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22 About ArchiNet
ArchiNet was founded in January 2017, aiming to socialize the profession of Architecture fields (Architecture, Interior design, Urban &

Landscape design) to encourage the practitioners & academics to exchange their knowledge & share their experiences. With more than

45k Architects & designers across Saudi Arabia, Middle east & the rest of the World, we are honoured to be one of the largest social &

professional communities that aim to help its members to find the support they need.

بدأت آركي نت في يناير 2017 و تهدف الى إضفاء الطابع اإلجتماعي على مجاالت العمارة (العمارة، التصميم الداخلي، التصميم الحضري و المناظر

الطبيعية)  لتشجيع الممارسيين و األكاديميين على تبادل المعرفة و مشاركة خبراتهم. مع أكثر من 45 ألًفا من المعماريين والمصممين في جميع أنحاء

المملكة العربية السعودية والشرق األوسط وبقية العالم يشرفنا أن نكون أحد أكبر المجتمعات المهنية واإلجــتــمــاعــيـة الـتـي  تـهــدف إلـى مــســاعدة

المختصين فـي هذه المجاالت ودعمهم للتطور المهني والعلمي المستمر

عن آركي نت

إحدى مبادرات آركي نت
An Initiative by ArchiNet

www.ArchiNet.me



نعمل دائمًا على تطوير برامج تهدف إلثراء المحتوى العربي في مجاالت العمارة والتصميم، انطلقت من هذه البرامج عدة مبادرات 
مبادرات آركي نت

إحدى مبادرات آركي نت
An Initiative by ArchiNet

www.ArchiNet.me

أسبوع العمارة العربي
أسبوع التصميم الداخلي العربي

جولة التصميم
حديث التصميم

المقاالت
قناة األسئلة واألجوبة

قناة الحوارات

لمعرفة تفاصيل المبادرات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني



22Arab Architecture Week
Arab Architecture Week is a regional initiative organized by ArchiNet that aims to highlight some of the most distinguished architects in the Arab World by
showcasing their outstanding achievements, award winning projects, and significant studies and research in the architectural fields from around the Arab
countries. In the context of our vision and the spirit of cooperation, the goal of the program is to encourage highly creative people to share their
experiences and knowledge gained from their projects and studies that will be presented throughout the program. In addition to creating a channel of
communication between Arab architects in the region. 
The program extends over a period of seven days, during which 51 lectures are presented by an outstanding group of architects from different Arab
countries. Participants in this event varied between individuals, institutions and organizations, in addition to official
bodies practicing their work in the architectural fields in the Arab countries.

أســبــوع الــعــمــارة الـعـربـي
أسبوع العمارة العربي هو مبادرة ثقافية منظمة من قبل منصة آركي نت نسعى من خاللها إلى تسليط الضوء على أبرز المعماريين في العالم العربي والمتميزين بإنجازاتهم

ومشاريعهم الحاصلة على جوائز، والدراسات واألبحاث المهمة في مجاالت العمارة والعمران والتصميم في العالم العربي. في إطار سعينا لتحقيق رؤيتنا وروح التعاون في آركي نت
نهدف من خالل هذا البرنامج إلى دعم وتشجيع المبدعين على مشاركة خبراتهم وتبادل المعارف المكتسبة من خالل المشاريع والدراسات التي ستعرض باإلضافة إلى خلق قناة

تواصل بين المعماريين العرب.
 يمتد البرنامج على مدى سبعة أيام ونقدم من خالله 51 محاضرة مقدمة من قبل نخبة من المعماريين من مختلف الدول العربية. المشاركات في هذه الفعالية متنوعة بين األفراد،

والمؤسسات والمنظمات العربية باإلضافة إلى الجهات الرسمية التي تمارس أعمالها ضمن المجاالت المعمارية في الدول العربية.

إحدى مبادرات آركي نت
An Initiative by ArchiNet

www.ArchiNet.me
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الجهات المشاركة
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دار العمران لإلستشارات
الهندسية

المركز الدولي لدراسة صون
وترميم الممتلكات الثقافية 
المكتب اإلقليمي في إمارة الشارقة

مركز طارق والي 
 العمارة والتراث

مؤسسة
الجادرجي من أجل
العمارة والمجتمع

معهد إدارة المشاريع
الشرق األوسط وشمال افريقيا

رواق مركز المعمار الشعبيمجلة حصاد معماريي أي جي آي 



إحدى مبادرات آركي نت
An Initiative by ArchiNet

برنامج أسبوع العمارة العربي الثاني - اون الين - 10 الى 16 اكتوبر

www.ArchiNet.me22



www.ArchiNet.me

المتحدثين أســبــوع الــعــمــارة الـعـربـي

10 الى 16 اكتوبر 2021

.

.



المعماري المعلم الدكتور عصام صفّي

الدين، حصل عىل بكالوريوس العمارة

عام 1963، وتتلمذ عىل يد وفكر حسن
فتحي ورمسيس واصف وعباس العقاد

وجمال حمدان، عمل كأستاذ محاضر

بكليات العمارة والفنون واآلثار ومعاهد

أكاديمية الفنون عىل مدى 55 عاماً، كما

اشترك في إعداد عدد من المتاحف

مثل متحف الطفل والمتحف الحربي

والمتحف البحري ومتحف دنشواي

ومتحف النوبة، أّسس عدة كيانات

ثقافية وتعليمية مثل بيت المعمار

المصري بوزارة الثقافة وتأسيس فكرة

مركز دراسات اإلنجاز الحضاري وفكرة

المعهد العالي للفنون البيئية والمعهد

العالي لفنون الترميم الدقيق ومتحف

الفنون الشعبية والمتحف القومي

البحري باإلسكندرية والمركز البحثي

لالستدامة وتوثيق فكر حسن فتحي

ً هو ورمسيس ويصا واصف، ايضا

رئيس فخري ألندية اليونسكو للتراث

في مصر وأقام 8 معارض شخصية

وعامة، تخرج عىل يديه الكثير ممن

أصبحوا أساتذة ورؤساء أقسام وعمداء

ورؤساء جامعات ومحافظون ووزراء.

 
Zoom 823-0041-5347فكر العمارة وعمارة الفكر

Passcode 2017
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 بتوقيت السعودية
05:45 مساءًا
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مؤسس بيت المعمار المصري

https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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المدير المؤسس للمكتب اإلقليمي لحفظ

التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم-

الشارقة) منذ عام ٢٠١٢ وهو مهندس

معماري متخصص في حفظ التراث. وشغل

منصب مدير برنامج آثــار (الحفاظ عىل

التراث العمراني واآلثاري في المنطقة

العربية) التابع للمركز الدولي لدراسة حفظ

وترميم الممتلكات الثقافية –إيكروم منذ

بدايته في عام ٢٠٠٣. قدم أصالن

االستشارات الفنيـة للدول العربية

المتوسطية ودول الخليج العربي حول

القضايا المتعلقة بحفظ التراث، واإلدارة

والتخطيط، واإلجراءات المتعلقة بالتراث

العالمي، واالستراتيجيات واألنظمة الوطنية

المتعلقة بالتراث، فضالً عن التعليم العالي

ووضع المناهج الدراسية وتطويرها. حاصل

عىل شهادة الدكتوراه في حفظ وإدارة

التراث من كلية لندن الجامعية في المملكة

المتحدة، وعىل درجة الماجستير في علوم

المحافظة عىل البيئة العمرانية من جامعة

مونتريال في كندا في عام 1991. عمل سابقا

ً لكل من في األردن وفي كندا ومستشارا

منظمة اليونسكو والمفوضية األوروبية.

شارك في تأليف وتحريرسلسلة من

اصدارات ايكروم-الشارقة عمل كمحاضر

غير متفرغ في الجامعة األمريكية في

الشارقة ومحاضرشرف في كلية لندن

الجامعية ويعمل حاليا كأستاذ زائر في

جامعة الشارقة.

يؤمن مكتب إيكروم-الشارقة بالدور

الحيوي للتراث الثقافي في المدن

والمناطق التاريخية كمحرٍك للتنمية

االقتصادية واالجتماعية عىل أسس

مستدامة. وهو منصًة تروِّج للممارسات

األفضل من أجل الحفاظ عىل التراث

الثقافي العمراني بمعايير دولية في

المنطقة العربية بمنظور يحترم الفكر

المحلي ومن أجل المجتمعات واألجيال

القادمة.

ولتحقيق ذلك، هناك مشاريع ميدانية

نموذجية تم تنفيذها في دول عربية عدة،

وبرامج مثل ملتقى التراث الثقافي

لمناقشة مواضيع فكرية تخص التراث

ضمن السياق االوسع للفنون واالعالم

والثقافة. كما تم إطالق جائزة ايكروم
الشارقة برعاية صاحب السمو حاكم

االمارة لتحفيز الممارسات االفضل في

حفظ التراث وبرامج مثل برنامج "مدينة"

وبرامج تعليمية متقدمة في مجاالت حفظ

التراث وبرامج تربوية لليافعين والشباب.

 

الحفاظ على الثقافة وتعزيز التنوع - مبادرات للحفاظ
على التراث المعماري في الدول العربية.

Zoom 823-0041-5347
Passcode 2017 
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06:00 مساءًا

عن المحاضرة عن المتحدث
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المدير اإلقليمي ل"إيكروم-الشارقة" المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي في

الوطن العربي

https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003


معمارية وباحثة في مجال اإلدارة والحفاظ

عىل المواقع التراثية ، تخرجت من كلية

الفنون الجميلة بالقاهرة في 2002 و

تشارك في مركز طارق واىل بحلم بناء صيغ

ثقافية مصرية أصيلة تربط بين االصالة

والمعاصرة وتساعد المجتمع العربي عىل

االنضمام لمسيرة الحضارة مرة اخرى ،

شاركت شيماء خالل مسيرتها العملية في

عدد من مشروعات اإلدارة والحفاظ عىل

المواقع التراثية  . كما ساهمت في مجموعة

من األبحاث المتعلقة بتاريخ العمارة

والعمران المصري ، إشكاليات الحفاظ عىل

التراث المعماري. شاركت أيضا بالكتابة في

جريدة المركز كما صدر لها عددا من

المؤلفات اخرها مؤلفات مشاركة ضمن

مبادرة المركز للكتاب الرقمي المفتوح هي :
القرنة حلم لم يكتمل، وأيوب الحرانية

رمسيس ويصا واصف، وخرائط القاهرة

شاهد عىل العمران .

 
 

يعرض اللقاء لمالمح من الرؤية والرسالة

الخاصة بمركز طارق والي العمارة والتراث

نحو إعادة تفعيل الدور اإليجابي للمعماري

في تجديد الفكر العربي و تحمل مسؤوليته

في التمسك بدفة الحراك الثقافي

والحضاري للمجتمع عن طريق ممارسة

ً .. ويلقي الضوء ً وتطبيقا المهنة تنظيرا

بشكل خاص عىل بعض مالمح ممارسات

المركز في مجال اإلدارة والحفاظ والتنمية

للمواقع التراثية في مصر . 

 

تحديات اإلدارة والحفاظ  والتنمية للمواقع التراثية
في مصر

Zoom 823-0041-5347
Passcode 2017
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06:40 مساءًا

عن المحاضرة عن المتحدث
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مدير مركز طارق والي العمارة والتراث

مالمح من تجربة مركز طارق والي العمارة والتراث



حصلت عىل شهادة البكالوريوس في

الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت

وتعمل في مجال التراث الثقافي منذ ذلك

الحين. وهي اآلن مهندسة معمارية في

مركز رواق للمعمار الشعبي.  تعمل عىل

مشاريع إعادة التأهيل في البلدات القديمة

في القرى الفلسطينية ضمن مشروع طوق

النجاة لتطوير ريف القدس وإحياؤه. تهتم

بالتنمية المجتمعية والمناطق المهمشة.

استجابًة  للتحديات الجيوسياسية التي

يعيشها ريف القدس من فصل وتشتيت

وتهميش، يعمل رواق منذ عام 2015 عىل

تطوير رؤية تنظر إىل الريف المقدسي

كتجمع متكامل في محاولة الستكشاف

آفاق جديدة إلعادة إحياء بلداتها القديمة

ضمن سياقها الحضري األوسع والعالقات

التاريخية التي تربطها مع بعضها البعض.

 يأتي مشروع رواق في بلدة  كفر عقب
المقدسية كنموذج يتحدى غياب

المساحات العامة والبنية التحتية الثقافية

في بلدة تحولت خالل عقد من الزمن اىل

اكثر االحياء المقدسية كثافة وتهميشاً. من
موقع مهجور وردم متراكم، تحول المركز

التاريخي إىل مركز ثقافي يقوم عىل

المشاركة والتخطيط المجتمعي، والحاضنة

لمراكز ومؤسسات ثقافية تعمل بشكل

تفاعلي مع المجتمع المحلي وفئاته األكثر

حاجة للتمثيل كالنساء والشباب.

Zoom 823-0041-5347طوق النجاة: تطوير ريف القدس وإحياؤه
Passcode 2017
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 بتوقيت السعودية
07:20 مساءًا

عن المحاضرة عن المتحدث

22
معمارية في مركز رواق للمعمار الشعبي

بلدة كفر عقب كحالة دراسية



المعمارية االستشارية شيرين الكردي،

حاصلة عىل درجة البكالوريوس في الهندسة

المعمارية من جامعة دمشق، ودرجة

الماجستير في حفظ وترميم المدن القديمة

والحفاظ عىل المواقع االثرية والعمرانية من

مدرسة شايو - باريس للترميم المعماري 

Ecole De Chaillot، حاصلة عىل
الشهادة العليا في االدارة العامة من المعهد

INA Inistitute الوطني لالدارة العامة

 Nationale D'Administration
تعمل حاليا كمساعد لمعاون وزير التعليم

العالي والبحث العلمي لشؤون البحث

العلمي في سورية،

عضو العديد من اللجان العلمية لربط

خريجي الجامعات السورية بسوق العمل 

عضو مؤسس في قواعد البيانات البحثية

السورية NSR، أمين سر مجلس الشؤون

العلمية إلدارة البرامج االكاديمية في هيئة

التميز واالبداع السورية، عضو لجنة اعداد

موازنة البحث العلمي السورية،
قامت بالعديد من الدراسات الهادفة إىل

دعم البحث العلمي وربطه بعملية التنمية

المجتمعية واعادة االعمار في سورية،

أعمل حاليا عىل دراسة مشروع خارطة

المباني التاريخية السورية التي طالتها

الحرب والقابلة العادة التأهيل والتوظيف

بهدف توفير فرص العمل للعائالت المهجرة

 

اشتهرت مدينة دمشق بوجود العديد من

الحمامات األثرية التي يعود معظمها إىل

العصور اآلرامية والرومانية ، ومع

الفتوحات االسالمية ، تحورت لتتخذ طابعا

اسالميا يحمل مفهوم الطهارة ، وارتبط

دخول الحمام او " حمام السوق " بالكثير

من العادات والتقاليد الشامية ، ولكن مع

تغير تصمبم البيوت الدمشقية من خالل

احتوائها عىل حمامها الخاص، قل االقبال

عىل الحمامات وطالها االهمال ،وتغيرت

وظيفة العديد منها ، وبعد الحرب التي

عانت منها سورية، تضررت العديد من

الحمامات وتهدم بعضها ، يهدف البحث

إىل شرح حلول إلعادة ترميم الحمامات

الدمشقية وإعمارها والحفاظ عىل معالمها

األثرية واستثمارها بالشكل الذي يحفظ

قيمتها التاريخية ويعزز أهميتها كعنصر

جذب سياحي وأحد عناصر التراث المادي

والالمادي السوري 

الحمامات الدمشقية األثرية، تراث مادي وال مادي،
أداة للتنمية وإعادة اإلعمار

سوريا

شيرين الكردي
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حاصل عىل درجة الدكتوراة في العمارة من

جامعة هيريوت وات بأدنبرة. يعمل حاليا

مديرا تنفيذيا لشركة أكناف العربية. عمل

ألكثر من عشرين عاما في الهيئة العليا

لتطوير مدينة الرياض (حاليا الهيئة الملكية

للرياض)، وكان منصبه األخير مدير التطوير

العمراني والثقافي. شارك في اإلشراف عىل

الخطط االستراتيجية في الهيئة ومتابعة

المشاريع العمرانية والمعمارية في جوانبها

التصميمية، والعناية بالمحتوى الثقافي في

المشاريع ذات األبعاد الفكرية. يعمل حاليا

في القطاع الخاص في مجال التطوير

العقاري كما يعمل أستاذا متعاونا في كلية

العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود.

قدم العديد من االستشارات وقاد كثيرا من

المسابقات المعمارية. 

رسالته للدكتوراة كانت بعنوان " تطوير

األرض استجابة للحاجات اإلنسانية

األساسية، حالة المدينة اإلسالمية

تمتعت المدينة اإلسالمية التقليدية بمزايا

عديدة انعكست عىل نسيجها العمراني

الذي ظهر متشابها إىل حد كبير بين المدن

التقليدية بالرغم من اختالف جغرافية

المكان وطبيعة البيئة والمناخ. ويعود ذلك

التشابه إىل أن الضوابط التي حكمت تلك

المدن كان منطلقة كلها من منبع واحد

وهو التشريع اإلسالمي. وقد القت المدن

التقليدية اهتماما واسعا بدراستها، ولكن

التركيز كان بشكل كبير عىل المنتجات

المعمارية والعمرانية وليس عىل األنظمة

والقيم. وتلقي المحاضرة الضوء عىل

مجموعة من القيم التي كانت متمثلة في

المدينة التقليدية يما يمكن من فتح

األبواب لقيام دراسات تطبيقية تمكن من

إعادة توظيفها لخدمة المدينة المعاصرة. 

المدينة اإلسالمية التقليدية - قيم عبر الزمن
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• حاز عىل شهادة البكالوريوس في الهندسة
المعمارية عام 1998 من جامعة الموصل،

العراق. • عمل مع المعماري د.عبد الواحد

الوكيل طيلة عشر سنوات. • باحث علمي له

كتاب منشور، مخطوط محقق : "فيما

يحتاج إليه الصانع من أعمال الهندسة". •

مؤسس مكتب ماس للتصميم المعماري

في االردن وينفذ مشاريع البناء التقليدي

بالحجر

العودة لإلصالة في البناء بإحياء أساليب

البناء التقليدية القديمة التي تستعمل

المواد المحلية ومخزون الخبرات المتراكم

في موروث الفن المعماري اإلسالمي،

وإنتاج مباني مستدامة تعيش آلالف

السنين فيها قيم جمالية عالية، فن العمارة

اإلسالمي مرتبط بالحرف التقليدية التي

رغم قلة عدد الحرفيين إال أّن الثورة

التكنولوجية وّفرت لنا صورا ومعلومات

نستطيع من خاللها إعادة الروح لهذه

الحرف.

تجربة إحياء البناء التقليدي بالحجر للجدران الحاملة
واألسقف المنحنية في األردن
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محمد الفاتح احمد ،مهندس معماري،

باحث الماني الجنسية من اصول سودانية،

حاصل علي درجة الماجستير في الهندسة

المعمارية من جامعة شتوتجارت التقنية

االلمانية في العام ٢٠٠٤, وعىل درجة

الدكتوراة في الهندسة المعمارية من جامعة

براندنبورج التقنية االلمانية فى العام ٢٠١٥.

تتركز مجال ابحاثة عىل دراسات المباني

االثرية وترميمها في المانيا وخارجها اىل

جانب تاريخ العمارة العثمانية وثقافة

المباني االثرية في الموانئئ الساحلية كمثال

منطقة البحر األحمر منذ العام ٢٠٠٩حتي

الوقت الحاضر في مؤانى سواكن جدة

التاريخين و عمارة المدن الساحلية, يعمل

كمحاضر اكاديمي في كلية العمارة بجامعة

براندنبورج التقنية, وباحث اكاديمي ومدير

لمشروع بحثي عن تاريخ المعماري لمواني

البحر وتجارة مواد البناء والخدمات

اللوجستية في منطقة البحر األحمر خالل

العصر العثماني. خبرة ٢٠ عاما في المجال

الهندسي, منها عشرة اعوام قي مجال

البحث العلمي فى مجال العمارة االثرية

وترمم المباني التاريخية. مستشار لوزارة

الثقافة السعودية لمدينة جدة التاريخية..
 

تناقش المحاضرة العمارة العثمانية في

منطقة البحر األحمر بين القرن السادس

عشر وأواخر القرن التاسع عشر الميالدي،

مع التركيز بشكل رئيسي عىل األنواع

واألنماط المعمارية مع مراعاة العوامل

الحضرية واالجتماعية واالقتصادية

والسياسية. تم دراسة تصنيف الفترات

المعمارية في جزيرة سواكن وجزئًيا في

منطقة جدة التاريخية بهدف تضمينها في

سياق حضري واجتماعي تاريخي.: فى

الجزء االول للمحاضرة سوف أعطي لمحة

تاريخية الي وضع ميناء سواكن خالل

الفترات العثمانية. في الجزء الثاني سوف

أتحدث باسهاب عن شكل العمارة

والتخطيط الحضري داخل جزيرة في الجزء

الثالث سوف أتحدث عن دور اصحاب

المباني .i سواكن مع التركيز عىل المباني

التي ارتبط سكانها من التجار الجداويين

والحضارمة داخل الجزيرة - شبكة التجار

حوالي عام ١٨٨٥ و أوجه التشابه المختلفة

في الهندسة المعمارية للمدينة الساحلية

مقارنة مع مدينة جدة في تلك الحقبة
الزمنية.

التطورات العمرانية والمعمارية في القرن التاسع عشر
في مينائي سواكن وجدة في العهد العثماني 
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اليوم الثاني22

األثنين 11 أكتوبر

أسبوع العمارة العربي
Arab Architecture Week



بكالوريوس عمارة من جامعة ميريالند

بالواليات المتحدة ٣٤ سنة خبرة و أعمل

مدير تصميم للوكالة الفرنسية للتطوير

العال

 
 

بمناظر طبيعية خالبة ومجموعة من

المواقع األثرية البارزة، وتشهد المحافظة

ً أعماالً تطويرية تهدف إىل تعزيز حاليا

مكانتها كإحدى الوجهات السياحية األثرية
والثقافية والطبيعية العالمية الرائدة 

"رحلة عبر الزمن" خارطة طريق طموحة
لحماية وإحياء وتأهيل والحفاظ عىل العال

بشكل مستدام انطالقا من العمود الفقري

ألكبر وأقدم البيئات الطبيعية الثقافية في
العالم، والتي تشكلت من األعمال

المشتركة بين اإلنسان والطبيعة عىل مدى

آالف السنين.

 
تتناول المحاضرة عرض عن المشروع و

رحلتي الشخصية في المساهمة في

تحقيق الرؤية.

 
 

رحلتي عبر الزمن في العال
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الموروث العمراني يمثل الخزين الحي من

الممتلكات الثقافية والحضارية لألمة الذي

يعكس أساليب حياة األجداد وابداعاتهم

الفنية والثقافية، وما تضمنه من فهم

عميق ألساليب وتقنيات البناء والعمران.

المشكلة االساسية التي سنحاول بحثها

هنا، أن هناك فجوة بين التنظير والتطبيق
في مجال الحفاظ عىل الموروث العمراني

الحضري . فنحن نؤكد عىل أهمية هذا

الموروث وضرورة انقاذه من التلف

والزوال من جهة، ولكننا نالحظ التدهور

والتلف السريع في النسيج الحضري

التقليدي والتهديم السافر للمباني

الموروثة. وبالتالي فان الهدف من البحث

تقييم بعض تجارب التجديد الحضري

الستنباط آفاق الخلل في التطبيق. ان

المجتمع المستهدف للدراسة يضم مراكز

ً من المدن القديمة التي تمثل خزينا

الموروث الحضاري الذي يتعرض للتهديد

تحت ضغط التغيير السريع. واالدوات

المستخدمة هي التقييم الموضوعي الذي

يستند عىل تجسير الفجوة بين التنظير

والتطبيق في مجال التجديد الحضري. ان

النتائج التي توصل البحث لها, 

دكتوراه هندسة معمارية وتخطيط مدن

من العراق, تخرج من قسم هندسة العمارة

بجامعة بغداد في عام 1983, حصل عىل

الماجستير في عام 1997 والدكتوراه في عام

2006 من نفس القسم والجامعة. عمل في
الوظيفة الحكومية في دائرة التخطيط

العمراني في العراق من عام 1986 ولغاية

2013 واخر ستة سنوات اصبح مديرا عاما
لهذه الدائرة. كان محاضرا خارجيا في قسم

الهندسة العمارية في الجامعة التكنلوجية

ببغداد لالعوام من عام 1994 ولغاية 2001.

اشرف علي عدد من رسائل الماجستير

والدكتوراه في العراق وشارك في مناقشات

اخرى غيرها. بعد تقاعده من الوظيفة

الحكومية عمل مدرسا في قسم الهندسة

المعمارية في جامعة جيهان باربيل في

العراق من عام 2013 ولغاية 2016 وفي

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط

في سلطنة عمان من 2016 ولغاية االن.

عمل في القطاع الخاص كمهندس معماري

ومخطط مدن في مكتبه الخاص ببغداد من

عام 1986 ولغاية 2003.

حماية وانقاذ الموروث العمراني
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بكالوريوس العمارة الداخلية من جامعة

الملك فيصل بالدمام / ماجستير العمارة

البيئية من جامعة نوتنجام ببريطانيا/

الدكتوراه في العمارة من جامعة نوتنجهام

خبرة عملية في شركة زهير فايز ومشاركوه،
استاذ مساعد في العمارة في جامعة الملك

عبدالعزيز بجدة سنتين ممارسة و13 سنة

خبرة أكاديمية
 

تعد عملية توثيق وتقييم المباني التاريخية

والتراثية من الخطوات األساسية عند

التخطيط للجودة في أعمال اإلصالح

والترميم وإعادة التأهيل. سيناقش اللقاء

بعض الطرق المختلفة لعمليات

التشخيص والتحليل لحالة المباني

التاريخية ووضعها الراهن للوصول إىل

تشخيص فني دقيق يمكن من اإلعداد

لعمليات اإلصالح والترميم بشكل صحيح،

والذي يهدف اىل تمكين القائمين عىل

إدارة هذه المناطق التاريخية من تحديد

األهداف الرئيسية لعمليات التأهيل وإعادة

االستخدام.

 

توثيق وتقييم المباني التاريخية والتراثية
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قضى عبدالعزيز العظم سنواته العمليه

األوىل في تكنواليت، شركة تجارية عائليه

مملوكه ألعمال اإلضاءة المعمارية في جدة.

حيث تبلور شغفه وإهتمامه بتطوير أنظمة

اإلنارة المعمارية. درس هندسة المعمار

الداخلي في الجامعة اللبنانية األمريكية،

وأكمل درجة الماجستير في تصميم اإلضاءة

المعمارية ، تخصص في العمارة اإلسالمية

من جامعة هوخشوله ڤيسمار في ألمانيا.

كجزء من بحثه، تجول العظم بالسفر عىل

نطاق واسع بالمنطقة، والتركيز عىل النمط

الجمالي الزاهد للمساجد في القاهرة,

إسنطبول, دمشق, بيروت وطرابلس لبنان.

في عام 2010، أسس مكتب خدمات

تصميم اإلضاءة المعمارية والحضرية

ومقرها الرياض، مكتب تقنية التصاميم

اإلنارة المعمارية والحضرية، والذي عمل

عىل إنشاء مفاهيم مبتكرة في تصميم

اإلنارة المعمارية والحضرية لألعمال في

جميع أنحاء الخليج.

تناقش المحاضرة مدى تأثير االضاءة

المعمارية عىل الفراغات  المعمارية

للمباني التراثية والتاريخية، وذلك

باالستشهاد بمشاريع ذات انماط معمارية

محلية واقليمية تم استخدام االضاءة

الطبيعية والصناعية لتكون احد العناصر

الرئيسية لتوضيع معالم تلك المباني

وتمكين الوظائف الموجودة في الفراغات

الداخلية والخارجية.

 

تصميم االنارة المعمارية في المباني التاريخية والتراثية
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كبير المعماريين في شركة وائل المصري

مخططون ومعماريون، التي أسسها في

عمان، األردن في 2009. حصل عىل شهادة

البكالوريوس من جامعة مانشستر في

1984، والماجستير من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في

1993. ساهم في تطوير المشهد المعماري
في العالم العربي بتصاميمه وأبحاثه

ومحاضراته. حازت أعماله عىل العديد من

الجوائز المحلية واالقليمية والدولية ومنها

"جائزة المعماري العربي" من منظمة المدن
العربية، قطر (2008)، و"جائزة العمارة

اإلسالمية"، سيتي سكيب دبي (2007)،

و"جائزة Napper للتصميم الحضري" من
الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين -

RIBA. عضو في العديد من المؤسسات
المعمارية ومنها RIBA، ونقابة المهندسين

األردنيين، وهيئة المعماريين العرب،

ويرأس منذ 2017 جمعية المعماريين

األردنيين. 

 

يتحدث المعمار وائل المصري في هذه

المحاضرة عن توجهاته المعمارية التي

تبلورت عىل مدى أكثر من أربعين عاما من

الدراسة والعمل المهني منذ 1978 وحتى

يومنا هذا، مستعرضا المحطات الرئيسية

التي مر بها والتي شكلت رصيده المتنوع

من اإلنتاج المعماري والبحثي والفني،

ويطرح من خالل حديثه هذا خالصة فكره

الذي يسعي من خالله إىل تطوير عمارة

عربية معاصرة ومستدامة، منسجمة مع

بيئتها الطبيعية، تعكس هوية مجتمعاتها،
وترتبط بجذورها الحضارية والثقافية.

 

توجهات معاصرة من وحي التراث المعماري العربي
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المهندس المعماري حسن بياري تخرج

بدرجة البكلوريوس من جامعة النجاح في

فلسطين عام 2005، وحصل عىل درجة

الماجستير في التصميم المعماري من

الجامعة االردنية عام 2008. وهو عضو في

نقابة المهندسين االردنيين منذ ذلك الحين. 
، يعمل حسن البياري كمهندس معماري

اول في دار العمران منذ عام 2014 بعد أن

عمل في عدة مكاتب وشركات هندسية في

االردن.، عمل كمحاضر في الجامعة االردنية

والجامعة االلمانية في االردن في كلية

العمارة لمساقات التصميم المعماري منذ

عام 2007 ولغاية عام 2014، شارك

المهندس حسن وقاد فريق التصميم لعدة

مشاريع واهمها:

مستشفى العبدلي في االردن، مستشفى

خالد الحسن في رام هللا، مستشفى الكندي

في االردن، مدينة الشارقة المستدامة،

مدينة جوار القصر في ابو ظبي والعديد من

المشاريع المهمة في االردن والخليج العربي.

 

يعيش العالم اليوم ضمن متغيرات

متسارعة في نواح عدة منها المعلوماتية

والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية وغيرها,

ويمكن تسمية هذه المتغيرات

بمستجدات العصر.

وحيث ان العمارة تشكل جزءا من الحياة

اليومية للحضارات فهي تتأثر بالمتغيرات

المحيطة. فكيف يمكن ان تنعكس هذه

المستجدات عىل العمارة اليوم؟

 

مستجدات العصر واثرها على التصميم المعماري
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- متحصل عىل بكالوريوس في العمارة
والتخطيط العمراني من جامعة طرابلس –

ليبيا سنة 2005 
- مؤسس استوديو أقار للعمارة منذ 2012

 

يتحدث الموضوع عن إمكانية ربط العمارة

المعاصرة برصيد الموروث المعماري

األصيل ، ويسلط الضوء عىل تطور العمارة

بدخول المدارس الحديثة وما آل إليه

الوضع الحالي ينقسم الموضوع إىل ثالثة

أجزاء : - نبذة عن مختصرة عن موروث

المعمار المحلي - دخول المدارس

المعمارية الحديثة إىل ليبيا في بداية القرن

العشرين وأبرز التجارب المعمارية الرائدة

في هذا الصدد - تجربتنا الخاصة في

مشاريع صغيرة والبحث عن عوامل تربط

عمارتنا المعاصرة بماضيها بدون قطيعة

وال تقليد

من األصالة إلى المعاصرة ... جدران بيضاء ربطت
القديم بالحديث
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مهندس معماري ، مدرس في مدرسة الدار

البيضاء للهندسة المعمارية ، مؤسس

ADA (Atelier Dahmani مكتب

Architects) , المؤسس المشارك
لجمعية MAMMA سنوات 4 من الخبرة

بما في ذلك 6 سنوات من التعليم

ال يُعرف إال القليل في نظر عامة الناس
عن اإلنتاج المعماري والعمراني الذي

يحتفظ به المغاربة وغيرهم ، وقد تم

االستشهاد به ومناقشته بإسهاب عىل

المستوى الدولي من خالل CIAM ، ولكن

هناك نقص في النظر النقدي تجاه هذه

الفترة ، تلك السنوات. 50-70 حيث تبنى
المهندسون المعماريون المغاربة بعد

االستقالل هندسة معمارية مبتكرة اإلرث

الذي تركه هؤالء المعماريين هو كنز

معماري حقيقي يجب جرده وتحديده من

أجل االعتراف به كجزء ال يتجزأ من مسار

تاريخ الهندسة المعمارية المغربية.

الهندسة المعمارية المغربية الحديثة االستقالل،
الخلفية والمنشأ
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اليوم الثالث22

الثالثاء 12 أكتوبر

أسبوع العمارة العربي
Arab Architecture Week



• ولد في اإلسكندرية، مصر (1946) •
بكالوريوس الهندسة المعمارية، جامعة

القاهرة (1968) • دبلوما عليا في الهندسة

المعمارية، جامعة القاهرة (1972) •

ماجستير عمارة البيئة، جامعة جورجيا،

الواليات المتحدة، (مع العمل كمعيد).

(1976) • دكتوراة في تصاميم البيئة
والتخطيط ، جامعة فيرجينيا التقنية،

الواليات المتحدة (مع العمل كمحاضر).

(1980) • أكثر من 40 بحث منشور في
التصميم البيئي وبحوث الفن وكتابين

منشورين. (1976 حتى تاريخه) • أستاذ

مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ في كلية

تصاميم البيئة، جامعة الملك عبد العزيز.

عضو هيئة تدريس، رئيس قسم عمارة

البيئة، منسق مدرسة تصاميم البيئة،

جامعة الملك عبد العزيز. (1969 حتى

2016) • العديد من المشاريع في العمارة
وعمارة البيئة والتصميم العمراني شاملة

أكثر من 10 جوائز دولية (باإلضافة للجوائز
المحلية) مهنية وأكاديمية. (1978 حتى

تاريخه) • مشاريع للفن العام المتكامل مع

عمارة البيئة. (1973 حتى تاريخه) •

المشاركة في ما ال يقل عن 10 معارض

جماعية للفنون التشكيلية و3 معارض

شخصية. (2015 حتى تاريخه) • كتابة

الشعر. (2015 حتى تاريخه).

إن تفرع تخصصات تصاميم البيئة قد

صاحبه توجهات لتداخل التخصصات. لذا

يتعرض هذا البحث للعالقة بين العمارة

architecture وعمارة البيئة
landscape architecture ، وذلك
لبلورة نوعيات هذه العالقة في "نموذج

معرفي" بأمثلته التطبيقية المواكبة

للتطورات العالمية. العالقات األساسية

بين العمارة وعمارة البيئة والتي يحتويها

النموذج تشمل االندماج الكامل أو التكامل

أو االستقالل، والتي قد تظهر تشكيليا، أو
من خالل عمليات إيكولوجية أو اجتماعية

ثقافية، أو من خالل رموز.

بلورة العالقة بين العمارة وعمارة البيئة، نظريًا
وتطبيقيًا.
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حاصل عىل بكالوريوس عمارة -كلية الفنون

الجميلة-جامعة االسكندرية عام ١٩٨٥ -

ً -مؤسس مكتب دار تقدير عام جيد جدا

المعماري الشرقي لتصميم وتنفيذ المباني

باستخدام مواد البناء الطبيعية المحلية

وتطوير الحرف اليدوية التقليدية في البناء -

تم تصميم وبناء العديد من القصور

والفيالت بالسعودية ومصر واحدى القرى

السياحية بمصر منذ عام ١٩٩٣ وحتى عام

٢٠١٦ - وعملت في العديد من المكاتب

االستشارية السعودية مثل صالح أبا الخيل

و زهير فايز لألستشارات الهندسية ومكتب
المهندس السعودي.

 
 

تأصيل وتطوير العمارة الشرقية والعربية

باستخدام مواد البناء الطبيعية المحلية

وتطوير الحرف اليدوية التقليدية البسيطة

في البناء وتأكيد الهوية المعمارية المحلية

والقيم الجمالية للعمارة الشرقية والعربية

لتالئم الحياة المعاصرة وبدون استخدام

الخرسانة المسلحة والبناء لعدة أدوار

متكررة للعمل عىل مقاومة العوامل الجوية
والبيئية المؤثرة واألهم عىل االستثمار

المالي في المباني ليعيش المبنى سنوات

عديدة مثل تراث األجداد المعماري

الشرقي.

 

تأصيل وتطوير العمارة العربية بإستخدام مواد البناء
الطبيعية المحلية
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أديب دادا هو مؤسس ذا أذر

داداtheOtherDada  لإلستشارة

المتكاملة والتصميم المعماري، التي تهتم

بتنشيط مشاريع ضمن نطاق العمارة

والتصميم والفن من خالل إنشاء روابط غير

تقليدية في حدود العلوم. ولتخطي أساليب

العمارة النمطية، يطبق عمله أسلوباً

ً شامالً يحاكي الطبيعة ويرتكز عىل تصميميا

كل من البيئة والناسز

حاز أديب عىل شهادة البكالوريوس في

العمارة من جامعة األميركية في بيروت في

لبنان، وعىل شهادة الماجيستير في

االتصاالت التفاعلية من جامعة نيويورك،

كذلك حاز عىل شهادة تخرج من مركز

محاكاة الطبيعة وجامعة والية أريزونا في

أميركا.

انطالقا من مبدأ محاكاة الطبيعة، يشجع ذا

أذر دادا عىل بناء عالقة تكامل بين الطبيعة
والبيئة المبنية، وذلك عبر ابتكار حلول

إبداعية جديدة لبناء مباٍن كريمة وتجديدية

ذات تأثير إيجابي،

 أديب زميل في مبادرة القيادة في الشرق
األوسط وعضو في شبكة أسبن للقيادة

العالميةASPEN . أديب ملتزم بشدة بعقد

األمم المتحدة للعمل، حيث يشارك في

إعادة بناء المدينة واستعادة األماكن العامة
من خالل زراعة غابات مياواكي األصلية في

المدن

لكي نتخطى أساليب العمارة النمطية،

ً شامالً بمعايير ً تصميميا نطبق أسلوبا

حيوية ترتكز عىل البيئة والناس. إنها

هندسة معمارية للتشارك االجتماعي

والبيئي. نحن ندمج الهندسة المعمارية مع

التخطيط الحضري وتصميم مواقع طبيعية

محلية، ونعالج أزمة المناخ من خالل

:theOtherForest ،مبادرتنا الجديدة

أداة مرتكزة عىل الطبيعة للتجديد

اإليكولوجي واالجتماعي. كذلك نمكّن

المجتمعات من استعادة المساحات

العامة، من خالل زرع غابات محلية كثيفة

في أراٍض مهمولة.

theOtherWay: نهج تجديدي للهندسة المعمارية
والتخطيط الحضري وتصميم مواقع طبيعية محلية
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https://biomimicry.org/
http://biomimicry.asu.edu/
https://www.aspeninstitute.org/programs/aspen-global-leadership-network/
https://agln.aspeninstitute.org/fellowships/meli
https://theotherdada.com/en/afforestation


دكتوراة في الطاقة المتجددة والعمارة.

أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء-

جامعة الملك سعود. خبرة 27 عام منها 12

عام في التعليم
 
 

عرض كمقدمة للكتاب بالعنوان اعاله

والذي يشكل مرجعا مفيدا للتشكيل

المعماري االيروداينمكي للمباني لتحسين

عمليات تحويل طاقة الرياح. تغطي فصول

الكتاب أساسيات توليد طاقة الرياح

وتصميم المباني التي تجعلها أكثر مالءمة

لتوليد طاقة الرياح ، وتمشيا مع أهداف

تصميم الطاقة المستدامة. السمات

الرئيسية: -7 فصول منظمة في تنسيق

ممنهج ومتدرج بسيط. - يسلط الضوء

عىل المفاهيم الرئيسية في العلوم

المعمارية وفيزياء طاقة الرياح. -يقدم

تطبيق ديناميات السوائل الحسابية

(CFD) كأدوات لتصور ومحاكاة األشكال
المعمارية تحت تأثير الرياح. -يركز علي

اهمية األشكال المعمارية في التاثير علي

الرياح، بما في ذلك دور الشكل في

تحسين تحويل طاقة الرياح واآلثار السلبية

للرياح عىل أشكال معينة. - يغطي المباني

وتحديد المواقع ألنواع مختلفة من

توربينات الرياح.

تصميم معماري منهجي للتوليد األمثل لطاقة الرياح
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اسالم المشتولي معماري ومصمم حضري

يتبني فلسفة تصميمية انسانية من شأنها

االرتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات- عمل

علي مشاريع متنوعه في بلدان مختلفة- في

سنة 2015 حصل علي جائزة افضل

معماري شاب في الشرق االوسط وفي

العام نفسه فاز بجائزة شخصية العام

المعمارية في جوائز االستشارات الهندسية

الشرق اوسطية كما حاز تصميمة لمشروع

اب تاون مكة علي جائزة افضل مبني سكني

لعام 2016 في مهرجان العمارة الدولي

ببرلين وجائزة المعهد االمريكي للهندسة

المعمارية- في عام 2018 تم اختياره ليكون

القيم الفني للجناح الوطني المصري في

فينسيا في نسخته السادسة عشر.

اسالم المشتولي يؤمن بان ممارسة العمارة

تتطلب فهم واسع واستيعاب شامل لجميع

التغيرات االقتصادية واالجتماعية

والسياسية التي تمر بها المجتمعات كما انه

ال يمكن اهمال القراءات التاريخية وربطها
بالواقع المعاصر.

تم اختياره كأحد الشخصيات المعمارية

االكثر تأثيرا في الشرق االوسط لمدة خمس

سنوات متتالية كما تم ترشيحه لعدة جوائز

معمارية اقليمية ودوليه وكان اخرها حصوله

علي جائزة االتحاد الدولي للمعماريين في

باكو ومهرجان العمارة الدولي في امستردام
عن تصميمه مبني مركز بغداد للتصميم

 

تشهد الساحة العالمية بوجه عام واالقليمية

بوجه خاص نتائج التغييرات والقفزات

شديدة التسارع في شتي مناحي الحياة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية وما

انتجته من تأثيرات مهمة انعكست عىل

التوجهات والرؤى الثقافية والفكرية.  في

ظل ذلك المشهد الحالي، يتعين علينا

دراسة هذه التحوالت ومدي انعكاسها

المباشر وغير المباشر عىل المشهد

العمراني والنسيج االجتماعي وما افرزته

تلك التحوالت من تحديات وفرص.

 فالعمارة هي أحد حواضن الظرف واحد اهم
طرق توثيقه، فهناك ارتباط شديد الصلة

بين ما يبنيه البشر ماديا وما يتبنوه فكريا.

فهذا ما دل عليه االرث الحضاري وما أثبته

التاريخ ايضا. ان تسليط الضوء عىل العمارة

العربية مجال المناقشة وما تقدمه من

اطروحات كأحد اشكال المقاومة لهذه

التحوالت يقع ضمن حتمية ما يقتضيه

الواقع ويفرضه الظرف. العمارة االقليمية

المعاصرة كمخرج لفهم االرث واستيعابه

واستلهام مكنوناته وسبر اغواره مع تقدير

خصوصية الواقع ومتطلباته والبحث عن

افق أرحب ورؤى مستقبلية تحترم وتقدر

الماضي.

إستجابات مرنة
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Arc بكالريوس عمارة مدير مكتب

graphic  خبرة 12 عام ، شغوف بالعمارة
وممارسة العمارة بشكل مهني وعملي لعدد

من المشروعات باليمن ، مهتم بالتراث

العمراني ، عمل بمدينة شبام التاريخية

ثالث سنوات مع الصندوق االجتماعي

للتنمية بمشروع البنية التحتية ، ومع الفريق

التعاون اليمني االلماني GIZ  كمهندس

معماري ببرنامج التوثيق بمدينة شبام ،

شارك بالمؤتمر والمعرض الدولي الرابع

بدبي ببحث محكم ، له محاضرات في

العمارة الخضراء ، وطرق وأساليب التوثيق

، له اسهامات في مجال التدريب والتفاعل
مع القضايا المعاصرة . 

 
 

ما هي اآلثار المترتبة عىل العمارة

والعمران وتخطيط المدن مستقبال

واالشتراطات التي يجب توفرها في

المباني السكنية حتى تكون متالئمة مع

الجائحة صحيا واجتماعيا ، هل يجب أن

تكون متعددة الوظائف تسمح لنا بالعمل

من المنزل ؟ أال يجب أن تكون متوائمة مع

البيئة !! 
تلك المباني السكنية أحادية الوظيفة وهذه

المكاتب وسط المدينة بواجهاتها الزجاجية

المعلقة أليست ملعبا للفيروسات ؟ أال

يجب أن تصبح شيء من الماضي !!. ألم

تكن العزلة ( الحجر الصحي) تجربة فريدة

لم يسبق لها مثيل ، أليست فرصة

الذهبية - للتأمل – والمراجعة الحقيقية

للعمارة ، بحيث أصبحت "معطى" ال

يمكن تجاهله والمفردات الجديدة التي

دخلت عىل العمارة.

 

التحول الفكري والثقافي للعمارة والعمران، مرحلة ما
قبل جائحة كورونا وبعدها
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بكالوريوس هندسة معمارية وتخطيط

عمراني من جامعة طرابلس / مؤسس

ومدير شركة المحراب للخدمات

واالستشارات الهندسية / خبرة عملية 16

سنة في مجاالت مختلفة (التصميم

اإلشراف والتدريب واإلدارة الهندسية)

باحث مستقل باللغتين العربية واإليطالية

في العمارة المحلية ومراحل تطورها في

ليبيا، خبرة عملية في ادارة العقود واالدارة
المحلية عبر العمل مع المجالس البلدية

،إستشاري معماري لدى جهاز ادارة المدينة

القديمة طرابلس، عضو مؤسس للهيئة

الليبية للعمارة ومتحدث أساسي ضمن

مواسمها الثقافية

 

المحاضرة تتحدث عن التطور الذي حدث

في العمارة المحلية و تحديدا في الفترة

االستعمارية حيث شهدت البلدان العربية

و ليبيا تحديدا تغيرا في شكل المشهد

العمراني , و في ليبيا بالتحديد فقد

تزامنت فترة االعمار االستعماري االيطالي

مع فترة شهدت العديد من الثورات

الفكرية في ايطاليا و في العالم حيث

كانت ليبيا ساحة مفتوحة لعرض أعمال

هذا السجال الفكري بين العديد من

التيارات الكالسيكية و العقالنية و

االنتقائية و المتوسطية لتترك لنا طرازا

معماريا مميزا يجمع بين أصالة المحلي و

حداثة العالمي و إنتماء المتوسطي . 

العمارة االيطالية ما وراء البحار- ليبيا كحالة دراسية
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اليوم الرابع22

األربعاء 13 أكتوبر

أسبوع العمارة العربي
Arab Architecture Week



د. حبيب إبراهيم صادق دكتوراه في إعادة
تأهيل وإدارة التراث العمراني 2018

الجامعة اللبنانية اختصاص في الترميم

واعاد تأهيل المواقع التاريخية واألثرية في
المركز الدولي لدراسة وحفظ وترميم

الممتلكات الثقافية (1993-1992) -

ICCROM - روما، إيطاليا. دبلوم هندسة
معمارية من المعهد العالي للعمارة

والهندسة المدنية، في اختصاص السكن

والمجمعات السياحية، صوفيا-بلغاريا

،(CHAOS) (1991). مؤسس مكتب
ممارسة وخبرة مهنية، في مجال دراسة

وإدارة المشاريع المعمارية، في فئات

العمارة المتعددة. والترميم وإعادة التأهيل

المديني في إيطاليا، لبنان واليمن والعراق.

المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية

والبرامج المتخصصة في مجال العمارة

والمحافظة عىل التراث العمراني. رئيس

رابطة المعماريين في نقابة المهندسين-

بيروت (2012 - 2016). منسق لجنة كليات

العمارة في نقابة المهندسين-بيروت منذ

2012. رئيس مؤسسة الجادرجي من أجل
العمارة والمجتمع منذ 2016. منسق لجنة

متابعة اعالن بيروت العمراني استاذ محاضر

في الجامعة اللبنانية منذ 2010.

إن مواجهة تهيئة مشروع حداثي عمراني

معاصر للمجتمع العربي يتعين مقاربتها

من مفهوم عقالني بنيوي مرتكزاته:

• معرفة آليات استحداث الخصوصيات
المعمارية المكانية، وعىل مختلف اآلليات

الجزيئية في هذه البنيوية، وواقعية

المتطلبات االجتماعية والبيئية. 

• معرفة مستويات التقانة المحلية
ومتطلباتها، وترابطها مع التقانة الدولية. 

• بلورة ارادة سياسية وقدرة عىل تهيئة
الظرف المناسب لتحقيق انتاج محلي

يتوافق مع هوية الموقع والفرد

ً عن أيديولوجيا وخصوصيتهما، بعيدا

النموذج التكنولوجي، وعن حنين تاريخاني

شكلي سطحي مزيف.

الحداثة والخصوصيات المكانية
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المهندس المعماري علي بن جعفر اللواتي

اعالمي عماني يعد ويقدم برنامج صوت

العمارة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، والفائز

بجائزة محمد مكية للشخصية المعمارية

الشرق اوسطية للعام ٢٠٢٠ من مؤسسة

تميز. اللواتي هو نائب رئيس جمعية

المهندسين العمانية وعضو المكتب

التنفيذي لهيئة المعماريين العرب دورة

٢٠٢١-٢٠٢٣ وعضو مجلس ادارة شعبة النقد
المعماري بالجمعية السعودية لعلوم

العمران. يواصل حاليا دراسته العليا بجامعة

ليفريول بالمملكة المتحدة ويعمل رئيسا

لقسم المناقصات بالندب بوزارة الثقافة

والرياضة والشباب بمسقط. نشر له مؤخرا

باكورة إصداراته كتاب تاريخ عمارة

المصارف العمانية.

كتاب تاريخ عمارة المصارف العمانية من

تأليف المهندس علي جعفر اللواتي وتقديم

المعمار العراقي معاذ اآللوسي. صدر في

ابريل ٢٠٢١ ضمن سلسلة كتاب نزوى عن

وزارة اإلعالم بسلطنة عمان.
الكتاب عبارة عن استعراض لتطور عمارة

المصارف والهوية المعمارية في مدينة

مسقط من خالل مباني المؤسسات

المالية منذ العام ١٩٤٨ وحتى العام ٢٠١٨

تاريخ عمارة المصارف الُعمانية

سلطنة ُعمان
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د.عبدالعزيز بن أحمد حنش هو مصمم
معماري وعمراني لديه خلفية تعليمية

مختلفة (الواليات المتحدة والمملكة

المتحدة والمملكة العربية السعودية). يعمل

كعضو هيئة تدريس وقد شارك في العديد

من المؤتمرات التي تتعلق باألماكن العامة.

بدأ مهنته كمعماري في مركز الدراسات

والتطوير الحضري في عام 2005 ، مما

ساعده عىل بناء فهم أساسي للجوانب

المختلفة لألماكن العامة مثل األبعاد

االجتماعية والبيئية وعالقتها باألماكن

المتاحة للجمهور في سياقات التصميم

الحضري. حصل عبد العزيز عىل درجة

الماجستير في التصميم الحضري من كلية

سافانا للفنون والتصميم (SCAD) في عام
2009 ، سافانا، جورجيا، الواليات المتحدة.
مشروع تخرجه للماجستير: االستدامة في

األحياء السكنية بمكة المكرمة حصل عىل

جائزة أفضل مشروع ماجستير في ذلك

العام.

 عمل عىل العديد من المشاريع التخطيطية
ومشاريع التصميم الحضري مثل مشروع

بوابة مكة ودرب المشاعر وبعض المشاريع
األخرى المماثلة أثناء عمله كمدير فني في

مكتب عمرانيون بمكة المكرمة. حصل عىل

درجة الدكتوراه في التصميم الحضري من

جامعة نوتنغهام في عام 2017.

 
 

محاولة لتتبع تطور الفضاءات العمرانية

في المملكة العربية السعودية ومعرفة

قوى تطور هذه الفراغات العامة في المدن

السعودية. وكذلك اإلجابة عن العديد من

التساؤالت المتعلقة بمدى جعل الفراغات

العامة عامة وبعض القضايا المتعلقة بها

كالملكية والتحكم والوصول وحق

االستخدام. سنتطرق في هذه المحاضرة

لإلجابة عن أهم الطرق لقياس جودة

الفراغات العامة ومدى الجدوى من تقديم

التصميم وحده كحل لرفع جودة الفضاءات

العامة بالمدن. 

 
 

الفضاءات العمرانية المعاصرة في المملكة العربية
السعودية
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بكالوريوس عمارة من جامعة االمريكية في

الشارجة، مدير شركة استوديو د٠٤ ، خبرة ٨

عام في العمارة قي القطاع الحكومي و

الخاص

 

تغيير مسار البناء في هذه المنطقة اىل

طراز يواكب الحياة العصرية  من غير

معارضة المنطقة الذي يتواجد فيه المبنى

تفاعال مع الجو المحيط و البناء المجاورة.

طرح عناصر مهمه في التصميم في مراعاة

الخصوصية بين اعضاء البيت و تمييز

نمط حياة اصحاب البيت من فيال اىل

اخرى. كل مبنى يكون خاص لألرض اللي

يصمم فيها و خاصة لصاحب الفيال و

حياته اليومية.    

تصميم البيوت في إطار الحياة المعاصرة
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مسارات التنمية كمدخل الحياء البلدة القديمة بغزة
www.ArchiNet.me

المحاضرة باللغة العربية

يعمل المهندس منير الباز منذ 16 عام في

مجال التراث الثقافي، ولقد توج هذا العمل

بالحصول عىل جائزة أيكروم-الشارقة للعام

2020. حصل عىل شهادة الماجستير في
مجال الحفاظ المعماري من جامعة القاهرة

في العام 2007. خالل األعوام 2005-

2009 عمل الباز في مدينة القاهرة ومدينة
الهور في مجموعة من مشاريع الحفاظ

العمراني وذلك ضمن فريق مؤسسة

اآلغاخان للثقافة. منذ العام 2010 يعمل

الباز في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
بفلسطين، كما عمل كاستشاري في العديد

من المشاريع التخطيط العمراني والتراث

الثقافي وأهمها مشروع الحفاظ عىل سوق

القيسارية األثري ومشروع ترميم

مخطوطات الجامع العمري الكبير وكالهما

بمدينة غزة. شارك الباز في مجموعة من

الدورات التدريبة في دول مختلفة مثل

مصر، ألمانيا، تركيا، تونس وفلسطين، كان

الهدف من هذه الدورات بناء القدرات في

مجاالت التراث الثقافي، واالنعاش بعد

الحروب، الحفاظ العمراني. باإلضافة إىل ما

سبق فلقد قام بنشر مجموعة من المقاالت

في مجلة التخطيط الهولندية، باإلضافة اىل

مجموعة من األوراق العلمية في مؤتمرات

متخصصة بمجال التراث الثقافي. 

كانت وما زالت مدينة غزة مدينة

استثنائية متشبثة بالحياة اىل أقصى مدى.

فرص التنمية للبلدة القديمة بغزة عديدة

ومتنوعة بالرغم من التدهور العمراني

الحالي. إن التنمية الحضرية السليمة يمكن

أن تساهم في خلق مجتمع أكثر استقراًرا

وسالًما وازدهارا. كما تسمح بالتنسيق

الفعال بين جميع الجهات الممولة محلياً

ودولياً، فضالً عن االستخدام األفضل

للموارد المحلية المتاحة. سنركز عىل دور

المخطط العمراني والمهندس المعماري

في تحويل التحديات اىل فرص. 

 
سيتم خالل هذه المحاضرة التعرف عىل

النسيج العمراني لمدينة غزة القديمة

ومحاوالت تحليل وفهم هذا النسيج

العمراني للتعرف عىل المناطق التي لها

أولية في التدخل العاجل، وما هي

انعكاسات هذا التدخل عىل التنمية

االجتماعية واالقتصادية بالمدينة باإلضافة

اىل التنمية العمرانية، وفي ختام هذه

المحاضرة يتم عرض مجموعة من

المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا

والتخطيط لها مستقبال. 
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رامي ضاهر أستاذ مشارك في قسم العمارة

والبيئة المبنية في الجامعة األلمانية

األردنية، ومعماري ممارس والمدير العام

في تراث للدراسات والتصميم. عمل مدرسا

في الجامعة األمريكية في بيروت قسم

العمارة والتصميم، وفي   جامعة تكساس

 كلية العمارة، وفي جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية (شغل منصب رئيس

القسم بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦). حصل ضاهر

عىل درجة البكالوريوس من الجامعة

األردنية (١٩٩٨)، وماجستير الهندسة

المعمارية من جامعة مينيسوتا (١٩٩١)،

ودرجة الدكتوراة في العمارة من جامعة

تكساس (١٩٩٥)، وحصل عىل منحة

فلبرايت التي أجرى من خاللها دراسات ما

بعد الدكتوراة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي

(٢٠٠١). حصل ضاهر أيضا عىل الجائزة
العربية المرموقة: جائزة عبد الحميد شومان

للباحثين العرب في دورتها الخامسة

والثالثين في فئة العلوم الهندسية/ الحفاظ

عىل المباني التاريخية وترميمها. كما حصل

ضاهر عىل جائزة المعماريين العرب (٢٠١٨)

في فئة "تأهيل المباني التراثية" عن مشروع

إعادة استخدام هنجر الكهرباء التاريخي في
عمان.

 

الهدف من هذه المداخلة هو دراسة تأثير

مستويات مختلفة من فهم المكان

(وبالذات التحليالت المرتبطة بالنمط
والمورفولوجيا) عىل طبيعة التدخالت في

البيئات الحضرية والمباني التاريخية في

مدينة عمان. تتموحر هذه المداخلة في

فهم حيثيات هذا المستوى من فهم

المكان (النمط والمورفولوجيا) وكيف

بإمكانه إثراء هذه التدخالت وتطور

واستمرارية األجزاء التاريخية في المدينة

عىل نطاقي المباني والنسيج الحضري من

خالل التأكيد عىل احترام الماضي ولكن

بنفس الوقت إيجاد معاني جديدة من أجل

استمرارية هذه األماكن التاريخية

وازدهارها.

 

النمط والمورفولوجيا كفهم للمكان: إلثراء التدخالت
في البيئات التاريخية
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دكتوراة في تاريخ العمارة اإلسالمية، وعضو
هيئة تدريسية بكلية الهندسة المعمارية في
جامعة يلدز التقنية، إستانبول. وهو خبير

لدى منظمة الـ ICOMOS المجلس

العالمي للصروح والمواقع التاريخية. كما

شارك في إعداد ميثاق المحافظة عىل

التراث العمراني في الدول العربية، الهيئة

العليا للسياحة بالسعودية. 

حصل عىل عدد من الجوائز ومنها جائزة

الباسل لإلنتاج الفكري لعام2006 ، في

مجال التراث العمراني لمدينة حلب. وجائزة

الشيخ زايد للكتاب، فرع المبدع الشاب،

وجائزة منظمة العواصم والمدن اإلسالمية،

فرع التأليف والترجمة، 2007 م. وجائزة

منظمة المدن العربية، فرع المهندس

المعماري،2013 م. وجائزة منظمة العواصم

والمدن اإلسالمية، فرع التأليف والترجمة،

2016 م.
لديه عدد من اإلصدارات وعددها 9 كتب،

ومنها كتاب: جولة تاريخية في عمارة البيت

العربي والبيت التركي، وكتاب: عمارة

المساجد العثمانية، وكتاب: اآلثار العثمانية

المتبقية في المملكة العربية السعودية،

وكتاب دمشق البناء العمراني في العصر

العثماني، وكتاب حلب وعمارة بيوتها

التقليدية. وهو مؤسس ورئيس مركز

شادروان للتراث العمراني في مدينة حلب،

منذ عام 2008م. 

 

تعّد مدينة حلب إحدى أهم المدن وأقدمها

في العالم التي مازالت مأهولة، فقد

توالت عليها عدة حضارات، وتتميز بموقع

فريد، جعلها تصبح حلقة وصل بين الطرق

التجارية العالمية التي تربط الشرق

بالغرب، والشمال بالجنوب، وذلك منذ بدأ

ارتباط حلب باإلمبراطوريات الكبرى التي

تكّونت بعد فتوحات اإلسكندر المكدوني

في المشرق العربي. وقد تم إعالن مدينة

حلب القديمة من قبل اليونسكو كموقع

للتراث العالمي في عام 1986م.

تهدف هذه المحاضرة إىل التعريف بعمارة

مدينة حلب القديمة وبنسيجها العمراني

الثري. وبتسليط الضوء عىل أهم

المشروعات التوثيقية والترميمية التي

شهدتها المدينة، بهدف معرفة مدى نجاح

هذه المشروعات وتقيدها بالمعايير الدولية

وتأثيراتها عىل الهوية العمرانية لمدينة

حلب.

 

مدينة حلب القديمة وهويتها العمرانية

سوريا
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أسبوع العمارة العربي
Arab Architecture Week



مصطفى العاني مهندس معماري

ووتدريسي حاصل عىل درجة الدكتوراه في

التخطيط والتصميم والبناء البيئي وشهادة

في البيئة الرقمية من جامعة كليمسون

بالواليات المتحدة. حالًيا ، الدكتور العاني هو

عضو مجلس إدارة في الجمعية العربية

للتصميم المعماري بمساعدة الحاسوب

(ASCAAD) وممثل AIA الشرق األوسط
في العراق. كباحث ، تكمن اهتماماته

البحثية الرئيسية في تقاطع التصميم

الحسابي، العمارة التفاعلية، والعمارة

االسالمية. قام الدكتور العاني بتدريس

الهندسة المعمارية في عدد من اقسام

العمارة في الواليات المتحدة والعراق ، بما

في ذلك جامعة والية كينيساو، جامعة

توسكيجي، والجامعة المستنصرية مع

التركيز عىل استخدام تقنيات التصميم

والتصنيع الرقمية في الهندسة المعمارية.

شارك الدكتور العاني في العديد من

المسابقات المعمارية وفاز بها. في عام

2017 ، شارك في جائزة رفعت الجادرجي
التي نظمتها جائزة التميز في المملكة

المتحدة إلعادة بناء نسيج مدينة الموصل ،

وتم اختيار مشروعه من بين أفضل عشرة

مشاريع.

تعمل التقنيات الرقمية عىل تغيير الطريقة

التي نصمم بها بيئتنا ونتفاعل معها بشكل

كبير حيث يتم دمجها بسرعة في جوانب
مختلفة من حياتنا. عند اقترانها بعناصر

قابلة لتغير شكلها، تتيح لنا التقنيات

الرقمية تجربة المباني باعتبارها حية

تستجيب الحتياجات شاغليها مما يؤدي

إىل تحسين التجربة االجتماعية والفيزيائية

لشاغليها. تم استخدام عناصر ديناميكية

في الهندسة المعمارية منذ أيامها األوىل

الستيعاب االحتياجات المتغيرة لشاغلي

المباني. عىل سبيل المثال، تعتبر األبواب

والنوافذ أمثلة عن العناصر القابلة للتغير.

تتضمن األمثلة األكثر تعقيًدا التقنيات

الرقمية لجعل عملية تغير الشكل أكثر ذكاًء

من خالل دمج أجهزة االستشعار لجمع

البيانات من البيئة المحيطة ومعالجتها

واتخاذ القرارات الالزمة لبدء عملية التحول

الشكلي. في ظل العصر الرقمي الذي

نعيشه، يجب أال يكون المهندسون

المعماريون قادرين عىل تصميم المبنى

فحسب، بل يجب أن يكونوا قادرين أيًضا

عىل برمجة سلوك المبنى فيما بعد.

البيئات الديناميكية: تجارب تفاعلية في العمارة
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د. داليا حافظ مهندسة معمارية، أكاديمية،
وباحثة. لديها شغف بالتصميم البيئي

والبحث متعدد التخصصات. لديها خبرة

مكثفة في تصميم المتاحف، عىل وجه

التحديد في تحسين تجربة ورحلة الزوار. د.

حافظ لديها أَْيًضا أبحاث متعلقة بحركة

المشاة، بيئة المباني الداخلية، تصميم

المباني لكبار السن وضعيفي النظر إىل

جانب أبحاثها عن تأثير المركبات الذكية

عىل بنية وعمارة المدينة، إىل جانب ذلك،

لديها بحث لتضييق الفجوة بين تعليم

وممارسة العمارة وتأثير األوبئة (باألخص

 كوفيد- 19) عىل دراسة العمارة.

تُْعرَف المدن والمباني الذكية باستخدام

تقنيات المعلومات واالتصاالت لجمع

البيانات ومشاركة المعلومات وزيادة

الكفاءة واألهم من ذلك تحسين جودة حياة
مواطنيها. النقل الذكي هو أحد العوامل

الرئيسية في نجاح المدينة الذكية. يمكن

دعمه بالعديد من العوامل بما في ذلك

المركبات الكهربائية عديمة االنبعاثات،

ووسائل النقل العام األكثر أمانًا وفعالية،

والطرق األقل ازدحاًما، واألرصفة

والممرات المشاة اآلمنة، والتنقل اليومي

األقل، باإلضافة إىل المباني عالية التقنية،

وأخيراً المركبات الذكية المتصلة.

تحديات العمارة في عصر الذكاء االصطناعي
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مازن العلي مهندس معماري أردني ومؤلف

ومصمم متعدد التخصصات مقيم في

عمان ، األردن. وهو المدير المؤسس مكتب

رم ؛ استوديو للتصميم المعماري والتصنيع
الرقمي، في األردن و قطر باالضافة اىل

استديو نوماد للتصميم الجرافيكي

والهويات البصريه, وهو الحاصل عىل منح

من االتحاد األروبي والمعهد البريطاني

الجراء دراسات وابحاث في البيئة األردنيه,

وعمل كمستشار للكثير من الشركات

واالفراد في مختلف المجاالت وحول العالم

باالضافة اىل عمله في التدريس حيث

يعمل حالًيا جنًبا إىل جنب مع تدريس

التصميم المنمذج والتصنيع عالميا وفي

عدة اماكن مثل المؤسسه البريطانية

للعمارة, وفي عام 2020 تم ترشيحه لجائزة

تميز "جائزة لشخصية العام الشرق أوسطية

 . "

ستركز المحاضرة عىل تقديم فهم اكثر دقه
للمحاكاة الحيوية في التصميم والهندسة

المعمارية ، باستخدام البرامج الحسابية

الستكشاف عالم الهندسة المعمارية

المعقدة باستخدام الرياضيات الكسورية

وفهم تنفيذها بتقنيات التصنيع المتقدمة.

عملية مدفوعة باإللهام لفهم أساسيات

الخلق في العالم من حولنا وتوظيفها لبناء

البيئة االصطناعية. هذه المحاضرة

مخصص للمهندسين و الطالب والمهنيين

المهتمين في األشكال المعقدة وفهم

طريقة تنفيذها في المواقع المعارية من

ناحية تشكيل ومن ناحية انشائية مدفوعة

بالطبيعة.

فك شيفرة الطبيعة، التصميم الخوارزمي والتصنيع
الرقمي
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المعمارية كوثر جدة من تونس, تحمل درجة

البكالوريوس في الهندسة المعمارية من

الجامعة األردنية سنة 2003, حاصلة عىل

جائزة المركز االول في التصميم لمشروع

التخرج , متحصلة عىل شهادات تخصص

, Auotodesk & BRE Academy من

شغفها بالعمارة و بحثها الدائم عن أساليب

لتطوير كيفية العمل جعلها تتخصص في

مجال نمذجة معلومات البناء و تعمل عىل

توسيع هذه الثقافة و ان تساهم أيضا في

تطوير كيفية استعمالها , اىل ان أسست

شركة BIM Tunisia  سنة 2018

المختصة في مجال نمذجة معلومات البناء

BIM وهي مستشارة لدى مؤسسة ,
Africa و ممثلة دولة تونس في المجلة
العلمية BIM Arabia و مسؤولة عن

النسخة الفرنسية منها. باإلضافة اىل عملها

كمدربة ومستشارة مع عدة شركات تدريب

في تونس ومصر مع خبرة تناهز ال20 عاما

في الجانب التطبيقي والتعليمي

المعمارية كوثر جدة ستحدثنا عن كيفية

تبني وتطبيق نمذجة معلومات البناء في

المكاتب الهندسية وعن نخبة من

التطبيقات في هذا المجال 

 
 

كيفية تبني وتطبيق نمذجة معلومات البناء في المكاتب
الهندسية ونخبة من التطبيقات في هذا المجال
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المعماري شعيب خطاب مقيم في دولة

االمارات العربية المتحدة ويحمل درجة

البكالوريوس في العمارة مؤسس ماس

هاوس ستوديو في دبي لتقديم خدمات

التصوير المعماري والتسويق للشركات

المعمارية وشركات التصميم الداخلي

خبرة 12 عام في مجال التصوير والتسويق
المعماري.

تم ترشيحه من قبل موقع ديزين العالمي

كأفضل مصور معماري في العالم لسنة

2021
حاصل عىل أكثر من 40 جائزة دولية من

ضمنها جائزة اركيتايزر بلس كأفضل مصور

معماري في العالم لسنة 2021

 

كما يقال الصورة تغني عن ألف كلمة , هذا

الحال في أغلب التخصصات , خصوصا

مع العمارة عندما يكون المشروع ذا أهمية

تصميمية تختزل بقصة بصرية تغني عن

الكلمات. مناقشة عامة عن أهمية التصوير

المعماري والدور الذي يقدمه في تسويق

االعمال والمشاريع المعمارية سواء كان

تصوير فوتوغرافي او تصوير فيديو

سينمائي.

العمارة مابين التصوير والتسويق

العراق
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طالب بكالوريوس عمارة وعلوم بناء في

جامعة الملك سعود. رئيس منصة حصاد.

أسعى لتطوير العمارة والتصميم بكل

الطرق الممكنة. مهتم في تصميم

المنتجات وفي تقنيات العمارة.

يتحدث الرئيس التنفيذي لحصاد فهد

الحامد عن المنصة، و يجيب عن جميع

التساؤالت حول منصة حصاد، ما هي

حصاد؟ كيف بدأت؟ ما هي أهدافها؟ ما

الذي يمكنها تقديمه للطالب في مجال

العمارة و التصميم خالل مسيرتهم

التعليمية و المراحل التي تليها؟ ما مدى

فعالية أنشطتها المقّدمة عىل مواقع

التواصل االجتماعي؟

حصاد، منصة لعرض مشاريع طالب العمارة والتصميم
وكل ما ينمي مهاراتهم
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اليوم السادس22

الجمعة 15 أكتوبر

أسبوع العمارة العربي
Arab Architecture Week



جــالل عبــاده، معماري وعمراني ومستشار

للتصميم والحفاظ والتطوير العمراني. يعمل

ً للعمارة والتصميم العمراني حاليا أستاذا

بجامعة عين شمس بالقاهرة. تخرج الدكتور/

جالل عباده من جامعة عين شمس وحصل

منها عىل الماجستير في العمارة. وحصل عىل
دبلوم تصميم اإلسكان من معهد دراسات

اإلسكان بروتردام بهولندا. درس المدن

الشرقية بمدرسة العمارة باريس – بيليفيل،

ثم ماجستير العمارة من جامعة لوفن ببلجيكا.

وحصل عىل الدكتوراه في العمارة وتصميم

المدن من جامعة شتوتغارت بألمانيا. وعىل

مدى أكثر من 30 عاماً، ساهم في إنجاز

العديد من مشاريع التخطيط والتصميم

والحفاظ في مواقع متعددة في ألمانيا وبلجيكا

ً لتطوير مكة والسعودية مصر. عمل خبيرا

المكرمة والمشاعر المقدسة ثم مستشاراً

لتطوير المدينة المنورة من عام 2005 إىل

2020. وشارك في تأسيس مركز دراسات
وتنمية القاهرة التاريخية بوزارة الثقافة بمصر،

واداره في الفترة من عام 2000 إىل 2005.
وساهم في تأسيس الجهاز القومي للتنسيق

الحضاري من عام 2002 إىل 2005. وقد

شارك في العديد من المشاريع والمسابقات

المعمارية، وقام بتنظيم والمشاركة في تحكيم

مسابقات معمارية عديدة بألمانيا ومصر

والسعودية واإلمارات العربية. كما شارك في

تأليف بعض الكتب وتحرير إصدارات

متخصصة في مجاالت العمران والعمارة

العربية المعاصرة والحفاظ عىل المدن

والمواقع التاريخية. 

هل يمكن لمجاالت أنسنة المدن أن تعيد

الحيوية واإلبداع إىل األحياء والفراغات

العامة؟ وهل يمكن أن تساهم في رفع

مستوى جودة الحياة الحضرية وأن تساهم

في خلق "أماكن حقيقية"  نابضة بالحيوية

من خالل ذلك؟ وإىل أي مدى يمكن أن

تتوافق هذه المجاالت مع الخصائص

االجتماعية الثقافية والتطلعات المحلية،

ومع المتغيرات العمرانية المتالحقة؟ 

تحاول هذه المحاضرة أن تجيب عىل

بعض هذه األسئلة، ومناقشة مفهوم إعادة

تصميم وتهيئة العمران لتعزيز السعادة

والرفاهية الحضرية، واستكشاف هندسة

بعض العالقات التي تربط السعادة

الحضرية بالتأثيرات االجتماعية

واالقتصادية للعمران، من خالل تجارب

وخبرات عمرانية معاصرة.

 

أنسنة المدن وهندسة السعادة الحضرية
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تعمل زينة سبع العيش مع فريق دار

العمران السعودية  كمخطط حضري ومدير

تصميم منذ عام 2017. قبل انضمامها إىل

الشركة و بعد حصولها عىل درجة الماجستير

في التخطيط المكاني من الجامعة االلمانة

االردنية ، عملت زينة منذ عام 2008 في

العديد من البلدان من ضمنها المملكة

األردنية الهاشمية وكندا. تتميز زينة بخبرة

13 سنوات في مجاالت الهندسة المعمارية
والتخطيط والتصميم الحضري، كما عملت

في قطاع التعليم في الجامعة األردنية

والجامعة األلمانية األردنية.، وتشغل زينة

حاليا منصب رئيس قسم التخطيط

الحضري في دار العمران السعودية. 

زينة أيضا لديها خبرة واسعة في مجال

البحث العمراني والحضري وإدارة المشاريع

وإدارة التصميم والتطوير وقد نجحت في

إدارة العديد من المشاريع المهمة في

المملكة.

نؤمن في دار العمران أن المنتج العمراني

هو محاولة للوصول إىل مستوى من

اإلنسانية والحساسية تجاه البيئة. 

هذه المحاضرة تشمل أدوات وأمثلة حول

كيفية  التصميم بعيدا عن حب الذات

للمهندس المعماري أو المصمم الحضري

وتشجيع الوعي بالقوى الدافعة األهم

للتصميم، أال وهي صفات المكان و

أنسنته.

هذا يشمل ايضا حوار عن كيفية تذويب

غرور المصمم وحب ذاته مقابل تلبية

احتياجات ورغبات المستخدمين مع إيالء

اهتمام خاص للجانب االجتماعي

والتاريخي والثقافي.

 

نحو خلق بيئة مبنية خالية من األنا

األردن - السعودية

زينة سبع العيش
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Creating Ego-less Environments



باسل عماره هو مهندس معماري ومصمم

ومدير BIM حائز عىل العديد من الجوائز

ويتمتع بخبرة عالمية، وفاز بالعديد من

الجوائز واألوسمة عىل الصعيدين الوطني

والدولي وخاصة في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا. واليوم ، تم نقش اسمه في

العديد من األعمال المعمارية الناجحة في

المنطقة باإلضافة إىل ترشيحه مراًرا وتكراًرا

كـ "المهندس الشاب للعام" و "مهندس

العام" عىل منطقة الشرق األوسط. بعد فوزه

بجائزة WAFx 2018 "األخالق والقيمة"

لمشروع Sheltainer الخاص به ، قاد

بنجاح مشروًعا تعليمًيا فريًدا من التصميم

إىل البناء والذي حاز مؤخرًا عىل جأزتي

المشروع المستدام لعام 2020 ومشروع

التصميم التعليمي لعام 2021.

من الناحية الفكرية ، تم نشر أعماله في

العديد من الكتب والمجالت حيث يتم

عرض رؤيته وحلوله وتصميماته. نشر

Gestalten ، وهو أحد الناشرين األلمان
المعروفين ، أعماله في الكتاب الموقر:

Container Atlas - A Practical"
Guide To Container
Architecture" الذي يوضح أن نجاحه ال
يقتصر عىل المنطقة فحسب ، بل عىل

الصعيد العالمي أيًضا.

 

دراسات و أمثلة إللهام أساليب مختلفة

يمكن أن تنعكس في التصميم من أجل

معيشة أفضل مندرجة في نطاق

االستدامة. بعد األمثلة ستوضح تأثير

العمارة اىل البيئة المحيطة بطرق إيجابية.

واجبنا األخالقي هو توفير الحياة اإلنسانية

لكل فرد بهندسة تحترم البيئة والمجتمع.

 
 

التصميم من أجل إنسانية أفضل
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ناصر بدر أبو الحسن مدير وشريك و

مؤسس لشركة أيه جي اي للهندسة

المعمارية و حاصل عىل درجة الدكتوراه و

الماجيستير في العمارة من جامعه هارفارد

وبكالوريوس الهندسة المعمارية والتصميم

المدني من معهد وجامعة فيرجينيا للفنون

التطبيقية،  حيث كانت مجاالت بحثه في

التنمية المستدامة في الظروف المناخية

القاحلة والتركيز عىل إدراك الضوء في

المباني. يمتلك د. أبو الحسن خبرة كبيرة في

مجال تصميم وتنفيذ المجتمعات الجديدة

وقد عمل عىل العديد من مشاريع التخطيط

الرئيسية ذات األحجام الكبيرة في أوروبا

والشرق األوسط. ومؤخرا، حصلت شركة أيه

جي أي وقد عىل الجائزة األوىل في مسابقة

مجمع المحاكم السعودية ، في كل من مكة

المكرمة، جدة والعاصمة الرياض في

المملكة العربية السعودية، آخر أعمالها جناح

الفرص و المجلس في أكسبو 2020 دبي . 

 
 

We envision a future living that
is sustainable and adaptable
with time, transforming itself in
response to changing
situations, promoting healthy
living and has its own unique
identity.
We will be presenting our
approach on how to tackle the
future living in three scales: the
urban, the organism and the
cell

الحياة بعد كوفيد-19 : اآلثار المترتبة على التصميم
المعماري
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In 2006, Perez-Goicoechea
founded together with Nasser
Abulhasan, AGi architects. Since
then as co-director, he has
completed several projects in
the fields of building, urban
design, planning, and interior &
industrial design, and has been
honored on several occasions
internationally. In 2021, AGi’s
“Cities of Justice,” was the
winning proposal of the
international competition for the
design of multiple courts of
justice in Saudi Arabia . The firm
also recently completed Mission
Possible - Opportunity Pavilion
and Al Majlis as part of EXPO
2020 Dubai. 

We envision a future living that
is sustainable and adaptable
with time, transforming itself in
response to changing
situations, promoting healthy
living and has its own unique
identity.
We will be presenting our
approach on how to tackle the
future living in three scales: the
urban, the organism and the
cell

Post Covid-19 Living
Implications on Architectural Design 

Kuwait - Spain
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وفاءا لغتم أخصائية في الشكل الحضري

Space والمجتمع عملت وفاء في شركة

Syntax المحدودة في لندن في مجموعة
من المشروعات داخل المملكة المتحدة

وخارجها، بما في ذلك التخطيط

االستراتيجي لمدينة َجدَّة في المملكة

ُعودية. كما عملت كباحث العربية السُّ

مشارك في جامعة ميونخ التقنية بألمانيا

(TUM). تمتد خبرتها من الشرق إىل
الغرب، من المشروعات المعمارية إىل

المشروعات الحضرية. تعمل حالًيا في قسم

الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي

ورئيسة مختبر العمران والسكن (UHL) في

جامعة البحرين. 

 

في هذه المحاضرة، نسأل عن الغرض من

المدن، وكيف يرتبط ذلك بشكلها المكانّي.

هذه قضية لم يقل الكثير عنها شيًئا حتى

اآلن. من المعتاد أن نقول إّن المدن

موجودة لخلق اتّصال، لكن هذا يبدو مفرط

الّتعميم، ألّن المدن غالًبا ما تُعرف أيًضا

بعدم الكشف عن هويّتها. الجدل هنا يكمن

في أّن المدن ليست موجودة لخلق اتّصال

ا بشكل عام، ولكن لنوعين محّددين جد�

من االتّصال، وهما يتعلّقان بالّشكل

المزدوج لما يُسمى بالمدينة المتأّصلة -

فكرة أّن الّشبكة الحضريّة تتكّون من

شبكتّي اتّصال متشابكتين، لكّل منهما

خصائصها المتريّة والهندسّية: شبكة

أمامّية منّظمة من قبل وتخدم االقتصاد

المحلّي، وشبكة خلفّية منّظمة بواسطة

عوامل اجتماعّية وثقافّية وتخدم بشكل

أساسّي المسكن، ويرتبط االثنان بنمط من

المراكز المنتشرة. تولد هذه الهياكل

المكانّية المختلفة اختالفات أساسّية في

الّشبكات االجتماعّية والتي في الّشبكة

األمامّية تخدم الحاجة إىل الّتشكّل

(المورفولوجيا)، وفي الّشبكة الخلفّية،
الحاجة إىل االستقرار. 

ما هي المدن؟ ما الغرض منها؟ وكيف ترتبط هذا
بشكلها المكاني؟
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الدكتور اللهيم أستاذ العمارة االقتصادية

وتقنية البناء المساعد بكلية العمارة

والتخطيط بجامعة الملك سعود. ويحمل

حاليا منصب وكيل الكلية للشؤون

االكاديمية والتعليمية ورئيس وحدة تطوير

االعمال بالكلية. حصل الدكتور اللهيم عىل

درجة الدكتوراه من جامعة سيدني في علوم

االقتصاد المعماري والهندسي. و حصل

عىل درجة الماجستير من الجامعة ذاتها في

تقنيات و خدمات المباني، ومن جامعة

الملك سعود حصل عىل البكالوريوس في

العمارة وعلوم البناء. والدكتور اللهيم عضو

اللجنة االستشارية باللجنة الوطنية لكود

البناء السعودي، و رئيس اللجنة الفنية لكود
المباني السكنية، ورئيس اللجنة الفنية ألدلة

بناء المساجد في السعودية. إضافة اىل

عضويته في عدد من الجمعيات و الشعب

المهنية.

 

تعتبر التقنيات الحديثة من أهم المؤثرات

عىل حياة اإلنسان، و عند أخذ الجانب

االيجابي لها تجد أن التقنية أثرت تأثيرا

كبيرا عىل راحة اإلنسان في المباني التي
يشغلها سواء للسكن أو للعمل، و قد

تفاوتت درجة االستفادة من دولة إىل

أخرى حسب مدى تطور هذه الدول و

حسب الوضع االقتصادي، و هناك الكثير

من الدول تطورت في استخدامها لمواد و

تقنيات البناء الحديثة، و يظهر ذلك جليا

في معالمها المعمارية

أثر التقنيات المتقدمة في العمارة 
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معماري باحث من الكويت؛ حاصل عىل

البكالوريوس وماجستير العلوم في العمارة

من جامعة ميامي في الواليات المتحدة 

األمريكية سنة ٢٠١٨. 

أمارس التصميم في شركة ريفليكشن

ومؤسس منصة ُمقامة، حيث تطمح ُمقامة

إىل تحديث عمارتنا التقليدية المحلية بما

يتناسب مع احتياجاتنا المعاصرة، ألن

العمارة التقليدية المحلية تعالج الكثير من

مشاكلنا اليوم وتعطي الكثير من الحلول

المستدامة وتعزّز الهوية الثقافية مما

يقضي عىل مشكلة ضياع الهوية المعمارية

ولّما كان المجتمع هو المستهلك

والمستخدم األول للعمران ولّما كان نجاح

ً نتاج العمارة التقليدية المحلية هو أساسا

مساهمة المجتمع حيث وضع فيه

احتياجاته المادية والروحانية و عكس عاداته

وتقاليده ومواد بيئته المتاحة؛ نسعى في

ُمقامة إىل سد الفجوة بين المعماريين

والمجتمع اليوم عن طريق التقرّب من

المجتمع لنشر الوعي وتفنيد المعتقدات

الخاطئة واستشعار مشاكل المجتمع

والتعلّم من احتياجاته المعاصرة بل و لعّل

مستقبالً إشراكه في المنظومة العمرانية

لخلق مجتمعات محلية واعية منتجة

للعمران ال مستهلكة لنماذج عمرانية دخيلة

التناسب طريقة حياته 

 

عمارتنا اليوم تعاني من الكثير من

المشاكل، وأنسجتنا العمرانية مضطربة وال

تشابهنا وهذا انعكس علينا كمجتمع فتارة

تجدنا معتزّين بعاداتنا وتقاليدنا وتارة تجدنا

نناقض أنفسنا بالتقليد العشوائي

واستيراد نماذج عمرانية ال تناسب

احتياجاتنا وال أسلوب حياتنا فما هي أهم

المشاكل التي تعاني منها عمارتنا اليوم؟

وما هي الحلول التي يمكن تعلّمها من

العمارة المحلية 

التقليدية؟ وهل فعال تأثّرنا بأنسجتنا

العمرانية المتأثّرة بدورها بالعولمة؟ 

 

نحو عمران معاصر؛ يعكس ثقافتنا، يناسب بيئتنا،أكثر
استدامة 

 

الكويت

عبد العزيز العنزي

ي
عرب

 ال
رة

ما
لع

ع ا
بو

س
أ

www.ArchiNet.me

المحاضرة باللغة العربية

مؤسس ُمقامة

15
اكتوبر

الجمعة 

2021

 بتوقيت السعودية
10:10 مساءًا
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السبت 16 أكتوبر

أسبوع العمارة العربي
Arab Architecture Week



البروفيسور أشرف سالمة، رئيس بحوث

العمران في كلية العمارة بجامعة ستراثكاليد،

جالسكو، في المملكة المتحدة، وكان عميداً

لكلية العمارة ما بين عامي 2014 و2020. له
أكثر من 170 بحثاً نشرت في مجالت عالمية
مرجعية محكمة، كما ألّف وشارك في تآليف

ً متخصصاً. وله أكثر من ٣٠ عام في 14 كتابا
مجال البحث األكاديمي والتدريس

والتصميم واالستشارات القائمة عىل

البحث.  وقد حصل علي البكالوريوس (١٩٨٧)

والماجستير (١٩٩١) في الهندسة المعمارية

من جامعة االزهر بجمهورية مصر العربية

 وعلي دكتورة الفلسفة في هندسة العمارة
(١٩٩٥) في موضوع العمليات اإلبداعية في
التصميم المعماري والعمراني من خالل

اإلشراف المشترك من كلية التصميم

بجامعة والية كارولينا الشمالية بالواليات

المتحدة  ومن خالل خبرته الطويلة استطاع

بروفيسور سالمة أن يجمع ما بين المعرفة

النظرية وفنون التصميم والتدريس

والممارسة المعمارية في المجال المهني

فقد عمل بالعديد من المؤسسات

والجامعات بجمهورية مصر العربية ودولة

قطر والمملكة العربية السعودية والواليات

المتحدة االمريكية فضال عن المملكة

المتحدة. وقد شارك في العمل كاستشاري

للعديد من الجهات الدولية، منها اعداد

ميثاق اليونسكو UNESCO للتعليم

المعماري

مع وجود أكثر من 60 ٪ من سكان العالم

يعيشون في مناطق حضرية، أصبحت

المدن في مركز االهتمام في المؤسسات

األكاديمية والمنظمات الحكومية. ومع

ذلك، يبدو أن هناك تجزًؤا مستمرًا في

أنواع المعرفة التي يتم تطويرها حيث يتم
دائًما معالجة القضايا أو االهتمامات

بمعزل عن غيرها والعديد من العوامل

الحاسمة لفهم شامل للمدن نحو إنشاء

بيئات حضرية أفضل يتم تبسيطها بشكل

مفرط في أحسن األحوال أو يتم تجاهلها

في أسوأ األحوال. لذلك، فإن الهدف من

هذه الكلمة (المحاضرة) هو توضيح

عمليات التفكير التي ينشق منها صياغة

األطر والمفاهيم النظرية، وطرح األسئلة،

ووضع أهداف ألبحاث المدن سريعة النمو

والمدن التي تواجه أزمات وكوارث.

وتهدف المحاضرة إىل تقديم أجندات

ثالثية تفكك العناصر األساسية ألبحاث

المدينة – مع التركيز علي اطارين األول هو

المفهوم الثالثي إلنتاج المكان العمراني

والثاني هو المنظور الثالثي لنظريات أنماط

الحياة لفهم التطورات واألنماط السكنية.. 

مداخل تكاملية لتفسير الحقائق العمرانية للمدينة
المعاصرة - بين المتصور والمدرك والمعاش

مصر

أشرف سالمة

ي
عرب

 ال
رة

ما
لع

ع ا
بو

س
أ

www.ArchiNet.me

المحاضرة باللغة العربية/االنجليزية

16
اكتوبر

السبت 

2021

 بتوقيت السعودية
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أستاذ العماره ورئيس بحوث العمران ومدير  المجموعة البحثية المتخصصة بالعمارة

والتحضر في الجنوب العالمي  
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الدكتور عادل الزهراني هو أستاذ العمارة

واستراتيجيات التصميم الحضري المستدام

المساعد والعميد الحالي لكلية العمارة والتخطيط

بجامعة الملك عبد العزيز والمستشار بوزارة

الشؤون البلدية والقروية واإلسكان حيث أسس

The "ويقود "استديو التصميم الحضري الوطني
MOMRAH-UDS. حصل عىل درجة الدكتوراة
في العمارة وأبحاث التصميم الحضري من جامعة

فيرجينيا تك بعد حصوله عىل الماجستير في

تخطيط المدن وتصميم المجتمعات من جامعة

بوسطن. يتمتع بخبرة مهنية واسعة ألكثر من

14عاًما حيث بدأت تجربته عالميا في 2006
ZNARCH كمعماري ومصمم حضري بشركة

بكامبريدج بأمريكا واكتسب خبرة بالعمل مع هيئة

إعادة تطوير بوسطن BRAكما دّرس لمدة 3

سنوات كأستاذ متفرغ بكلية العمارة بمعهد وينت

وورث للتكنولوجيا (WIT) ببوسطن بأمريكا. وقد

WIT, ُدِعَي كناقد متحدث في جامعة بوسطن و

VT, Harvard GSD. هذا وقد قاد ورش عمل
للتصميم الحضري في برنامج الـ (موئل) بالتعاون

مع (برنامج مستقبل المدن السعودية). كما دعته

منظمة موراي أسوشيتس للتصميم الحضري

وجامعة داندي وجالسكو للمشاركة بورشة عمل

Future Cities and Placemaking. و يُعتبر
من القالئل الذين جمعوا بفعالية بين الممارسة

االكاديمية والمهنية. يكمن شغفه و تخصصه في

قيادة العملية التصميمية وصناعة المكان

واستراتيجيات التحول الحضري ضمن التنمية

Pictogram PPMxالمستدامة. مؤسس

Studio . أول من كرس صناعة المكان
placemaking في المملكة إلشراك المجتمع
المدني في مبادرته ممشى ألوان الواجهة البحرية

.Jeddah_ColorWalk# بجدة

االلهام والثقة واإلبداع كلها صفات نتوقعها

من قادة التصميم المتميز هل هذه تكفي؟

وكيف تالمس مهارات القيادة جوانب

التصميم المبتكر وعملياتها. كيف نكون

قادة في انتاج االفكار واستخالص االبتكار
بين سطور العملية التصميمية؟ كيفية

تشكيل فرق التصميم اإلبداعي لتحقيق

أهداف استراتيجية ريادية؟

 استراتيجيات وتكتيكات قيادة العملية التصميمية
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 بتوقيت السعودية
06:40 مساءًا

عن المحاضرة عن المتحدث
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PPMx Studio أستاذ العمارة واستراتيجات التصميم الحضري المساعد - مؤسس

 
 

Design Process Leadership: Tips and Tactics
Zoom 823-0041-5347
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ولد باتريك مزهر في بيروت عام 1976.

تخرج من الجامعة األمريكية في بيروت عام

1999. إىل جانب وليد غنطوس ، هو شريك
BLANKPAGE مؤسس في شركة

.Architects
 

BLANKPAGE استوديو تصميم تعاوني
للمهندسين المعماريين والمصممين

والمخططين المدنيين.

 
تتناول مجموعة المشاريع المتزايدة وظائف

مختلفة في مناطق متعددة منها لبنان

والعالم العربي وأوروبا وأفريقيا

تم ترشيح مشروعين ، فيال عمشيت

وكنيسة مار شربل في زكريت ، لجائزة

أرشماراثون ، وهو حدث دولي مخصص

لعالم الهندسة المعمارية. كما كانت كنيسة

مار شربل أيًضا من بين الكنائس العشر

Fondazione التي وصلت إىل نهائيات

Frate Sole ، وهي مؤسسة دولية تروج
للفنون المقدسة والكنائس المعاصرة.

 

ً في إنتاج عمارة ذات جودة عالية راغبا

وصلة، فإن هدف BLANKPAGE هو بدء

كل مشروع من صفحة بيضاء، أي بدون

تصور مسبق لـ الشكل أو النمط. عقيدة

االستوديو أن كل مشروع يجب أن

يستجيب لخصوصيات البيئة التي ينبع

منها.  من خالل سلسلة من المشاريع ذات
وظائف متعددة ومقاييس مختلفة، تهدف

هذه المحاضرة التي تحمل عنوان "خلف

الكواليس" إىل الخوض في العملية

التصورية التي تولد تصميًما معماريًا فريداً.

 

خلف الكواليس
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07:20 مساءًا

عن المحاضرة عن المتحدث
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BLANKPAGE ARCHITECTS مؤسس شريك في
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إستشاري معماري حاصل عىل درجة

الماجستير في قيادة التغيير واإلبتكار.

مؤسس مكتب M3N للتصميم والعمارة

عام ٢٠٠٣

ونحن نُؤمن أّن الجََمال الِمْعَمارِي ِعبارة َعن

ِكَتابَة الَتَفاِصيل في الَفرَاغ الذي يُحيط بِنا.
والكتابة الِمْعَمارِيَة الَعرَبية هي نتيجة

تشكيالت فلسفية متعاقبة ومتداخلة عبر

األيام. وَغاية الِحكاية هي الَتَعارف َكي نَصَنَع

ً بين ُعُقول اإلنسان واإلنسان حتى ِحَوارا
نَقوَم بواِجِب إْعَمار األرض. 

28 "ثمانية وعشرون"
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08:00 مساءًا

عن المحاضرة عن المتحدث
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الرئيس التنفيذي لمكتب ميم ثالثة نون // مصممون ومعماريون

Zoom 823-0041-5347
Passcode 2017

 





د. رانيا المسيدي مهندسة معمارية ومصمم
إيكولوجي معتمد وأكاديمية وباحثة. حاصلة

علي درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية

من جامعة القاهرة عام 2013. حاصلة علي

مؤهل مهني في البناء الموفر للطاقة والبناء

المستدام كما أنها منتسبة لبرنامج األمم

المتحدة "مخطط العمل المناخي". تعمل

حاليا أستاذ مساعد بقسم العمارة بجامعة
أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب بالقاهرة.

قامت بالتدريس في جامعة بيروت العربية

بلبنان والجامعة األمريكية بالقاهرة وجامعة

القاهرة. تقوم بتدريس استوديوهات

التصميم وتنسيق المواقع والعمارة المحلية

العالمية و مشروعات التخرج واإلشراف

علي رسائل الدكتوراه. تشغل إهتماماتها

البحثية القضايا المتعلقة بالعمران

المستدام والمدن الذكية، التصميم

االيكولوجي الشامل والتنمية المستدامة

للمجتمعات. نشرت العديد من األبحاث في

مجالت علمية محكمة وأوراق بحثية في

مؤتمرات علمية إقليمية ودولية. تعمل

كمحكم علمي للعديد من المجالت العلمية

الدولية. 

 

العمران التكتيكي هوتوجه يسعى إىل

إعادة استخدام المساحات الحضرية

وتحويلها إىل فرص تنمية تعود بالنفع عىل

المجتمع. يعتمد العمران التكتيكي بشكل

أساسي عىل المشروعات ذات التكلفة

المنخفضة، سريعة االنشاء والتي يمكن

ايضا نقلها واعادة انشائها في مساحات

حضرية أخري. هذا النوع من المشروعات

المؤقتة يحتاج الجراءات قصيرة المدي

بينما يحقق تغيير طويل األمد. تتناول

المحاضرة التعريف بمفهوم العمران

التكتيكي، أهميته وكيفية توظيفه و

االستفادة منه للمساهمة في تنمية

المجتمع

العمران التكتيكي وتنمية المجتمعات
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أمل سويسي طالبي معمارية - مؤسسة

ومديرة لمجالت متخصصة (أرشيبات وآي

دي ديكو). 

بعد خبرات متنوعة في المكاتب المعمارية

في باريس وتونس، وخبرة في التدريس

بالمدرسة الوطنية للعمارة بتونس، أطلقت

أمل  أول عدد من مجلة "أرشيبات" في عام

2000، وهي أول مجلة مخصصة للعمارة،
التطوير الحضري  والتراث في تونس

والمغرب العربي والعالم. وفي عام 2009

أطلقت أمل طالبي مجلة "آي دي ديكو"،

المخصصة للديكور وفن المعيشة في

تونس، والتي تهدف إىل التعزيز والترويج

ألفضل المصممين التونسيين ونشر

المعرفة والمهارات للفنانين الموهوبين

والمعماريين ومصممي الديكور والحرفيين

ضمن نطاق جمهور كبير.

 
www.archibat.info

www.iddeco.info
 

أطلق برنامج األمم المتحدة للمستوطنات

البشرية (الموئل) بتونس - مكتب المغرب

العربي - مسابقة األفكار المعمارية تحت

عنوان "سقف للكرامة". وهو جزء من

االستجابة الشاملة ألزمة كوفيد 19 في

المناطق العربية والمناطق الحضرية ذات

االمكانيات المحدودة، وهو مشروع تموله

مؤسسة الوليد الخيرية. 

أشرفت أمل عىل تنظيم مسابقة األفكار

بالشراكة مع المدرسة الوطنية للعمارة

والعمران بتونس (ENAU). إذ هدفت

مسابقة "سقف للكرامة" إىل تشجيع

طالب العمارة عىل إيجاد حلول سكنية

مبتكرة ومالئمة لألفراد المشردين في

تونس. وقد نشرت لمحة عامة عن

المشاريع الفائزة عىل موقع أرشيبات عىل

شبكة اإلنترنت وسيتم استعراض تفاصيل
أكثر عن المشاريع من خالل المجلة.

(www.archibat.info)
 

القيم االجتماعية والعمارة
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Archibat مؤسسة ورئيسة مجلة
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