ودعوتهــم للنــاس لإلســهام يف 
إقامــة هــذه املؤسســة، بجميــع الصحــف املحليــة عربيــة كانــت أم أجنبيــة. وبعــد الجلســة وقــع جميــع املكتتبيــن 

ىلع املبالــغ التــي يتبــرع أو يشــرع يف التبــرع بهــا كل منهــم، وبلــغ اإلجمالــي مــن هــذه االكتتابــات 4485 جنيهــا.
وحرصــا مــن جانــب القائميــن ىلع تنفيــذ الفكــرة، ولشــدة خوفهــم مــن أن تلقــى هجومــا مــن جانــب ســلطات   
ــا  ــس له ــة لي ــف »أن الجامع ــع الصح ــرته جمي ــذى نش ــروع ال ــوة للمش ــص الدع ــوا يف ن ــة، أعلن ــالل أو الحكوم االحت
صبغــة سياســية، وال عالقــة لهــا برجــال السياســة، وال املشــتغلين بهــا، فــال يدخــل يف إدارتهــا وال يف دروســها مــا 
يمــس بهــا، ىلع أي وجــه كان. وأن الهــدف مــن إنشــائها إنمــا لتكــون مدرســة لتعليــم العلــوم واآلداب لــكل طالــب 

ــم مهمــا كان جنســه ودينــه«. عل
وقــد وقــع هــذا النــداء مــن األمــة املصريــة الكريمــة موقعــا حســنا، وأحــدث يف األوســاط والبيئــات دويــا هائال،   
وتــردد صــداه يف كل نفــس، وانهالــت ىلع الصحــف الرســائل املؤيــدة واملحبــذة للمشــروع، ومــا لبثــت التبرعــات مــن 

كل أريحــى كريــم، أن تدفقــت تتــرى، كاشــفة عــن همــة عظيمــة، وعــزم ال يليــن.
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الدعوة لالكتتاب العام:

وكان املســهمون يف االكتتــاب للمشــروع يف البدايــة جميعــا مــن صفــوة املصرييــن »البكــوات واألفنديــة«   
وبعــض العلمــاء واملشــايخ. ثــم بــدأ أمــراء األســرة الحاكمــة يتابعــون برعايتهــم املاديــة وبجهودهــم تســهيل مهمــة 
ــة  ــر، وأخــذ ىلع عاتقــه رئاســة »لجن ــم باألم ــم أول مــن اهت ــر ســعيد باشــا حلي إقامــة هــذه املؤسســة. وكان األمي
األمــراء« التــي جمــع لهــا نيفــا و8000 جنيــه، وناشــدت جريــدة »املؤيــد« األميــر باشــا أن يفــي بوعــده الــذى صــدر منــه 

ــى النهايــة. يف باريــس، بمتابعــة العمــل إل
ــا،  ــم فيه ــوازم التعلي ــق بل ــا يتعل ــة وم ــام الجامع ــع نظ ــة؛ لوض ــا فني ــان، إحداهم ــكلت لجنت ــد ش ــت ق وكان  
واألخــرى لجمــع االكتتابــات مــن املتبرعيــن. ويف الجلســة الثانيــة بتاريــخ 30 نوفمبــر 1906 أعلنــوا عــن ضــرورة انتخــاب 
لجــان فرعيــة متعــددة لالكتتــاب وجمــع التبرعــات مــن جميــع املصرييــن يف كل مــكان مــن أنحــاء القطــر املصــري؛ 
ــه، وأن  ــه ســابق ألوان ــرى أن ــه - فإنهــا ت ــن الرضــا وتستحســن مبادئ ــت تنظــر للمشــروع بعي ــة - وإن كان ألن الحكوم
تكاليفــه باهظــة؛ ومــن ثــم فقــد تأكــد لهــم ضــرورة االعتمــاد بعــد اهلل ىلع أنفســهم، وأن ال يعلقــوا آمالهــم ىلع 
مســاعدة خارجيــة، وتوافــر بيــن جميــع أعضــاء اللجنــة فكــرة إســناد رئاســة املشــروع ألميــر مــن األمــراء تجتمــع عليــه 
الكلمــة، حتــى يضمنــوا انتظــام ســير اإلجــراءات املتخــذة للمشــروع. كمــا قــرروا إيــداع مــا يجمــع مــن املــال يف البنــك 
األملانــي الشــرقي، ىلع وجــه التحديــد؛ وذلــك ألنــه البنــك الوحيــد الــذى قبــل أن يســاعد الجامعــة بإعطــاء فائــدة %4 
ســنويا، يعطــى مســاعدة لهــا زيــادة ىلع ذلــك 1.5% ســنويا، ويكتتــب بمبلــغ أربعيــن جنيهــا ســنويا، بحيــث تســتفيد 
الجامعــة منــه 5.5%. بينمــا عرضــت جميــع البنــوك األخــرى فوائــد أقــل، كمــا أنهــم لــم يقبلــوا اســتعادة جميــع املبالــغ 
يف أي وقــت يحتاجهــا املشــروع، يف حيــن قبلهــا البنــك األملانــي الشــرقي. وكان قــد بلــغ إجمالــي االكتتــاب يف 

الجلســة الثانيــة 16536 جنيهــا.
وكانــت جماعــة الصفــوة السياســية املهتمــة بمشــروع الجامعــة ىلع وعــى كامــل بمغــزى املخــاوف التــي   
تطرحهــا الصحــف األجنبيــة الناطقــة بلســان حــال ســلطات االحتــالل، والتــي ادعــوا فيهــا أن مشــروع الجامعــة إنمــا 
هــو ألغــراض سياســية، فهــو »جامعــة إســالمية« تنهــض ضــد االحتــالل، وألجــل هــذا أعلــن ســعد زغلــول، حيــن تولــى 

وزارة املعــارف، تنحيــه عــن منصــب النائــب للرئيــس وانتخبــت اللجنــة قاســم بــك أميــن عوضــا عنــه.
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

رعاية األمراء للمشروع

ــة  ــوي، تفضــل بجعــل اللجن ــن أن الخدي ــك أمي ــن قاســم ب ــة ، وأعل ــوي، تفضــل بجعــل اللجن ــن أن الخدي ــك أمي ــن قاســم ب ــر 19071907، وأعل ــر  يناي وعقــدت الجلســة الثالثــة يف 1919 يناي وعقــدت الجلســة الثالثــة يف    
تحــت رعايــة ســموه، وبجعــل ولــى عهــده الكريــم رئيــس شــرف لهــا. وكتــب قاســم بــك أميــن إلــى األميــر »أحمــد فــؤاد تحــت رعايــة ســموه، وبجعــل ولــى عهــده الكريــم رئيــس شــرف لهــا. وكتــب قاســم بــك أميــن إلــى األميــر »أحمــد فــؤاد 

ــاب: ــص الخط ــذا ن ــة، وه ــه الرئاس ــرض علي ــا« يع ــاب:باش ــص الخط ــذا ن ــة، وه ــه الرئاس ــرض علي ــا« يع باش
دولتلو أفندم األمير  »أحمد فؤاد باشا«دولتلو أفندم األمير  »أحمد فؤاد باشا«

ملــا عرضنــا أمــس ىلع أعضــاء لجنــة إدارة الجامعــة، مــا تفضلتــم بــه دولتكــم، مــن العنايــة بأمــر الجامعــة،  ملــا عرضنــا أمــس ىلع أعضــاء لجنــة إدارة الجامعــة، مــا تفضلتــم بــه دولتكــم، مــن العنايــة بأمــر الجامعــة،    
ــوا هــذه البشــرى بالســرور، ووثقــوا بالفــوز القريــب، وقــرروا إيفــاد وفــد منهــم  ــوا هــذه البشــرى بالســرور، ووثقــوا بالفــوز القريــب، وقــرروا إيفــاد وفــد منهــم واالســتعداد لتعضيــد مشــروعها، قابل واالســتعداد لتعضيــد مشــروعها، قابل
لتقديــم الشــكر لدولتكــم. وهــم محمــد علــوى باشــا، ويوســف صديــق باشــا، وحنفــي بــك ناصــف، وحســن بــك ســعيد. لتقديــم الشــكر لدولتكــم. وهــم محمــد علــوى باشــا، ويوســف صديــق باشــا، وحنفــي بــك ناصــف، وحســن بــك ســعيد. 
فــإذا تكرمتــم بقبولهــم، أرجــو إخبــاري باليــوم والســاعة اللذيــن تتفضلــون بتحديدهمــا لذلــك، وأرجــو قبــول احتــرام فــإذا تكرمتــم بقبولهــم، أرجــو إخبــاري باليــوم والســاعة اللذيــن تتفضلــون بتحديدهمــا لذلــك، وأرجــو قبــول احتــرام 

عبدكــم الخاضــع.عبدكــم الخاضــع.
يف يف 2222 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 19071907.                                                                                                         إمضاء : قاسم أمين.                                                                                                         إمضاء : قاسم أمين

ــذه  ــن به ــك، وأعل ــن ب ــم أمي ــة قاس ــة برئاس ــة العمومي ــت الجمعي ــذه  اجتمع ــن به ــك، وأعل ــن ب ــم أمي ــة قاس ــة برئاس ــة العمومي ــت الجمعي ــر 19081908 اجتمع ــر  يناي ــة 3131 يناي ــوم الجمع ويف ي ــة   ــوم الجمع ويف ي  
الجلســة قبــول دولــة األميــر أحمــد فــؤاد الرئاســة. واجتمعــت اللجنــة برئيســها الجديــد للمــرة األولــى بســراى األميــر الجلســة قبــول دولــة األميــر أحمــد فــؤاد الرئاســة. واجتمعــت اللجنــة برئيســها الجديــد للمــرة األولــى بســراى األميــر 
»أحمــد فــؤاد باشــا« يف »أحمــد فــؤاد باشــا« يف 1212 مــارس  مــارس 19081908، وتفاوضــوا يف البحــث عــن الوســائل التــي توصلهــم إلنجــاز املشــروع. وهنــا ، وتفاوضــوا يف البحــث عــن الوســائل التــي توصلهــم إلنجــاز املشــروع. وهنــا 
بــدأت بالفعــل الخطــوات الجــادة الضامنــة الســتمرار تقــدم املشــروع بخطــى ســديدة، فقــد اتفقــوا ىلع أن أول عمــل بــدأت بالفعــل الخطــوات الجــادة الضامنــة الســتمرار تقــدم املشــروع بخطــى ســديدة، فقــد اتفقــوا ىلع أن أول عمــل 

يجــب البــدء بــه هــو: اإلرســالية والتدريــس.يجــب البــدء بــه هــو: اإلرســالية والتدريــس.
وهكــذا قطعــت الفكــرة يف ســبيل الخــروج إلــى ميــدان التنفيــذ شــوطا بعيــدا، وانتشــرت فكرتهــا يف جميــع  وهكــذا قطعــت الفكــرة يف ســبيل الخــروج إلــى ميــدان التنفيــذ شــوطا بعيــدا، وانتشــرت فكرتهــا يف جميــع    
البيئــات، ووجــدت لهــا صــدى يف نفــس كل مصــري. وقــام الخــاص والعــام بتأييدهــا، والعمــل ىلع نصرتهــا، وانســابت البيئــات، ووجــدت لهــا صــدى يف نفــس كل مصــري. وقــام الخــاص والعــام بتأييدهــا، والعمــل ىلع نصرتهــا، وانســابت 
التبرعــات مــن ثــراة القطــر وأغنيائــه. وأعلــن الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي عــن منحــه للمشــروع التبرعــات مــن ثــراة القطــر وأغنيائــه. وأعلــن الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي عــن منحــه للمشــروع 50005000 جنيه ســنويا؛  جنيه ســنويا؛ 
ممــا جعــل املشــروع يتحــرك بخطــى أســرع. وبــدأت عمليــة إرســال البعــوث، ووضعــت البرامــج ودعــي األســاتذة، ثــم ممــا جعــل املشــروع يتحــرك بخطــى أســرع. وبــدأت عمليــة إرســال البعــوث، ووضعــت البرامــج ودعــي األســاتذة، ثــم 
اعترفــت بهــا الحكومــة املصريــة كإحــدى املنشــآت ذات املنافــع العامــة، فلــم يبــق إال أن تحتفــل األمــة املصريــة اعترفــت بهــا الحكومــة املصريــة كإحــدى املنشــآت ذات املنافــع العامــة، فلــم يبــق إال أن تحتفــل األمــة املصريــة 

بافتتــاح هــذه املؤسســة الجليلــة، وهــذا الصــرح املنيــف.بافتتــاح هــذه املؤسســة الجليلــة، وهــذا الصــرح املنيــف.
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األميرة فاطمة إسماعيل أهم املساهمين يف إنشاء الجامعة

األميــرة فاطمــة إســماعيل )1853-1920( هــي إحــدى بنــات الخديــوي إســماعيل، تزوجــت عــام 1871 مــن األميــر   
طوســون بــن محمــد ســعيد باشــا والــى مصــر، وانفــردت بيــن أخواتهــا بحبهــا للعمــل العــام، وحرصهــا ىلع اإلســهام 
يف أعمــال الخيــر، ورعايــة الثقافــة والعلــم، وكان ابنهــا األميــر عمــر طوســون أكثــر أمــراء أســرة محمــد ىلع إقبــاال ىلع 
العمــل العــام، وتجاوبــا مــع الحركــة الوطنيــة، ورعايــة للعلــم وتشــجيعا للعلمــاء، ويعكــس هــذا تأثــره بأمــه راعيــة 

للعلــم والثقافــة. 
ــا  ــق طبيبه ــن طري ــة ع ــة املصري ــا الجامع ــي تعانيه ــات الت ــة ىلع الصعوب ــرة فاطم ــت األمي ــا اطلع   عندم
الخــاص محمــد علــوى باشــا )عضــو مجلــس الجامعــة املصريــة( بــادرت األميــرة بإقالــة الجامعــة مــن عثرتهــا املاليــة، 
ــف بســبب ضعــف امليزانيــة،  فقــد  فقــد تكفلــت هــذه األميــرة باســتمرار مشــروع الجامعــة املصريــة الــذى كاد أن يتوقَّ
كانــت الــدار التــي تقيــم فيهــا الجامعــة ليســت ملــكا لهــا، وكانــت تنفــق كل عــام إليجارهــا أمــواال كثيــرة، بلغــت يف 
العــام الواحــد 400 جنيــه، وكانــت الجامعــة يف حاجــة إليهــا؛ إلنفاقهــا يف ســبل أخــرى، كاإلرســاليات والتعليــم وغيــر 
ذلــك، هــذا باإلضافــة إلــى أن هــذه الــدار )وكان موقعهــا مقــر الجامعــة األمريكيــة اآلن( ال تفــي بحاجاتهــا، وال تصلــح 
ألن تكــون مقــرا ثابتــا لهــا، كمــا كان صاحبهــا »جناكليــس« غيــر راغــب يف اســتغاللها ىلع ســبيل اإليجــار، وإنمــا كان 
يريــد بيعهــا ســواء للجامعــة أو لغيرهــا، حتــى لقــد تدخــل األميــر أحمــد فــؤاد، وطلــب مــن »جناكليــس« مــد عقــد 

اإليجــار ألربــع ســنوات أخــرى، فقبــل األخيــر ىلع أن ال يؤجرهــا لهــم بعــد تلــك املــدة.
ــى  ــود األراض ــن أج ــا م ــالف 661 فدان ــذا بخ ــة، ه ــدة للجامع ــاء دار جدي ــا لبن ــة خصصته ــتة أفدن ــت س فأوقف  
الزراعيــة بمديريــة الدقهليــة، مــن ضمــن 3357 فدانــا خصصتهــا للبــر واإلحســان وجعلــت للجامعــة مــن صــايف ريعهــا 
)ريــع 3357 فدانــا و14 قيراطــا و14 ســهما( 40% بعــد خصــم اســتحقاقات ومرتبــات يبلــغ مجموعهــا 5239 جنيهــا كل 
ــى أن اســتقرت أمــور  ــغ 4000 جنيهــا ســنويا.  وغيرهــا إل ــراد هــذه الوقفيــة بميزانيــة الجامعــة بمبل ســنة، وقــدر إي

ــتمرارها. ــد اس ــة، وتأك الجامع
رت تكاليــف بنــاء الجامعــة املصريــة آنــذاك بـــ 26 ألــف جنيــه، وكان هــذا املبلــغ طائــال، فعرضــت األميــرة  وُقــدِّ  
ــه  ــغ 70.000 جني ــرات بمبل ــذه املجوه ــت ه ــروع، وبيع ــى املش ــا إل ــد أهدته ــت ق ــع، وكان ــا للبي ــة مجوهراته فاطم
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كانــت نافعــة جــدا لهــذا املشــروع الــذى تكفلــت األميــرة فاطمــة بكرمهــا أيضــا بتحمــل نفقــات وضــع حجــر األســاس 
لتوفيــر النفقــات الكبيــرة التــي كانــت الجامعــة ســتتكفل بهــا يف هــذا الحفــل الــذى حضــره الخديــوي« عبــاس حلمــي  

الثانــي«، واألميــر »أحمــد فــؤاد«.
وشــاركت يف وضــع حجــر األســاس للجامعــة، وانتقلــت إلــى رحمــة اهلل قبــل أن تــرى صــرح الجامعــة وقــد شــيد   

ــي. ــن العرب ــر والوط ــم ىلع مص ــور العل ــطع بن ــا تس ومنارته

ــدة  ــدت قصي ــة  ُأنش ــاس للجامع ــر األس ــع حج ــال بوض ويف االحتف  
ألميــر الشــعراء »أحمــد شــوقي« أشــاد فيها بكــرم األميــرة فاطمــة، وجهودها 
ــي  ــة الت ــذه الجامع ــاء ه ــبيل بن ــك يف س ــا تمل ــة، بم ــا العظيم وتضحياته
فــرح املصريــون بهــا، يقــول شــوقي مــن هــذه القصيــدة يف مــدح األميــرة 

ــة: فاطم

إن قيــس بحركــم الطامى بمقياس

ــاس ــوت وامل ارِّ والياق ــدَّ ــَم ال كرائ

زهــَو الســماء بمصبــاح وِنبــراس

ياعمــة التــاج مــا بالنيل مــن كرم

لم ُتكســب التُبــر ُيمناه وال قذفت 

ــدار بالعرفــان زاهيــة  وال بنــى ال

األميرة »فاطمة بنت الخديوي إسماعيل«
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افتتاح الجامعة املصرية كجامعة أهلية 1908م

ــنة 1908،  ــمبر س ــن ديس ــرين م ــادي والعش ــة يف الح ــة أهلي ــا جامع ــة بوصفه ــة املصري ــاح الجامع ــم افتت ت  
وُعقــد حفــل مهيــب، بهــذه املناســبة حضــره الخديــوي عبــاس الثانــي، وكبــار رجــال الدولــة.

وبــدأت محاضــرات الدراســة يف هــذه الجامعــة مســاء يــوم االفتتــاح، وكان ُيعلــن عــن مــكان هــذه املحاضــرات   
يف الصحــف اليوميــة يف أماكــن متفرقــة لعــدم وجــود مــكان ثابــت لهــا، إلــى أن اســتقرت مــكان الجامعــة األمريكيــة 

بالقاهــرة حاليــا.
ونتيجــة لألزمــة االقتصاديــة خــالل الحــرب العامليــة األولــى تغيــر مقــر الجامعــة فأصبــح يف شــارع الفلكــى   

اقتصــادا للنفقــات.
ــوراه،  ــول ىلع الدكت ــا للحص ــى أوروب ــن إل ــالب املتميزي ــات الط ــدأت بعث ــس، وب ــوادر التدري ــداد لك ــدأ اإلع وب  
والعــودة إلــى مصــر لتدريــس العلــوم الحديثــة، وكان مــن املبعوثيــن الــرواد طــه حســين، ومنصــور فهمــى، وأحمــد 

ــف. ضي
ــر الكتــب، وعندمــا نجحــت الجامعــة األهليــة، فكــرت  تأسســت يف الجامعــة املصريــة مكتبــة عامــرة بذخائ  
الحكومــة املصريــة يف إنشــاء جامعــة حكوميــة ســنة 1917 كانــت نواتهــا مدرســتي الحقــوق والطــب اللتيــن انضمتــا 
إلــى الجامعــة عــام 1923، كذلــك انضمــت الجامعــة األهليــة إلــى الجامعــة الحكوميــة، وكانــت كليــة اآلداب نــواة لهــذه 

ــدة. الجامعــة الجدي
نــة مــن أربــع كليــات هــى : اآلداب، والعلوم،  أنشــئت الجامعــة املصريــة الحكوميــة يف 11 مــارس ســنة 1925 مكوَّ  

ــه. ــام نفس ــب يف الع ــة الط ــى كلي ــة إل ــة الصيدل ــت مدرس ــم انضم ــوق، ث ــب، والحق والط
وقــد تبرعــت »األميــرة فاطمــة« بنــت الخديــوي إســماعيل بــاألرض التــي أقيمــت عليهــا الجامعــة يف مكانهــا   
الحالــي ســنة 1928. وتوســعت الجامعــة، وُأسســت كليــات جديــدة بهــا، وتغيَّــر اســمها إلــى »جامعــة فــؤاد األول« ســنة 
1940، ثــم تغيــر هــذا االســم حتــى أصبــح »جامعــة القاهــرة« ســنة 1953، ومنــذ هــذا التاريــخ أنشــئت كليــات جديــدة 

مثــل كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية ســنة 1960.
ــوم؛  ــا يف الفي ــروع له ــئت ف ــرة، ُأنش ــة القاه ــرة بجامع ــد الكثي ــات واملعاه ــاء الكلي ــع يف إنش ــد التوس وبع  
ــل  ــا لتظ ــة يف طريقه ــاء ماضي ــاء والنم ــيرة البن ــت مس ــا زال ــويف، وم ــى س ــك يف بن ــدة، وكذل ــات عدي ــت كلي ضم

»جامعــة القاهــرة« - دائمــا- تجســد اعتــزاز كل مصــري ىلع أرض هــذا الوطــن.
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إعالن الجامعة

تطلعــت األمــة املصريــة إلــى االســتقالل التــام منــذ ســنوات الحــرب العامليــة األولــى، وقــد رأى ساســة مصــر   
أن مســاعدة بريطانيــا يف هــذه الحــرب قــد تعمــل ىلع تحقيــق هــذا الهــدف الوطنــي.

ــك بوضــع  ــاخ السياســي يف مصــر لالســتقالل، يف عهــد وزارة »حســين رشــدي باشــا« وذل ــأ املن ــد تهيَّ وق  
أســس االقتصــاد واإلدارة لضمــان قيــام كيــان دولــة مصريــة مســتقلة، وللنهــوض بالصناعــة املصريــة، وتنشــيط التجارة، 
والتخطيــط لسياســة اقتصاديــة وتعليميــة إصالحيــة، خاصــة يف مجــال االهتمــام بالتعليم، وزيــادة امليزانية، لتوســيع 

البنيــة األساســية لنظــام التعليــم.
ــرت وزارة املعــارف يف إنشــاء جامعــة تضــم املــدارس العليــا القائمــة حينئذ،  وانطالقــا مــن هــذه السياســة، فكَّ  

ــنة 1917. ــائها س ــارف إلنش ــر املع ــا وزي ــن باش ــى يك ــه عدل م ــب قدَّ ــوزراء ىلع طل ــس ال ــق مجل ــد واف وق

ورأت اللجنــة أن تكــون اللغــة العربيــة لغــة التدريــس األساســية بالجامعــة، واقترحــت إنشــاء قســم للترجمــة   
ــدرس بالجامعــة ويعــرب  ــوم التــي ت ــم مــن العل ــة املراجــع األساســية يف كل عل ــى اللغــة العربي والنشــر لينقــل إل

ــة. ــات العربي ــر املؤلف ــجع نش ــة ويش ــات العلمي املصطلح

وقد أوصت هذه اللجنة بأن تكون إدارة الجامعة مستقلة، وأن تضم الجامعة سبعة أقسام هى :
ل مجلس الوزراء لجنة لدراسة املشروع، واقتراح نظام للجامعة.  وقد شكَّ

■ قسم اآلداب )ويشمل فروعا خاصة بالتربية والعلوم الشرقية واآلثار(.
■ قسم العلوم.

■ قسم الطب ويشمل طب األسنان.
■ قسم الحقوق.

■ قسم الهندسة والعمارة.
■ قسم الزراعة والطب البيطري.

■ قسم التجارة والعلوم االقتصادية.
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وعندمــا أصبــح الســلطان أحمــد فــؤاد )أول رئيــس للجامعــة األهليــة( ملــكا، اهتمــت الحكومــة بمشــروع إنشــاء   
ــة. الجامع

وبفضــل امللــك أحمــد فــؤاد ُطرحــت فكــرة ضــم الجامعــة املصريــة – ُممثلــة يف كليــة اآلداب- إلــى الجامعــة   
الحكوميــة بعــد أن تســلمتها وزارة املعــارف، وقــد قــام أحمــد لطفــي الســيد بــدور كبيــر يف هــذه املرحلــة التاريخيــة 

لتأســيس جامعــة القاهــرة.
ــرى،  ــع املص ــوض املجتم ــة يف نه ــالة الجامع ــان برس ــة ىلع اإليم ــذه الجامع ــاء ه ــس إنش ــت أس ــد قام وق  
ويف خدمــة العلــم، وتشــجيع البحــوث العلميــة، والرقــى بــاآلداب والعلــوم يف مصــر يف إطــار الحــرص الشــديد ىلع 

اســتقالل الجامعــة، وحريتهــا يف أداء رســالتها.

قانون إنشاء الجامعة املصرية 1925:

ويف 11 مــارس 1925 صــدر مرســوم بقانــون إنشــاء الجامعــة املصريــة ونظامهــا نــص يف مادتــه األولــى ىلع   
إنشــاء جامعــة تســمى »الجامعــة املصريــة« ومقرهــا مدينــة القاهــرة، وتتكــون مــن كليــات اآلداب والعلــوم والطــب 
)وتشــمل فــرع الصيدلــة( وكليــة الحقــوق، وغيــر ذلــك مــن الكليــات التــي نشــأت فيمــا بعــد. ونصــت املــادة الثالثــة 
ىلع أن يكــون للجامعــة املصريــة »شــخصية معنويــة قانونــا خاضعــة لقضــاء املحاكــم األهليــة، وتكــون لهــا األهليــة 
الكاملــة للتقاضــي، ولهــا أن تقبــل التبرعــات التــي تــرد إليهــا عــن طريــق الوقــف والوصايــا والهبــات وغيرهــا، وتديــر 
ــة والثابتــة وتتصــرف فيهــا« طبقــا ألحــكام القانــون، ونــص القانــون ىلع أن يكــون وزيــر املعــارف  أموالهــا املنقول
الرئيــس األىلع للجامعــة، ويديــر الجامعــة مديــر يعيــن بمرســوم بنــاء ىلع طلــب وزيــر املعــارف العموميــة يتولــى 
إدارة الجامعــة مــن النواحــي العلميــة واإلداريــة، ويمثــل الجامعــة يف مــا لهــا ومــا عليهــا، ويعيــن وكيــل الجامعــة 
بأمــر مــن وزيــر املعــارف، وينــوب عــن املديــر يف كل اختصاصاتــه يف حالــة غيابــه ويديــر كل كليــة »ناظــر« يعينــه 
وزيــر املعــارف بعــد أخــذ رأى مجلــس الكليــة الناظــر ووكيــل الكليــة الــذى ينتخبــه مجلــس الكليــة كل عــام مــن بيــن 
أعضائــه واألســاتذة ومســاعدي األســاتذة يف الكليــة وعضــو تعينــه كل وزارة لهــا اهتمــام خــاص بأعمــال الكليــة، ولــكل 
ــة خاصــة باملــواد التــي تــدرس يف  ــر ممــن لهــم دراي ــة الحــق يف أن يضــم إليهــا عضويــن ىلع األكث مجلــس كلي

الكليــة.
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(
أمــا مجلــس الجامعــة فيتألــف مــن املديــر )رئيســا( وعضويــة الوكيــل وناظــر كل كليــة وعضويــن يمثالنهــا،   
ينتخبهمــا مجلــس الكليــة ســنويا، وعضــو مــن وزارة املاليــة يعينــه وزيــر املاليــة، وخمســة أعضــاء يعينــون بمرســوم 
بنــاء ىلع طلــب وزيــر املعــارف ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، ويختــص مجلــس الجامعــة بالنظــر يف شــئون 

ــرادات الجامعــة، والتصــرف فيهــا. ــوال وإي ــة، واســتثمار أم ــح الدرجــات العلمي ــات، ومن ــم واالمتحان التعلي
ونــص القانــون ىلع أن يتولــى وزيــر املعــارف تعييــن األســاتذة وســائر املشــتغلين بالتدريــس بنــاء ىلع طلــب مجلس 
الجامعــة بعــد أخــذ رأى مجلــس الكليــة املختــص ،ىلع أن تســرى ىلع جميــع العامليــن بالجامعــة شــروط التوظيــف 

املعمــول بهــا يف الحكومــة.
ونصــت املــادة الســابعة عشــر ىلع أن »تكــون اللغــة العربيــة هــى لغــة التعليــم يف الجامعــة، مــا لــم يقــرر   
ت شــهادة الدراســة الثانويــة )قســم ثــان( كافيــة  مجلــس الجامعــة يف أحــوال خاصــة اســتخدام لغــة أجنبيــة« وعــدَّ

ــالب. ــول الط ــة قب ــة بالئح ــكام الخاص ــع األح ــى أن توض ــة إل ــاق بالجامع ــة – لاللتح ــة مؤقت – بصف
وهكــذا جــاء القانــون مقيــدا لحركــة الجامعــة ىلع غيــر مــا كان يشــتهى جيــل الــرواد، فأعطــى القانــون لوزيــر   
املعــارف ســلطات واســعة لتعييــن املديــر والوكيــل وأعضــاء هيئــة التدريــس وموظفــي الجامعــة وخمســة مــن أعضاء 
ــة، وســنرى فيمــا بعــد كيــف أدى  مجلســها، كمــا أخضــع أعضــاء هيئــة التدريــس للقوانيــن الخاصــة بموظفــي الدول
اســتخدام الوزيــر للســلطات التــي منحهــا لــه القانــون بنقــل الدكتــور طــه حســين مــن الجامعــة إلــى تفجيــر قضيــة 

اســتقالل الجامعــة )مــارس 1932(.
ــف  ــة أل ــدأت بميزانيــة قدرهــا ثالثمائ ــا، وب ــغ 2381 طالب ــة عــام 1925 يبل وكان عــدد طــالب الجامعــة املصري  
جنيــه ومنحتهــا الحكومــة 90 فدانــا لبنــاء كليــات اآلداب والحقــوق والعلــوم واملكتبــة ومســاكن الطــالب واملالعــب، 
كمــا منحتهــا 40 فدانــا لكليــة الطلــب ومستشــفاها بمنيــل الروضــة، وأنفقــت 138 ألــف جنيــه ىلع تشــييد كليتــي 
ــفي  ــب واملستش ــة الط ــه وكلي ــف جني ــوم بـــ 350 أل ــة العل ــي كلي ــة مبان ــدرت تكلف ــة ق ــوق واملكتب اآلداب والحق

ــات. ــن الجنيه ــون م ــو امللي ــي بنح الجامع
وعندمــا بــدأت الدراســة بالجامعــة املصريــة يف أكتوبــر 1926 لــم يكــن بنــاء الحــرم الجامعــي قــد تــم، فأعــدت   
مبانــي ملحقــة بقصــر الزعفــران )بالعباســية( لتــأوي كليــة اآلداب وكليــة العلــوم بصفــة مؤقتــة. ويف أكتوبــر 1929 

ــب. ــوم والط ــوق والعل ــات الحق ــا كلي ــم تبعته ــزة ث ــان بالجي ــق األورم ــا بحدائ ــى مبناه ــة اآلداب إل ــت كلي انتقل
ــات الخاصــة  ــة وضمــت إليهــا املكتب ــة الجامعــة األهلي ــت مكتب ــة الجامعــة ورث ــى مكتب وبعــد تشــييد مبن  
التــي ُأهديــت للجامعــة مثــل مكتبــة األميــر إبراهيــم حلمــي التــي كانــت تضــم 16 ألــف مجلــد، ومكتبــة أحمــد طلعــت 
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التــي ضمــت بعــض املخطوطــات القيمــة والكتــب النــادرة باللغــات الشــرقية والعربيــة، واشــترت الحكومــة مكتبــة 
املستشــرق األملانــي ســيبولد وكانــت تضــم عشــرة آالف مجلــد قدمتهــا ملكتبــة الجامعــة. ويف عــام 1932 بلغــت 
ــاب،  ــد، واســتمرت املكتبــة يف النمــو حتــى تجــاوز رصيدهــا املليــون كت ــف مجل ــة الجامعــة 150 أل ــات مكتب مقتني

ــة. ــالت القديم ــردى والعم ــن أوراق الب ــات م ــة ومجموع ــالت العلمي ــى املج ــة إل إضاف
ــادل  ــد ع ــة )1925( ق ــيس الجامع ــون تأس ــة، وكان قان ــهادات الجامع ــمي لش ــم الرس ــكلة التقيي ــرزت مش وب  
ــة يف  ــام للجامع ــل االنضم ــب قب ــوق والط ــتا الحق ــا مدرس ــت تمنحه ــي كان ــك الت ــب بتل ــوق والط ــهادات الحق ش
شــهادات اآلداب والعلــوم، ونوقــش األمــر يف البرملــان؛ فأصــدر مجلــس الــوزراء قــرارا يف )20 ينايــر 1930( يقضــى بــأن 
ــب قــدره خمســة عشــر  ــف الحكومــة برات ــة يف وظائ ــون ىلع شــهادات الجامعــة املصري ــن الخريجــون الحاصل يعي

ــا. ــال عليه ــة وزاد اإلقب ــة بالجامع ــتقرت الدراس ــا فاس جنيه
ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــع األس ــكلتها لوض ــي ش ــة الت ــة اللجن ــة لتوصي ــتجابت الحكوم ــام 1935 اس ويف ع  
الجامعــة؛ فقــررت إدمــاج مــدارس الهندســة امللكيــة والزراعــة العليــا والتجــارة والطــب البيطــري يف الجامعــة املصرية 

ــب. ــة الط ــري بكلي ــب البيط ــة الط ــق مدرس ــات، وتلح ــالث األول كلي ــد الث ىلع أن تع

مجلــس إدارة الجامعــة: ويتكــون مــن )املديــر( رئيســا، وعضويــة وكيــل وزارة املعــارف ووكيــل وزارة املاليــة   
وعمــداء الكليــة، وأربعــة أعضــاء يعينــون بمرســوم بنــاء ىلع طلــب وزيــر املعــارف مــن بيــن ذوى الخبــرة يف شــئون 
التعليــم العالــي بشــرط أن يكونــوا قــد مارســوا مهنــة التعليــم يف إحــدى كليــات الجامعــة، ويكــون تعيينهــم ملــدة 

ــة للتجديــد. ثــالث ســنوات قابل
ــا  ــة ينتخبهم ــن كل كلي ــن م ــن عضوي ــة وم ــس إدارة الجامع ــاء مجل ــن أعض ــون م ــة: ويتك ــس الجامع مجل  

الكراســي. ذوى  األســاتذة  بيــن  مــن  ســنتين  ملــدة  مجلســها 

قوانين ولوائح تنظيم الجامعة ونظم الدراسة :
شــهد عــام 1935- أيضــا – صــدور عــدد مــن القوانيــن الخاصــة بتنظيــم الجامعــة ولوائحهــا ونظــم الدراســة   
بهــا، لعــل أهمهــا مــا جــاء بالقانــون رقــم 96 لســنة 1935 فقــد أدخــل هــذا القانــون تعديــال ىلع هيئــات الجامعــة 

ــي: ــو اآلت ــح ىلع النح لتصب

مدير الجامعة ويعين بمرسوم بناء ىلع طلب وزير املعارف.
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(
ــة  ــس الجامع ــات مجل ــت اختصاص ــة كان ــة محض ــة إداري ــس إدارة الجامع ــات مجل ــت اختصاص ــن كان ويف حي  
قاصــرة ىلع شــئون التعليــم واالمتحانــات ومنــح الدرجــات العلميــة بمختلــف مراتبهــا ومــا يتصــل بشــئون الطــالب 

ــة. ــل الجامع ــاب وكي ــوم بانتخ ــا يق كم
وأدخــل القانــون لقــب »العميــد« بــدال مــن »الناظــر« وأصبــح العميــد يعيــن مــن بيــن ثالثــة مــن األســاتذة   
ذوى الكراســي، يرشــحهم مجلــس الكليــة ويصــدر وزيــر املعــارف قــرار تعييــن العميــد ملــدة ثــالث ســنوات، وينتخــب 

ــي. ــاتذة ذوى الكراس ــن األس ــنويا م ــل« س ــة »الوكي ــس الكلي مجل
وحــدد القانــون رقــم 21 لســنة 1933 بشــأن أعضــاء هيئــة التدريــس ثــالث مراتــب، هــى األســاتذة ذوو الكراســي   
واألســاتذة املســاعدون، واملدرســون، واشــترط يف املــدرس الحصــول ىلع درجــة الدكتــوراه، ويف األســتاذ املســاعد 
ــنوات، ويف  ــي س ــة ثمان ــة الحكوم ــى يف خدم ــنوات، أو قض ــع س ــدة أرب ــدرس مل ــة م ــغل وظيف ــد ش ــون ق أن يك
األســتاذ ذى الكرســي أن يكــون قــد شــغل وظيفــة أســتاذ مســاعد ملــدة أربــع ســنوات، أو قضــى يف خدمــة الحكومــة 
اثنتــي عشــرة ســنة، أو مضــت أربــع عشــرة ســنة ىلع حصولــه ىلع البكالوريــوس أو الليســانس. وأدخــل تعديــل ىلع 
ــف األســاتذة املســاعدين أو األســاتذة ذوى الكراســي أن تكــون  ــون عــام 1935 اشــترط يف مــن يرشــحون لوظائ القان
لهــم »أبحــاث قيمــة مبتكــرة« وحــددت كراســي األســتاذية بجميــع كليــات الجامعــة بالقانــون رقــم 197 لســنة 1935، 
وتضمــن القانــون نظــام تأديــب أعضــاء هيئــة التدريــس بمــا يف ذلــك طريقــة تشــكيل لجــان التحقيــق ونظــام الفصــل 
ــددت  ــام 1933، وح ــوم ع ــدرت بمرس ــي ص ــالب الت ــة الط ــت الئح ــة، ووضع ــات التأديبي ــب والعقوب ــاوى التأدي يف دع
ــنة  ــمت الس ــو، وقس ــوم 15 ماي ــة ي ــى الدراس ــر ىلع أن تنته ــن أكتوب ــبت األول م ــوم الس ــي بي ــام الدراس ــة الع بداي
الدراســية إلــى فصليــن، تعطــل الدراســة بينهمــا ملــدة عشــرة أيــام، وميــزت الالئحــة بيــن الطــالب النظامييــن الذيــن 
يقيــدون للحصــول ىلع درجــات علميــة والطــالب املنتســبين الذيــن كان لهــم حــق متابعــة الدراســة دون الحصــول 
ىلع درجــة علميــة. وأقــرت الالئحــة نظــام االســتماع دون التقيــد بشــروط ســوى اســتئذان العميــد، وعــددت الالئحــة 
ــة، ومــن بينهــا االشــتراك يف مظاهــرات لهــا صفــة سياســية واالشــتراك يف املســائل السياســية  ــم التأديبي الجرائ
بواســطة الصحــف، ويفســر ذلــك يف ضــوء ظــروف االنقــالب الدســتوري وممارســات حكومــة إســماعيل صدقــي التــي 
صــدرت الالئحــة يف عهدهــا. وهكــذا اســتكملت الجامعــة لوائحهــا ونظمهــا فيمــا يتصــل بالدراســة وشــئون أعضــاء 
هيئــة التدريــس وشــئون الطــالب ولوائــح الكليــات ىلع مــدى عشــر ســنوات، ووضعــت خاللهــا أســس متينــة للتعليــم 
الجامعــي يف مصــر، واتجــه تعديــل نظــام الجامعــة عــام 1935 إلــى توســيع صالحيــات مجالســها وإكســابها قــدرا مــن 
الديمقراطيــة باشــتراك مجالــس الكليــات يف اختيــار العمــداء، وكذلــك انتخــاب مجلــس الجامعــة لوكيــل الجامعــة مــن 
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بيــن عمــداء الكليــات، ومــن املالحــظ أن املشــروع اتخــذ مــن هــذا النظــام إطــارا مرجعيــا لــه عنــد صياغــة القوانيــن 
الخاصــة بتنظيــم الجامعــات يف الخمســينيات والســبعينيات.

تصميم أبنية الجامعة

االحتفال بوضع حجر األساس ملشروع الجامعة

ومــا كادت تــزف هــذه البشــرى، حتــى بــادرت الجامعــة بمخابــرة مهندســين وطنييــن مشــهود لهــم بالخبــرة   
والبراعــة، وهــم صابــر صبــري باشــا، ومحمــود فهمــى بــك، وغيرهمــا، ورجــت منهــم أن يضعــوا رســما للجامعــة، فواظبوا 
ىلع العمــل، تطوعــا منهــم لخدمــة الجامعــة، إلــى أن أبــرزوا رســما ىلع طــراز الجامعــات الحديثــة، عــرض بعــد ذلــك 
ىلع لجنــة مؤلفــة مــن حضــرات مســتر بويــد كارتيــز مفتــش أول نظــارة املعــارف العموميــة، واملســتر بتــس مديــر 
البلديــات بنظــارة الداخليــة، ومســتر ســيتون املهنــدس املعمــاري، فوافقــوا عليــه، وتقــرر املشــروع يف بنــاء القســم 
األول مــن هــذا الرســم، وتبلــغ مســاحته نحــو أربعــة آالف متــر، ويشــتمل ىلع مركــز اإلدارة العامــة، ومجــال تدريــس 
العلــوم األدبيــة والقانونيــة، وغيرهــا مــن العلــوم التــي ال تحتــاج إلــى تمرينــات عمليــة، وأن يكــون ىلع طــراز عربــي 

جميــل.
ــه  ــمحت ب ــة، وس ــت الحاج ــا مس ــا كلم ــة يف بنائه ــرع الجامع ــتة، فستش ــا س ــرى، وعدده ــام األخ ــا األقس أم  
مواردهــا، وهــى قســم للعلــوم الطبيعيــة، وآخــر للعلــوم الكيميائيــة، وثالــث لعلــم طبقــات األرض واملعــادن، ورابــع 
لعلــم الحيــوان والتشــريح املقــارن، وخامــس لدراســة النباتــات تلحق بــه حديقة خاصــة بالنباتــات الوطنيــة واألجنبية، 
ويشــتمل  كل قســم مــن هــذه األقســام ىلع قاعــات التدريــس الخاصــة بهــذه العلــوم، ومعامــل للتجــارب، وبــكل منهــا 
مكتبــة للكتــب الالزمــة ملراجعــة املشــتغلين بــه، وســادس ملكتبــة الجامعــة، مــع قســم خــاص باملســتندات واآلثــار 

الخطيــة، واملســكوكات، وبنــاء خــاص لســكنى رئيــس الجامعــة )Recteur( وســكرتيرها العــام.

وقــد أجــرت الجامعــة احتفــاال بوضــع حجــر األســاس لهــا يف يــوم االثنيــن املوافــق 3 جمــادى األول 1322هـــ /   
31 مــارس 1914م، يف الســاعة الرابعــة والنصــف بعــد الظهــر، وذلــك يف األرض التــي وهبتهــا دولــة األميــرة فاطمــة.
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

وتصــدر االحتفــال ســمو الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي، ووضــع حجــر األســاس بيــده الكريمــة، بحضــور األمــراء   
والنظــار، وفضيلــة قاضــى مصــر، وشــيخ الجامــع األزهــر، وأكابــر العلمــاء، وقناصــل الــدول، ورئيــس وأعضــاء الجمعيــة 

ــر. ــاء يف مص ــف واألدب ــاب الصح ــات وأصح ــريعية، وذوى املقام التش
ولم يحضر هذا االحتفال جناب اللورد كتشنر، وال قائد جيش االحتالل، كما أنهما لم يعتذرا.

ولقد كتب ىلع حجر األساس هذه العبارة :
»الجامعــة املصريــة، األميــرة فاطمــة بنــت إســماعيل، ســنة 1332 هجريــة«، وأودع الحجــر باطــن األرض، ومعــه   
أصنــاف العملــة املصريــة املتداولــة، ومجموعــة مــن الجرائــد التــي صــدرت يف يــوم االحتفــال، ونســخة مــن محضــر 
وضــع حجــر األســاس، الــذى تــوج بتوقيــع الخديــوي، وصاحبــة الدولــة والعصمــة املحســنة الكبيــرة األميــرة فاطمــة، 
وأعقبهمــا يف التوقيــع دولــة األميــر »أحمــد فــؤاد باشــا« رئيــس شــرف الجامعــة، فرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارتهــا.

وصف مجوهرات األميرة فاطمة إسماعيل التي تبرعت بها لصالح الجامعة:

أعلنــت األميــرة فاطمــة أن ســائر تكاليــف البنــاء ســوف تتحملهــا كاملــة، والتــي قــدرت آنــذاك بـــ26 ألــف جنيه،   
ــى  ــد أهدتهــا للمشــروع، وأن ىلع إدارة الجامعــة أن تتول ــت ق ــع. وكان ــك بعــرض بعــض جواهرهــا وحليهــا للبي وذل
ــم يتــم التوفيــق يف بيعهــا، فاتخــذوا  بيعهــا وفقــا ملــا يتــراءى ملصلحــة الجامعــة. فعندمــا عرضوهــا بالجامعــة ل

ــي : ــا يأت ــع خــارج القطــر املصــري، وتشــتمل هــذه الجواهــر ىلع م ــأن يعرضوهــا للبي ــرارا ب ق
ــن  ــة م ــه هدي ــت، أصل ــرد، يشــتمل ىلع قطــع، حــول كل قطعــة أحجــار مــن املــاس البرلن ــن الزم ــد م عق

ــه إســماعيل باشــا. ــور ل ــان املغف ــى ســاكن الجن ــز، إل ــد العزي املرحــوم الســلطان عب
أربع قطع موروثة من ساكن الجنان املغفور له سعيد باشا، وهى :

ســوار مــن املــاس البرلنــت، تشــتمل ىلع جــزء دائــري، بوســطه حجــر، وزنــه تقريبــا 20 قيراطــا، حولــه 
10 قطــع كبيــرة، مســتديرة الشــكل، والسلســلة التــي  تلتــف حــول املعصــم، مركبــة عليهــا 18 قطعــة 

كبيــرة، 56 قطعــة أصغــر منهــا حجمــا، وكلهــا مربعــة الشــكل.
ريشة من املاس البرلنت ىلع شكل قلب يخترقه سهم، مركب عليها حجارة مختلفة الحجم.

)أ(

)ب(

01

02
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وكانــت الجامعــة قــد أوكلــت للدكتــور محمــد علــوى باشــا )طبيــب األميــرة فاطمــة( عمليــة بيــع املجوهــرات،   
وتمكــن محمــد علــوى باشــا مــن بيعهــا بســعر مناســب جــدا عــاد ىلع الجامعــة بالنفــع الكبيــر، فقــد بلــغ إجمالــي 
ــه بنــك  ــاب عن ــذى أن ــم االتفــاق مــع راغــب الشــراء وال ــى 70000 جنيــه مصريــة ىلع التقريــب، وقــد ت بيعهــا حوال
األنجلــو إجيبشــيان بمصــر، ليتســلم الجواهــر، ويدفــع الثمــن، ولكــن هــذا البنــك أراد أن يتســلم الجواهــر بغيــر تعييــن 
ــر ثمنهــا، فرفضــت الجامعــة التســليم بهــذه الكيفيــة، إلــى أن كتــب للجامعــة بمــا فيــه رفــع  نوعــى لهــا، وال تقدي

املســئولية عنهــا بمجــرد التســليم للبنــك،  فيتــم تســليم الجواهــر وتســليم الثمــن.
ومــن فيــض كــرم األميــرة فاطمــة إســماعيل أنهــا أعلنــت تحملهــا كافــة نفقــات حفــل وضــع حجــر األســاس،   
والــذى كان ســيحمل الجامعــة نفقــات كبيــرة، وخاصــة أن الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي كان قــد أعلــن أنــه ســيحضر 
حفــل االفتتــاح هــو واألميــر أحمــد فــؤاد. وقــد نشــرت إدارة الجامعــة بيانــا يف جميــع الجرائــد اليوميــة املحليــة تحــت 

عنــوان »نفقــات االحتفــال بوضــع حجــر األســاس لــدار الجامعــة، وهــذا نصــه:
»أبــت مــكارم ربــة اإلحســان، صاحبــة العصمــة، ودولــة األميــرة الجليلــة فاطمــة هانــم أفنــدم، كريمــة املغفــور   
لــه إســماعيل باشــا الخديــوي األســبق، إال أن تضيــف آيــة جديــدة مــن آيــات فضلهــا، فأمــرت بــأن تكــون جميــع نفقــات 
الحفلــة، التــي ســتقام لوضــع حجــر األســاس لــدار الجامعــة، يف إرســال تذاكــر الدعــوة. ونظــرا لتنــازل الجنــاب العالــي 
بوعــد ســموه بتشــريف هــذه الحفلــة قــد أوصــت دولتهــا بمزيــد العنايــة بترتيــب الزينــة؛ ممــا يليــق بمقــام ســمو 
األميــر عزيــز مصــر. ومجلــس إدارة الجامعــة، ال يســعه تلقــاء هــذه املآثــر الكثيــرة إال تقديــم عبــارات الشــكر الجزيــل، 
بلســان األمــة، ىلع النعــم الكثيــرة، التــي أغدقتهــا صاحبــة هــذه األيــادي البيــض يف ســبيل العلــم، ويســأل اهلل أن 

يطيــل حياتهــا، ويتولــى مكافآتهــا عليهــا باإلحســان«.
وبعــد أن تــم وضــع أســاس هــذا البنــاء العلمــي الضخــم، عــاد الخديــوي الجنــاب العالــي عبــاس حلمــي الثانــي   
واملدعــوون إلــى ســرادق االحتفــال، وهنــاك وقــف حضــرة زكــى أفنــدي عكاشــة، فأنشــد بصــوت رخيــم قصيــدة مــن 

بدائــع أميــر الشــعر العربــي أحمــد شــوقي بــك:

)ج(

)د(

عقــد يشــتمل ىلع سلســلة ذهبيــة، تتدلــى منهــا ثالثــة أحجــار مــن املــاس البرلنــت، وزن الكبيــر 
منهــا تقريبــا 20 قيراطــا، والصغيــران يقــرب وزن كل منهمــا مــن 12 قيراطــا.

خاتم مركب عليه فص هرمى من املاس يميل لونه إلى الزرقة.



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 40

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

كلمة الشعر يف حفلة الجامعة 

ــك ــن مل ــاس م ــارك اهلل يف عب ــا ب ي
مرتفعــا إســماعيل  بيــت  يــزال  وال 
جامعـــة أســاس  يف  اهلل  وبــارك 
ــرم ــن ك ــل م ــا بالني ــاج م ــة الت ــا عم ي
ــت ــاه وال قذف ــر يمن ــب التب ــم تكس ل
زاهيــة بالعرفــان  الــدار  بنــى  وال 
ــا ــا معامله ــس أدراس ــت ىلع األم كان
ــت ــذى لبس ــل لل ــى أه ــوتها وه كس
معدنهــا اســماعيل  كان  شــمائل 
مــا الخيــزران ومــا ابناهــا ومــا وهبهــا
ســكينة العلــم يف الفــردوس ضاحكــة
الزهــراء مشــرقة مــن  تقــول مصــر 
محاســنه كصنعــك صنــع يف  فمــا 
ــه ــن ب ــن املولعي ــد وأب ــى املج يابان
جامعــة أس  منــف  أرض  يف  وألــق 
وانفــض عــن الشــرق يأســا كاد يقتلــه
أدب وال  علــم  بــال  النفــوس  تــرك 
ــوا ــر إن جمع ــرام الده ــر ك ــوك مص مل
ــه ــوالت قدرت ــث ال ــن تبع ــبحان م س

عبــاس عمــات  يف  اهلل  وبــارك 
راس ثابــت  وأصــل  أشــم  فــرع 
بأســاس تصبــح  لــم  األميــرة  لــوال 
ــاس ــى بمقي ــم الطام ــس بحرك إن قي
واملــاس والياقــوت  الــدر  كرائــم 
ونبــراس بمصبــاح  الســماء  زهــو 
أدراس غيــر  قيامــا  تبــدو  واليــوم 
ــى ــة الكاس ــات الكعب ــا جنب ــا كس كم
قــد يخــرج الفــرع شــبه األصــل للنــاس
والبــاس الجــود  بنــت  زبيــدة  ومــا 
واآلس الــورد  بيــن  تخطــر  إليــك 
أعــراس أيــام  أيامهــا  كأن 
وال لفضلــك يف األجيــال مــن نــاس
أنشــر ضيــاء الهــدى مــن طــى أرمــاس
ــراس ــا بنب ــدى الدني ــا تهت ــن نوره م
اليــأس مــع  ألقــوام  حيــاة  فــال 
آس وال  طــب  بــال  املريــض  تــرك 
الــرأس ىلع  تــاج  وبيتكــم  رأس، 
عبــاس آل  وأنتــم  مصــر  بغــداد 
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وقــد كان ملعناهــا الرقيــق مــن التأثيــر ىلع مشــاعر الحاضريــن، مــا أعجــب وأطــرب. وكان هــذا االحتفــال الكبيــر   
مــن األيــام املشــهودة يف تاريــخ مصــر العلمــي، فقــد ابتهجــت لــه األمــة بأســرها، وعــم الســرور جميــع أرجائهــا، ويف 

هــذا دليــل ىلع مــا للجامعــة مــن املكانــة الســامية يف النفــوس.
ويف مســاء يــوم االفتتــاح بــدأت الدراســة يف الجامعــة ىلع هيئــة محاضــرات، وملــا لــم يكــن قــد خصــص   
لهــا مقــر دائــم وقتــذاك فقــد كانــت املحاضــرات تلقــى يف قاعــات متفرقــة كان يعلــن عنهــا يف الصحــف اليوميــة 
كقاعــة مجلــس شــورى القوانيــن، ونــادى املــدارس العليــا، ودار الجريــدة حتــى اتخــذت الجامعــة لهــا مكانــا يف ســراى 

ــا. ــة حالي ــذى تشــغله الجامعــة األمريكي الخواجــة نســتور جناكليــس ال
ونتيجــة للمصاعــب املاليــة التــي تعرضــت لهــا الجامعــة خــالل الحــرب العامليــة األولــى انتقــل مبناهــا إلــى   
ســراى محمــد صدقــي بميــدان األزهــار بشــارع الفلكــي اقتصــادا للنفقــات. وقــد كافحــت الجامعــة الوليــدة لتقــف ىلع 
قدميهــا، ولكــى تتمكــن مــن إعــداد نــواة لهيئــة التدريــس بهــا بــادرت بإرســال بعــض طالبهــا املتميزين إلــى جامعات 
أوربــا للحصــول ىلع إجــازة الدكتــوراه والعــودة لتدريــس العلــوم الحديثــة بهــا وكان ىلع رأس هــؤالء املبعوثيــن طــه 
حســين، ومنصــور فهمــى، وأحمــد ضيــف، كمــا أنشــأت الجامعــة مكتبــة ضمــن نفائــس الكتــب التــي أهديــت لهــا مــن 

داخــل البــالد وخارجهــا.

القوانين املتتالية إلنشاء كليات الجامعة منذ نشأتها وحتي اآلن :

ونتيجــة ملــا حققتــه الجامعــة األهليــة مــن آمــال كبــار عبــرت عــن تطلعــات املصرييــن، فقــد فكــرت الحكومة   
يف عــام 1917 يف إنشــاء جامعــة حكوميــة وخصصــت لجنــة لذلــك، أشــارت إلــى ضــم املــدارس العليــا القائمــة إلــى 
ــة وإدارة  ــن الحكوم ــاق بي ــم االتف ــة يف 1923/3/12، وت ــى الجامع ــب إل ــوق والط ــتي الحق ــت مدرس ــة فضم الجامع

ــة. ــذه الجامع ــواة له ــة اآلداب ن ــون كلي ــدة ىلع أن تك ــة الجدي ــاج يف الجامع ــة ىلع االندم ــة األهلي الجامع
■ ويف 11 مــارس 1925 صــدر مرســوم بقانــون إنشــاء الجامعــة الحكوميــة باســم الجامعــة املصريــة، وكانــت مكونــة مــن 

كليــات أربــع هــى اآلداب، والعلــوم، والطــب، والحقــوق، ويف العــام نفســه ضمــت مدرســة الصيدلــة لكليــة الطــب.
■ ويف عــام 1928 بــدأت الجامعــة يف إنشــاء مقــار دائمــة لهــا يف موقعهــا الحالــي الــذى حصلــت عليــه مــن الحكومــة 

تعويضــا عــن األرض التــي تبرعــت بهــا األميــرة فاطمــة بنــت الخديــوي إســماعيل للجامعــة.
■ ويف 22 أغسطس عام 1935 أصدر املرسوم امللكي بقانون رقم 91 بإدماج مدارس الهندسة والزراعة والتجارة 
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العليا والطب البيطري يف الجامعة املصرية.
■ ويف 31 من أكتوبر عام 1935 صدر مرسوم بإلحاق معهد األحياء املائية بالجامعة املصرية.

■ ويف عام 1938 انفصلت مدرسة الطب البيطري عن كلية الطب لتصبح كلية مستقلة.
■ ويف 23 من مايو عام 1940 صدر القانون رقم 27 بتغيير اسم الجامعة املصرية إلى جامعة فؤاد األول.

■ ويف 24 من أبريل عام 1946 صدر القانون رقم 33 بضم كلية دار العلوم إلى الجامعة.
■ ويف 28 سبتمبر عام 1953 صدر مرسوم بتعديل اسم الجامعة من جامعة فؤاد األول إلى جامعة القاهرة.

■ ويف عــام 1955 انفصــل قســما الصيدلــة وطــب الفــم واألســنان عــن كليــة الطــب لتصبــح كل منهمــا كليــة مســتقلة، 
ويف العــام نفســه أنشــيء فــرع لجامعــة القاهــرة بالخرطــوم ورفرفــت أعــالم الجامعــة ىلع جنــوب الــوادي.

■ وتوالى إنشاء الكليات بعد ذلك؛ فبدأت الدراسة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية يف العام الجامعي 1961/60.
■ ويف عــام 1962 أنشــيء معهــد الدراســات والبحــوث اإلحصائيــة، وكذلــك أنشــيء يف العــام نفســه معهــد العــالج 

الطبيعــي الــذى تحــول يف ينايــر 1992 إلــى كليــة العــالج الطبيعــي.
■ ويف عــام 1964 أنشــيء املعهــد العالــي للتمريــض وألحــق بكليــة الطــب، ويف عــام 1969 أنشــيء املعهــد القومــي 

لــألورام، 
■ ويف عام 1970 أنشئت كليتا اإلعالم واآلثار ومعهد البحوث والدراسات األفريقية.

■ ويف عــام 1979 أنشــيء معهــد التخطيــط اإلقليمــي والعمرانــي وتحــول إلــى كليــة التخطيــط اإلقليمــي والعمرانــي 
يف عــام 1991.

■ ويف عــام 1987 تــم إنشــاء معهــد البحــوث والدراســات التربويــة بجامعــة القاهــرة، ويف 12 مــن ســبتمبر 1994 صــدر 
القــرار رقــم )287ب( بإنشــاء املعهــد القومــي لعلــوم الليــزر الــذى يعــد أول معهــد عــاٍل لعلــوم الليــزر وتطبيقاتــه يف 

العالــم العربــي.
■ ويف عام 1996تم أانشاء كلية الحاسبات واملعلومات.

ولــم يقتصــر دور الجامعــة ىلع خدمــة البيئــة املحيطــة بهــا، بــل امتــد إلــى املحافظــات القريبــة منها، فأنشــأت   
الجامعــة فرعــا لهــا يف محافظــة الفيــوم يضــم كليــات التربيــة، والزراعــة، والهندســة، والخدمــة االجتماعيــة، والدراســات 
العربيــة واإلســالمية، والســياحة والفنــادق، واآلثــار، والعلــوم. كمــا أنشــأت يف فــرع الفيــوم وبنــى ســويف كليــات التجــارة، 

والحقــوق، والطــب البيطــري، والعلــوم، واآلداب، والتربيــة، والصيدلــة واســتقل فــرع بنــى ســويف عــام 1983. 
ومازالــت مســيرة البنــاء والنمــاء ماضيــة يف طريقهــا لتظــل جامعــة القاهــرة كانــت دائمــا تجســد اعتــزاز كل   

مصــري ىلع أرض هــذا الوطــن.
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عقد تأسيس الجامعة املصرية )1908(

ــاس،  ــة األس ــون الجامع ــن قان ــى م ــة األول )الصفح
تــرى يف ذيــل الصفحــة األخيــرة مــن القانــون 
ــة إذ  ــر الجامع ــؤاد مدي ــد ف ــر أحم ــات األمي توقيع
ذاك، وحســين رشــدي باشــا، وإبراهيــم نجيــب باشــا 

ــام(. ــكرتيرها الع ــك س ــى ب ــد زك وأحم
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

وثيقة وضع حجر األساس لبناء الجامعة املصرية 1914

)صــورة الوثيقــة التاريخيــة التــي وضعــت بحجــر األســاس لبنــاء 
دار الجامعــة األولــى ببــوالق الدكــرور، مقــر وزارة الزراعــة الحــال، 

ســنة 1914(
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رؤساء جامعة القاهرة:

أحمد لطفي السيد
من مارس 1925 إلى مايو 1941

أ.د . محمد عبد الوهاب مورو
من مايو 1951 إلى يونيو 1953

أ.د. علي أبراهيم باشا
من سبتمبر 1941 إلى يناير 1947

أ.د . أحمد زكي
من أغسطس 1953 إلى سبتمبر 1954

إبراهيم شوقي باشا
من ديسمبر  1947 إلى نوفمبر 1949

أ.د . السيد مصطفي السيد 
من 1958/2/8 إلى 1961/11/8

محمد كامل مرسي
من 1949/11/27 إلى 1951/5/4
من 1954/9/9 إلى 1957/12/21

أ.د .  أحمد بدوي
من 1961/11/9 إلى 1964/7/10
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

أ.د . محمد نجيب حشاد
من 1964/7/1 إلى 1966/9/30

أ.د . صويف حسن أبو طالب
من 1975/9/7 إلى 1978/11/4

أ.د . محمد مرسي أحمد
من 1967/8/29 إلى 1969/9/25

أ.د . إبراهيم جميل بدران
من 1978/11/29 إلى 1980/8/19

أ.د .  جابر جاد عبدالرحمن
من  1969/9/25 إلى 24 /1971/9

أ.د . حسن حمدي إبراهيم
من 1980/8/20 إلى 1985/8/31

أ.د . حسن محمد إسماعيل
من1971/9/25 إلى1975/9/6

أ.د . حلمي محمود نمر
من 1985/9/1 إلى 1987/8/31

رؤساء جامعة القاهرة:
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أ.د . محمود نجيب حسني
من 1/ 9/ 1987 إلى 1989/8/31 

أ.د . نجيب هاللي جوهر
من 1999/8/1 إلى 2004/7/31

أ.د .  مأمون محمد سالمة
من 1989/9/1 إلى 1993/8/31

أ.د . علي عبدالرحمن يوسف
من 2004/8/8 إلى 2008/9/8

أ.د . مفيد شهاب
من 1993/9/1 إلى 1997/8/5

أ.د . حسام كامل
من2008/10/10 إلى 2013/7/31

أ.د .  فاروق إسماعيل
من 1997/8/6 إلى1999/7/31

أ.د .  جابر جاد نصار
من 2013/8/1 إلى 2017/7/31

رؤساء جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

أ.د . محمد عثمان الخشت
من 2017/8/1 حتى اآلن

رؤساء جامعة القاهرة:

املبني الرئيسي إلدارة الجامعة - جامعة القاهرة

ــة والتراثيــة املســجلة بالجهــاز القومــي للتنســيق  مبانــي جامعــة القاهــرة األثري
ــة: ــاري-وزارة الثقاف الحض

تحتــوي جامعــة القاهــرة علــي العديــد مــن املبانــي التراثيــة التــي تــم تســجيلها لــدي الجهــاز القومــي للتنســيق   
ــي: ــو التال ــي النح ــك عل ــة وذل ــاري-وزارة الثقاف الحض

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1610( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس
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املبني الرئيسي إلدارة الجامعة - جامعة القاهرة 
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري للمبنى الرئيسي إلدارة الجامعة - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16102010/5/8

40الطول

60العرض

2400 م2املساحة

2عدد االدوار
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 التوثيق الفوتوغرايف للمبني الرئيسي إلدارة الجامعة - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

وقــد تــم تســجيل مبنــي القبــة  الرئيســي يف قطــاع اآلثــار اإلســالمية والقبطيــة بــوزارة الســياحة واآلثــار، وفيمــا    
ــة : ــي للقب ــف تفصيل ــي وص يل

املوقع :

تاريخ اإلنشاء واملنشئ:

يقع  مبني القبة جامعة القاهرة عند مدخل الجامعة.  

ــى  ــاء القبــة إل   قــام أســاتذة كليــة الهندســة بالجامعــة بتصميمهــا وقــد بنيــت يف ثــالث ســنوات، ويرجــع بن
ــن  ــاء م ــم اإلنته ــد ت ــة وق ــى إدارة الجامع ــاس مبن ــر أس ــع حج ــث وض ــر 1928 م حي ــؤاد األول يف 7 فبراي ــك ف ــر املل عص
ــاء القبــة وانتهــى مــن بنائهــا عــام 1936م حيــث قــام  ــدأ يف بن ــم ب ــر 1934م ث ــاء حجــرات الطابــق األرضــي يف يناي بن
فرنســيون بتصميــم مبنــى إدارة الجامعــة ىلع غــرار مبنــى البرملــان املصــري مــن الناحيــة الخارجيــة أمــا القاعــة الخاصــة 
ــز  ــون إنجلي ــا مهندس ــد نفذه ــى فق ــو املبن ــي تعل ــة الت ــا القب ــرا وأم ــرار دار األوب ــت ىلع غ ــرى فبني ــاالت الكب باالحتف
تابعيــن لشــركة »كوجاتيــن« إال أنهــم فشــلوا يف بنائهــا حيــث ســقطت أكثــر مــن مــرة فقــام ببنائهــا أســاتذة مــن كليــة 
الهندســة جامعــة القاهــرة ىلع رأســهم املهنــدس/ أحمــد الشــرمي وإعــادة تصميــم القبــة مــن جديــد واســتغرق العمــل 

بهــا ثــالث ســنوات.

التخطيــط العــام للقبــة: صممــت ىلع الطــراز الغربــي وهــي قبــة ضخمــة يكســوها اللــون األخضــر مــن الخــارج وهــي 
ــن النوافــذ يف  ــة بمجموعــة م ــة ارتفاعهــا 52 م وتنتهــى القب ــة نصــف دائري تقــع ىلع مســاحة 3160 م2 تعلوهــا قب
جميــع االتجاهــات لتمــد القاعــة بالضــوء الطبيعــي وتحتــوي القبــة ىلع بهــو يوجــد بــه معــارض فنيــة للموســم الثقايف 
والفنــي للجامــع وتضــم القاعــة غرفــة اإلذاعــة وغرفــة الترجمــة ويعلــو القاعــة شــعار الجامعــة وزخــارف ىلع الجانبيــن 

مطليــة بالذهــب وتضــم القاعــة مســرحا كبيــرًا مســاحته 20 × 20 م2 .
ــون  ــة تشــتمل ىلع صال وملحــق بالقاعــة أيضــا مقصــورة معــدة ومجهــزة الســتقبال الســيد/ رئيــس الجمهوري  
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الوصف املعماري للقبة من الخارج:

أواًل: واجهات املبنى اإلداري:

عبــارة عــن مربــع تغطيــة قبــة ضخمــة نصــف دائريــة تدعــم أركان املربــع أربــع أبــراج مثمنــة يقــع ىلع جانبــي   
كل منهمــا برجــان مســتطيالن بواقــع بــرج بــكل جانــب وللقبــة أربــع واجهــات كل مــن الواجهــة الشــمالية والجنوبيــة 
ــم اســتغالله كبهــو  ــر ت ــق مم ــى اإلداري عــن طري ــة مــن الجهــة الشــرقية منهــا باملبن يتقدمــه ســقيفة وتتصــل القب

ــارج. ــال ىلع الخ ــان تط ــر واجهت ــذا املم وله

الواجهــة الشــرقية: وهــي تضــم كتلــة املدخــل الرئيســي يتقدمهــا 12 درجــة ســلم مــن الرخــام وهــو عبــارة عــن مدخــل 
ــك  ــي تل ــب وتفض ــاح مرك ــن ذوي ت ــط عمودي ــن ويف الوس ــل ىلع دعامتي ــرقية للمدخ ــة الش ــوم الواجه ــذكاري وتق ت
الواجهــة إلــى الجــدار الشــرقي الــذي يتضمــن مســتويين أفقييــن املســتوى األول يشــتمل ىلع ثــالث أبــواب مســتطيلة 
تغلــق ىلع كل منهــا مصراعيــن مــن الخشــب يحيــط بــكل بــاب منهــم أعمــدة مدمجــة ويتميــز البــاب األوســط أنــه يعلــوه 
ــن  ــن الجانبيي ــن البابي ــا كل م ــه »1933/1352« أم ــراء نص ــة خض ــب ىلع أرضي ــوب بالتذهي ــتطيل مكت ــي مس ــش كتاب نق
فيعلــو كل منهمــا نفيــس تزينــه زخــارف منفــذة بالحفــر البــارز ىلع الرخــام، أمــا املســتوى األفقــي الثانــي فيشــتمل ىلع 

ثــالث نوافــذ مســتطيلة تعلــو األبــواب الواقعــة باملســتوى األول مــن الجــدار.

الواجهتــان الجانبيتــان للمدخــل: وهمــا عبــارة عــن واجهتيــن مصمتتــان مــن الخــارج فيمــا عــدا أســفلهما حيث يشــتمل 
ىلع مســتويين أفقييــن املســتوي األول يشــتمل ىلع نافذتــان مســتطيلتان يغلــق ىلع كل منهمــا مصــراع مــن الخشــب 
والزجــاج ويشــتمل املســتوي الثانــي علــي نافذتــان تواميتــان مســتطيلتان وبــأىلع كل واجهــة إزار زخــريف أخــر يشــتمل 
ىلع شــعلة يحيــط بهــا غصــن الزيتــون وبجانبهــا درع، أمــا مــن الداخــل لــكل منهمــا دخلــة معقــودة بعقــد نصــف دائــري 

مجهــز ويوجــد أيضــا قاعــة بهــا صالــون آخــر معــد الســتقبال الســادة الــوزراء ويعلــو القاعــة شــعار الجامعــة وهــو يمثــل 
ــن. ــاء املصريي ــد القدم ــون عن ــة والقان ــة والحكم ــه املعرف ــو آل ــوت وه ــي، أو ت ــورة جحوت ص
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ــا عــن اآلخــر  ــرز أحداهم ــى قســمين رأســيين يب ــا إل ــد قســم كل منهم ــالن وق ــا متماث ــة املدخــل فهم ــي كتل ــا جانب أم
يشــغل كل قســم مــن القســمين بــكل جانــب ثــالث مســتويات أفقيــة » املســتوى األفقــي األول » يقــع يف منســوب 
األرض ويشــتمل ىلع 6 نوافــذ مســتطيلة ذات مصبعــات معدنيــة » أمــا املســتوى األفقــي الثانــي » فيشــتمل ىلع 
ــذ  ــث » فيشــتمل أيضــا ىلع 6 نواف ــي الثال ــتوى األفق ــا املس ــة » أم ــذ مســتطيلة تغشــيها مصبعــات معدني 6 نواف

مســتطيلة يغلــق ىلع كل منهــا مصراعيــن مــن الخشــب.

الواجهة الشمالية والجنوبية للمبنى اإلداري:

جانبي الواجهة الغربية للمبنى اإلداري:

همــا واجهتــان متماثلتــان حيــث يشــتمل كل منهمــا ىلع ثــالث مســتويات املســتوى األفقــي األول يوجــد بــه   
جــزء أســفل منســوب األرض وهــي نوافــذ البــدروم ويشــتمل املســتوى األفقــي األول ىلع ثــالث نوافــذ مســتطيلة مغشــاة 
بمصبعــات معدنيــة ويشــتمل املســتوى األفقــي الثانــي ىلع ثــالث نوافــذ مســتطيلة يغلــق عليهــا مصراعين من الخشــب 
والزجــاج وهــي مماثلــة لنوافــذ املســتوى األول بالواجهــة الشــرقية للمبنــى أمــا املســتوى األفقــي الثالــث فيشــتمل يف 
الجــزء األوســط منــه ىلع فتحــة بــاب مســتطيلة يغلــق عليهــا مصراعيــن مــن الخشــب والزجــاج يتقدمهــا شــرفة نصــف 
دائريــة ويعلــو فتحــة البــاب كورنيــش مزخــرف بزخــارف نباتيــة ويعلــو الكورنيــش فرنتــون مثلثــي يشــغل داخلــه شــعار 

جامعــة القاهــرة بينمــا يوجــد ىلع الجانبيــن نافذتيــن مســتطيلتين يغلــق عليهمــا مصراعــان مــن الخشــب والزجــاج.

يفصــل بيــن جانبــي هــذه الواجهــة الجــزء املوصــل مــا بيــن املبنــى اإلداري ومبنــى قاعــة املؤتمــرات وهذيــن   
الجانبيــن متشــابهين تمامــا حيــث يتكــون كل منهمــا مــن ثــالث أقســام رأســية يرتــد الجــزء األوســط منهــا إلــى الداخــل 
والقســم األول والثالــث متماثليــن، أمــا املســتوى األفقــي األول فيتميــز أن جــزء منــه أســفل منســوب األرض حيــث وجــدت 

ــي: نوافــذ مســاوية ملنســوب الشــارع وقــد وزعــت ىلع النحــو التال
القســم األول بــه فتحــة نافــذة رابعــة يليهــا فتحــة بــاب بأســفل مســتوى الشــارع تــؤدي إلــى البــدروم أمــا نــواف   
املســتوى األفقــي للقســم األوســط فهــي ثــالث نوافــذ مربعــة ويتقــدم الجــزء الثالــث مــن الواجهــة حجــرة بهــا فتحــة 

ــي. ــاب لهــا إطــار حجــري جمالون ب
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ثانيًا: املمر الواقع بين املبنى اإلداري والقبة:

ثالثًا: القبة من الخارج:

وهــو يشــتمل ىلع واجهتيــن متشــابهتين وموازيتيــن للواجهتيــن الجانبيتيــن للمبنــى اإلداري يتطابــق كل مــن   
واجهتــي املمــر مــن حيــث املســاحة وفتحــات النوافــذ والزخــارف وتنقســم كل واجهــة منهمــا إلــى ثــالث مســتويات 
أفقيــة أمــا املســتوى األفقــي األول فــإن جــزء مــن أســفل منســوب األرض وهــو يشــتمل يف الواجهــة الشــمالية ىلع 
ثــالث نوافــذ بينمــا فتحــت بالواجهــة الجنوبيــة فتحــة بــاب بأســفل مســتوى الشــارع ويتقــدم هــذا املســتوى حجــرة 
بهــا فتحــة بــاب لهــا إطــار حجــري جمالونــي يــؤدي إلــى الباســطة الواقعــة بيــن قالبتــي الســلم املــؤدي للبــدروم أمــا 
املســتوى األفقــي الثانــي فيشــتمل ىلع ثــالث نوافــذ مســتطيلة مطولــة معقــودة بعقــد نصــف دائــري، أمــا املســتوى 
األفقــي الثالــث فيشــتمل ىلع ثــالث نوافــذ مســتطيلة مطولــة يعلــو كل نافــذة منهمــا كورنيــش حجــري بــارز ويعلــو هــذا 

ــارز يفصــل املســتوى األفقــي الثالــث عــن الدرابزيــن املحيــط بالســطح. القســم إطــار حجــري ب

يغطــي املســاحة املربعــة قبــة نصــف دائريــة ضخمــة لهــا رقبــة يفتــح بهــا 36 نافــذة مســتطيلة ويدعــم رقبــة   
القبــة 12 دعامــة مدمجــة تحصــر كل دعامتيــن 3 نوافــذ أمــا خــوذة القبــة فهــي بهيئــة نصــف دائريــة مصفحــة باملعــدن 
وتزينهــا التضليعــات املنفصلــة وتنتهــي مــن أىلع بجوســق يشــتمل ىلع رقبــة مــن 12 ضلــع يفتــح بــكل ضلــع منــه 
نافــذة معقــودة بعــق موتــور وتنتهــي الرقبــة بكورنيــش حجــري بــارز يرتكــز ىلع كوابيــل حجريــة ويغطــي الجوســق قبــة 
ضلحــة يعلــوه قائــم معدنــي ىلع هيئــة مزهريــة مقلوبــة يعلوهــا هــالل مغلــق يأخــذ شــكل شــمس تخــرج منهــا أشــعة.

أمــا املســتوى األفقــي الثانــي فقــد وزعــت فتحــات النوافــذ بــه ىلع النحــو التالــي القســم األول مــن الواجهــة بــه   
نافذتــان مســتطيلتين مطولتيــن يغلــق ىلع كل منهــا مــن الخــارج ضلفتــان مــن الشــيش ومــن الداخــل خشــب وزجــاج 
أمــا النوافــذ بالقســم الثانــي بهــذا املســتوى فهــي ثالثــة الوســطى منهــا تتشــابه مــع نوافــذ القســم األول أمــا األولــى 

والثالثــة فهمــا توأميتــان.
أمــا املســتوى األفقــي الثالــث فهــو يشــتمل ىلع خمــس نوافــذ بالقســم األول والثانــي مماثلــة مــع املســتوى   

األفقــي الســابق باإلضافــة إلــى وجــود نافذتيــن يف القســم الثالــث يغلــق عليهمــا خشــب وزجــاج.
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رابعًا: واجهات القبة:

جانبــي الواجهــة الشــرقية ملبنــى القبــة: يشــتمل كال منهمــا ىلع ثــالث مســتويات أفقيــة، يتميز املســتوى   
األول منهــا بأنــه يف نفــس منســوب األرض وهــو يشــتمل ىلع ثــالث نوافــذ مســتطيلة مغشــاة بمصبعــات معدنيــة، 
أمــا املســتوى الثانــي فيشــتمل ىلع نافــذة مســتطيلة تعلــو النافــذة الوســطى باملســتوى األول ويعلــو تلــك النافــذة 
كورنيــش حجــري بــارز، ويشــتمل املســتوى الثالــث ىلع نافــذة مســتطيلة يغلــق عليهــا مصــراع مــن الزجــاج والخشــب.
الواجهــة الجنوبيــة للقبــة: تطــل ىلع املبنــى الرئيســي لكليــة الحقــوق، وهــي تشــتمل ىلع ســقيفة تبــرز   
قليــاًل عــن الواجهــة وهــي مكونــة مــن طابقيــن وتتقــدم الواجهــة ومحصــورة بيــن كتفيــن بارزيــن يرتكــز الطابــق األول 
منهــا ىلع ســتة أعمــدة مدمجــة بالجــدار يفتــح بيــن هــذه األعمــدة ثــالث فتحــات مداخــل، ويقــع ىلع جانبي الســقيفة 

شــباك مســتطيل، ويرتكــز الطابــق الثانــي مــن الســقيفة ىلع األول بســت أعمــدة.
الواجهــة الشــمالية للقبــة: تتشــابه مــع الواجهــة الجنوبيــة للقبــة فيمــا عــدا القســم الســفلي منهــا حيــث   

الســقيفة عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة ترتكــز ىلع ســتة دعامــات.
الواجهــة الغربيــة ملبنــى القبــة: تنقســم إلــى ثــالث أقســام رأســية أكثرهــا عرضــا وبــروزًا القســم األوســط   
حيــث يتكــون مــن ثــالث مســتويات أفقيــة يتميــز املســتوى األول منــه بــأن جــزء منــه أســفل منســوب األرض ويشــتمل 
هــذا القســم ىلع أربــع نوافــذ مســتطيلة مغشــاة بمصبعــات معدنيــة ويعلــو هــذا القســم كورنيــش حجــري بــارز يتخللــه 

ــي. ــذ املســتوى األول والثان ــو نواف ــذ مســتطيلة تعل ــع نواف ــي ىلع أرب ــن، ويشــتمل املســتوى الثان ــن حجريي كابولي
أمــا القســمين األول والثالــث مــن الواجهــة الغربيــة فهمــا متشــابهان حيــث يتقــدم كاًل منهمــا ســلم جانبــي يــؤدي إلــى 
دركاة مســتطيلة يفضيــان إلــى قاعــة املعلــم الجامعــي وفتــح بضلعهــا الشــرقي فتحــة بــاب تــؤدي إلــى مخــزن املســرح 

واملمــر املــؤدي للمســرح.
ــع الشــرقي بــكال القســمين نافــذة مســتطيلة يغلــق عليهــا مصراعيــن ويعلوهــا نافــذة أخــرى  ــو الضل كمــا يعل  

بــارز. بكورنيــش حجــري  القســمين  وينتهــي هذيــن  مســتطيلة، 
ــفل  ــه أس ــزء من ــتوى األول ج ــة، املس ــتويات أفقي ــالث مس ــى ث ــم إل ــة: ينقس ــة للقب ــة الغربي ــي للواجه ــدار الجنوب الج

ــتطيلة. ــذ مس ــالث نواف ــالث ىلع ث ــتويات الث ــن املس ــتوى م ــتمل كل مس ــوب األرض ويش منس
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خامسًا األبراج:

الوصف من الداخل

األبــراج املثمنــة: يقــع يف كل ركــن مــن أركان القبــة بــرج مثمــن مدمــج باملبنــى يبــرز منــه ثــالث أضــالع فقــط 
يفصــل بيــن كل ضلــع وأخــر أزار زخــريف مــن أفــرع نباتيــة بــارزة تنتهــي بورقــة أكانتــس.

األبــراج املســتطيلة: هــي ثمانيــة أبــراج بواقــع برجيــن ىلع جانبــي كل بــرج مثمــن وهــي أبــراج مســتطيلة 
مصمتــة.

01

02

أواًل: املبنى اإلداري: هو عبارة عن قلب وجناحين ويتكون املبنى من ثالث طوابق بنفس التخطيط.  
البــدروم: عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة يفتــح بضلعيهــا الشــمالي والجنوبــي عــدد مــن الحجــرات، وبنهايــة   

البــدروم مــن الجانبيــن ممريــن عمودييــن بهمــا حجــرات تســتخدم كمخــازن أيضــا.
ــدور األول: يدخــل إليــه مــن كتلــة املدخــل الرئيســية بالواجهــة الشــرقية وهــي تــؤدي إلــى بهــو املدخــل  ال  
الواقــع يف قلــب املبنــى اإلداري الــذي يفضــي إلــى البهــو الرابــط بيــن املبنــى اإلداري والقبــة وأرضيتهــم جميعــا مــن 

ــتطيالت. ــات ومس ــن مربع ــة م ــوات غاطس ــن حش ــقف م ــث والس ــام الحدي الرخ
أواًل: البهــو أو القلــب: عبــارة عــن مســاحة مربعــة مقســمة إلــى ثــالث أقســام عــن طريــق صفيــن مــن الدعامــات   
القســم األوســط أكثــر اتســاعا، أمــا الجانبيــن فــكال منهمــا عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة طوليــة تنتهــي مــن الجهــة 

ــوي. ــدور العل ــد لل ــلم صاع ــة بس ــة الغربي ــن الجه ــرة وم ــرة صغي ــرقية بحج الش
ــر رأســي  ــه مم ــا أفقــي يعامــد ىلع نهايت ــن ىلع شــكل حــرف T أحدهم ــارة عــن ممري ــان: عب ــًا: الجناح ثاني  
والجناحيــن متماثليــن يف التخطيــط، أمــا املمــر األفقــي للجناحيــن الشــمالي والجنوبــي عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة 
يفتــح بجدارهــا الشــرقي دحلــة معقــودة بعقــد نصــف دائــري ويليــا لفتحــة فتحتيــن بــاب يفضيــان إلــى حجــرات إداريــة، 
أمــا الجــدار الغربــي لهــذا املمــر فيفتــح بأولــه فتحــة بــاب معقــودة بعقــد نصــف دائــري يغلــق عليهــا مــن أســفل حجــاب 
خشــبي يفتــح بأوســطه بــاب خشــبي يعلــوه فرنتــون يــؤدي إلــى ســلم البــدروم ويفتــح يف أخــر الجــدار فتحــة بــاب 

مســتطيلة.
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أمــا املمــر الرأســي للجناحيــن الشــمالي والجنوبــي عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة يفتــح يف ضلعهــا الشــمالي   
ــي مــع الشــرقي فيشــتمل كال  ــل الجــدار الغرب ــة مجــددة، ويتماث ــى ثــالث حجــرات إداري ــؤدي إل ــواب ت ــالث فتحــات أب ث
منهمــا ىلع فتحــة بــاب مســتطيلة تــؤدي إلــى حجــرات إداريــة ويعلــو البــاب ثــالث فتحــات نوافــذ مســتطيلة، بينمــا 
ــاب  ــي هــذا الفتحــة فتحــة ب ــر األفقــي وىلع جانب ــر الرأســي بكامــل اتســاعه ىلع املم ــي للمم ــح الجــدار الجنوب يفت
ــارة عــن  ــر عب ــة وســقف هــذا املم ــة حديث ــرات رخامي ــة املم ــن الخشــب، وأرضي ــن م ــق عليهــا مصراعي مســتطيلة يغل
حشــوات غاطســة ويتدلــى مــن الســقف ثريــات عبــارة عــن قاعــدة نحاســية يخــرج منهــا أربــع ملبــات ويتدلــى منها شــكل 

ــوزي يخــرج منــه خمســة أفــرع مــن النحــاس تحمــل غطــاء مــن النحــاس يحيــط باللمبــات. ل
الســلم: يتــم الصعــود للــدور الثانــي عــن طريــق ســلم مــزدوج يقــع بالجهتيــن الشــمالية والجنوبيــة لقلــب بهــو   

ــام. ــة رخ ــن 14 درج ــة م ــون الثاني ــام وتتك ــة رخ ــن 17 درج ــلم م ــن كل س ــى م ــة األول ــون القالب ــول تتك الدخ
الــدور الثانــي للمبنــى اإلداري: مشــابه لتخطيــط الــدور األول إال أن الجناحيــن هنــا يضمــا حجــرة رئيــس الجامعــة ونــواب 

رئيــس الجامعــة وبعــض الحجــرات اإلداريــة.
البهــو: عبــارة عــن مســاحة مســتطبلة وســطى يحيــط بهــا أربــع أروقــة يحمــل كل رواق أربــع دعامــات، ســقف   
املســاحة الوســطى أكثــر ارتفاعــا مــن باقــي األروقــة، يزيــن ســقف البهــو حشــوات غاطســة ويتدلــى مــن هــذا الســقف 

ــية. ــة نحاس نجف
األروقــة: يتماثــل الــرواق الشــمالي مــع الجنوبــي حيــث يحتــوي كاًل منهمــا ىلع أربعــة جــدرات يفتــح بالجــدار   
الغربــي لــكال منهمــا نافذتيــن مســتطيلتين كمــا يقــع بالجهــة الغربيــة لــكاًل منهمــا الســلم الــذي يربــط الطابــق األول 
ــإلدارة،  ــة ل ــد والثاني ــا للمصع ــن أحدهم ــدار حجرتي ــي الج ــح بركن ــن فيفت ــرقي يف كال الجداري ــدار الش ــا الج ــي، أم بالثان
ويــؤدي الجداريــن الشــمالي والجنوبــي بــكال الرواقيــن إلــى الجناحيــن ويتوســط كل جــدار منهمــا بوابــة حديديــة وقــد 
قســم الجــدار ىلع جانبــي كل بوابــة إلــى قســمين متماثليــن، وســقف كال الرواقيــن بحشــوات غاطســة ويتماثــل الــرواق 
الشــرقي مــع الغربــي حيــث يشــتمال ىلع جداريــن شــرقي وغربــي، الجــدار الشــرقي للــرواق الشــرقي مقســم إلــى خمســة 
أقســام يفتــح بالقســم األوســط منــه فتحــة بــاب مســتطيلة تــؤدي إلــى فرانــدة، ويشــتمل القســمين الثانــي والرابــع منهــا 
ــرواق الشــمالي  ــح بال ــا نافــذة مســتطيلة، والقســم األول والخامــس يفت ــكل منهم ــح ب ــن مســتطيلتين يفت ىلع دخلتي
والجنوبــي، أمــا الجــدار الغربــي للــرواق الغربــي فيتوســطه فتحــة بــاب الدخــول لقاعــة أحمــد لطفــي الســيد، وعــن ســقف 

هذيــن الرواقيــن فيزخرفــه بالوســط صــرة دائريــة يتدلــى منهــا ثريــا.



59جامعة القاهرة 2021

هــي قاعــة مســتطيلة بهــا أربــع جــدران كل جداريــن متقابليــن متماثليــن يتوســطها مكتــب بشــكل U وهــي   
ــى ثــالث  مخصصــة إلجتماعــات رئيــس الجامعــة وعمــداء الكليــات، قســمت القاعــة مــن خــالل صفيــن مــن األعمــدة إل
أروقــة أوســطها أوســعها حيــث يشــتمل ىلع املكتــب الســابق ذكــره ويحــد هــذا الــرواق األوســط مــن الجانبيــن الشــمالي 
ــتطيل  ــن مس ــارة ع ــا عب ــي كال منهم ــرقي والغرب ــن الش ــن الجداري ــده م ــن يح ــن يف حي ــن الجانبيي ــي الرواقي والجنوب
مقســم إلــى ثــالث أقســام رأســية يفصــل بينهــا أربــع فصــوص حائطيــة بواقــع فصيــن بيــن كل قســم أمــا الجــدار الشــرقي 
ــتطيل  ــوه مس ــتمل ىلع بان ــن األول يش ــتويين أفقيي ــطه مس ــي بأوس ــدار الغرب ــول، والج ــاب الدخ ــة ب ــطه فتح فيتوس
ــا  ــرة، أم ــة القاه ــة جامع ــة لقب ــورة فوتوغرافي ــه ص ــي بداخل ــتطيل طول ــوه مس ــتمل ىلع بان ــي يش ــتعرض والثان مس
القســمان الجانبيــان بالجداريــن الشــرقي والغربــي فهمــا مماثليــن للقســم األوســط بالجــدار الغربــي، يعلــو جــدار الــرواق 
األوســط ثــالث كرانيــش حجريــة بــارزة يعلــو الثالــث منهــا شــعار جامعــة القاهــرة وقــد تكــرر ذلــك بواقــع ثــالث شــعارات 
بــأىلع الجداريــن الشــرقي والغربــي وأربعــة بالجداريــن الشــمالي والجنوبــي يعلــو ذلــك كورنيــش يشــتمل ىلع زخرفــة 

ــرواق األوســط مــن 40 حشــوة غاطســة مســتطيلة. أوراق األكانتــس ويتكــون ســقف ال
أمــا الرواقــان الجانبيــان فكالهمــا متماثليــن حيــث أن الجــدار الشــرقي والغربــي لــكال منهمــا محصــور بيــن فصليــن   
حائطييــن وكال منهمــا خالــي مــن الزخرفــة أو الفتحــات، أمــا الجــدار الشــمالي والجنوبــي فقــد قســم كال منهمــا إلــى أربــع 
أقســام رأســية كل منهــا محصــور بيــن فصيــن حائطييــن تتميــز الثالثــة أقســام األولــى أنهــا متماثلــة حيــث يتكــون كل 
منهــا مــن مســتويين أفقييــن األول مــن بانوهــات مســتطيلة والثانــي مــن نافــذة يغلــق عليهــا مصراعيــن خشــب وزجــاج 

ويشــتمل القســم الرابــع بوســط كل جــدار ىلع فتحــة بــاب مــن ضلفتيــن خشــب.
ــارة عــن ممــر مســتطيل يتعامــد عليــه يف نهايتــه ممــر آخــر فرشــت  ــدور الثانــي: عب ــاح الجنوبــي بال الجن  
أرضيتــه بالرخــام الحديــث والســقف عبــارة عــن إطــار يتوســطه ثــالث صــرر جصيــة ىلع هيئــة وريــدات يتدلــى مــن كل 
منهــا ثريــا، أمــا الضلــع الشــمالي للممــر فيفتــح بكامــل اتســاعه ىلع بهــو الــدور الثانــي ويغلــق عليــه بوابــة حديديــة، 
والضلــع الغربــي للممــر يفتــح بــه ثــالث فتحــات أبــواب األول دورة ميــاه والثانــي نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون التعليــم 

ــة. ــكرتارية الخاص ــث الس ــالب والثال والط

قاعة أحمد لطفي السيد:
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قاعــة اجتماعــات نائــب رئيــس الجامعــة: عبــارة عــن حجــرة مســتطيلة أرضيتهــا خشــب باركيــه أمــا الســقف   
فمقســم إلــى قســمين أحدهمــا كبيــر يزخرفــه أوراق البــردي والثانــي مســتطيل أفقييــن مــن بانوهــات صغيــرة مســتطيلة 
ــن الشــمالي  ــل الجداري ــق عليهــا مصراعيــن زجــاج، ويتماث ــه نافــذة يف أقصــى الجنــوب يغل ــي ب ــة ورأســية والثان أفقي
والجنوبــي بحيــث يحتــوي كاًل منهمــا بأقصــى الجهــة الشــرقية ىلع ضلفتيــن خشــب يتوســطهما صــرة بهيئــة وريــدة 
مــن 12 بتلــة وينقســم باقــي الجــدار إلــى مســتويين أفقييــن األول يشــتمل ىلع بانهويــن مســتطيلين رأســيين محصوريــن 

بيــن ثــالث بانوهــات مســتطيلة أقــل عرضــا.
املمــر املســتعرض الجنوبــي: أرضيتــه مــن الرخــام الحديــث وســقفه مقســم لقســمين األول يتوســطه   
ــا يفتــح  ــى منهــا ثري ــه إطــار مذهــب ويتوســطه صــرة يتدل ــي مــن الزخرفــة ل شخشــيخة مربعــة والثانــي مســطح خال
الجــدار الشــمالي بــه ىلع املمــر األول مكســو بالرخــام األبيــض يفتــح بوســطه حجــرة نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون 
ــر  ــرقي ملدي ــدار الش ــي بالج ــك الت ــتطيلة تل ــاب مس ــة ب ــا فتح ــط كاًل منهم ــي يتوس ــرقي والغرب ــدار الش ــالب، والج الط

ــوث. ــا والبح ــات العلي ــة للدراس ــس الجامع ــب رئي ــي لنائ ــدار الغرب ــي بالج ــة والت ــس الجامع ــب رئي ــب نائ مكت
ــع الغربــي منهــا يفتــح بهــا البــاب املــؤدي  ــارة عــن حجــرة مســتطيلة الضل قاعــة فــرع الخرطــوم جامعــة القاهــرة: عب
للممــر والضلــع الشــمالي بــه بــاب يفتــح ىلع بهــو الطابــق الثانــي ويزيــن هــذا الجــدار ثــالث بانوهــات، الضلــع الجنوبــي 

يتوســطه مدفــأة، الضلــع الشــرقي بــه شــباكان مســتطيالن.

الجناح الشمالي بالدور الثاني للمبنى اإلداري:

الحجرة الرئيسية ملكتب رئيس الجامعة:

عبــارة عــن ممــر واحــد طولــي الضلــع الشــرقي منــه يوجــد حجــرة رئيــس الجامعــة وهــي مقســمة إلــى قســمين   
األول يعتبــر دركاة مدخــل حيــث يفتــح بثــالث أضــالع منهــا فتحــات أبــواب تفتــح ىلع املمــر والشــرقي يفتــح بكامــل 

ــرة. ــي الحج ــاعه ىلع باق أتس

يغطــي أرضيتهــا باركيــه ويقســم الحجــرة عمــود يف املنتصــف، وقــد قســمت جــدرات الحجــرة إلــى مســتويين   
األول وهــو األصغــر يشــتمل ىلع بانوهــات مســتطيلة أفقيــة والثانــي يشــتمل ىلع بانوهــات طوليــة كبيــرة بالتبــادل 
مــع أخــرى أقــل يف العــرض، تنتهــي الجــدران األربعــة للحجــرة بإطــار مذهــب خالــي مــن الزخرفــة يعلــوه إطــار مزخــرف 
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بأضــالع متكســرة يتوســطه بالضلــع الغربــي شــعار الجامعــة )جحوتــي(، يتوســط ســقف الحجــرة كمــرة ويزيــن كل قســم 
إطــار زخــريف مســتطيل.

قاعــة االجتماعــات امللحقــة بحجــرة رئيــس الجامعــة: هــي حجــرة مســتطيلة زخرفــت جدرانهــا بنفــس أســلوب   
زخــارف حجــرة رئيــس الجامعــة وكــذا الســقف واألرضيــات، يحتــوي جدارهــا الشــمالي علــي شــباك مســتطيل وكــذا الغربي، 

أمــا الجنوبــي فيتوســطه مدفــأة خشــبية.
مكتــب مديــر عــام رئيــس الجامعــة: هــي حجــرة مســتطيلة يحتــوي جدارهــا الغربــي ىلع فتحــة بــاب توصــل   
لقاعــة االجتماعــات الخاصــة برئيــس الجامعــة، ويفتــح بأقصــى شــرق الجــدار الجنوبــي فتحــة نافــذة مســتطيلة، ويزيــن 
ــن باطــن  باقــي جــدران الحجــرة بانوهــات، وســقف الحجــرة متعــدد املســتويات ويؤطــر كل مســتوى إطــار جصــي ويزي

ــات. الســقف زخــارف املعين
الجــدار الغربــي للممــر بالجنــاح الشــمالي )الــدور الثانــي(: ينقســم إلــى قســمين يرتــد أحدهمــا عــن اآلخــر   
ــة إلــى حجــرة  بحوالــي 1 م ويشــتمل األول ىلع ثــالث فتحــات أبــواب، أمــا الثانــي فيحتــوي ىلع فتحــة البــاب املوصل

ــة. ــس الجامع ــب رئي ــام مكت ــر ع مدي
ــاحة  ــن مس ــارة ع ــو عب ــة: ه ــول للقب ــو الدخ ــب( وبه ــل )القل ــو املدخ ــن به ــط بي ــط الراب ــزء األوس الج  
ــة معقــودة  ــن حني ــن كل دعامتي ــع دعامــات مدمجــة بالجــدار ويحصــر بي ــن أرب ــا بي مســتطيلة مســتعرضة محصــورة م
بعقــد نصــف دائــري، وبأســفل الحنيــة بالجــدار الجنوبــي وزرة رخاميــة وضــع عليهــا تمثــال نصفــي لألميــرة فاطمــة بينمــا 

ــال نصفــي لـــ طــه حســين. يوجــد بالجــدار الشــمالي تمث

بهو القبة:
عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة تفتــح بكامــل اتســاعها مــن الجهــة الشــرقية ىلع الجــزء الســابق ذكــره، يتشــابه   
ــورة  ــة محص ــف دائري ــود نص ــودة بعق ــالت معق ــع دخ ــن أرب ــارة ع ــا عب ــكال منهم ــي ف ــمالي والجنوب ــو الش ــداري البه ج
بيــن خمــس دعامــات مدمجــة بــكل جــدار، والجــدار الغربــي يفضــي إلــى املمــر املســتعرض ويشــتمل هــذا الجــدار ىلع 
ثــالث فتحــات مســتطيلة متماثلــة يغلــق ىلع كل منهــا مصراعيــن خشــبيين، يســقف البهــو ســقف عبــارة عــن عشــر 
مســاحات مســتطيلة غائــرة تقســم كل منهــا إلــى ثــالث حشــوات غاطســة تتنــوع مــا بيــن مســتطيلة ومربعــة ويفصــل 

بيــن املســاحات املســتطيلة براطيــم بهــا زخــارف مــن مــراوح نخيليــة.
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

قاعة املؤتمرات واملمرات املحيطة بها:

أواًل القاعــة: يتــم الدخــول إليهــا مــن فتحــة بــاب مســتطيلة ترتفــع عــن مســتوى أرضيــة القاعــة وتضــم هــذه   
القاعــة الصالــة الرئيســية والــدور أألول والــدور الثانــي وتضــم الصالــة الرئيســية غرفــة اإلذاعــة وغرفــة الترجمــة، وبــأىلع 
القاعــة شــعار جامعــة القاهــرة وزخــارف ىلع الجوانــب مطليــة بالذهــب كمــا يوجــد بنــوران يف اليميــن ومثلهمــا يف 
اليســار، وملحــق بالقاعــة مقصــورة معــدة ومجهــزة الســتقبال الســيد رئيــس الجمهوريــة بهــا صالــون مجهــز ويوجــد قاعــة 

بهــا صالــون آخــر معــدة الســتقبال الســادة الــوزراء.
الجــدار الغربــي: هــو الجــدار الرئيســي وبــه مســرحا كبيــرًا 20 × 20 م2 ، ويرتفــع عــن مســتوى أرضيــة القاعــة   
بحوالــي 8 درجــات ســلم بــكل طــرف مــن أطــراف املســرح وتحــت املســرح يوجــد صالــة األوركســترا وهــو منخفــض عــن 
مســتوى أرضيــة القاعــة، واملســرح مجهــزة بكشــافات إضــاءة وللمســرح ثــالث جــدران الجــدار الغربــي الرئيســي يوجــد 
ــة  ــة، وأرضي ــان لقاعــات جانبي ــان يؤدي ــم الجامعــي والجــدران الجانبي ــى قاعــة املعل ــاب تفضــي إل بمنتصفــه فتحــة ب
املســرح مــن الخشــب ويغلــق عليــه أربــع طيــات مــن الســتار باللــون األحمــر الداكــن، ويطــل املســرح ىلع الخــارج بعقــد 

ــور ضخــم. موت
الجــدار الشــرقي: يشــتمل ىلع بــاب الدخــول للقاعــة وهــو جــدار مســتطيل مــن مســتويات، األول يشــتمل ىلع   
خمــس فتحــات أبــواب يفصــل بيــن كل بابيــن دعامــة مســتطيلة والثانــي يفتــح بــه نافذتيــن مســتطيلتين، أمــا الجــدران 

الشــمالي والجنوبــي فيفتــح بــكال منهمــا بــاب الخــروج.
قبــة قاعــة االحتفــاالت: فهــي ذات قطــاع نصــف دائــري تقــوم ىلع 8 دعامــات أو أبــراج تحصــر بينهــا عقــود   
موتــورة ومنطقــة انتقالهــا مــن مثلثــات ركنيــة نتجــت عــن كوســات العقــود يف األركان وصــرة القبــة خاليــة مــن الزخرفــة 
وبهــا مكبــر صــوت ويحيــط بهــا عــدة أطــر يخــرج مــن إطــار األخيــر 12 شــعاع مذهــب بــه زخــارف بــاروك وروكوكــو بالحفــر 
البــارز ىلع الخشــب، وتشــتمل رقبــة القبــة ىلع 36 شــباك يفصــل بيــن كال منهــا دعامتيــن وقــد قســمت رقبــة القبــة 
ــة  ــة وزجزاجي ــارف دالي ــب بزخ ــش مذه ــطه كورني ــفلى يتوس ــر والس ــابقة الذك ــبابيك س ــه الش ــوي ب ــمين العل ــى قس إل
وأســفل الرقبــة يوجــد رقبــة أخــرى أصغــر يغطيهــا ورق حائــط مزخــرف بــأوراق األكانتــس، وترتكــز رقبــة القبــة ىلع أربــع 

عقــود كبيــرة تحصــر بينهــا أربــع عقــود صغيــرة.
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املمرات املحيطة بقاعة االحتفاالت:
يحيط بقاعة االحتفاالت ثالث ممرات تقع بالجهات الشرقية والشمالية والجنوبية.

املمــر الشــرقي: يلــي بهــو الدخــول ممــر مســتعرض يفضــي إلــى قاعــة االحتفــاالت يفتــح بالجانبيــن الشــمالي   
والجنوبــي منــه فتحتــي بــاب تفضيــا إلــى ممــرات الصعــود للطابــق الثانــي، كمــا فتــح بوســط الجــدار الشــرقي للممــر 
ــواب تفضــي للبهــو الخارجــي تفتــح ىلع حجــرات مخصصــة للمستشــار اإلعالمــي وأخــر مســتخدمة  ــالث فتحــات أب ث
كــدورة ميــاه، ويشــتمل الجــدار الغربــي للممــر ىلع خمــس فتحــات أبــواب مســتطيلة، ويســقف هــذا املمــر قبــو طولــي 

ــى منــه أربــع نجفــات حديثــة ويبلــط أرضيتــه رخــام حديــث. ويتدل
املمــر الشــمالي: هــو أكثــر ثــراءًا مــن املمــرات األخــرى حيــث يحتــوي ىلع قاعــات اســتقبال كبــار الــزوار ويتكــون   
هــذا املمــر مــن مقصــورة اســتقبال رئيــس الجمهوريــة وبالجهــة األخــرى مــن املمــر توجــد حجــرة اســتقبال رئيــس الــوزراء 

ــوزراء. وال
ــة  ــة خاص ــرات إداري ــح ىلع حج ــث يفت ــه حي ــراءًا من ــل ث ــه أق ــمالي إال أن ــر الش ــبه املم ــي: يش ــر الجنوب املم  

الجامعــة. بموظفــي 

األبراج:

ــر  ــالل املم ــن خ ــه م ــول إلي ــم الوص ــي ويت ــر الجنوب ــوي باملم ــق العل ــل الطاب ــرقي: يمث ــي الش ــرج الجنوب الب  
الرابــط بيــن املبنــى اإلداري وقاعــة االحتفــاالت ومــن خــالل البــاب الجنوبــي املطــل مــن الخــارج ىلع كليــة الحقــوق، 
ويتــم الصعــود إلــى الطابــق العلــوي ألدوار أبــراج القبــة مــن خــالل ســلمين صاعديــن حلزونييــن ويتميــز الدرابزيــن أنــه مــن 

ــق. ــدروم وخمــس طواب ــن ب ــة وهــو يتكــون م ــراوح نخيلي ــا بينهــا م ــن فيم ــف يزي ــن بأشــكال لفائ املعــدن مزي
البــرج الجنوبــي الغربــي: يتــم الوصــول إليــه مــن خــالل املمــر الجنوبــي الــذي يربــط بيــن البرجيــن الجنوبــي   

الشــرقي والجنوبــي الغربــي وهــو عبــارة عــن بــدروم ودور أول.
البــرج الشــمالي الشــرقي: يتــم الوصــول إليــه مــن خــالل املمــر الرابــط بيــن املبنــى اإلدارى وقاعــة االحتفــاالت   

ــرقي. ــي الش ــرج الجنوب ــل للب ــو مماث وه
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

البــرج الشــمالي الغربــي: يتــم الوصــول إليــه مــن خــالل املمــر الشــمالي ومــن خــالل املســرح وهــو عبــارة عــن   
بــرج مثمــن يفتــح بثــالث أضــالع منــه ىلع املقصــورة التــي تقــع ىلع يميــن املســرح، بينمــا الخمــس أضــالع األخــرى 
يتخللهــا فتحــات أبــواب مســتطيلة الثــالث الوســطى تفضــي إلــى فرنــدات البــرج أمــا البــاب ىلع يســار الداخــل يفضــي 
ــل  ــن الداخ ــاب ىلع يمي ــا الب ــن أم ــرج املثم ــن الب ــي م ــب الغرب ــذي ىلع الجان ــتطيل ال ــرج املس ــل الب ــرة تمث ــى حج إل

ــى ردهــة مــن خمســة أضــالع وهــي تمثــل البــرج الواقــع بالجانــب الشــرقي مــن البــرج الشــمالي الغربــي. يفضــي إل
رابعــًا بــدروم القبــة: يقــع بالجهــة الغربيــة مــن القبــة أســفل مقــر اإلدارة العامــة للتنظيــم واإلدارة بجامعــة   
القاهــرة، حيــث يوجــد أســفل املدخــل بالجهــة الجنوبيــة مــن الواجهــة ويــؤدي إلــى ممــر عمــودي يفتــح بالجــدار الجنوبي 

ــة وحجــرة الســنترال وقاعــة اجتماعــات. ــه حجــرات إداري ل

مبنى الساعة - جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1613( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس
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مبنى الساعة – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبنى الساعة - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16132010/5/8

15الطول

44العرض

660 م2املساحة

10عدد االدوار



التوثيق الفوتوغرايف ملبني الساعة - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

املوقع: يف جامعة القاهرة ىلع يمين الداخل من الباب الرئيسي للجامعة

ــة الهندســة بجامعــة القاهــرة ىلع  ــد أســاتذة مــن كلي ــخ اإلنشــاء: بنــى عــام 1937 م ىلع ي املنشــئ وتاري  
رأســهم أحمــد الشــرمي.

مادة البناء: الحجر الجيري املشذب.  
الوصــف العــام مــن الخــارج: عبــارة عــن بــرج مربــع ارتفاعــه 42 م كل ضلعــان متقابــالن منــه متشــابهان يبــدأ   
بقاعــدة مربعــة فتــح بواجهاتهــا األماميــة فتحــة بــاب مســتطيلة يعلوهــا بــدن مســتطيل يرتــد قليــاًل للداخــل فتــح بــكل 
ضلــع مــن أضالعــه أربــع فتحــات مزاغــل وينتيــه البــدن بــكل ضلــع مــن األضــالع بســاعة بــارزة حديثــة تــدق أربــع مــرات 
خــالل الســاعة، والســاعات األصيلــة للبــرج توجــد حاليــا بمتحــف تــم تخصيصــه ملحتويــات البــرج القديمــة، يعلــو بــدن 
الســاعة طابــق صغيــر يرتــد للداخــل قليــاًل يكتنفــه أربــع أعمــدة مدمجــة يعلــو قمــة كل عمــود بابــه مفصصــة، ويتــوج 
البــرج قمــة ىلع هيئــة جوســق مــن ثمانــي دعامــات ترتكــز ىلع الطابــق ســابق الذكــر ويطــل الجوســق ىلع الخــارج مــن 
خــالل ثمانــي فتحــات مســتطيلة تشــمل ىلع املاكينــة الخاصــة بالســاعة مثبــت بهــا خمــس أجــراس، يعلــو الجوســق 

قمــة ىلع هيئــة قبــة مثمنــة صغيــرة مغطــاة ببالطــات قرميــد وتقــوم القبــة ىلع رقبــة حجريــة مثمنــة.
الوصــف العــام مــن الداخــل: يتــم الدخــول إلــى الطابــق األرضــي مــن خــالل فتحــة بــاب مســتطيلة بالضلــع   
الشــرقي للبــرج، والبــرج عبــارة عــن مســاحة مربعــة يتوســطها املصعــد ويلتــف حولــه ســلم يرتفــع بحوالــي ثمانيــة أدوار 
تســبق الحجــرة ىلع الســاعة والتــروس الخاصــة بهــا ويتــم الوصــول إليهــا بســلم معدنــي منفصــل عــن الســلم الســابق 
ويلــي دور آخــر وهــو الجوســق الــذي يحتــوي ىلع 5 أجــراس، وبنــاًء ىلع مــا ســبق ذكــره وىلع مــا ورد بملــف التســجيل 
الــوارد مــن مركــز التســجيل بالقلعــة وىلع محضــر املعاينــة ىلع الطبيعة املــؤرخ بـــ 2017/2/12 م رأت إدارة التســجيل أن 
قبــة الجامعــة وملحقاتهــا وبــرج الســاعة كل ذلــك يرقــى للتســجيل يف عــداد اآلثــار اإلســالمية والقبطيــة ملــا تتمتــع بــه 

تلــك املنشــآت مــن قيمــة تاريخيــة وملــا تمثلــه مــن أهميــة كبيــرة يف الحيــاة العلميــة بمصــر.
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مبنى البوابة والسور- جامعة القاهرة
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1614( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبنى البوابة والسور – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبنى البوابة والسور - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16142010/5/8

الطول

العرض

املساحة

عدد االدوار
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التوثيق الفوتوغرايف ملبني البوابة والسور - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبنى املجلس األىلع للجامعات - جامعة القاهرة

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1631( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبنى املجلس األىلع للجامعات  – جامعة القاهرة
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التوصيف املعماري ملبنى املجلس األىلع للجامعات - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16312010/5/8

16الطول

58العرض

928 م2املساحة

5عدد االدوار
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبنى املجلس األىلع للجامعات - جامعة القاهرة:
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مبنى املكتبة القديم - جامعة القاهرة
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1617( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبنى املكتبة القديم  – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبنى املكتبة القديم - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16172010/5/8

42.38الطول

54.65العرض

2268 م2املساحة

2عدد االدوار
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مجموعة مباني املطبعة - جامعة القاهرة

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1627( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مجموعة مباني املطبعة  – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملجموعة مباني املطبعة - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16272010/5/8

16الطول

16العرض

256 م2املساحة

5عدد االدوار
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التوثيق الفوتوغرايف ملجموعة مباني املطبعة - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبنى كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1618( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبنى كلية االقتصاد والعلوم السياسية  – جامعة القاهرة
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التوصيف املعماري ملبنى كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16182010/5/8

29.35الطول

93.30العرض

2697 م2املساحة

2عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 82

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبنى كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة:



83جامعة القاهرة 2021

املبني الرئيسي – كلية العلوم- جامعة القاهرة

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1632( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

املبني الرئيسي– كلية العلوم - جامعة القاهرة 



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 84

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري للمبني الرئيسي– كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16322010/5/8

80الطول

16العرض

1280املساحة

2عدد االدوار



85جامعة القاهرة 2021

التوثيق الفوتوغرايف للمبني الرئيسي– كلية العلوم- جامعة القاهرة:



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 86

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف للمبني الرئيسي– كلية العلوم- جامعة القاهرة:



87جامعة القاهرة 2021

مبنى مركز التحاليل الدقيقة - جامعة القاهرة

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1629( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري - وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة.  ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبنى مركز التحاليل الدقيقة  – جامعة القاهرة



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 88

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري للمبني الرئيسي– كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16292010/5/8

14.95الطول

23.81العرض

322 م2املساحة

3عدد االدوار



89جامعة القاهرة 2021

التوثيق الفوتوغرايف ملبنى مركز التحاليل الدقيقة - جامعة القاهرة:



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 90

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبني قسم الطبيعة – كلية العلوم – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1628( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم الطبيعة – جامعة القاهرة



91جامعة القاهرة 2021

التوصيف املعماري ملبني قسم الطبيعة – كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16282010/5/8

14الطول

55العرض

770 م2املساحة

3عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 92

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الطبيعة – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



93جامعة القاهرة 2021

مبني قسم النبات – كلية العلوم – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1630( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم النبات – كلية العلوم – جامعة القاهرة



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 94

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبني قسم النبات– كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16302010/5/8

16.64الطول

109.68العرض

1744 م2املساحة

4عدد االدوار



95جامعة القاهرة 2021

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم النبات– كلية العلوم- جامعة القاهرة:



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 96

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبني قسم الحيوان – كلية العلوم – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1619( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم الحيوان – كلية العلوم  – جامعة القاهرة



97جامعة القاهرة 2021

التوصيف املعماري ملبني قسم الحيوان – كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16192010/5/8

18.74الطول

90.07العرض

1626 م2املساحة

5عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 98

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الحيوان – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



99جامعة القاهرة 2021

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الحيوان – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 100

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبني قسم الحشرات – كلية العلوم – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1623( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

التوصيف املعماري ملبني قسم الحشرات – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



101جامعة القاهرة 2021

التوصيف املعماري ملبني قسم الحشرات – كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16232010/5/8

45.69الطول

87.22العرض

3915 م2املساحة

2عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 102

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الحشرات – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



103جامعة القاهرة 2021

مبني قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1626( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم الفيزياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 104

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبني قسم الفيزياء – كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16262010/5/8

20.31الطول

88.11العرض

1760 م2املساحة

4عدد االدوار



105جامعة القاهرة 2021

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الفيزياء – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 106

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبني قسم البيوفيزياء والجيوفيزياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1626( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم البيوفيزياء والجيوفيزياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة



107جامعة القاهرة 2021

التوصيف املعماري ملبني قسم البيوفيزياء والجيوفيزيا– كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16262010/5/8

12الطول

30العرض

360املساحة

4عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 108

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبني قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1624( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم الكيمياء – كلية العلوم – جامعة القاهرة



109جامعة القاهرة 2021

التوصيف املعماري ملبني قسم الكيمياء – كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16242010/5/8

23.97الطول

105.29العرض

2415 م2املساحة

4عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 110

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الكيمياء – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



111جامعة القاهرة 2021

مبني قسم الجيولوجيا – كلية العلوم – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1625( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني قسم الجيولوجيا – كلية العلوم – جامعة القاهرة



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 112

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبني قسم الجيولوجيا – كلية العلوم- جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16252010/5/8

15.23الطول

33.38العرض

465 م2املساحة

4عدد االدوار



113جامعة القاهرة 2021

التوثيق الفوتوغرايف ملبني قسم الجيولوجيا – كلية العلوم- جامعة القاهرة:



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 114

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبني كلية اآلداب )املبنى الرئيسي ( – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1611( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 / 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت لس

مبني كلية اآلداب )املبني الرئيسي ( – جامعة القاهرة



115جامعة القاهرة 2021

التوصيف املعماري ملبني كلية اآلداب )املبنى الرئيسي ( - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16112010/5/8

31.5الطول

89العرض

2759م2املساحة

4عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 116

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبني كلية اآلداب )املبنى الرئيسي ( - جامعة القاهرة:
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مبني مركز اللغات والترجمة – كلية اآلداب – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1616( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبنى مركز اللغات والترجمة – كلية اآلداب – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبني مركز اللغات والترجمة – كلية اآلداب - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16162010/5/8

23الطول

74العرض

1702 م2املساحة

5عدد االدوار
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التوثيق الفوتوغرايف ملبني مركز اللغات والترجمة – كلية اآلداب - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

املبني القديم كلية اآلداب )انجليزي( – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1615( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

املبنى القديم كلية اآلداب )انجليزي( – جامعة القاهرة
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التوصيف املعماري للمبني القديم كلية اآلداب )انجليزي( - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16152010/5/8

40الطول

87العرض

3480 م2املساحة

4عدد االدوار
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف للمبني القديم كلية اآلداب )انجليزي( - جامعة القاهرة:
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مبني كلية التجارة )املبنى الرئيسي ( – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1620( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني كلية التجارة )املبني الرئيسي ( – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبني كلية التجارة )املبنى الرئيسي ( - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16202010/5/8

18الطول

35العرض

630 م2املساحة

3عدد االدوار
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التوثيق الفوتوغرايف ملبني كلية التجارة )املبنى الرئيسي ( - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

)مبنى حسن توفيق( كلية تجارة – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1621( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني حسن توفيق – كلية تجارة – جامعة القاهرة
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التوصيف املعماري ملبنى حسن توفيق – كلية تجارة - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16212010/5/8

33الطول

90العرض

2970 م2املساحة

4عدد االدوار



قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة 128

دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوثيق الفوتوغرايف ملبني حسن توفيق – كلية التجارة - جامعة القاهرة:
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مبنى كلية التجارة )ملحق انجليزي( – جامعة القاهرة:
تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1622( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني كلية التجارة )ملحق انجليزي( – جامعة القاهرة
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

التوصيف املعماري ملبني كلية التجارة )ملحق انجليزي( - جامعة القاهرة:

األبعاد باملترالتوصيف املعماريتاريخ املعاينةرقم االستمارة

16222010/5/8

37الطول

32العرض

1184 م2املساحة

5عدد االدوار
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التوثيق الفوتوغرايف ملبني كلية التجارة )ملحق انجليزي( - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

مبنى شركة األهرام للمشروبات – جامعة القاهرة:

تــم تســجيل املبنــي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة لحصــر املنشــآت ذات القيمــة املعماريــة املتميــزة بمحافظــة   
الجيــزة  يف اســتمارة  رقــم )1633( بالجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري-وزارة الثقافــة وذلــك يف اطــار القانــون رقــم 144 

ــة. ــه التنفيذي ــنة 2006 والئحت / لس

مبني شركة األهرام للمشروبات – جامعة القاهرة
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التوثيق الفوتوغرايف ملبني شركة االهرام للمشروبات - جامعة القاهرة:
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

أرقام املباني التراثية بجامعة القاهرة  باستخدام
Geographic information system GIS



135جامعة القاهرة 2021

املواد الخام املستخدمة يف تنفيذ وزخرفة املباني التراثية بالجامعة: 

تتعــدد املــواد املســتخدمة يف بنــاء وزخرفــة مبانــي جامعــة القاهــرة التراثيــة وأســوارها الخارجيــة، ويمكــن   
ــي: ــو التال ــي النح ــا عل ايجازه

وقــد تــم بنــاء مبانــي جامعــة القاهــرة مــن هيــاكل مــن الخرســانة املســلحة الحشــو مــن املبانــي بالدبــش   
)حجــر جيــري( ومنــة االســمنت والرمــل والجيــر. امــا الســطح الخارجــي للمبانــي فقــد عمــل جميعــه مــن كســوة الحجــر 

ــي.  الصناع
مــن خــالل املعاينــات والفحــص امليدانــي والتحليــل البصــري وامليكروســكوبي لعينــات مــن الحجــر الصناعــي   

ــا: ــي وهم ــر الصناع ــن الحج ــن م ــي نوعي ــرف عل ــم التع ت

نوعين الحجر الصناعي بمباني الجامعة

مواد بناء مباني جامعة القاهرة

الجدران والواجهات:

■ حجــر صناعــي رمــادي اللــون وقــد اســتخدم يف املناطــق 
واملداميــك الســفلية.

■ حجــر صناعــي فاتــح اللــون )ابيــض مائــل لالصفــرار( وقــد 
العلويــة. واملداميــك  املناطــق  يف  اســتخدم 
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دليل املباني التراثية بجامعة القاهرة )التسجيل -التوثيق- الصيانة(

■ 2.5 حجر مجروش يمر بمهزة 3 مم وال يمر من مهزة 2 مم.
■ 3.0 حجر مجروش يمر بمهزة 2 مم وال يمر من مهزة 1 مم.

■ 1.5 حجر مجروش يمر بمهزة 1 مم.
■ 1.5 اسمنت اسمر.

■ 1.5 اسمنت ابيض سنوكريت.

■ استخدم الرخام االبيض وحوله دائر باأللوان لجميع املداخل العمومية وبعض الطرقات الهامة.
■ استخدمت االرضيات الخشبية )الباركية( لبعض الغرف واملكاتب.

■ البالط املوزايك لباقي الطرقات والغرف.
■ بالط اسمنت للبدرون واالسطح.

مكونات الحجر الصناعي:

االرضيات:

تــم التعــرف علــي مكونــات وتقنيــات تنفيــذ الحجــر الصناعــي حيــث تــم ذلــك يف ورش عمــل تابعــة ملقــاول   
ــل القــرن العشــرين وكانــت يف شــكل بالطــات بســمك 7ســم منهــا 4 ســم مــن الخرســانة  املبانــي وقــت اإلنشــاء أوائ
املســلحة بالنســب املعتــادة اســتعمل ظلــط رفيــع وتســليح طوليــا وعرضيــا بأســياخ كل 20 ســم ووضــع بهــا كانــات مــن 
نفــس نــوع االســياخ بحســاب تســعة اســياخ للمتــر املســطح ثــم 3 ســم اجريــت بالنســب االزمــة إلعطــاء اللــون والشــكل 

ــة: ــوب بالنســب التالي للحجــر الصناعــي واملطل

 تم تنفيذ األرضيات كما يلي:

وقــد نحتــت بالورشــة وبعــد جفافهــا قبــل التركيــب واعيــد نحتهــا وكحلتهــا باملبانــي بعــد اتمــام العمــل. وقــد   
عملــت بهــذه االحجــار حليــات وزخــارف كثيــرة بغايــة الدقــة. ومــن خــالل دراســة خــواص هــذه النوعيــة مــن كســوة الحجــر 

الصناعــي ثبــت انهــا مســاوية ان لــم تكــن احســن بكثيــر مــن بعــض االحجــار الطبيعيــة
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■ 4 اجزاء من حجر ترستا مجروش بمهزة 3 مم وال يمر من مهزة 2مم.
■ 1 حجر تريستا يمر بمهزة 2 مم وال يمر من مهزة 1مم.

■ بدرة حجر تريستا يمر بمهزة ملليميتر واحد.
■ 1 اسمنت ابيض سنوكريت.

■ 1 اسمنت مقوي ببرادة الصلب استيل كريت بنسبة 4 كيلو جرام اسمنت وواحد بدرة صلب.

الدرج:

الــدرج الخارجــي تــم عملــة مــن الرخــام االبيــض امــا الــدرج الداخلــي فقــد تــم عملــه مــن حجــر ترســتا صناعــي   
وهــو عبــارة عــن درج مــن خرســانة مســلحة حســب القطــاع املطلــوب مغطــاة مــن جميــع األوجــه بطبقــة مركبــة مــن:

العوامل املؤثرة علي مباني الجامعة التراثية:
وتأتــي هــذه األهميــة ملــا يتميــز بــه األثــر مــن قيــٍم ومــا يتصــف بــه مــن ميــزات، لعــّل أهمهــا القيمــة التاريخيــة،   
وهــي القيمــة التــي تتوفــر يف كل اآلثــار، الثابتــة واملنقولــة، وذلــك باعتبــار األثــر تــراث لــه تاريــخ قــد يمتــد إلــى آالف 
ــا أو يســجل  ــا تاريخي ــه قــد يجســد حدث ــخ، وكون ــل املــادي للتاري ــاره الدلي ــة عــام، وباعتب ــى مائ الســنين وقــد يصــل إل
ويوثِّــق لحيــاة شــخصية تاريخيــة لهــا بصمتهــا يف تاريــخ الوطــن أو العالــم. وتــزداد هــذه القيمــة تميُّــزًا كلمــا امتــد عمــر 

ــن.  ــه لعــوادي الزم ــاة وزادت مقاومت ــد الحي ــاؤه ىلع قي ــخ، أو طــال بق ــر وضــرب بجــذوره يف التاري األث
والحقيقــة أنــه ال يمكــن لألثــر البقــاء دون حمايتــه ووقايتــه من التعــّرض للضيــاع والدمــار، ودون عالجــه، وصيانته   
وترميمــه ممــا يصيبــه مــن تلــف وتشــوه. وقــد وصــف أحــد الباحثيــن حالــة األثــر باإلنســان يف معاناتــه، واســتطرد يف أن 

ــل الصمــت األثــر. ــا يصيبــه مــن آالم ومعانــاة، بينمــا يكبِّ اإلنســان لديــه القــدرة ىلع النطــق والتعبيــر عمَّ
ــروخ  ــوي كالش ــكل ق ــة بش ــراض اإلصاب ــرت أع ــر إاّل إذا ظه ــاة األث ــات ملعان ــم االلتف ــه ال يت ــر أن ــر بالذك والجدي   
ــه أو املحافظــة ىلع  ــف، عندهــا يكــون وجــب التدخــل لعالجــه وحمايت واإلتســاخات والفقــد وغيرهــا مــن مظاهــر تل

اســتقرار حياتــه، أمــرًا واجبــا. 
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ــق،  ــزالزل، والحرائ ــن ال ــا بي ــار املفاجــئ، وإن اختلفــت األســباب م ــار أو االنهي ــاع أو الدم ــر للضي ــد يتعــرض األث وق  

وخالفــه  لألثــر  الجــوي  والقصــف  والفيضانــات  والســيول 
كل هــذا يجعــل الحفــاظ ىلع اآلثــار ضــرورة ملحــة، وذلــك للمحافظــة عليــه وىلع أصالتــه والحــد مــن مســببات   

التلــف والتدهــور. 
ولقد صنِّفت هذه املسببات أو العوامل  إلى: 

ــة،  ــزالزل والهــزات األرضي ــل: ال ــوري، مث ــر شــديد وف ــة، بعضهــا ذو تأثي ــوارث املختلف ــة أو الك ــل طبيعي عوام  
والســيول والفيضانــات، ومنهــا مــا يأخــذ وقتــا طويــاًل حتــى يحكــم دائــرة التلــف حــول األثــر وحتــى تظهــر مظاهــر إصابتــه 
لألثــر جليــة واضحــة، مثــل: الحــرارة والرطوبــة والتفــاوت يف معدالتهمــا، والتلــف البيولوجــي الناتــج عــن الكائنــات 

ــة الدقيقــة والحشــرات.  الحيَّ
عوامــل التلــف البشــرية، التــي يتســبب اإلنســان فيهــا، ومــن أخطرهــا : الحــروب والنزاعــات املســلحة، والتلــوث،   
ــلوب ويف  ــئ يف األس ــم الخاط ــي، والترمي ــة الوع ــال وقل ــن اإلهم ــج ع ــد النات ــويه املتعم ــر أو التش ــق، والتدمي والحرائ
نوعيــة املــادة املســتخدمة ونســبتها وتركيبهــا، ومــا قــد يتعــرض لــه األثــر أثنــاء نقلــه أو تناولــه أو حملــه مــن حــوادث 
عارضــه، وغيرهــا مــن العوامــل واملســببات البشــرية األخــرى التــي قــد تضــر باألثــر أو تتســبب يف تلفــه وتدهــور حالتــه أو 

ضياعــه. 
كل ما سبق يجعل من الحفاظ ىلع األثر ضرورًة ملحة، وتدخاًل ال بد منه حتى يمكن إنقاذ األثر.  

 ،Preventive conservation وعــادة مــا يكــون التدخــل للحفــاظ يف صــورة وقائيــة ويســمى الصيانــة الوقائيــة  
 .Active conservation أو يف صــورة تطبيقيــة ويســمى بالصيانــة التدخليــة

Preventive conservation  الصيانة الوقائية
تهتــم بالتحكــم يف بيئــة األثــر، ومراقبتهــا والتحكــم يف عناصرهــا مــن رطوبــة، وحــرارة، وتلــوث، وغبــار وأتربــة،   
والضــوء أو اإلضــاءة، والكائنــات الحيــة  بأنواعهــا املختلفــة )الدقيقــة، والحشــرات، والقــوارض(، وكذلــك تأثيــرات العامــل 
البشــري. وأكثــر اســتخدام لهــذا النــوع مــن الحفــاظ يســمى باإلســعافات األولــي First aid يف موقــع الحفائــر األثريــة عندما 
تحتــاج القطــع األثريــة املكتشــفة حديثــا إلــى تدخــل ســريع وبســيط مــن أجــل وقايتهــا إلــى أن ُتجــرى لهــا متطلبــات 

ــك.  الحفــاظ التدخلــي إذا اســتدعت حالتهــا ذل
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ــل:  ــة، مث ــام يومي ــمل مه ــي تش ــة، والت ــة الدوري ــتمرة، والصيان ــة املس ــي املالحظ ــاظ الوقائ ــب الحف ويتطل  
التنظيــف، واملســح إلزالــة مــا يتراكــم أو يترســب ىلع ســطح املصــدر التراثــي مــن غبــار، وأتربــة، وعوالــق مــن الجــو، أو 
مهــام أســبوعية، مثــل: متابعــة درجــات الحــرارة، ومعــدل الرطوبــة النســبية، والتحكــم فيهمــا، أو مهــام شــهرية، مثــل: 

ــنوية.  ــام س ــمية، ومه ــرى موس ــام أخ ــاك مه ــة، وهن ــع التراثي ــي، واملواق ــات ىلع املبان ــو النبات ــة نم مكافح

 Active conservation الحفاظ التدخلي

ــل  ــة عوام ــة معرف ــب يف البداي ــر. ويتطل ــادة األث ــم(، وم ــاظ )املرم ــم بالحف ــن القائ ــر بي ــل املباش ــو التفاع ه  
ــا ىلع  ــالج وتأثيراته ــتخدمة يف الع ــادة املس ــر وامل ــادة األث ــب م ــواص وتركي ــة وخ ــر، وإدراك طبيع ــف األث ــباب تل وأس
املــدى البعيــد. ويمكــن أن يشــمل الحفــاظ التدخلــي تنظيــف األثــر يدويــا، أو آليــا، أو باســتخدام مــواد كيميائيــة. وتقويــة 
أماكــن الضعــف والهشاشــة بمــواد اصطلــح ىلع تســميتها باملــواد املقويــة،   Consolidation materials ولصــق أو تثبيــت  
ــة املحيطــة بإضافــة مــواد أو  ــر عــن الظــروف املتلفــة، والبيئ األجــزاء املكســورة بمــواد الصقــة Adhesives، وعــزل األث
أغطيــة حاميــة للســطح األثــري ،  Protective coatings. وهنــاك مســتويات للحفــاظ التدخلــي، يمكــن حصرهــا فيمــا يلــي: 
■ الحــد األدنــى مــن الحفــاظ: ويشــمل التســجيل والتوثيــق، وإجــراءات اإلســعافات األوليــة، والفحــص والتحليــل، والحــد 

األدنــى مــن النظافــة االســتقصائية البســيطة، والتغليــف الســليم للتخزيــن أو النقــل. 
■ الحفــاظ الجزئــي: ويشــمل، إضافــة إلــى إجــراءات الحــد األدنــى مــن املحافظــة، درجــة عاليــة مــن التنظيــف اليــدوي أو 

الكيميائــي، وإعــادة تجميــع األجــزاء املكســورة أو املنفصلــة، دون اســتكمال أو إضافــة. 
■ الحفــاظ الشــامل: ويشــمل جميــع اإلجــراءات الســابقة يف الحفــاظ الجزئــي، وإعــادة بنــاء لبعــض أجــزاء األثــر املهدمة، 
ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــة إل واســتكمال لبعــض األجــزاء املفقــودة ىلع أن يكــون هــذا التدخــل مشــروطا ومحســوبا، إضاف

البيئــي املباشــر، أو تطبيــق أغطيــة عازلــة وواقيــة مــن التأثيــرات املتلفــة للبيئــة املحيطــة. 
■ الحفــاظ للعــرض، وتشــمل جميــع اإلجــراءات الســابقة يف الحفــاظ الشــامل، كمــا أنــه قــد يتطلــب تنظيفــا وترميمــا 

إضافييــن، وقــد يحتــاج األمــر إلــى معالجــة تجميليــة وتهيئــة البيئــة املحيطــة باألثــر. 
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■ التجانــس Compatibility بيــن أســلوب الحفــاظ ومــواده مــن جهــة، وبيــن األثــر ومادتــه مــن جهــة أخــرى، وذلــك يف 
املظهــر الخارجــي مــن حيــث الشــكل واللــون وغيــر ذلــك، ويف التكويــن أو التركيــب الكيميائــي الداخلــي. ولضمــان تحقيق 
ــة إيجــاد مــواد لهــا نفــس طبيعتــه وتركيبــه  ــر، ومحاول ذلــك ينبغــي أن يســبق عمليــات الحفــاظ فحــص وتحليــل لألث

حتــى يتــم تحقيــق التجانــس بينهمــا. 
■ االســترجاعية Reversibility ، أي إمكانيــة اســتعادة مــا يتــم اســتخدامه يف الحفــاظ أو التخلــص منــه عنــد الحاجــة 
دون حــدوث أضــرار لألثــر. ومــع أهميــة هــذه الصفــة يف مــواد الحفــاظ إال أنــه قــد يكــون مــن الصعــب تحقيقهــا بشــكل 

مطلــق، واألمــر يقتضــي املحاولــة للحصــول ىلع أىلع قــدر مــن هــذه الصفــة يف املــواد املســتخدمة. 
■ التمييــز Distinction بيــن مــواد وطريقــة الحفــاظ، وخاصــة يف حالــة اســتكمال األجــزاء املفقــودة مــن األثــر، وبيــن 
مــا هــو أصلــي قديــم مــن األثــر. ىلع أالََ يكــون بشــكل صــارخ فيــؤدي إلــى عــدم التجانــس بينهمــا، فوحــدة األثــر يجــب أن 

نحافــظ عليهــا، وكذلــك الســيطرة البصريــة للعناصــر القديمــة ىلع مــا يســتجد ىلع املصــدر. 
■ الحــدود الدنيــا Minimum Intervention مــن إضافــة مــواد الحفــاظ، وذلــك حفاظــا ىلع أصالــة األثــر، وحتــى ال تطغــى 

املــواد الحديثــة ىلع طابــع القــدم لــه. 
ــر  ــة يف األث ــات الداخلي ــي، أو الفراغ ــن الداخل ــي Volumetric boundary، والتكوي ــكل الخارج ــة ىلع الش ■ املحافظ

ــر أيضــا.  ــة األث وخاصــة املهمــة منهــا، وهــو جــزء مــن املحافظــة ىلع أصال

معايير وأسس الحفاظ ىلع اآلثار والتراث

آليات الحفاظ وترميم املباني التراثية بجامعة القاهرة

حــددت االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة العديــدة مجموعــة مــن املعاييــر واألســس، التــي يجــب اتباعهــا عنــد   
التدخــل للحفــاظ ىلع املبانــي التراثيــة لتتناســب مــع املحتــوى و العصــر، وتتالئــم مــع االســتدامة البيئيــة بمــا يضمــن 
احتفــاظ املبنــي التراثــي بالقيــم التاريخيــة والتراثيــة والفنيــة لــه مــع اســتخدام مفاهيــم وتطبيقــات التوافــق البيئــي 

ــة:  ــاط التالي ــا يف النق ــم إجماله ــة ، ت ــة التراثي ــي ذات القيم ــل للمبان ــادة التأهي ــات إع يف عملي

مــا تــم مــن اعمــال  ترميــم وحفــظ وصيانــة ملبانــي جامعــة القاهــرة ذات القيمــة التراثيــة والتــي امتــدت علــي   
ــي: ــا يل ــل كم ــالث مراح ث
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■ ترميم وصيانة سور الجامعة الخارجي حتي بوابة كلية التجارة
■ البوابة الرئيسية وبوابة الحرس الجمهوري

املرحلة االولي: مبني القبه ومبني برج الساعة 

املرحلة الثانية: ترميم الواجهات الخارجية للمبني الرئيسي لكلية الحقوق وكلية اآلداب.
املرحلــة الثالثــة: ترميــم الواجهــات الخارجيــة للمبنــي الرئيســي لكليــة العلــوم وبعــض مبانيهــا وكذلــك ترميــم الواجهة 

الخارجيــة ملبنــي كليــة االقتصــاد والعلوم السياســية.

وحاليا يتم ترميم وحفظ وصيانة املكتبة التراثية بحرم كلية اآلداب.   
تعرضــت مبانــي الجامعــة يف الفتــرة االخيــرة إلــي العديــد مــن عوامــل وقــوي التلــف والتــي أثــرت فيهــا بشــكل   

ــة.  ــة والتراثي ــه الفني ــاع قيمت ــي وضي ــور الخارج ــة الس ــا خاص ــزاء منه ــار اج ــدد بانهي ــا كان  يه ــر مم كبي
وتنفيــذًا لخطــة الجامعــة االســتراتيجية يف الحفــاظ علي طابــع مبانيها التراثيــة ذات الطابــع املعماري   
املتميــز  فقــد تــم دراســة حالــة مبانــي الجامعــة وســورها  للوقــوف علــي الحالــة الفعليــة لــكل منــي ومديــر 
احتياجــه للصيانــة والترميــم وذلــك بعمــل الدراســات املختلفــة لوضــع اســتراتيجية العــالج والصيانــة وإنقــاذ 

للمبانــي التراثيــة ممــا الــم بهــا مــن تلــف شــديد ، حيــث امكــن التوصــل الــي:

تم بناء تلك املباني وسور الجامعة بالتقنيات التقليدية ثم تكسيتها بالحجر الصناعي.  
هنــاك اختــالف كبيــر حوالــي 60ســم بيــن مســتوي الســور مــن الداخــل والخــارج حيــث ينخفــض ســور الجامعــة 

مــن الداخــل يف حيــن يرتفــع منســوب االرض مــن الخــارج.
وجــود طبقــات طــالء مضافــة علــي الحجــر الصناعــي خاصــا عنــد البــاب الرئيســي للجامعــة ممــا يقلــل مــن 

قيمــة واهميــة الســور باإلضافــة إلــي العديــد مــن املبانــي األخــري.

01

02

03
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طبقات مالط مضافة فوق الحجر الصناعي بسور الجامعة

اتساخات علي الطبقة السطحية للحجر الصناعي بسور الجامعة

إتساخات وطبقات داكنة اللون وتلف بشري نتيجة الستخدامات الكتابات بالوان مختلفة. 04
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وجــود شــبكة مــن الشــروخ الشــعرية التــي تصيــب معظــم طبقــات الحجــر الصناعــي الداخليــة والخارجيــة ممــا 
ــاقطها. يهدد بتس

تســاقط جزئــي لطبقــات الحجــر الصناعــي خاصــا يف االجــزاء الســفلية واملجــاورة للمداخــل الفرعيــة للجامعــة 
وظهــور حديــد التســليح وطبقة الخرســانة.

05

06

شروخ علي الطبقة السطحية للحجر الصناعي بسور الجامعة
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ــور  ــن الس ــفلية م ــزاء الس ــد االج ــة عن ــة خاص ــور الجامع ــي بس ــر الصناع ــن الحج ــرة م ــات كبي ــاقط طبق تس
ــور ــن الس ــرة م ــزاء كبي ــارات ألج ــدد بانهي ــا يه ــي مم الخارج

07

تساقط الطبقات السطحية للحجر الصناعي بسور الجامعة وظهور حديد التسليح وطبقة الخرسانة
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تساقط طبقات كبيرة من الحجر الصناعي بسور الجامعة خاصة عند االجزاء السفلية من السور الخارجي
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اآلليات التي تم اتباعها يف أعمال الترميم والصيانة للمباني التراثية:

أواًل: عمليات التوثيق :

ثانيًا: الفحوص والتحاليل:

■ عمليات التنظيف:

ثالثا: تحديد خطة العالج املتبعة لكل مبني من املباني التراثية وفقًا لحاجته من الترميم والصيانة:

تــم إجــراء كل أعمــال التوثيــق والتســجيل الفنــي واملعمــاري باســتخدام كافــة الطــرق التقليديــة واملتقدمــة   
ــم للتعــرف  ــاء وبعــد أعمــال الترمي ــل وأثن ــك قب ــة وذل ــي التراثي ــكل املبان ــك كل أعمــال التوثيــق الفوتوغــرايف ل ،وكذل
علــي حالــة املبنــي مــن حيــث الصيانــة ،مكونــات تلــك املبانــي مــن مــواد بنــاء وزخرفــة وتقنيــات تنفيــذ باإلضافــة إلــي 

ــد مظاهــر تلفهــا. تحدي

ــراء  ــك إلج ــَا ، وذل ــا الحق ــم ترميمه ــي ت ــي الت ــددة باملبان ــة ومتع ــزاء متنوع ــن أج ــة م ــات للدراس ــذت عين أخ  
الدراســات الفحصيــة وكافــة أنــواع التحاليــل بالطــرق العلميــة املتعــارف عليهــا لتحديــد مكونــات مــواد البنــاء ونســبها 

ــالج. ــة الع ــه خط ــي علي ــح تبن ــخيص صحي ــل تش ــا لعم ــج تلفه ــك نوات وكذل

تعــددت املشــاكل ومظاهــر التلــف التــي تــم رصدهــا والتــي اختلفــت نســبتها مــن مبنــي آلخــر مثــل االحتيــاج   
إلــي أعمــال التنظيــف، وكذلــك أعمــال التقويــة واالســتكمال والتدعيــم، ويمكــن ايجــاز مــا تــم مــن عمليــات ترميــم وصيانــة 

ــي:  علــي النحــو التال

ــة كل مبنــي  ) تنظيــف ميكانيكــي وتنظيــف  ــة واملناســبة حال طبقــت أعمــال التنظيــف املتنوعــة واملطلوب  
كيميائــي( مــع مراعــاة الحفــاظ علــي الطابــع التراثــي لــكل جــزء يتــم تنظيفــه أو معالجتــه.
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■ عمليات التقوية واإلستكمال:

ويف هــذه املرحلــة تــم تقويــة وتدعيــم األجــزاء الضعيفــة واملتســاقطة وتقويــة أو اســتبدال حديــد التســليح   
ــتكمال  ــال االس ــق أعم ــراء وتطبي ــل اج ــة قب ــواد عازل ــا بم ــدأ وطالءه ــات الص ــف مكون ــدأ، أو تنظي ــل للص ــر قاب ــر غي بآخ
للمونــات املتمثلــة يف مكونــات الحجــر الصناعــي والتــي تــم تحديــد مكوناتهــا وكذلــك نســب كل مكــون منهــا ، هــذا إلي 
جانــب تحســين خواصــه يف بعــض األجــزاء ليكــون مقاومــا للرطوبــة واألمــالح والتلــف البشــري. وتمــت أعمــال االســتكمال 
لألجــزاء املتســاقطة تبعــا للطابــع الفنــي املميــز للمبنــي التراثــي القديــم . كمــا تــم استنســاخ لبعــض األجــزاء التالفــة 
مــن الحجــر الصناعــي وذلــك بعمــل قوالــب يتــم الصــب فيهــا بنفــس املكونــات ونفــس النســب وتــم تركيبــه يف األماكــن 

التالفــة.

اثناء ترميم البوابة الرئيسية
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مبني كلية االداب قبل وبعد اعمال ترميم الواجهة الخارجية
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اثناء وبعد ترميم املبني الرئيسي لكلية العلوم
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واجهة مبني كلية االقتصاد والعلوم السياسية اثناء 
وبعد الترميم

احد واجهات مبني كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية اثناء وبعد الترميم
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أعمال صيانة الطالء املتهالك بحوائط مبني كلية اآلداب الرئيسي أثناء أعمال الترميم والصيانة ملبني الساعة
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