1

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

2012-2011 جائزة ح�سن فتحي للعمارة

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

حترير خالد ع�صفور

Edited by Khaled Asfour

مكتبة الإ�سكندرية بيانات الفهر�سة� -أثناء  -الن�شر (فان)
جائزة ح�سن فتحي للعمارة  / 2012-2011 The Hassan Fathi Award for Architecture - 2012-2011حترير خالد ع�صفور –.الإ�سكندرية ،م�صر  :مركز
درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط.2013 ،
�ص� .سم.
تدمك 978-977-452-254-8
 .1جائزة ح�سن فتحي للعمارة (منظمة)  .2العمارة  --جوائز  --م�صر� .أ .ع�صفور ،خالد .ب .مركز درا�سات الإ�سكندرية و ح�ضارة البحر املتو�سط .ج .العنوان.
ديوي – 				 720.962
تدمك 978-977-452-254-8
						
رقم الإيداع2013/19313 :

2013693737
									

© مكتبة الإ�سكندرية2013 .
اال�ستغالل غري التجاري
مت �إنتاج املعلومات الواردة يف هذا الكتاب لال�ستخدام ال�شخ�صي واملنفعة العامة لأغرا�ض غري جتارية ،وميكن �إعادة �إ�صدارها كلها �أو جزء منها �أو ب�أية طريقة �أخرى ،دون �أي مقابل ودون
ت�صاريح �أخرى من مكتبة الإ�سكندرية .و�إمنا نطلب الآتي فقط:
•يجب على امل�ستغلني مراعاة الدقة يف �إعادة �إ�صدار امل�صنفات.
•الإ�شارة �إىل مكتبة الإ�سكندرية ب�صفتها «م�صدر» تلك امل�صنفات.
بدعم منها.
•ال يعترب امل�صنف الناجت عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من املواد الأ�صلية ،ويجب �أال ين�سب �إىل مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال ي�شار �إىل �أنه َّمت ٍ
اال�ستغالل التجاري
يحظر �إنتاج ن�سخ متعددة من املواد الواردة يف هذا الكتاب ،كله �أو جزء منه ،بغر�ض التوزيع �أو اال�ستغالل التجاري� ،إال مبوجب �إذن كتابي من مكتبة الإ�سكندرية .وللح�صول على �إذن
لإعادة �إنتاج املواد الواردة يف هذا الكتاب ،يرجى االت�صال مبكتبة الإ�سكندرية� ،ص.ب 138 .ال�شاطبي  ،21526الإ�سكندرية ،م�صر.
الربيد الإلكرتوينalex.med@bibalex.org :
الت�صميم والإخراج الفني :مينا نادر جنيب
ت�صميم الغالف :مينا نادر جنيب
املراجعة اللغوية للغة العربية� :أحمد حممد �شعبان
املراجعة اللغوية للغة الإجنليزية :جيداء حمادة  -كارول �إ�سكويف
ت�صوير فوتوغرايف :عبد اهلل داو�ستا�شي
الإعداد :يا�سر عارف � -أحمد �صربي
طبع يف م�صر
جميع البيانات واملعلومات الواردة يف الكتاب م�أخوذة من اللوحات والتقارير وا�ستمارات التقدمي املقدمة من ال�سادة امل�شاركني يف اجلائزة وحما�ضرات املتحدثني ،وال تتحمل مكتبة الإ�سكندرية
امل�سئولية عن �صحة البيانات واملعلومات الواردة من ال�سادة امل�شاركني وال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي مكتبة الإ�سكندرية.
All the information in the publication has been provided from the forms and reports by the participants and presentations of speakers
themselves and is solely their responsibility and does not necessarily express the views of the Bibliotheca Alexandrina.

امل�شروعات الواردة يف هذا الكتاب هي امل�شروعات املطابقة لل�شروط والقواعد العامة للجائزة و�شروط ومتطلبات الن�شر.
The projects included in this publication are those which conform to the terms and conditions of the Award and to the publication
requirements.
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"على املعماري احرتام البيئتني فيما ي�ضعه فيهما من من�ش�آت
ف�إذا مل يحرتم البيئة الأوىل التي من �صنع املوىل عز وجل
 و�إذا مل يحرتم الأخرى كانت قلة احرتام ملن،كانت خطيئة
�سبقوه على �شريطة �أن يكون ه�ؤالء قد احرتموا البيئة التي من
."�صنع اهلل
 �سل�سلة كتابك رقم: القاهرة، دار املعارف،ح�سن فتحي العمارة والبيئة
.10  �ص،1977 ،67
“The architect should respect the
two environments [the natural and
the man-made] when he places his
buildings. If he does not respect the
first environment which is created
by God that’s a sin, and if he does
not respect the other environment
that is disrespect for his successors,
in case they respected the first
environment which is created by
God”
Translated from : Hassan Fathi, Architecture
and the Environment, Ketabak Series,
no. 67, Cairo, Dar El Ma’aref, p. 10

)1989–1900( ح�سن فتحي

Hassan Fathi (1900-1989)
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Bibliotheca Alexandrina believes in the importance of spreading
cultural awareness within the Egyptian society. In pursuit of the
Library’s role to support the Egyptian architectural movement,
and acknowledge young Egyptian architects, the idea of the
Hassan Fathi Architecture Award emerged. This annual Award
commemorates the Egyptian architect Hassan Fathi, and aims
to inspire young Egyptian architects to submit their innovative
projects in the various architectural disciplines.
The theme of the third cycle of the 2011 Award was “Architectural
Creativity for Young Egyptian Architects”. Submitted projects
demonstrated the capabilities and potentials of young Egyptian
architects through their ambitious and assorted ideas. Both of
the two winning projects focused on creating a suitable and
comfortable internal environment. Young architects reused
traditional architectural elements in a modern, contemporary
and innovative way. On the other side, the theme of the fourth
cycle of the Hassan Fathi Architectural Award 2012 was “New
Comprehensive Developments and Cityscapes”. Submitted
projects lacked, despite their diversity, the essential interaction
with their surrounding community. Furthermore, the projects did
not initiate a response or achieve economic and environmental
integration with their immediate urban surroundings.
This publication which includes winning and submitted projects
of both the third and fourth cycles, captures the current Egyptian
architectural trends, records and documents the contemporary
Egyptian architecture. It also includes abstracts of researches
and presentations presented during the seminar, held alongside
the Award Ceremony, tackling two important and critical
subjects: Architectural Conservation, and The Principles of Green
Architecture.
The Hassan Fathi Architecture Award continues, in its third and
fourth cycles, to pursue its mission: recognize and acknowledge
innovation, discover and inspire talents, spread architectural
awareness among professionals and the general public. The
Bibliotheca Alexandrina pledges its continual support to this new
Award, which is considered the first of its kind. We aim to follow
along this path, and continue the journey of the late architect
Hassan Fathi.
Ismail Serageldin
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،�إميا ًنا من مكتبة الإ�سكندرية ب�رضورة ن�رش وتنمية الوعي الثقايف للمجتمع امل�رصي
 وتكرمي املهند�سني املعماريني،وا�ستمرارا لدورها يف دعم م�سرية احلركة املعمارية امل�رصية
ً
 حيث ُتخلد هذه.أكيدا لهذه الر�سالة
ً � جاءت فكرة جائزة ح�سن فتحي للعمارة ت،امل�رصيني
 وت�شجع املهند�سني امل�رصيني و�شباب،اجلائزة ال�سنوية ا�سم املعماري امل�رصي ح�سن فتحي
.املعماريني على تقدمي وعر�ض م�رشوعاتهم املبتكرة يف املجاالت املعمارية املختلفة
 بعنوان "الإبداع املعماري ل�شباب2011  ت�أتي الدورة الثالثة لعام،ويف هذا الإطار
املعماريني امل�رصيني"؛ حيث �أظهرت امل�رشوعات املقدمة قدرات و�إمكانات �شباب
 و�أظهر امل�رشوعان الفائزان باجلائزة.املعماريني امل�رصيني من خالل �أفكار طموحة ومتنوعة
خا�صا بتوفري بيئة داخلية منا�سبة ومريحة للم�ستخدمني؛ حيث �أعاد املهند�سني ال�شباب
ًّ اهتما ًما
 �أما مو�ضوع الدورة.ا�ستخدام العنا�رص املعمارية التقليدية ب�صورة حديثة ومعا�رصة ومبتكرة
 والذي كان بعنوان "م�رشوعات التنمية2012 الرابعة من جائزة ح�سن فتحي للعمارة لعام
 �إىل التفاعل املطلوب بينها وبني-  رغم تنوعها-  فافتقرت امل�رشوعات املقدمة،"املتكاملة
أي�ضا مل حتقق التجاوب والتكامل االقت�صادي والبيئي
ً �  وهي،املجتمع املحلي املحيط بها
.مع حميطها العمراين
ي�ضم هذا الكتاب امل�رشوعات الفائزة وامل�شاركة يف الدورتني الثالثة والرابعة ليكون مبثابة
. وت�سجيل وتوثيق للواقع املعماري املعا�رص،ر�صد لالجتاهات املعمارية امل�رصية احلالية
أي�ضا ملخ�صات للأبحاث العلمية التي �أُلقيت خالل الندوة امل�صاحبة الحتفالية
ً � ويت�ضمن
 احلفاظ علي الرتاث: والتي ناق�شت مو�ضوعني هامني وحيويني هما،توزيع اجلوائز
. و�أ�س�س العمارة اخل�رضاء،املعماري
�إن جائزة ح�سن فتحي للعمارة يف دورتيها الثالثة والرابعة ت�ستكمل ر�سالتها يف تقدير وتكرمي
. ون�رش الوعي املعماري بني املتخ�ص�صني والعامة،الإبداع واكت�شاف املهارات وت�شجيعها
ومازالت مكتبة الإ�سكندرية تدعم وت�ساند هذه اجلائزة الوليدة والتي تعترب اجلائزة املعمارية
 وفقنا الله لأن ن�ستمر على هذا الدرب ا�ستكما ًال مل�سرية املهند�س الراحل.الأويل من نوعها
.ح�سن فتحي
									
�إ�سماعيل �رساج الدين
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كلمة املحرر

خالد ع�صفور
كلمة املحرر
�أظهرت الدورة الثالثة جلائزة ح�سن فتحي طفرات مبدعة حيث �إنها قامت بت�شجيع املتناف�سني على التقدم مب�شروعات غري مقيدة بزمن �أو مكان ولي�ست بال�ضرورة م�شيدة .وكانت الفكرة وراء
ذلك هو �إطالق ملكات الإبداع لطالئع املعماريني والتعرف على ما �إذا كان ميكن �إنتاج �أفكار جديدة ت�صلح مل�صر� .إن اجلائزة يف هذه الدورة كانت بب�ساطة تبحث عن بداية جديدة.
جنح م�شروعان يف احل�صول على املركز الأول لأنهما متكنا من �إظهار بداية جديدة من خالل ت�صاميم تناق�ش مفاهيم عانت من اال�ستخدام ال�سيىء يف التطبيق املهني يف م�صر .املفهوم الأول له
عالقة بالراحة البيئية والثاين باجلودة االجتماعية.
امل�شروع املقدم من حممد حممود وي�سري خليل ركز علي مفهوم الراحة البيئية بوا�سطة واجهات مغطاة ب�ستائر خ�شبية للوقاية من اجلو احلار .هذا الت�صميم جريء �إذا ما قورن مبا هو �سائد يف م�صر
الآن الذي يف�ضل واجهات �أحادية الغالف مكونة من �أ�سطح زجاجية فقط� .إن ال�ستائر اخل�شبية لها تاريخ كبري يف م�صر حيث �إنها حلت مكان امل�شربية يف �أول القرن التا�سع ع�شر .جاءتنا من
بلدان تقع يف اجلانب الآخر من حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط مثل اليونان وقرب�ص و�إيطاليا .يف هذا الزمن كانت ال�ستائر اخل�شبية رمز احلداثة وتعك�س مفاهيم ال�صحة والتقدم .وكانت الطبقة
العليا من املجتمع يف�ضلونها يف البناء ،ومع مرور الزمن انت�شرت يف جميع الأو�ساط مبا يف ذلك �إ�سكان حمدودي الدخل يف ع�صر جمال عبد النا�صر .لكن تبدل احلال مع �سيا�سة الباب املفتوح
جتاه الغرب يف مطلع ال�سبعينيات و�أ�صبح املجتمع ال يف�ضل ا�ستعمالها مت�أث ًرا مبنطق التطور والتميز .منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا اقرتنت ال�ستائر اخل�شبية بالذوق الو�ضيع وقلة املال والتخلف.
وبهذه املعاين املجتمعية اجلديدة فقدت العمارة املعا�صرة يف م�صر الغالف الثاين من واجهاتها الذي كان يقي �ساكنيها من حرارة �شم�سها و�أ�شعتها وطق�سها البارد .نتج عن ذلك بيئة غري مريحة
داخل املنازل �أمكن معاجلتها با�ستنزاف طاقة كبرية ملن ي�ستطيع حتمل تكلفتها .هذا يعني الإ�سراف يف ا�ستعمال الكهرباء وهو ما مل يعد مقبول يف بلد مثل م�صر التي �أ�صبحت تعاين من ت�ضا�ؤل
مواردها الطبيعية .هذا الو�ضع املتدين عاجله امل�شروع الفائز بوا�سطة �إ�ضافة مبتكرة للغالف الثاين املتمثل يف �سل�سلة من ال�ستائر اخل�شبية واحدة تلو الأخرى ميكن فتحها من الأعلى �أو من اجلنب
ح�سب دوران ال�شم�س حول املبني .واجلدير بالذكر هو �أن املعماريني م�صممي امل�شروع جنحا يف �إظهار طريقة واحدة مبتكرة يف ا�ستعمال ال�ستائر اخل�شبية عن طريق الرت�صي�ص الكثيف لها يف
الواجهات وهذا يعني �أن هناك �إمكانية عدم ا�ستعادة ال�صورة الذهنية القدمية لل�ستائر اخل�شبية كما عرفها امل�صريون يف القرنني املا�ضيني .وبنف�س طريقة التفكري ميكن ابتكار ت�صاميم لل�ستائر اخل�شبية
برتتيب و�أ�شكال هند�سية خمتلفة ت�ضيف بهجة للواجهات ومتلأ الفراغات الداخلية ب�إ�ضاءة خافتة بدرجات متباينة مريحة .النتيجة النهائية �أن هذه االبتكارات ميكنها �أن تعمل على حت�سني ال�صورة
الذهنية لل�ستائر اخل�شبية عند امل�صريني ونبذ املعاين املنفرة املرتبطة بها كغالف �إ�ضايف للمبنى.
ت�شارك مع امل�شروع ال�سابق يف الفوز باجلائزة عمارة �سكنية قام بت�صميمها حممد الفندي و�أحمد عبد اهلل وهي تركز على التفاعل االجتماعي بني اجلريان .هناك من يعتقد �أن املعي�شة املنفردة التي
تعزل �صاحبها عن �سائر جريانه هي ظاهرة طبيعية نتاج التمدين ال ت�ستدعي الت�سا�ؤل �أو املراجعة .هذه الظاهرة بد�أت يف التنامي يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .قبل ذلك كان اجلريان
يتزاورون يف �صالونات منازلهم ويت�سامرون على ب�سطة ال�سالمل ويتحدثون من خالل البلكونات املتقابلة ويلعب �أوالدهم يف �أحوا�ش املنازل .كان اجلريان يتمتعون بخلفية ثقافية متقاربة ويعتربون
�أنف�سهم يف منزلة الأهل ال ميكن اال�ستغناء عن بع�ضهم البع�ض يف �أوقات احلزن �أو الفرح .ويذكرنا �أجدادنا �أن رابطة اجلريان كانت �أحيانًا تعلو على العالقات الأ�سرية .هكذا كان الزمن اجلميل،
ومع مرور الوقت تبدل احلال وتناثرت خلفيات اجلريان وت�ضاءلت العالقات وقلت الزيارات .هذا الرتاث املندثر �أ�صبح حمل اهتمام امل�شروع الفائز لي�س من قبل احلنني �إىل املا�ضي ولكن ب�سبب
قلة املوارد املادية للدولة التي مل تعد قادرة على موا�صلة احلفاظ على البيئة املبنية كما يجب .وت�سبب ذلك يف تدين اجلودة املعي�شية التي ميكن الإقالل من م�ساوئها بالتعاي�ش املجتمعي بني
اجلريان .يف هذا الإطار جاء امل�شروع لي�شجع رغبة التوا�صل مع اجلريان مرة �أخرى .ا�ستخدم امل�شروع منظومة مرنة من الفراغات العامة ذات م�ساحات متفاوتة بع�ضها مغطاة والأخرى مك�شوفة
جمل�سا يطل علي احلديقة ويف الدور الثاين مكتبة ومكان للدرا�سة واملذاكرة� .أما البدروم يحتوي على حمام ال�سباحة .كل هذه
وذلك لتحفيز التقارب بني اجلريان .فنجد يف الدور الأر�ضي ً
الفراغات متناثرة يف املبنى بع�ضها يحف الواجهة والأخرى بني الوحدات .هذه الفكرة املبتكرة �أفرزت غالفًا ديناميك ًّيا ذا م�سطحات متغرية الن�سيج كل واحدة مثبتة بداخل هيكل خر�ساين.
واملظهر العام يبدو لنا خلي ًطا مرك ًبا من الفراغات منها املغلق واملفتوح و�شبه املفتوح يتميز بع�شوائية التن�سيق .هذا الت�صميم �أف�ضل بكثري من النمط التقليدي اململ املتواجد يف غالبية العمارات
ال�سكنية يف م�صر .ولكن هذا ال يعني ت�شكيل متمي ًزا بغر�ض التمييز فقط ولكنه يعك�س طريقة معي�شية ناب�ضة باحلياة لب�ضع �أ�سر مقيمة بداخل املبنى تتمتع بنب�ض اجتماعي �صحيح يتخطى بكثري
ما نفعله اليوم من دخول عتبة املنزل ثم نغلق الباب وراءنا لنعي�ش يف عزلة تامة.
هذان امل�شروعان ميثالن فقط البداية� .إن البحث عن �أفكار جديدة التي من �ش�أنها حت�سن اجلودة املعي�شية امل�صرية لن يكون �سه ًال ولكن مبزيد من املت�سابقني امل�شرتكني يف جائزة ح�سن فتحي ميكننا
يف يوم ما حتويل البانوراما امل�صرية القامتة اىل �أخرى مبهجة.
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Editorial Note
Khaled Asfour
The third cycle of The Hassan Fathi Award was innovative. It encouraged entries that were not bound by time or place. They could be
theoretical designs that were never actually built. The main idea of this cycle was to unleash the creativity of young emerging architects
and see whether they could produce fresh ideas valid for Egypt. This time the Award was simply searching for a new start.
Two projects were awarded the medal. They represented a new start, for they pinpointed, through their designs, two commonly
mishandled ideas within Egyptian practice. The first has to do with environmental comfort, the second social well-being.
The first project, designed by Mohamed Mahmoud and Youssri Khalil, focused on environmental comfort by having its façades fully
covered with shutters responding to the hot climate. This is a daring design considering the current practice in Egypt that is in favor of
single skin façades composed of glass panels. Shutters replaced mashrabiyas in Egypt during early 19th century. They came to us from
cultures situated on the other side of the Mediterranean, such as Cyprus, Greece, and Italy. During that time shutters were agents of
modernity and reflected ideas of hygiene and progress. Upper classes adopted them in their houses, and gradually through the following
decades all strata of the community followed suit including those of low income housing during Abdel Nasser’s period. By the early 1970s
“open door policy” to western influence curbed the use of shutters under the pretext of progress and prestige. Shutters, by that time,
were synonymous with poverty, degradable taste, and regression. With these newly added cultural meanings the architecture of Egypt
lost a second skin on the façades that used to protect dwellers from strong heat, daylight and cold weather. The result is the prevailing
of an uncomfortable environment inside dwellings that can only be remedied by excessive use of energy for those who can afford it.
This excess means consuming electricity unwisely, and this can no longer be accepted in a country such as Egypt that has dwindling
resources. In this context, the Award winning project introduces the second skin in an innovative way as a series of panels that can be
opened horizontally or vertically depending on sun movement around the building. It is important to say that the architects showed a
new way to use shutters. The condensed arrangement suggests that it is not possible to produce the same traditional shutters that are
one century old. Moving along this line of thinking, shutter design may come in different geometrical shapes producing pleasing skin
patterns on the façades with a variety of subdued light inside. The final effect is attractive and invites the viewer to rethink the negative
stigma currently attached to second skin design.
The second Award winning project, designed by Mohamed Al-Fandy and Ahmed Abdallah, is an apartment house that focuses on
group interaction among neighbors. People may think individualistic lifestyle among dwellers that does not require neighbors to deal
with one another is a modern phenomenon. It is perceived as unquestionable practice that gradually came into existence during the
second half of the 20th century. Before then, neighbors visited one another, meet each other on staircase landings, kids played together
in backyards, and people talked on balconies. Neighbors were homogenous in cultural background and were considered a natural
extension to families that are indispensable at times of joy or sorrow. Elder generations would tell you that neighbors might develop ties
among themselves stronger than those among family members. As we approached recent decades heterogenous societies, along with
other factors, swept through neighborhoods causing disruption to this belle epoque. The Award winning project attempts to revive this
fading tradition. This is not a romantic nostalgia. When State resources become limited causing reduced quality of built environment,
then appreciating day to day living becomes possible with communal interactions among neighbors. The design encourages the will
to communicate. The architects used a flexible system of common spaces, some covered some opened, variable in sizes to foster such
relationships. There is a lounge at the ground level overlooking a garden, there is a library and study area on the second floor, a sitting
area with a kitchenette on the roof, and a swimming pool in the basement. These spaces are spread in different locations, some surface
on the façades, some internal between living units. This innovative idea has produced dynamic façades with multiple configurations,
all arranged inside a grid of concrete skeleton. The outer skin appears to be a juxtaposition of closed, opened and screened spaces,
arranged organically. This is more pleasing to the eye, compared to the standard boring repetition we see on apartment blocks. Yet,
again this is not just playful façades, but shows how a few families living inside enjoy a vibrant lifestyle with multilayers of social well-being,
far exceeding our current standards of just crossing our doorstep then shutting ourselves in.
The two winning projects are just the beginning. Searching for fresh ideas that have the capacity to improve our standards of living is not
easy, but more architects presenting their ideas in the Award will one day turn our current bleak panorama into a more pleasing one.
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جائزة ح�سن فتحي للعمارة 2012-2011
قامت مكتبة الإ�سكندرية باال�شرتاك مع جلنة العمارة باملجل�س الأعلى للثقافة بتنظيم جائزة املهند�س ح�سن فتحي للعمارة بهدف االرتقاء بالعمارة امل�صرية املعا�صرة وت�شجيع وتكرمي
املهند�سني املعماريني امل�صريني� .أقيمت الدورة الأوىل من اجلائزة عام  ،2009وكان مو�ضوعها "الهوية يف العمارة امل�صرية املعا�صرة"� ،أما الدورة الثانية اخلا�صة بعام  2010فقد تنوعت مو�ضوعاتها
حيث �شملت عدة جماالت معمارية ذات �أهمية خا�صة وهي :جائزة ح�سن فتحي مل�شروعات الإ�سكان املنخف�ض التكاليف لذوي الدخول املتو�سطة ،وذوي �أدنى الدخول يف املدن القائمة �أو
املدن واملجتمعات العمرانية اجلديدة ،وم�شروعات احلفاظ على الرتاث املعماري مل�شروعات احلفاظ والرتميم والتجديد و�إعادة اال�ستخدام ،والت�أليف املعماري والدوريات يف جماالت التخطيط
والعمارة والت�صميم الداخلي ،و�أخ ًريا جائزة ملجمل �إجنازات امل�سرية املهنية.
ومت هذا العام �ضم الدورتني الثالثة والرابعة من جائزتي ح�سن فتحي للعمارة للعامي  2011و  2012م ًعا ،وذلك نتيجة للظروف التي مرت بها م�صر عام  2011والتي كان من نتيجتها
ت�أجيل الإعالن عن نتيجة جائزة ح�سن فتحي للعمارة لعام .2011
كان مو�ضوع الدورة الثالثة من اجلائزة " :2011الإبداع املعماري ل�شباب املعماريني امل�صريني" ،وهي تهدف �إىل ت�شجيع �شباب املعماريني والتعرف على ر�ؤيتهم و�أفكارهم اخلا�صة بالعمارة
املعا�صرة يف م�صر ،و�إتاحة الفر�صة لهم لعر�ض ومناق�شة م�شروعاتهم املعمارية .وكانت �شروط التقدم جلائزة ح�سن فتحي للعمارة  2011كالتايل:
ممار�سا ملهنة الهند�سة املعمارية وال يزيد �سنه عن � 40سنة.
•�أن يكون م�صمم امل�شروع
مهند�سا معمار ًّيا م�صري اجلن�سية ً
ً
•�أن يكون املتقدم �إىل اجلائزة هو م�صمم امل�شروع.
•�أن يكون امل�شروع املقدم متمي ًزا معمار ًّيا �سوا ًء من حيث الر�ؤية �أو الفكرة املعمارية ،والتجاوب مع البيئة املحلية ،ا�ستخدام مواد البناء ب�شكل متميز،و جودة التفا�صيل املعمارية� ،أو �أي وجه
متيز �آخر يرتبط بالعمارة.
املقدم قد ح�صل على جوائز �سابقة.
•�أال يكون امل�شروع َّ
•ميكن للمتقدم اال�شرتاك ب�أكرث من م�شروع (بحد �أق�صى ثالثة م�شروعات).
•ال ي�شرتط �أن يكون امل�شروع قد مت تنفيذه.
•�أال يكون امل�شروع املقدم قد مت �إجنازه من خالل عمل املتقدم كمهند�س من �ضمن فريق عمل يف مكتب هند�سي معماري �أو �إن�شائي �أو ا�ست�شاري غري مكتبه اخلا�ص.
وو�ضعت اللجنة املنظمة بع�ض املعايري اال�سرت�شادية للتحكيم وهي �أن يكون امل�شروع متمي ًزا معمار ًّيا �سوا ًء من حيث الر�ؤية �أو الفكرة املعمارية والتجاوب مع البيئة املحلية �أو ا�ستخدام مواد البناء
ب�شكل متميز ،وجودة التفا�صيل املعمارية �أو �أي وجه متيز �آخر يرتبط بالعمارة.
�أما مو�ضوع جائزة ح�سن فتحي للعمارة لعام  2012فكان "م�شروعات التنمية املتكاملة" Cityscapes & New Comprehensive Developments؛ حيث ظهر يف ال�ساحة املعمارية
امل�صرية خالل العقود ال�سابقة نوعية جديدة من امل�شروعات املعمارية التي يتم �إن�شا�ؤها ،خالفًا للم�شروعات ال�صغرية املحدودة الت�أثري مثل املباين املنفردة �أو العمارات ال�سكنية �إىل م�شروعات
التنمية الكربى املتكاملة وال�شاملة .ظهر هذا النمط من امل�شروعات يف االمتدادات العمرانية للمدن القائمة مثل التجمع اخلام�س ،و�أي�ضً ا على املحاور املرورية الرئي�سية مثل طريق القاهرة -
الإ�سكندرية ال�صحراوي ،وطريق ال�سوي�س ،وحمور 26يوليو ،والطريق الدائري ،وطريق ال�ساحل ال�شمايل و�سواحل �سيناء والبحر الأحمر على �سبيل املثال ال احل�صر ،وكما ظهر �أي�ضا يف املدن
اجلديدة مثل مدينة � 6أكتوبر ،ومدينة ال�شروق ،ومدينة العا�شر من رم�ضان ،ومدينة ال�شيخ زايد وغريها.
ت�ضم هذه امل�شروعات التنموية الكربى وال�شاملة العديد من اال�ستعماالت واخلدمات واملرافق وتخدم عد ًدا كب ًريا من امل�ستخدمني .وتتنوع ا�ستخداماتها ما بني الأحياء ال�سكنية املتكاملة
 ،residential compoundsواملراكز التجارية الكربى واملجمعات الرتفيهية ،والأحياء الإدارية  ،business parksواملنتجعات ال�سياحية املتكاملة ومنها �أي�ضً ا امل�ؤ�س�سات التعليمية
الكربى.
تعمل هذه امل�شروعات ،بحجمها وتنوع خدماتها وعدد م�ستخدميها ،على جذب العمران وحتفيز التنمية العمرانية يف حميطها اجلغرايف وحول املحاور املرورية امل�ؤدية �إليها بحيث ترتك �أث ًرا ح�ضر ًّيا
 urban impactيعيد ر�سم خريطة التنمية العمرانية ويغري من النمط التخطيطي والعمراين للمناطق احل�ضرية املحيطة بها ون�سقها احل�ضري .cityscape
وعادة ما يكون مالك هذه امل�شروعات �شركات اال�ستثمار العقاري وم�ؤ�س�سات التنمية العمرانية الكربى �سوا ًء املحلية منها �أو االقليمية ،التي ترى يف هذه امل�شروعات املتكاملة الكربى فر�صة
جيدة لال�ستثمار يف جماالت الإ�سكان� ،أو التنمية ال�سياحية �أو املباين الإدارية �أو الرتفيهية والتجارية .لذلك ت�ستعني ب�أكف�أ و�أقدر املهند�سني املعماريني ومهند�سي تن�سيق املواقع ،وغريها من
التخ�ص�صات الهند�سية والإدارية والتنفيذية املختلفة لت�صميم و�إن�شاء وتنفيذ هذه امل�شروعات على م�ستوى معماري متميز وجذاب من حيث التخطيط العام ،والت�صميم املعماري ،وتن�سيق املوقع
العام ليحقق الأهداف التنموية والربحية والت�سويقية واالنتفاعية للم�شروع.
ونظ ًرا لأهمية هذه امل�شروعات يف التنمية العمرانية يف املدن امل�صرية القائمة وامتداداتها واملدن اجلديدة وت�أثريها على ت�شكيل البيئة العمرانية للمدن امل�صرية ،فقد ر�أت جائزة ح�سن فتحي للعمارة
�أن تتناول جائزة عام  2012هذه امل�شروعات بهدف التعرف على هذه امل�شروعات الكربى املتكاملة وتكرمي م�صمميها ،وذلك تقدي ًرا ملجهوداتهم يف تخطيط وت�صميم وتنفيذ هذه امل�شروعات
الكربى .وو�ضعت اللجنة املنظمة عد ًدا من املعايري اال�سرت�شادية للتحكيم مثل �أن يتالءم امل�شروع مع البيئة املحيطة به ،و�أن يكون امل�شروع نواة �أو حمف ًزا للتنمية العمرانية يف املنطقة املحيطة به،

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

و�أن يكون امل�شروع متمي ًزا تخطيط ًّيا ومعمار ًّيا من حيث الر�ؤية والفكرة التخطيطية واملعمارية والطابع املعماري وتكامل الت�صميم
املعماري مع الفراغات اخلارجية وعنا�صر تن�سيق املوقع العام .وكانت �شروط التقدم جلائزة ح�سن فتحي للعمارة  2012كالتايل:
مهند�سا �أو مكتب معماري م�صري.
•�أن يكون م�صمم امل�شروع
ً
•يكون املتقدم �إىل اجلائزة �إما املهند�س املعماري �أو املكتب امل�صمم للم�شروع �أو مالك امل�شروع.
•�أال يكون امل�شروع املقدم قد ح�صل على جوائز معمارية �سابقة.
•�أن يكون امل�شروع قد مت تنفيذه.
•�أن يقع امل�شروع يف جمهورية م�صر العربية.
•ميكن للمتقدم اال�شرتاك ب�أكرث من م�شروع (بحد �أق�صى م�شروعان).
•�أال يكون امل�شروع املقدم قد مت �إجنازه من خالل عمل املتقدم كمهند�س من �ضمن فريق عمل يف مكتب هند�سي معماري
�أو �إن�شائي �أو ا�ست�شاري غري مكتبه اخلا�ص.
و�أعلنت مكتبة الإ�سكندرية عن فتح باب التقدم بامل�شروعات املختلفة للجائزة لعام  2012و�إعادة فتح باب التقدم بامل�شروعات
جلائزة عام  2011يف جريدة امل�صري اليوم يوم � 2أغ�سط�س  2012وجريدة الوطن يوم � 22أكتوبر  ،2012وكذلك على املوقع
الإلكرتوين الر�سمي ملكتبة الإ�سكندرية .وحتدد يوم  4نوفمرب  2012لت�سليم امل�شروعات املتقدمة �إىل اجلائزتني .ومما ُيذكر �أنه قد
ّمت الإعالن عن جائزة عام  2011والتي مت ت�أجيلها ،يف جريدة الأهرام يوم  24يوليو .2011
�أُعلنت نتيجة جائزتي ح�سن فتحي للعمارة لعامي  2011و 2012م ًعا �ضمن فعاليات احتفالية كربى مبكتبة الإ�سكندرية �أقيمت
بها ندوة عن العمارة امل�ستدامة والعمارة اخل�ضراء يوم الثالثاء  4دي�سمرب  2012مبكتبة الإ�سكندرية .والتي �سبقها جل�سات جلنة
التحكيم يومي  2 - 1دي�سمرب .2012وفيهما قررت جلنة التحكيم منح اجلائزة الأوىل منا�صفة بني م�شروعني ومنح جائزتني
ت�شجيعيتني .وقد مت حجب اجلائزة اخلا�صة مب�شروعات التنمية املتكاملة لعدم توافقها مع املعايري والأهداف املرجوة للجائزة.
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The promoters of these projects are typically the larger real estate investment
companies and urban development organizations, whether local or regional, that
consider these comprehensive projects great opportunities for investing in the area
of housing, tourism, or business and entertainment centers. Therefore, they utilize
the most talented architects, landscape architects, and other engineering and
administrative specialists to design and realize these projects. The end result is not
only impressive in terms of general planning, architectural design, and landscaping
aspects, but also achieves the financial, marketing and developmental goals of
these companies.
Given the importance of these projects in developing and planning for the
expansion of existing and new Egyptian cities, and mitigating their impact on the
surrounding urban environment, this year, the Hassan Fathi Award for Architecture
will address these projects in order to highlight their importance and honor their
designers. Accordingly, the Hassan Fathi Award for Architecture has invited
these real estate investment companies, and Egyptian architects, to present their
projects in recognition of the efforts necessary to design, plan and execute these
projects.
The organizing committee proposed some guidelines for the jury in order to
evaluate submitted projects, such as that the project should be compatible
with the surrounding environment; the project should be the focus of, or would
contribute to the urban development of the surrounding environment; and finally,
the project should be distinguished in its planning aspects, aesthetics, architectural
design.
Conditions for Application for the 2012 Hassan Fathi Award:
1. The designer of the project must be an Egyptian architect, or an Egyptian architectural firm.
2. The applicant for the prize must be the designer of the project, the designing firm, or the owner of the project.
3. The submitted project should not have received previous awards.
4. The project must have been implemented.
5. The project must be located in Egypt.
6. The applicant may participate in, and present up to two projects for consideration, though each must be presented in a separate
application.
7. The project must be architecturally distinctive in terms of its aesthetics, concept compatibility with the local environment remarkable
use of construction materials quality of architectural details or any other distinguishing feature associated with architecture.
8. The presented project cannot have been completed by the applicant as part of a team in an architectural or consultant office other
than his/her own.
The Library of Alexandria announced the opening of the 2012 Award and the resubmission of the 2011 Award in public newspapers
Al Masry El Youm on 2 August 2012, and El Watan newspaper on 22 October 2012. as well as on the official website of the Bibliotheca
Alexandrina. The November 2012 was set as the final day for the submission of projects. Forty-two projects from thirty applicants were
submitted for the 2011 Award, and 7 projects from 5 applicants were submitted for the 2012 Award.
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The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012
The Architectural Creativity of Young Egyptian Architects

The Bibliotheca Alexandrina and the Architectural Committee of the Supreme Council of Culture announced the 2011 Hassan Fathi
Award for Architecture. The Hassan Fathi Award for Architecture seeks to promote contemporary Egyptian architecture, spread
cultural awareness of Egyptian architecture and its importance in society, and encourage and commemorate contemporary Egyptian
architects.
The first cycle of the Award was announced in 2009 with the subject of “Identity of Contemporary Egyptian Architecture”. The second
cycle in 2010 covered many diverse subjects such as low cost housing, conservation of architectural heritage, architectural publications
and a life-time achievement award.
This year, the two cycles of 2011 and 2012 have been combined together due to the latest political events in 2011 that resulted in the
postponing of the 2011 cycle which was entitled “The Architectural Creativity of Young Egyptian Architects”. The focus of the 2011 award
was the “Architectural Creativity of Young Egyptian Architects” to encourage young architects and be acquainted with their visions and
ideas, in addition to offering a forum for presenting and discussing their architectural projects
Conditions for Application for the 2011 Hassan Fathi Award:
1. The designer(s) of the project must be an Egyptian architect, currently working as an architect, and whose age is no more than
40 years on 1 October 2012.
2. The applicant must be the designer of the project (he/she must present proof).
3. The project must be architecturally distinctive, in terms of its aesthetics, concept, compatibility with the local environment, remarkable
use of construction materials, quality of architectural details, or any other distinguishing feature associated with architecture.
4. The submitted project cannot have received previous awards.
5. The applicant may participate in, and present up to three projects for consideration, though each must be presented in a separate
application.
6. The project need not be already implemented at the time of submission.
7. The presented project cannot have been completed by the applicant as part of a team in an architectural or consultant office other
than his/her own.
The organizing committee proposed some guidelines in order to evaluate submitted projects, such as that the project has to be
architecturally distinctive either in concept or in notion; the project has to be responsive to the surrounding environment, it must show
distinction in architectural details and craftsmanship, sensual use of building materials, or any other related aspect of distinction in
architecture.
The 2012 Award focused on “New Comprehensive Developments and Cityscapes”. Over the past few decades, a new form of
architectural design has appeared on the Egyptian architectural scene, which, unlike the limited nature of individual buildings or
residential apartments, entails comprehensive development projects. These new projects grew out of the expansion of urban centers
such as New Cairo; and along the major traffic routes, such as the Cairo–Alexandria Desert Road, Suez Road, 26 July Road, the Ring
Road, the North Coast Road, and the Sinai and Red Sea Roads, among many others. This new form of design has also appeared in new
cities such as 6th of October City, Shorouq City, 10th of Ramadan City, and Sheikh Zayed City, among others.
These comprehensive development projects include a number of services and facilities that sustain a large number of users. These
projects take the form of residential compounds, business parks, entertainment centers, and tourist resorts, as well as large educational
institutions.
Given their size and the variety of services offered, these projects work to attract urbanization and stimulate urban development in
the region and surrounding traffic hubs. Thus, these projects have an urban impact by redrawing the map of urban development, and
changing the pattern of urban development and the surrounding cityscape.
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جلنة التحكيم

مدير مكتبة الإ�سكندرية
�إ�سماعيل �سراج الدين
�أ�ستاذ العمارة ،ق�سم العمارة كلية الهند�سة والت�صميم البيئي،
عبا�س يحيى
الأكادميية العربية للهند�سة والتكنولوجيا والنقل البحري  -الإ�سكندرية
عبد الفتاح املو�صلي	�أ�ستاذ العمارة  -كلية الهند�سة – جامعة الإ�سكندرية
علي ر�أفت		�أ�ستاذ العمارة  -كلية الهند�سة – جامعة القاهرة
		�أ�ستاذ العمارة  -كلية الهند�سة – جامعة القاهرة
دليلة الكرداين
اجلامعة التقنية يف كاتالونيا � -إ�سبانيا
		
�إنريك الوراخ
		�أ�ستاذ العمارة  -كلية الهند�سة – جامعة م�صر الدولية
خالد ع�صفور
مدير الأبحاث يف مركز  CNRSفرن�سا
		
مري�سيد�س فوليه
		�أ�ستاذ العمارة -كلية الهند�سة – جامعة الإ�سكندرية
م�صطفى العربي
مهند�س معماري
		
را�سم بدران
ممثل عن جلنة امل�سابقات -ال�شعبة املعمارية -نقابة املهند�سني امل�صريني
		
�سمر �شلبي
رئي�س احتاد املعماريني امل�صريني
�سيف اهلل �أبو النجا
م�ؤ�س�س World Architecture Community
�سوها �أوزكان
من�سق اجلائزة:
�صالح زكي
حممد عو�ض

�أ�ستاذ العمارة  -جامعة الأزهر
�أ�ستاذ العمارة  -جامعة الإ�سكندرية
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جائزة ح�سن فتحي للعمارة 2012 – 2011
تقرير جلنة التحكيم

تقرير جلنة التحكيم

الإ�سكندرية 2 ،دي�سمرب 2012
�إ�سماعيل �سراج الدين (رئي�س اللجنة)
عبا�س يحيى
عبد الفتاح املو�صلي
علي ر�أفت
دليلة الكرداين
�إنريك الوراخ
خالد ع�صفور
مري�سيد�س فوليه
م�صطفى العربي
را�سم بدران
�سمر �شلبي
�سيف اهلل �أبو النجا
�سوها �أوزكان
يف يو َمي  2 ،1دي�سمرب  2012اجتمع �أع�ضاء جلنة التحكيم املذكورين �أعاله لتقييم امل�شروعات
املقدمة جلائزة ح�سن فتحي للعمارة لعام  2011بعنوان "الإبداع املعماري ل�شباب املعماريني
امل�صريني" وجائزة عام  2012بعنوان "م�شروعات التنمية املتكاملة" ،وبعد املداوالت
واملناق�شات جاءت قرارات جلنة التحكيم كالتايل:
جائزة الإبداع املعماري ل�شباب املعماريني امل�صريني
يتم منح جائزتني تقديريتني �إىل ٍّ
كل من:

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

م�شروع امتداد متحف جو�ستا �سريااليو�شوي�س
منحت جلنة التحكيم اجلائزة التقديرية �إىل هذا امل�شروع لأن امل�صمم املعماري
تفهم مادية الغالف اخلارجي وقام بخلق انتقال رقيق بني املبنى القدمي القائم
واملُ�ش َّيد من الطوب �إىل كيان �آخر معا�صر م�ستخد ًما اخل�شب كمادة بناء
طبيعية .وا�ستخدم امل�صمم اخل�شب كغالف خفيف مل�شروعه مما مينح املبنى
جوه ًرا خال ًدا .ويعالج امل�شروع م�شكلة �شائعة يف م�صر وهي التعامل مع
املباين القائمة من خالل خلق ت�صميم امتداد متناغم مع املتحف القدمي
مماثل له يف الأبعاد واالرتفاع واللون ومواد البناء .واملبنى اجلديد لي�س ن�سخة
من املبنى القدمي ولكنه �إ�ضافة عقالنية ت�ستجيب لل�سلوك البيئي.
بيت ال�سحيمي 2011
منحت جلنة التحكيم جائزة تقديرية لهذا امل�شروع ب�سبب تفهمه للمنازل
العثمانية يف القاهرة .وجود املقعد املت�صل بالفناء الداخلي كان من ال�سمات
الرئي�سية يف املنازل التقليدية التي مت �إحيا�ؤها يف الت�صميم املقدم ،ومت حتقيق
ذلك من خالل التداخل بني الفراغات املفتوحة متعددة الطبقات التي توفر
ظروفًا بيئية ومناخية �أف�ضل ،وحتقق التفاعل والتوا�صل االجتماعي القوي
بني �أفراد العائلة .وجاءت املح�صلة النهائية لت�صميم الكتل والفراغات موفرة
إح�سا�سا بالب�ساطة من اخلارج والإثارة والتعقيد والديناميكية من الداخل.
� ً
هذا التناق�ض املزدوج بني الفراغات اخلارجية والداخلية ي�سرتجع القيمة
احلقيقية يف الت�صميم املعماري للمنزل التقليدي وهو من ال�صعب وجوده يف
الت�صميمات املعمارية املعا�صرة.
منح جائزة ح�سن فتحي للعمارة منا�صفة بني امل�شروعني التاليني:
�إ�سكان بيئي اقت�صادي
منحت جلنة التحكيم اجلائزة لهذا امل�شروع لالبتكار يف ت�صميم الق�شرة
اخلارجية للم�سكن الذي يعترب عن�ص ًرا ها ًّما يف املجتمعات احل�ضرية يف
املنطقة .مت يف هذا املبنى اال�ستخدام الكثيف للنوافذ اخل�شبية وامل�شربيات
والتي تعمل كق�شرة خارجية ومتنف�س باملناطق احلارة الرطبة كما كانت يف
العمارة التقليدية .ومع ذلك� ،أ�صبحت هذه املعاجلات مهملة يف الوقت
احلا�ضر مما �أدى �إىل �أن تعاين منازلنا من تعر�ض واجهاتها الزائد لأ�شعة
ال�شم�س احلارقة .ال يقوم امل�شروع فقط ب�إعادة �إحياء هذه التقاليد ولكنه �أي�ضً ا
يبتكر يف تطويرها يف �سياق التكنولوجيا احلديثة .النتيجة النهائية لذلك هي
غالف وظيفي بيئي ويف نف�س الوقت ذو مظهر حديث وديناميكي� .إ�ضافة
�إىل الغالف اخلارجي ،قام املهند�س املعماري بت�صميم �أفنية �صغرية مفتوحة
تعمل على جتميع ن�سيم الرياح مع الفتحات اخل�شبية مما ي�ضيف راحة حرارية
للفراغات املعي�شية .هذه التدابري البيئية الظاهرة للعامة حتول بقوة املمار�سة
املعمارية �إىل نوعية وجودة معمارية �أف�ضل.
دور  -منزل عائلي
منحت جلنة التحكيم اجلائزة لهذا امل�شروع لأنه قدم تف�س ًريا منا�س ًبا ملفهوم
املنزل العائلي يف �صورة عمارة �سكنية .الت�صميم املعماري يعك�س التقاليد
املحلية اخلا�صة بنمط احلياة املجتمعية الذي ينت�شر يف املجتمعات التقليدية
وغري الر�سمية .يظهر يف هذا النوع من املجتمعات الو�ضوح والب�ساطة يف
الت�شكيل يف عر�ض نظام مركب مكون من عنا�صر خمتلفة يف �إطار الهيكل
الإن�شائي اخلر�ساين للمبنى .والنتيجة النهائية هي نظام ي�سمح باال�ستخدام

املرن للم�ساحات والفراغات التي تتغري يف كل طابق وكل ركن وفقًا لنمط
احلياة العائلة .ويظهر يف هذا الإطار التجاوب مع االعتبارات املناخية من
خالل الأفنية ذات الطبقات املتعددة املت�صلة ب�أتريوم مركزي والذي �ضم
ال�سلم الرئي�سي .هذا الأتريوم يعمل كملقف للرياح التي تخدم جميع
الوحدات ال�سكنية التي حتيط به .وقد خلق التنوع يف اجلمع بني الكتلة
والأفنية ن�صف املفتوحة غالفًا خارج ًّيا ديناميك ًّيا يحرتم تفرد الأ�سر التي
تعي�ش م ًعا ،ويف نف�س الوقت يحقق التكامل العام للمبنى .هذه النوعية من
املباين مفقودة يف املباين ال�سكنية املعا�صرة.
دورة عام  2012واخلا�صة مب�شروعات التنمية املتكاملة
ر�أت جلنة التحكيم عدم اختيار �أي من امل�شروعات املقدمة لنيل اجلائزة
لأنها تعك�س االجتاه الت�صميمي احلايل للحركة املعمارية لهذه النوعية من
امل�شروعات يف املنطقة والتي ال تتفاعل مع املجتمع املحلي وال حتقق البيئة
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية امل�ستدامة .هذه االجتاهات ال تعك�س
معايري الطابع املعماري �أو الت�صميم احل�ضري التي يجب و�ضعها كمثال
لأجيال املهند�سني املعماريني ال�شباب .قرار جلنة التحكيم بحجب اجلائزة
هو مبثابة ر�سالة �إنذار �إىل ممار�سي مهنة العمارة �أن الوقت قد حان ملواجهة
حتديات االجتاهات امل�ستقبلية املعمارية ،و�أن يكون لهم موقف �أكرث ا�ستجابة
الحتياجات املجتمع والبيئة.
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Following discussions the decisions came as follows:
For Architectural Creativity of Young Egyptian
Architects two mentions were awarded
Gosta Serlachius Museum Extension
The Jury gave a mention award for this project
because the architects understood the materiality of
the outer skin by creating a fine transition between
the existing old building made of bricks to something
which is more contemporary, yet still using wood as
a natural material. The wood is seen as screen for
the building giving it a timeless essence. The project
addresses a common problem in Egypt that deals
with contextual design by creating a harmonious
extension to the old Museum giving it similar height,
color and material. It is not a direct copy but logical
addition that responds to environmental behavior.
Bayt al-Suhaimi
The Jury gave a mention award for this project
because of novel interpretation of Ottoman houses
of Cairo. The presence of maq’ad connected with
the central courtyard, was a main feature in the
traditional house that was revived in the design
through the interlocking of multi-layered open spaces
that promotes better environmental conditions
and strong social interaction between members of
the same family. The final result is a juxtaposition of
solids and voids giving a strong sense of modesty
from outside, and dynamic exciting complexity from
inside. This double contradictory theme between
external and internal spaces captures the true value
in traditional design that is hardly present in current
practice.
The Hassan Fathi Award was shared equally between
two projects:
Economic Environmental Housing (Oxygen House)
The Jury gave the prize for the innovative skin of the
dwelling, which is significant for urban societies in the
region. The use of heavy wooden shutters that act as
a breathing skin for hot humid regions can be found in
traditional architecture. However, such practice has
been neglected in modern times leaving our dwellings
suffering from excessively exposed façades to the sun.
The project not only revives such tradition, but also
innovates it in the context of modern technology. The

end result is an environmentally functional skin with
a social validity, and, in the same time, modern and
dynamic in appearance. In addition to the skin, the
architect introduced, in the center of the building,
small open courtyards which promote wind breeze
together with the shutters thus adding comfort to the
living spaces. Such environmental measures, which
are so highly visible to the public, can improve current
practice.
Dowr Family House
The Jury gave the prize to this project because
it is a reinterpretation of multifamily living in an
apartment block. The design reflects a local tradition
of communal lifestyle often seen in traditional and
informal settlements. This type of settlement presents
clarity in its morphology showing a composite system
of using different components within a concrete
skeleton. The end result is a flexible system of space
usage that changes on every floor and every corner
according to family lifestyle. In this process, response
to climatic considerations is evident through the
multi-layered courtyards connected to a central
atrium that includes the staircase. This atrium behaves
as a wind catcher that serves all the surrounding
apartments. The variety achieved in combining the
living mass with semi-open courtyards has created a
dynamic skin that respects the individuality of families
living together, yet maintaining an overall integrity for
the whole building. Such quality is missing in standard
apartment blocks today.
For the 2012 cycles: New Comprehensive
Developments and Cityscapes. The Jury decided not
to designate any of the projects for the award because
they reflect the current trend in the region that does
not engage with the immediate local community
and does not lead to a sustainable socio-culturaleconomic environment. Such trends do not reflect
an architectural character or urban design qualities
that can set the standard for young generations of
architects. The Jury’s decision of concern should send
a message to local practice that it is time to redirect
future trends towards a more responsive attitude to
the community and the environment.

16

17

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

JURY REPORT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ismail Serageldin
Abbas Yehia
Abdel Fattah El Mously
Ali Raafat
Dalila El Kerdany
Enric Llorach
Khaled Asfour
Mercedes Volait
Mostafa El Arabi
Rasem Badran
Samar Shalaby
Seif Allah A. Alnaga
Suha Ozkan

On 1 and 2 December 2012, the above-mentioned Jury convened
to evaluate the projects presented for 2011 (Architectural Creativity
of Young Egyptian Architects) and 2012 cycle (New Comprehensive
Developments and Cityscapes)
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2011 الفائزون جبائزة حسن فتحي للعمارة
The Hassan Fathi Award for 2011
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�إ�سكان اقت�صادي بيئي
المصمم  :محمد مختار  -يسري حسن

موقع المشروع :المملكة العربية السعودية
الهدف من امل�رشوع هو خلق بيئة معمارية تهدف �إىل بناء م�ساكن ذات مقومات اقت�صادية
التكلفة وفقًا للمعايري الهند�سية املعتمدة.
يقع امل�رشوع يف اململكة العربية ال�سعودية على م�ساحة �أر�ض تبلغ حوايل  312م ًرتا
مرب ًعا.
النواحي المعمارية:
الهوية:
م�ستوحى من الرتاث العربي؛ وهو ما يت�ضح بقوة يف العالقات بني
ت�صميم هذا امل�رشوع
ً
الفراغات ومعاجلة الواجهات اخلارجية التي ا�ستخدم فيها فكرة نظام امل�رشبيات ملا لها من
مزايا عديدة من �أهمها توفري اخل�صو�صية واملعاجلة البيئية.
الفكرة التصميمية:
تعتمد الفكرة يف الأ�سا�س على التفاعل مع البيئة املحيطة باملبنى وخلق غالف خارجي متفاعل
قادرا على حماية املبنى من امل�ؤثرات اخلارجية� ،أما
مع العوامل املحيطة به؛ بحيث يكون ً
يف اجلزء الداخلي فكان االهتمام ب�إيجاد عن�رص رئي�سي ي�ؤثر على البيئة الداخلية للمبنى من
�أجل �أن ي�صبح املبنى �صحيًّا ي�سهل التحكم به؛ لذا مت ت�صميم فناء داخلي بارتفاع الدورين
يف و�سط املبنى يعمل على الربط الب�رصي بني الطابقني الأر�ضي والأول ،والذي ي�ساعد
أي�ضا على تلطيف درجة احلرارة والتخفيف منها داخل املبنى.
� ً
مت ت�صميم الغالف اخلارجي للمبنى بحيث تكون لديه القدرة على التحرك يف عدة �أو�ضاع
خمتلفة وهي:
و�ضع �أفقي لعمل جمموعة من املظلَّالت يف املبنى ولت�رسيع حركة الهواء �إىل الداخل.
و�ضع مغلق متا ًما بحيث يحمي املبنى من �أية عوامل جوية مثل الرياح ال�شديدة
والعوا�صف.
اً
و�ضع مفتوح يف و�ضع ر�أ�سي بحيث يلقي ظالل ذاتية على املبنى وت�رسيع حركة الهواء
�إىل الداخل.
نظام حجب أشعة الشمس:
تتكون الوحدة البنائية من ثالثة �أجزاء :جز�أين م�صمتني،واجلزء الثالث م�صنوع من
الزجاج املزدوج الذي يحتوي على طبقتني من الزجاج وبينهما فراغ مملوء بغاز النيرتوجني
العازل.
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واجهات
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Elevations

2012-2011 جائزة حسن فتحي للعمارة
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Construction

The construction process has three steps. It starts with establishing the fixed
steel columns, then the floor slabs, and finally the built-up window units. All are
prefabricated units from Etalbond (known for its toughness and light weight, and
reduced use of aluminum by using it only for the outer cover while inside the panels
are padded with foam). The floor slabs are made of reinforced concrete, while
the upper roof slab is from light concrete. The inner court columns carry the slabs
loads.

Environmental aspects
Building envelope
The building envelope is designed to be able to move into three positions :
• Opened vertically to cast shade on the building, and create more space for air
movement inside.
• Completely closed to protect the building from climatic changes as storms.
• Opened horizontally to provide self-shading, and accelerate air movement
inside the building.

Sun blocking system
The built module consists of three parts: two opaque parts, and one part made of
double-glazed glass with nitrogen in between. Nitrogen absorbs thermal energy
that comes from sunrays and emits a low quantity of it, helping to keep the inner
space cool.

Ventilation system
امل�سقط الأفقي للدور الثاين

Air movement depends on two or more inlets and three outlets that create
continuous movement of air. The site was designed to allow air to pass through
green areas and trees inside and outside the building on the eastern and northern
parts to filter the air.

قطاعات
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Economic Environmental Housing

Designed by: Mohamed Mokhtar Abdallah Mahmoud, Yousri Hassan Mohamed Khalil
Location: Kingdom of Saudi Arabia
The project aim was to create an architectural
space designed with low cost elements and in
accordance
with
the approved
engineering
standards. The project is located in the Kingdom of
Saudi Arabia, on a land plot with an area of 312.5 m2.
The proposed number of residents per unit is a family
of 6 persons. The building codes restrict the built-up
area to 60%, and height not to exceed two-and-a-half
floors, and the setback from neighboring buildings is
one meter from the sides, and 3 m from the street.

Architectural aspects
Identity
The design is inspired from Arabian heritage which is
evident in the shape and the treatment of elevations
which are taken from oriels that provide privacy.

Concept brief
To deal with the surrounding environment that
affects the building, creating an interactive building
envelope to protect it from the environmental factors,
internally creating a space that has a healthy and
well-controlled environment.
The design aimed to create a central double height
space that makes visual contact between the ground
and the first floor, and also helps to cool the inner
space.

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

امل�سقط الأفقي للدور الأول
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دور – مبنى �سكني عائلي

المصمم :محمد محمود الفندي  -أحمد عمر عبد اهلل
موقع المشروع :القاهرة الجديدة – التجمع الخامس

"مبنى �سكني" عائلي لأربع �أ�رس جتمعها روابط تراحمية جتعلها راغبة يف �أن تعي�ش يف مكان واحد.
وامل�رشوع يتعر�ض حلل معادلة هامة وهي ر�سم احلدود الفا�صلة بني اخل�صو�صية الكاملة لكل �أ�رسة وبني
تفعيل مبد�أ امل�شاركة والتفاعل العائلي يف الفراغات املجمعة باملبنى ،وكل ذلك يف �إطار من التعبري
املعماري الذي يغلّب البعد الإن�ساين للمبنى.
امل�رشوع موجه لفئة الأهايل املتحررة من اجلري وراء هام�ش الربح فهي لي�ست الهيئات اال�ستثمارية
التي طغت فيها التجارة على العمارة ،كما �أنها بعيدة عن البريوقراطية فهي لي�ست امل�ؤ�س�سات
احلكومية متوا�ضعة الأداء والإنتاج؛ فهي فئة ت�شجع امل�سكن الذي يرغب يف التمرد على الواقع
امل�شوه.
املعماري ّ
من مميزات تلك الفكرة �أنها تنبع من مبد�أ "�أن ال�ساكن قبل ال�سكن" و"اجلار قبل الدار" (كالعائلة
وال�صحبة) ولي�س العك�س يف الأ�سلوب احلكومي �أو التجاري ،بالإ�ضافة �إىل �أنها جتربة ي�سهل انت�شارها
عرب (�شبكة العالقات االجتماعية) فهي موجهة يف عمق املجتمع نف�سهة بدون �أي �أطراف �سيادية يف
املعادلة.
امل�سقط الأفقي للجزء املبني عبارة عن مربع طول �ضلعه 19.5م مكون من دور �أر�ضي وثالثة �أدوار
بالإ�ضافة �إىل بدروم و�سطح ،ويتكون من:
•�أربع وحدات �سكنية مب�ساحة 145م ًرتا مرب ًعا ،م�ضاف �إليها "فناء خا�ص" مب�ساحة  36م ًرتا
مرب ًعا ،به خ�صو�صية تامة لكل وحدة .الطابق الواحد به وحده �سكنية واحدة عبارة عن �ضلعني
بينهما زاوية  90درجة ،وبارتفاع الطوابق تتحرك كتلة الوحدة ال�سكنية لت�أخذ �ضلعني �آخرين
يف اجتاه دوران عك�س عقارب ال�ساعة حمورها هو منت�صف املبنى الذي يقع به "ال�سلم الرئي�سي"
وتتكون من فراغات �أخرى بخالف الوحدات ال�سكنية منها فراغان بارتفاع دور واحد �أو مثلهما
بارتفاع دورين والتي ت�ستخدم كفراغات جممعة لأهل البيت.

امل�سقط الأفقي للدور املتكرر

Typical Floor Plan

"م�ضيفة رئي�سية" وتقع يف الدور الأر�ضي و�أمامها حديقة  -و�صالة عرو�ض ب�شا�شة كبرية
• • َ
ومدرجات بارتفاع دورين يف الدور الأول بالإ�ضافة �إىل مكتبة كبرية بدور ميزانني ومكاتب
للمذاكرة يف الدور الثاين  -و�صالة �ألعاب يف الدور الثالث بها �ألعاب وبلياردو� ..إلخ -بالإ�ضافة
أي�ضا غرفة ال�ستقبال
�إىل دور ال�سطح الذي يحتوي على قعدات مظللة ومطبخ ومكان لل�شوي و� ً
أخريا البدروم به حمام �سباحة و�صالة "جيم" وحديقة كبرية – ويراعى يف كل ما
ال�ضيوف  -و� ً
�سبق توافر اخلدمات الالزمة مثل احلمامات وغريها.
فكرة " ُدور" قائمة على �أن )ا�ستقالل كل وحدة �سكنية بخ�صو�صيتها التامة تعترب احلد الأدنى من
الفل�سفة ال�سكنية التي يطمح �إليها امل�صمم(؛ فامل�رشوع قائم على فكرة تنوع الفراغات بني الفراغات
�شديدة اخل�صو�صية وبني تلك التي ا�ستوعبت فكرة امل�شاركة بني �أهل البيت وبع�ضهم البع�ض وبذلك
ي�صبح املبنى يف النهاية وحدة جمتمعية متكاملة.
الواجهات اخلارجية للمبنى تقر�أ بها لغة معمارية خا�صة تخت�ص باملناطق احلارة اجلافة فالواجهة تتك�رس
عليها �أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة وت�سلمها للفراغات الداخلية �ضو ًءا دون حرارة بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام
أي�ضا تفا�صيل خا�صة لل�شبابيك وطريقة
ال�شي�ش بتكوينات وت�شكيالت متنوعة بكامل الواجهات،وجند � ً
التعامل مع الهواء البارد وال�ساخن وعالقتها باخلارج من حيث الر�ؤية واخل�صو�صية للداخل ويغلب
عليها جمي ًعا مبد�أ االختيارية بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام مالقف الهواء ومراعاة حركة الهواء الداخل
واخلارج من املبنى.
يعتمد املبنى على فكرة "ال�رصاحة الإن�شائية"،فاملبنى يتكون من هيكل خر�ساين ظاهر والطوب يف
كامل املبنى بدون ت�شطيب حمارة ودهان ون�ستخدم نوعني من الطوب؛ الأول طوب �أحمر وهذا
للوحدات ال�سكنية من اخلارج وما �سوى ذلك فهو طوب �أبي�ض بت�شكيالت خمتلفة ويف دور ال�سطح
يظهر اخل�شب كعن�رص �إن�شائي"الربجوالت".

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

Ground Floor Plan
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Recreational spaces include: “madyafa” guestroom on the
ground floor connected to a front garden and a stepped double
height lounge with a large screen, as well as a large library on the
mezzanine, and study areas on the second floor. A gym is located
on the third floor. The roof becomes a livable space with shaded
seating areas, and a kitchen, in addition to a guestroom. Finally,
the basement has a swimming pool.

The idea of “dowr”, based on the absolute independence of each
unit, is considered the basic idea that inspires the whole building. The
project is based on the idea of the spaces between the private spaces,
and those that permit participation between all residents of the house,
creating a building which is an integrated community-based unit.
The external façades of the building reveal the language of architecture
suited to countries of warm and dry climate. Direct sunlight is broken
along the façade, allowing only indirect light in without any heat
transfer. In addition to the use of different configurations of wooden
louvers, windows were designed to deal with cold and hot air, their
external form in terms of visibility and providing privacy.
The building relies on the idea of exposing the real construction elements.
Thus, it is composed of fair façed concrete structure and has a high
quality brick without finishing. Two types of bricks were used; first mud
bricks: 6 × 12 × 24 cm for the housing units, and everything else is built
in white bricks with the dimensions 10 × 10 × 20 cm. Different formations
are designed as shown on the façades and perspectives. As for the
roof, wood is used as a construction material for pergolas.
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Family Housing

Designed by: Ahmed Omar Abdalla,
		
Mohamed Mahmoud El-Findy
Location: New Cairo
The project is composed of residential building accommodating four
socially linked families in a so-called “Family House”.
This specific social configuration imposes its requirements where different
variables have to be resolved. For instance, providing privacy for each
family, for the specific spatial needs of each family; and on the other hand,
providing common gathering spaces to motivate the principle of social
participation and interaction. These social variables reflect a dimension,
beyond architectural ones, that is usually ignored in the design processes,
which is the human dimension.
On the contrary of the strategies of governmental or investment
institutions, this concept reflects the principle of «residents before
residence». It is worth mentioning that this concept could easily be spread
through today’s social internet networks, because it is mainly oriented to
individual people and not to organizational entities or authorities.
The architectural plan is a square of 19.5 m length, consisting of a ground
floor, three upper floors, in addition to a basement and roof. Described
as follows :
•

Residential spaces: four residential units with an area of 145 m2 in
addition to a private courtyard for each unit with an area of 36 m2. Each
floor consists of one residential unit between two perpendicular sides,
As the floors get higher, the residential mass rotates anticlockwise
pivoting around the center of the building where the main stairs are
located. The rotation of the residential mass creates extra spaces that
might be one or two floors high, used as common gathering spaces
for the inhabitants.
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امتداد متحف جو�ستا �سريال�شيو�س
المصمم :مكتب كونتراست
مازن عبد الكريم – تامر نادر)

ديزاينز:

(كريم

محمود

–

موقع المشروع :مانتا  -فنلندا
هدفت امل�سابقة الدولية لت�صميم امتداد ملتحف جو�ستا �سريال�شيو�س ،املنظمة من قبل
م�ؤ�س�سة جو�ستا �سريال�شيو�س للفنون بفنلندا �إىل �إيجاد حل ت�صميمي يتوافق مع البيئة
الطبيعية والثقافية املميزة للمتحف ،ويف نف�س الوقت يكون هذا احلل ذا �إمكانيات
وظائفية متميزة وكذلك تكلفة معتدلة.
ومت و�ضع الربنامج املعماري لهذا االمتداد من قبل املنظمني ليحتوي كلاًّ من قاعات
املعار�ض امل�ؤقتة واملعر�ض الدائم ،وقاعات للم�ؤمترات ،ومكاتب �إدارية ،ومطعم
جديد ،كما يحتوي على بهو مدخل جديد ي�ضم خدمات املدخل وحجز التذاكر.
تعترب �إ�ضافة مبنى جديد �إىل �أحد املباين القائمة من �أكرث العمليات الت�صميمية التي
ت�شكل حتد ًيا بالن�سبة للمعماري ،حيث �إن تلك املباين �أ�صبحت ت�شكل جز ًءا من
الرتاث احلي للمجتمع .ويف ظل التغيري احلايل امل�ستمر يف هوية وتكوين املجتمعات
دور �أكرب يف العمليات الت�صميمية التي تعتمد ب�شكل
املعا�رصة� ،أ�صبح للمعماريني ٌ
�أ�سا�سي على الدرا�سة الدقيقة للبيئة والو�سط املحيط من كافة النواحي الفراغية
واالجتماعية وكذلك البيئية .مت ت�صميم الكتلة امل�ضافة �إىل املتحف بحيث تتكون
من عدة عنا�رص ذات االرتفاعات املختلفة ،والتي مت دجمها جمي ًعا يف وحدة واحدة
ذات �أجزاء م�ستقلة ولكن متكاملة .ت�أتي فكرة خلق كتلة واحدة من عنا�رص م�ستقلة
كمحاكاة لطبيعة املوقع املحيط والذي ميكن اعتباره ككائن واحد �أو تكوين من
اجلزيئات املعمارية والنباتية التي تكونت مبرور الزمن.
�ساعد هذا املنطق الت�صميمي يف خلق م�ساقط �أفقية منتظمة ت�سمح بتداخل العنا�رص
املختلفة ذات الوظائف املتعددة خالقة جتارب فراغية متنوعة يف �أرجاء املبنى املختلفة.
فنجد العنا�رص الرئي�سية يف الربنامج الت�صميمي التي ت�شكل فراغات التجمعات
واالحتكاك املبا�رش مع اجلمهور قد نظمت يف اجلانب اجلنوبي للمبنى ،لال�ستفادة من
الإطاللة على املنظر اخلالب للبحرية والطبيعة املحيطة.
ً
�أما فراغات العر�ض فقد مت عزل الداخل عن اخلارج بالكامل خالقًا عاملا م�ستقلاًّ يف حد
ذاته .وعلى العك�س ي�أتي البهو الرئي�سي �شفاف ومنفتح على اخلارج ومتفاعل مع البيئة
املحيطة؛ مما يعطي جتارب فراغية متنوعة خالل الرحلة باملتحف.
يقف املبنى اجلديد بثقة منف�صلاً عما حوله؛ حيث ميتد �ضلعه ال�شمايل مبوازاة الطريق
الرئي�سي للمتحف ،وميتد املبنى يف الناحية الأخرى مبحاذاة املبنى القدمي يف اجتاه
البحريةً ،
مفتوحا ،ومن هنا حترتم و�ضعية املبنى بهذا ال�شكل ،حيث
تاركا ال�شاطئ
ً
الأ�شجار املنت�رشة باملوقع والتي تعد من العنا�رص القيمة لهذه البيئة.
�أما بالن�سبة لتوزيع الكتل ،فقد احتوى اجلزء الغربي من املبنى اجلديد على البهو
ال�شفاف الذي يحقق تواز ًنا بني الكتلة امل�ضافة اجلديدة واملبنى القائم للمتحف .وقد
احرتم ارتفاع قاعدة املبنى القائم ،فارتفع بهو املدخل اجلديد �إىل نف�س االرتفاع.
ومن خالل هذه املجموعة من القرارات الت�صميمية ،احرتم املبنى امل�ضاف املبنى
حوارا بني القدمي واحلديث .وخللق عالقة �أعمق مع املبنى القائم ،فقد
القائم خالقًا ً
مت تك�سية احلائط ال�رشقي للبهو بالطوب الأحمر يف حماكاة �شاعرية للمبنى القائم.
ومن هنا �أ�صبح البهو الرئي�سي هو الفراغ اجلامع للعنا�رص الفراغية املختلفة بني حائطني
إطارا يحتوي املنظر الطبيعي
متوازيني ذوي خ�صائ�ص مت�شابهة ،و�أ�صبحا ي�شكالن � ً
الذي يظهر من خلف احلائط اجلنوبي للبهو يف اجتاه البحرية.
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يتكون الغالف اخلارجي للمبنى ب�شكل عام من قواطيع �سابقة التجهيز من اخل�شب الطبيعي ،وذلك لي�س فقط لإعطاء حتكم
أي�ضا خللق عالقة ات�صال بني الكتلة والطبيعة املحيطة من حيث نوعية
�أف�ضل يف كمية وتوزيع الإ�ضاءة داخل الفراغات ،ولكن � ً
اخلامة ومظهرها وكذلك الدوران املتعمد واالختالل التلقائي يف �إيقاع و�ضع هذه القواطيع يفتت احلجم الكبري للكتلة كما يعطي
دائما للحركة اخلافتة مثله مثل الطبيعة املحيطة� .أما بالن�سبة للأ�سقف فقد مت عمل فتحات بالأ�سقف يف مناطق العر�ض
ً
انطباعا ً
لإدخال كمية منا�سبة من الإ�ضاءة الطبيعية .وذلك با�ستخدام وحدات �سابقة التجهيز لتلبية هذا الغر�ض .وقد مت ا�ستغالل باقي
م�سطحات الأ�سقف لرتكيب وحدات للطاقة ال�شم�سية مما يوفر للمبنى طاقة متجددة وم�ستدامة.
و�ضع هذا الت�صميم التكامل مع الطبيعة واملوقع املحيط هدفًا رئي�سيًّا للعملية الت�صميمة ملا ميثله هذا املوقع من قيمة عالية .فقد مت
و�ضع املبنى اجلديد يف املوقع بعناية بالغة بحيث ال ي�ؤثر على � ٍّأي من الأ�شجار والنباتات احلالية �إال يف حاالت حمدودة للغاية.
مبا�رشا بني ال�ساحة اخللفية للمتحف والبحرية عن
وكذلك مت خلق ات�صال مع املبنى القدمي من الدور الأول بحيث يظل االت�صال
ً
طريق املمر بني املبنيني .ومتتد �شبكة املمرات حتى ت�صل �إىل البحرية من اجلانب ال�رشقي ويتم مد اجل�رس �إىل اجلزيرة مرة �أخرى
كما كان موجو ًدا يف املا�ضي.
يعد هذا املبنى اً
فعال من �أوجه خمتلفة ،حيث جاءت كتلته املدجمة ب�أقل م�ساحة على �أر�ض املوقع وبالتايل ذات ت�أثري بيئي �أف�ضل.
ً
ومب�سطا مما ينعك�س ب�شكل مبا�رش على تكاليف الإن�شاء والتي كانت تعد �إحدى التحديات
وا�ضحا
كذلك �أتى النظام الإن�شائي
ً
الرئي�سية يف الت�صميم.
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New and Old
The new building stands confidently alone, with its northern border parallel to the service road, and
the building stretches down over the eastern slope, half way down to the Lake bay. Consequently,
the Museum extension building fully respects the disposition of existing plants that are one of the
greatest assets of the immediate context.
Regarding mass distribution, the eastern volume of the building houses the foyer, becoming the
central space of the complex aiming to achieve a volumetric balance with the Joenniemi Manor
(existing building). The height of its grounded brick base volume is respected, and the foyer rises
up to that point only. Accordingly, the “new” respects the “old” and establishes a dialogue with
it.
In order to establish a further relation to the Joenniemi Manor, the eastern wall of the foyer is also
rendered in brick. The foyer unites several independent spatial areas and frames them by the two
parallel walls made with the same material properties. The panorama is formed by nature itself,
as the southern envelope of the foyer is a massive glass wall facing the Lake. The combination
of the materiality of the brick, together with the massiveness of the walls on the one hand, the
unhindered view of the landscape on the other hand means that the foyer could be perceived
as a space that is a hybrid of city and landscape.

Envelope
Apart from glass windows, the rest of the outer surface of the building is made of prefabricated
vertical wooden blades. The blades not only provide a better control of natural light, but also
establish a better volumetric relation to the surrounding context. By distorting the surface, the
mass of the building becomes scale-less; therefore, its size is incomparable to other elements
in the landscape. The mass is abstract and created by irregular rhythms. The result is a rich and
dynamic building which has an appearance that is contemporary but also “light” enough not to
interfere with the existing architectural environment.
The roof is perforated in order to introduce the desired lighting for the exhibition spaces. The system
of roof openings consists of a single repetitive prefabricated element that allows the desired quality
of lighting into the exhibition spaces. The roof is also used as a productive surface as its large floor
area is used for planting photovoltaic panels that will ensure a clean and sustainable energy.

Landscape Integration
The integration of the building within the highly precious existing landscape was one of the major
concerns of the project. Thus, the existing topography is fully respected and the interventions
are minimal. The positioning of the building was done carefully, and with great respect for
the existing trees and only a few of them are to be relocated in case of construction. As the
connection between the Joenniemi Manor and the new building is established at their first floor
levels, the Museum extension footprint does not disturb the pedestrian path in the north-south axis
connecting between the central square and the Lake. The system of pedestrian paths is extended
to the eastern side of the site where the path ends at the water edge. The bridge that once
connected the island with the mainland is to be reconstructed and later integrated in the network
of pedestrian routes enabling visitors to enjoy unrestricted movement through the site.

Rationality
The building is rational and efficient in many ways. Firstly, it is the compact form of the building that
makes its ecological footprint very low. In that sense, the compactness guarantees an optimal
relationship between external surfaces and mass, while the very careful use of glazing (apart from
foyer), ensures effective thermal comfort and limited dispersion.
The structural system is clear and rather conventional, and its simplicity will potentially enable
a great reduction of building costs, an issue that is obviously very high on the agenda of the
foundation.
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Gösta Serlachius Museum
Extension

Designed by: Contrast Designs (Karim Hammouda, Mazin
Abdulkarim, Tamer Nader
Location: Manta, Finland
The international competition for the design of an extension for the Gösta
Serlachius Museum (Joenniemi Manor), organized by the Gösta Serlachius
Fine Arts Foundation, aimed at implementing a solution which is compatible
with its unique natural and cultural environment, as well as being functional
and feasible. Located in a fascinating site by a lake with a unique natural
landscape, the extension was to contain facilities for roaming exhibitions,
collections, conferences, and offices, as well as a restaurant with auxiliary
spaces. It was also to contain a new main foyer and ticket sales facilities with
auxiliary spaces.
At present, the process of the extension of museum buildings that are
considered to be built heritage is becoming one of the most challenging
tasks of contemporary architecture. As countries and societies are constantly
(re)identifying their historical and cultural resources, more and more architects
are being involved in design interventions that are based on careful studies of
the complexity of existing spatial, cultural and environmental contexts.
The proposed museum extension is envisioned to create new impulses to
scenery, art and architecture. The old and the new, the past and the present,
the then and now are all to be linked together in an innovative manner,
creating an extension to the institution that is to be at the center of the Nordic
art scene.

Basement Floor Plan

Ground Floor Plan

امل�سقط الأفقي للبدروم

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

Concept
The volumetric composition of the new building consists of components of
different heights that are connected as a whole that consists of individual
but well integrated parts. The idea was to make a whole out of elements with
reference to the present character of the immediate surroundings that could
be perceived as an ensemble of architectural and vegetal sedimentations
over time. Moreover, the densification of mass results in a compact form that
is highly advantageous in terms of ecology and therefore sustainability.
This rationale enabled an organizational plan where internal programmatic
applications are interwoven on many composition levels, thus allowing spatial
synergies of various intensities. The major programmatic strong points that are
a catalyst of public presence, apart from the exhibition spaces, are all oriented
towards the southern perimeter of the building where the panoramas on the
surrounding landscape are extraordinary.
In the exhibition spaces, the interior is concealed from the exterior thus
creating a world within itself. The foyer is widely open and orientated towards
the surrounding natural habitat, thus creating a duality of atmospheres that
are to be experienced by the museum visitors.

First Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الأول
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بيت ال�سحيمي 2011
المصمم  :سامر محمد عادل السياري

موقع المشروع  :كينج مريوط  -اإلسكندرية
يعتمد امل�رشوع يف فكرته الت�صميمية على ثالثة حماور رئي�سية:
•املحور الأول( :املحور االجتماعي) مت الو�صول ملبادئ عامة ل�صياغة م�سودة ت�صميمية تعرب عن
العائلة امل�رصية املعا�رصة بقيمها وتطلعاتها امل�ستقبلية ممثلة يف بيت العيلة اجلديد على م�ساحة 400
مرت مربع ب�شكل هند�سي مربع.
•املحور الثاين( :املحور التاريخي) متت درا�سة تطور البيت امل�رصي على مر التاريخ ،مع الوقوف
على البيوت الإ�سالمية التي كانت موجودة يف م�رص يف الع�صور الو�سطى و�أ�شهرها بيت ال�سحيمي؛
والتي كانت �أو�ضح مثال يعك�س ثقافة املجتمع يف ذلك الوقت ،ثم مت ا�ستخال�ص املعايري الت�صميمية
التي متت �صياغتها يف الت�صميم فيما بعد لت�شكل �صورة البيت امل�رصي املعا�رص.
•املحور الثالث( :املحور البيئي) مت ت�صميم البيت ليكون ذا اكتفاء ذاتي ،و�إنتاج كم �أكرب من
الطاقة التي يحتاجها البيت با�ستخدام �أحدث الو�سائل التكنولوجية لتوليد الطاقة من م�صادر الطاقة
املتجددة.
الفكرة الت�صميمية اال�سا�سية يف بيت ال�سحيمي  2011هو �إعادة �إحياء فكرة الرتاث امل�رصي ب�صورة
جديدة تنا�سب الع�رص لإبراز الهوية امل�رصية يف �صورة �أقرب ما تكون للتاريخ املعماري في�شعر م�ستخدم
الفراغ بنف�س التجربة الفراغية للبيوت الإ�سالمية ،والكال�سيكية ،ولكن مبظهر ع�رصي متنا�سب مع
�إمكانيات الع�رص وتطلعات الأ�رسة امل�رصية املعا�رصة.
بُني الت�صميم على بع�ض الأ�س�س الهامة يف العمارة العربية ،ومت دجمها مع بع�ض مكونات العمارة
احلديثة لتكون التجربة املعمارية "بيت ال�سحيمي  ،"2011البيت ذو االكتفاء الذاتي.
تصميم الظل:
يعترب ت�صميم الظل من �أهم عنا�رص العمارة العربية ،وقد مت نحت الكتلة يف و�سط الكتلة البنائية للمبنى
لتكثيف وجود الظل ومنح م�ستخدمي املبنى التربيد الطبيعي طوال العام ،ومنع الإبهار الناجت من �أ�شعة
ال�شم�س املبا�رش.
الكتلة الحرارية للمبنى:
متت مراعاة ا�ستقرار الكتلة احلرارية للمبنى ومقاومتها للتغري احلراري للبيئة املحيطة عن طريق ترتيب
نهارا وتدفئته ليلاً .
الكتل املختلفة للمبنى لتقلل من االنتقال احلراري لتربد املبنى ً
تقليل االنبعاثات الكربونية:
•عن طريق تقليل ا�ستهالك الطاقة الكهربية وذلك بزيادة امل�ساحات املظللة وفتح م�سارات للرياح
تتخلل البيت؛ وبذلك تقلل من درجات احلرارة وتزيد من التربيد الطبيعي؛ وبذلك ال يكون هناك
حاجة للتكييف ال�صناعي.
•املبنى م�صمم ليعك�س الإ�ضاءة غري املبا�رشة ويوجهها للداخل لتقلل من توهج الإ�ضاءة املبا�رشة.
االكتفاء الذاتي من الطاقة والغذاء:
•تعترب �أكرب ميزة للبناء يف املناطق ال�صحراوية يف م�رص وجود ال�شم�س الدائمة وال�سماء ال�صافية يف
�أغلب �أيام ال�سنة .فعند ا�ستخدام و�سائل الطاقة املتجددة ميكن احل�صول على طاقة كهربية يف
واحدا يف يوم كامل ،مع الو�ضع يف
حدود  8كيلووات للوحدة التي تبلغ م�ساحتها م ًرتا مرب ًعا
ً
االعتبار وجود الرياح والأتربة التي من املمكن �أن تقلل من كفاءة الوحدة ال�شم�سية.

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

•مت ت�صميم  39وحدة �شم�سية �أعلى ال�سقف ب�إجمايل م�سطح  39م ًرتا مرب ًعا
لتولد طاقة كهربية تفوق احتياج البيت نف�سه ولكن توجه لدعم احتياجات
�أعمدة الإنارة املحيطة بالبيت وبالتايل تقلل من االحتياج املتزايد من الطاقة
يف م�رص.
•�أما بالن�سبة لل�سقف َّ
املغطى �أ�سفل الوحدات ال�شم�سية والتي يتخللها ال�شم�س
مبقدار �أقل فهي خم�ص�صة لزراعة االحتياجات الأولية للعائلة املقيمة من
خ�رضوات وفاكهة نظيفة وخالية من املبيدات يف خطوة لإيجاد حلول �صحية
وتوفر اكتفاء ذاتي للمجتمع.
•�إعادة ا�ستخدام مياه الأمطار واملياه الرمادية (نواجت الأحوا�ض واال�ستحمام
فقط) للحفاظ على املوارد البيئية؛ فقد مت التخطيط لتخزين املياه املجمعة
عن طريق الأمطار يف خزانات خفيفة الوزن من البوليمرات �أ�سفل الوحدات
ال�شم�سية لري املزروعات يف الدور الثالث.
•مت الو�ضع يف االعتبار املياه الناجتة من ا�ستخدام الأحوا�ض واال�ستحمام يف
�سيفونات املراحي�ض لتوفري ا�ستهالك املياه النظيفة.
قيم المجتمع وتطلعاته المستقبلية:
كان هذا اجلزء �أ�صعب جزء يف الت�صميم لأنه يخاطب جمتم ًعا متعدد ال�رشائح
والثقافات فتم الت�صميم با�ستخدام الأ�س�س العامة التي ال يختلف عليها املجتمع بفئاته
للو�صول لبع�ض املبادئ العامة التي حتتاجها العائلة:
•حت�سني العالقات االجتماعية بني �أجيال خمتلفة لنف�س العائلة بت�صميم بيت ميكن
�أن يتحمل التو�سع امل�ستقبلي للعائلة فيما ي�شبه بيت العيلة (مت تدوين ملحوظة
�أجمع عليها العديد من العائالت �أال وهي التجمع �سو ًّيا يف منزل واحد حتى
ولو يف الأعياد واملنا�سبات فقط).
•مت الت�صميم ليكون البيت ذا توجيه داخلي ليذكرنا ببيت ال�سحيمي وبقية البيوت
التقليدية امل�رصية ذوات الفناء الداخلي والتي اندثرت بعد فرتة االحتالل؛
فيحافظ على اخل�صو�صية التامة مع عمل م�سطحات زجاجية وا�سعة داخليًّا
لتعطى الإح�سا�س بات�ساع م�سطح امل�سقط الأفقي.
•زيادة التوا�صل الر�أ�سي للعائلة امل�رصية عن طريق الفناء الداخلي ووجود املمرات
املعلقة وامليزانني؛ مع احلفاظ على خ�صو�صية الفراغات.
•مت الإبقاء على �أ�سماء الفراغات التقليدية كما هي لت�ؤكد مت�سك املجتمع
امل�رصي بجذوره التي اندثرت على مر الزمن؛ فال�سالملك هو نف�سه ال�صالون،
واحلرملك هو نف�سه فراغ املعي�شة التي تتميز مبقدار �أعلى من اخل�صو�صية،
كما متت ت�سمية فراغ اال�ستقبال باملجاز بعد تطويره ليعطي نف�س درجة
اخل�صو�صية.
أخريا جند �أن جممل اال�سرتاتيجيات املخطط لها للبيت امل�رصي املعا�رص وال�سابق
� ً
ذكرها تعترب خطوة جادة لإنتاج بيت يعرب عن الطابع امل�رصي الذي يجمع قيم
املجتمع املا�ضية التي فقدناها مع تطلعاته امل�ستقبلية ،وحت�سني �صحة الأ�رسة امل�رصية
ورفاهيتها بدون الإثقال على البنية الأ�سا�سية للدولة.
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Carbon Emissions Reduction
•

•

Reducing the carbon emissions was achieved through reducing air conditioner energy
needs by increasing the shaded areas in the building. The house’s façade is designed to
minimize the areas exposed to direct sunlight by creating voids throughout the mass and
using aluminum shading screens on exposed areas. In addition cross ventilation wind paths
are created through the building masses as a strategy to decrease the thermal impact of
sun heat.
This design ensures that ambient indirect light enters the inner spaces of the building and
thus decreasing the use of artificial lights.

Energy and Food Sufficiency
•

•

Second Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الثاين

The initial calculations estimated for a mid-sized house ranges between 5 to 7 kWh/hr. This
house is in a desert environment, with less cloud cover and a good solar angle, so we could
ideally obtain closer to 8.3 kWh/m²/day provided that the nearly ever present wind does not
blow sand on the units. The typical 150 watt solar panel used is about 1 m2. Such a panel is
expected to produce one kWh/day, on average. The whole roof canopy is covered with
39 solar panels benefiting from sunshine throughout the year.
The covered roof on the second floor is intended to be used entirely for healthy organic
vegetation, free of chemicals. The small farm, producing vegetables and fruits, could be
modified to enable residents to raise some domestic poultry for local use (as families did
in the past). This issue was contested during the initial discussions among various social
classes.

Storm Water and Grey Water Management

The following steps were included in the construction blueprints to preserve resources and
create a self-sufficient model:
• Even though rainwater is not dense enough in Egypt to ensure continuous water flow,
lightweight storm water tanks were located under the solar panels to gather any rain water
and use it in the roof farm irrigation through an irrigation grid.
• The grey water consumed in sinks and bathing was redirected to be used in flushing toilets.

Social Values versus Future Aspirations

Sections

قطاعات ر�أ�سية

This was the most difficult challenge in the design, restoring disappearing social values, yet
preserving contemporary family aspirations. This was achieved following interviews and meetings
with a wide scope of middle-class, upper-class and elite bourgeois families.
Some of the common design aspirations of the Egyptian family were:
• Narrating family life by gathering all family members in one big house is a key target for
every Egyptian grandparent.
• Preserving the occupant’s privacy by an inward oriented design inspired by old houses with
an inner courtyard, yet not depriving the rooms from open views nor the feeling of openness
through increasing the areas of glass partitions.
• Increasing social interaction between family members through the central inner court and
mezzanine which maintain a modern lifestyle, by covering all inner walls of the court with
wide glass partitions and bridges.
• The names of the spaces are the same as those of the traditional houses to prove that it is
possible for the classical socio-architectural design of iconic houses to survive in modern times.
Salamlek is the drawing room, Haramlek is the family living area, Majaz is the entrance.
This combination of strategies works to create a self-sufficient house with an Egyptian identity
that offers a high level of energy efficiency in a self-sufficient and therefore a sustainable way,
and has a highly contemporary, modern approach. The entire design scheme is targeting LEED
Gold certification.
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Bayt al-Suhaymi 2011

Designed by: Samer Mohamed Adel El Sayary
Location: King Mariout, Alexandria
The design of this house started in January 2011 and was developed several times depending
on three approaches:
• Social Approach: After many discussions with representatives of different social classes
in Egyptian society a design was created as a contemporary Egyptian model that
responds to Egyptian family aspirations featuring a square house with a total footprint
of 400 m2.
• Historical Approach: Historical study of the development of the Egyptian house across
history was made in a quest to revive some of the values, with special focus on old
houses such as al-Suhaymi House in Cairo.
• Environmental Approach: This approach applies the latest technologies for selfsufficiency and renewable energy resources.
The project location is in King Mariout near Alexandria. The idea was to build a prototype
that could be adapted according to the needs of different families and climates, while
preserving the main guidelines of Egyptian lifestyle.

Main Design Approach

Bayt al-Suhaymi is designed to improve the connection between the historical, the present,
and the future Egyptian identity. The house aims to foster a major evolution of architectural
historiography. The design has used elements from iconic indigenous traditional Islamic
houses and urbanism principles in abstract form and rephrased them in a modern way.

Ground Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

This was accomplished by dealing with local challenges and addressing key issues that
shaped traditional architecture and urbanism, and utilizing them together, such as nature,
sun, wind and mass.
The following are the key issues studied in the design of the self-sufficient Egyptian house
model:

Shade Design

•
•
•

Shade is a priority in cooling. The design incorporates sheer density of house masses with
high narrow corridors to provide shaded areas throughout the day.
Sculpting the void through carving the space between rooms is as important as
designing the house itself.
Roof overhangs and screens create shade throughout the year.

Thermal Mass

The concept behind the arrangement of the house masses is how those masses provide
a heat sink and act as inertia against temperature changes throughout the day. A large
thermal mass within the shaded portion of the house can serve to minimize the daily
temperature fluctuations, since the mass will absorb thermal energy when the surroundings
are higher in temperature than the mass, and give off thermal energy when the surroundings
are cooler, without reaching thermal equilibrium, and thus keeping the temperature of the
house within the comfort range for the occupants.

First Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الأول
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منتجع �سياحي لذوي االحتياجات اخلا�صة
المصمم  :نيرمين بليغ عبد المنعم حنفي
موقع المشروع :سيوة
اعتمدت الفكرة الت�صميمية على ا�ستغالل �أر�ض امل�رشوع لأكرث من ا�ستخدام يف �آنٍ واحد ،ما بني منتجع
للمعاقني والأ�صحاء ،ومزرعة للإنتاج الدائم ومعر�ض للفن ال�سيوي ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمات ترفيهية
للرواد من الداخل واخلارج .وقد روعي يف الت�صميم احلفاظ على طريقة البناء وال�شكل ال�سيوي العام،
ليكون املنتجع جز ًءا متكاملاً من البيئة املحيطة.
اال�ستخدام الرئي�سي للم�رشوع هو منتجع للمعاقني؛ لذلك مت القيام بو�ضع كل �سبل الراحة والأمان
للمعاق.
أساليب المعالجة البيئية:
مواد البناء:
ت�سمى بالقر�شيف
ا�ستخدام مواد البناء املتاحة باملنطقة واملالئمة للبيئة املحلية وتعتمد على مادة بناء طينية َّ
(كتل ملحية) ويتم ربط هذه الأحجار م ًعا بنوع من الطفلة والتي تقوم بدور املونة والتي لها مقاومة حرارية
عالية؛ وذلك للتقليل من االنتقال احلراري بني الفراغ اخلارجي والفراغ الداخلي.
األسقف:
ا�ستخدام فلق النخل والناجت من هالك حدائق النخيل والذي يتم تقطيعه وجتهيزه ومعاجلته بامللح ملنع الإ�صابة
بال�سو�س ،ثم يتم تغطيتها مبونة الطفلة امل�ضاف �إليها �أوراق �شجر الزيتون والتي تعمل كعازل.
ا�ستخدام القباب املبنية من القر�شيف للتقليل من الإ�شعاع ال�شم�سي املمت�ص.
زيادة ارتفاعات الفراغات الداخلية وبالتايل تقليل الإح�سا�س باحلرارة داخل الفراغ.
الفتحات:
�أخذت الفتحات االجتاه ال�شمايل ويقابلها فتحات يف االجتاه املقابل لتحقيق التهوية امل�ستمرة.
مت ت�صميم الفتحات منخف�ضة لل�سماح بحركة الهواء يف م�ستوى معي�شة الإن�سان و�إ�ضافة لعمل فتحات علوية
لت�ساعد على خروج الهواء ال�ساخن ،ويتم غلق هذه الفتحات �شتا ًء بليف النخيل.
املوقع العام

Site Plan
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Tourist Resort Project for Special Needs
Designed by: Nermin Baligh Abd El Monam Hanfy
Location: Tallowlah, Siwa Oasis, Matrouh

The idea of the design is based on utilizing land for
multi-purposes: a resort for disabled and healthy
people, a farm for permanent production, an
exhibition of Siwan art, in addition to providing
entertainment services for Egyptian and nonEgyptian visitors. It has been intended in this design
to maintain the Siwan architectural style to make the
resort blend with nature.
Labor camp

مبنى العمال

The Environmental Aspects of the Project
1. Building Materials
The project uses materials available and suitable for
the environment, based on a clay building material
known as qarsheev (salty blocks). These blocks are
cemented by a kind of taflah (clay), which works like
mortar, and has high heat resistance to reduce heat
transfer between the exterior and the interior of the
building.

Spa

Chalets

النادي ال�صحي

ال�شاليهات

2. Roofs
Longitudinal sections of damaged palms are used.
The trunks are cut, prepared and treated with salt to
prevent mite, and finally covered with clay mortar in
addition to olive leaves, as an isolator.
Domes are built of qarsheev (salty blocks) to reduce
the solar radiation absorbed by roofs.
The height of interior spaces are increased to reduce
interior heat.
3. Openings
Openings are oriented towards the North and
countered by openings in the opposite direction to
achieve continuous cross-ventilation.
Openings are designed to be low to allow air to flow
at the level of human beings. Adding high openings
helps to allow warm air to exit from the internal
spaces. These openings are closed in winter by palm
fiber.
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م�سجد اال�ستدامة

المصمم :أبمن أحمد محمود أسماعيل

موقع المشروع :اإلسكندرية

كان امل�سجد يف الع�رص العثماين يحتوي على العديد من الوظائف املختلفة
م�سجدا
ولي�س جمرد مكان لت�أدية ال�صالة؛ لذا فقد مت ت�صميم امل�رشوع ليكون
ً
يحتوي على �أن�شطة اجتماعية خمتلفة.
يتكون املبنى من امل�سجد الرئي�سي ،وقاعات للمحا�رضات ،وف�صول للتعليم
وحتفيظ وتالوة القرءان.
يحرتم تنظيم املبنى خ�صو�صية امل�صلني؛ فقد مت ف�صل فراغات الو�ضوء عن
فراغ ال�صالة .كما �أنه يتيح االنتقال التدريجي بني العنا�رص املختلفة؛ مما
يحافظ على بيئة هادئة يف مكان ال�صالة.

املوقع العام

Site Plan

ي�ساعد النظام الهيكلي للم�سجد على احلفاظ على هذه البيئة الهادئة
أي�ضا يحمي املنطقة الداخلية من
وي�سهل التدفئة يف ف�صل ال�شتاء،كما �أنه � ً
الأمطار والرياح .وتقوم الأ�سطح الزجاجية باحلفاظ على احلرارة وخلق
جو روحاين� ،أما يف ف�صل ال�صيف فت�ساعد امل�سطحات املائية وامل�ساحات
اخل�رضاء املحيطة بالكتلة الرئي�سية على تربيد الكتلة الرئي�سية للمبنى بالتحكم
يف غلق وفتح فتحات التهوية.
يقع امل�سجد يف مدينة الإ�سكندرية؛ لذا كان من املنا�سب اال�ستفادة من مياه
الأمطار واخل�صائ�ص ال�شم�سية ال�ستخدام �أكرث ا�ستدامة .فتم اال�ستفادة من
مياه الأمطار يف الزراعة وا�ستخدام اخلاليا ال�شم�سية يف توليد الكهرباء لإنارة
امل�سجد وت�سخني املياه امل�ستخدمة للو�ضوء يف ف�صل ال�شتاء.
امل�سقط الأفقي

واجهات خارجية

Floor Plan

Elevations
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Sustainable Mosque

Designed by: Ayman Ahmed Mahmoud Ismail
Location: Alexandria
Ottoman mosques had many functions in addition to prayer. This Mosque was to include other social activities and functions. The
building consists of the main prayer area, lecture halls, classrooms for the memorization and recitation of the Quran, a library, an event
hall and a conference area, a market, and finally administration offices.
This multi-function aspect of the Mosque reinforces social networking, interaction and integration.
The structural system of the Mosque provides a quiet, comfortable environment, and facilitates heating in winter. It also protects the
interior from rain and wind. The glass surfaces maintain the temperature and create a spiritual atmosphere; while in summer, the water
bodies and green areas cool the building by controlling the opening and closure of vents.
As the Mosque is located in Alexandria, it was appropriate to make use of rainwater and solar radiation for sustainable use. Rainwater
can be used for irrigation, and solar cells can be utilized to generate electricity for lighting and heating water for ablution in the winter
season.
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بيت العيلة

المصمم  :شريف فرج إبراهيم حسن
موقع المشروع :أبيس  -اإلسكندرية

�أ�صبحت ذاتية و�شخ�صية املعماري الآن هي املحرك الأول لأعماله؛ وغلب
حتقيق طموحنا نحن املعماريني على طموح من نبني لهم .وينبغي �أن يحرتم
املهند�س املعماري �أعمال �سابقيه ويحرتم �إدراك اجلماهري؛ وذلك ب�أال ي�ستخدم
معماره كو�سيلة للإعالن ال�شخ�صي.
من هنا جاءت فكرة م�رشوع "بيت العيلة" للتعرف عن قرب للبيئات ال�ساكنة
لأطراف املدينة.
مت يف هذا امل�رشوع تعديل اجتاه فتحات املنزل وعمل فتحات جديدة ت�سمح
بدخول ال�شم�س؛ ومتت درا�سة وتعديل حركة الهواء داخل البيت .ومت �إجراء
العديد من الدرا�سات املناخية ودرا�سة املوقع بكل تفا�صيله .وظهر ت�أثري هذه
التعديالت من خالل اختفاء احل�رشات والذباب الذي ملأ الأر�ض واجلدران
قبل التعديل و�ساعد يف ذلك البيا�ض امل�ستخدم باللون الأبي�ض والذي �ساعد
بدوره يف عمل ات�ساع ب�رصي للحيزات.
وتخت�ص هذه التجربة املعمارية بعمل اجتماعي م�شرتك بني متخ�ص�صني وطالب
وبني �سكان املدينة و�سكان القرية بتكلفة ذاتية من امل�شاركني �أنف�سهم.

املوقع العام

Site Plan

م�ساقط �أفقية

قطاع ر�أ�سي

Floor Plans

Section
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Bayt El-Aila
“Family House”

Designed by: Sherif Farag Ebrahim Hassan
Location: Abis, Alexandria
The aim of the architect was to reflect his personality through
his work. The ambitions of architects always dominate the
ambitions of the clients. The architect should always respect
other architects’ work and the public consciousness by not
using his/her architecture for advertising. From this notion the
idea of Bayt el-Aila (Family House) project evolved.
Climate studies and site analysis (including the presence of
animals) were needed in order to modify the direction of existing
openings and create new ones to allow sunlight throughout
the home and adjust ventilation. These modifications led to
the disappearance of flies and other insects from the walls and
floors. Moreover, a visual effect of wider spaces was achieved
by painting the walls white.
This architectural experience between professionals, students,
and inhabitants of the village is a social interaction, and was
self-financed by all participants.
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فيال عبد احلميد ب�شارة

المصمم  :مي محمد الطباخ
موقع المشروع :كينج ماريوط  -اإلسكندرية

ت�شكل كتلة املبنى shape-u؛ يتو�سطها فناء داخلي مفتوح ،ي�ستقبل الرياح ال�شمالية وال�شمال
غربية امل�شبعة ببخار املاء النابع من النافورة مبركز احلو�ش .ليكون مبثابة نظام ملقف الهواء؛ حيث يتم
�شفط الهواء امل�شبع البارد من خالل فتحات احلائط عرب غرف الطوابق املختلفة ،ومنها ي�صعد الهواء
ال�ساخن عرب �شفاطات الهواء الر�أ�سية.
يخرتق �ضوء النهار الطبيعي املبنى وي�صل �إىل �أ�سفل الطابق الأر�ضي عن طريق ال�شخ�شيخة املركزية،
ويتم اال�ستعانة مب�رشبيات على الواجهة اجلنوبية ال�رشقية لأغرا�ض التظليل .وقد ثقبت القباب والأقبية
جللب �ضوء النهار لإنارة املناطق املظلمة من املبنى.
املبنى يلبي مبادئ اال�ستدامة من حيث تقنيات ومواد البناء؛ حيث ال يتم ا�ستخدام اخلر�سانة �أو
الأ�سمنت؛ حيث يتكون النظام الهيكلي من مزيج من احلوائط احلاملة والهياكل اخل�شبية .تتكون
الأ�سقف من الكمرات والروافد اخل�شبية �أو القباب الطوبية .يف الطابق الأر�ضي ال�سفلي مت ا�ستخدام
بع�ض الهياكل الفوالذية .ي�ستبدل الأ�سمنت برتاب احلجر اجلريي جلميع �أعمال املحارة والظهارة
واملونة.
كبريا من العمارة البيئية
ينعك�س اختيار تقنيات مواد البناء على ت�صميم الواجهات الذي يعر�ض ً
قدرا ً
وتراث البحر الأبي�ض املتو�سط.

امل�ساقط الأفقية
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Villa Abdel Hamid Beshara
Designed by: May Mohamed El Tabbakh
Location: King Mariout, Alexandria

The building’s mass forms a U-shape with an open air court in its center
directed towards the North and North-West winds. This massive wind catcher
system helps trap the cool air into the heart of the court where it is saturated
with moister coming from the central water fountain. This becomes a natural
ventilation system as the saturated cool air is sucked through the court wall
openings, and across the rooms of the different floors, then out through air
shafts once warmed up.
Natural daylight also penetrates the building and reaches the lower ground
floor through a central fenestrated lantern. Where appropriate, mashrabiyas
are placed on the South-East façade for shading purposes. Domes and vaults
have been constructed as an attempt to allow daylight into dim areas.
The building also had to meet sustainability targets in terms of construction
techniques and materials. No concrete or cement is required. The structural
system is a mix of masonry bearing walls and timber stud walls. All ceilings are
constructed of timber beams and joists, brick domes and barrel vaults. On the
lower ground floor some steel structure has been used. All bindings, renders
and stuccos are made of lime mortar for water retention purposes, and also
for its sustainable life cycle when compared to cement.
The choice of construction techniques and materials is reflected on
the façades, which displays a great deal of eclectic vernacular and
Mediterranean heritage.

Floor Plans

Site Plan

املوقع العام
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املركز العلمي وخدمة زوار حممية
وادي دجلة
المصمم :وسام السيد ابراهيم
الموقع :محمية وادي دجلة ،طريق القطامية  -العين السخنة

تبلورت ال�صياغة العمرانية واملعمارية للم�رشوع الإطار الذي ت�صمم من
خالله املباين والفراغات العامة واخلا�صة وكل املتطلبات احلياتية يف ال�صحراء
معتمدا على
ويعتمد هذا الإطار على فهم لغة ال�صحراء وابعادها وقوانينها
ً
الفر�ضية الرئي�سية �أن تلك اللغة ميكن �أن ت�ستنتج من واقع احلياة ال�صحراوية
يف واحاتها ووديانها وجبالها و�أ�شكال و�أمناط م�ستقراتها املختلفة ،وتتكون
هذه اللغة من جمموعة الأن�ساق املعربة عن جممل الأن�شطة احلياتية يف
ال�صحراء.
تعتمد الأن�ساق يف ترتيبها وتركيبها على منطق تنازيل يبد�أ من م�ستوى
النطاق العمراين للمحمية والعالقة الرئي�سية بني املكونات الطبيعية والبيئة
املبنية وو�صوال �إىل �أن�ساق ت�صميم عمارة ال�صحراء و�صياغة فراغاتها
وتفا�صيلها املختلفة مبا يحقق التوازن بني متطلبات احلفاظ البيئي وحتديات
الربنامج الوظيفي للمركز العلمي ومركز الزوار باملحمية.

املوقع العام

Site Plan

53

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

Wadi Degla Protectorate
Research and Visitors Centers
Designed by: Wesam Elsayed Ebrahim
Location: Wadi Degla Protectorate, Qatameya,
El-Ain El-Sokhna-Cairo Highway

The main objective of the project is to blend with the environment rather
than to impose design upon the natural made environment. Therefore, the
urban structure of the project was based on small clusters of buildings rather
than huge mass which would destroy the ecological and visual balance
of the Protectorate.
The main challenge for coming up with the correct architectural language
was based on how to be inspired by the natural formation and compositions
without direct imitation. Geometry was an answer that satisfies the needs.
Complicated geometry generated from the site and natural compositions,
articulates the design of buildings and their visual language internally and
externally.
This project is an example of simple, yet sophisticated, architecture inspired
by and blending with nature. It is the challenge of contemporary architects
who believe in their sacred role to protect the environment for generations
to come.
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مكتبة قرية �أبو �سليم الثقافية للأطفال
وال�شباب

المصمم  :هشام محمد يسري الفرشوطي – آيات عدوي محمد حسن –
عمرو عبد الحميد الشيخ  -يوسف عبد العال األنصاري
موقع المشروع :بني سويف  -مصر

تقع قرية �أبو �سليم على حافة حمافظة بني �سويف ،يف واحدة من �أفقر املدن يف م�رص،
ا�ستطاع �صندوق التنمية الثقافية توفري قطعة �أر�ض مب�سطح  1000مرت من �أجل بناء مكتبة
لأهل هذه القرية الفقرية .وقد مت اختيار هذا املوقع ليكون جز ًءا من مركز اخلدمات
القائم والذي يتكون من مدر�سة ووحدة تنمية املجتمع املحلي وم�سجد ومركز �شباب
مهجور.
املبنى يتكون من فراغني رئي�سيني :الفناء املركزي الذي ي�ؤدي �إىل قاعة اطالع الأطفال
وقاعة الهوايات والأن�شطة والتي متتد �أن�شطتها للفناء من �أجل خلق مناخ �أكرث جاذبية
ومرحا للأطفال� .أما يف الطابق العلوي فتقع قاعة اطالع ال�شباب على �ضلع الفناء
ً
ال�شمايل .والفراغ الرئي�سي الثاين هو الفناء الطريف الذي يعمل مبثابة فراغ احتفايل متعدد
اال�ستخدامات ،ك�إقامة احلفالت املدر�سية والعرو�ض املحلية �أو التجمعات احلوارية.
�إلخ .ويحتوي املبنى على خدمات ومرافق تعليمية �أخرى كقاعة الأغرا�ض املتعددة
ومركز تعليم الكمبيوتر وف�صل تعليمي.

امل�سقط الأفقي للدور الأول

First Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

Ground Floor Plan
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Abu Selim Village Cultural
Library for Children and Young
People

Designed by: Hesham Mohammad Youssry Alfarshooty,
		
Ayat Adawy Mohammad Hassan,
		
Amr Abd El Hamid El Sheikh,
		
Yousef Abd El Aal El Ansary
Location: Bani Sweif
In the village of Abu Selim at the edge of Bani Sweif, one of Egypt’s poorest
cities, and near the agricultural land of the village, the Cultural Development
Fund managed to facilitate a 1000 m2 plot of land in order to build a library
for the poor community. The location was chosen to become a part of the
existing village service center which consists of a school, a local community
building, a mosque and a youth center.
The building consists of two courtyards: the central courtyard which leads
to the children’s reading hall and the hobbies and activities room which
give out into the courtyard in order to create a more attractive and playful
atmosphere. On the upper floor, the young people’s reading hall also edges
this courtyard and faces North. The second courtyard is the corner courtyard
which acts as a multi-use festival space. It is designed to hold school parties,
local performances and gatherings. The building houses further learning
facilities including an indoor multi-purpose hall, a computer learning center
and a seminar room.

North Elevation

الواجهة ال�شمالية

West Elevation

الواجهة الغربية

Section

قطاع ر�أ�سي
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معلم تذكاري يف حديقة زعبيل

المصمم :هشام محمد يسري الفرشوطي – آيات عدوي محمد حسن – عمرو نوري
صابر
موقع المشروع :دبي – اإلمارات

يتكون امل�رشوع من معلم بارز ملدينة دبي وي�ضم بع�ض الأن�شطة العامة؛ مثل مكتبة وقاعة للم�ؤمترات
ومطعم و�رشفة م�شاهدة .ويقع امل�رشوع يف حديقة عامة حماطة بناطحات ال�سحاب احلديثة حيث
االرتفاع الأق�صى 160م ًرتا.
من خالل العديد من الأفكار والتحليالت غري التقليدية -لكن املبتكرة -للخيمة البدوية ،مت حتديد
املكونات املعمارية املطلوبة يف برنامج امل�رشوع؛ فقد مت ت�صميم �ساحة وا�سعة يف �سفح "اخليمة" ت�ؤدي
�إىل بهو كبري ي�سع امل�ستخدمني خالل الدخول واخلروج من امل�رشوع ،ويقربهم �أكرث �إىل عنا�رص
الهيكل الإن�شائي كالقواعد اخلر�سانية "الأوتاد" والكابالت احلديدية عالية التحميل احلبال وغ�شاء الـ
مزيدا من ال�ضوء على التكنولوجيا احلديثة
 ETFEالقابل لإعادة التدوير "ن�سيج الغطاء"؛ مما ي�سلط ً
وتفا�صيل الت�صميم� .أما يف الطابق ال�سفلي �شبه املفتوح ،فتقع قاعة امل�ؤمترات مع كافة اخلدمات واملرافق
املرتبطة بها وامل�صاعد عالية ال�رسعة والتي تعمل جزئيًّا بالطاقة ال�شم�سية التي مت جمعها عرب �ألواح تقع يف
اجلزء العلوي من خيمة ت�أخذ الزوار �إىل املطعم و�رشفة امل�شاهدة على ارتفاع  80م ًرتا؛ حيث يطلّون من
خالل ثقوب الن�سيج على م�شهد مثري للإعجاب للحديقة و�أفق املدينة .مت االهتمام بالوظيفية وا�ستخدام
امل�ساحات لهذا امل�رشوع مبا ال يقل �أهمية عن االهتمام بالت�شكيل اخلارجي.
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A Landmark at Zabeel Park

Designed by: Hesham Mohammad Youssry Alfarshooty
		
Ayat Adawy Mohammad Hassan
Location: Dubai, UAE
The project brief was to design a landmark for the city of Dubai. The landmark
building will house public activities, a library, a conference hall, a restaurant
and a sky observation deck. It is located in a public park surrounded with
modern skyscrapers where the height limit is 160 meters.
According to the clients’ brief, the structure was built under layers of
unorthodox and original modifications to the basic anatomy of the Bedouin
tent.
A grand plaza was created at the foot of the “skytent” leading to a large
public area where the users enter and exit the project bringing them closer
to the structural elements. Concrete podiums or ‘stakes’, high-tension
steel cables or ‘ropes’ and recyclable tensile ETFE film ‘fabric’, highlight
the engineering and high-tech details of the design. Underneath, in the
semi-open basement is the conference hall with all associated services
and facilities. The high-speed elevators “bullet lifts” powered partially by
photovoltaic energy collected via panels located at the top of the tent,
take visitors to the 80 meter high restaurant and observation deck, which
overlooks the impressive scenery of the Park and the skyline of the city.
Functionality and use of space were considered for this project, regardless
of its prominent form.
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م�سكن خا�ص

المصمم :مريم صالح الدين مرعي
موقع المشروع :برج العرب  -اإلسكندرية

راعى الت�صميم �إدماج �أ�سلوب احلياة الع�رصية مع احلنني �إىل الأ�شكال التقليدية .فبالرغم
من �أن املنزل �شُ يد باملواد املحلية وطريقة البناء التقليدية؛ ف�إنه يحتوي على فناء داخلي
وم�ساحات داخلية وا�سعة وم�ضاءة �إ�ضاءة طبيعية جيدة ،والتي تعك�س منط احلياة
احلديثة.
راعى الت�صميم يف االعتبار املوقع؛ حيث �إنه يقع على �أر�ض منحدرة تطل على بحرية
قرب مدينة برج العرب .ي�ضم الطابق الأول الذي يطل على احلديقة والبحرية غرفة
أي�ضا �رشفة كبرية ووا�سعة .مت ت�صميم �سلم
اال�ستقبال
ومكتبا ومكتبة للمالك .وله � ً
ً
قدرا من
منف�صل يتم من خالله ال�صعود مبا�رشة من الفناء �إىل الطابق الأول؛ مما يوفر ً
اخل�صو�صية تف�صل الزوار عن الدور الأر�ضي املخ�ص�ص للعائلة .يحتوي الدور الأر�ضي
جناحا لل�ضيوف ميكن الو�صول
على غرفة معي�شة وغرف النوم .كما ي�ضم املنزل � ً
أي�ضا ً
�إليها مبا�رشة من الفناء.
وبني املنزل ذو الطابقني ب�أ�سلوب احلوائط احلاملة وجميع الأ�سقف م�ستوية ما عدا حجرة
املكتب التي لها �سقف على �شكل قبة .ومواد البناء امل�ستخدمة هي حجر امل�ستخرج من
قرب املوقع ،ومتت �إعادة ا�ستخدام عروق خ�شبية قدمية لبناء ال�سقف .تكلفة امل�رشوع
منخف�ضة نتيجة ال�ستخدام املواد املحلية و�أ�ساليب البناء التقليدية .كما مت تخفي�ض
التكاليف من خالل االعتماد على العنا�رص املعمارية القدمية ،ف�ضلاً عن ا�ستخدام �أثاث
مبنى مثل امل�صاطب والدواليب.
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A Private Residence

Designed by: Mariam Salah El Dien Marei
Location: Burg El-Arab, Alexandria
The design took into consideration the integration of a
modern lifestyle with nostalgia for traditional forms. It is a
traditional courtyard house constructed with local materials;
therefore, it has spacious, luminous interior spaces that
reflect the modern lifestyle.
As the site slopes down overlooking a lake near Burg El-Arab
new city which is 70 km West of Alexandria, the design took
the site characteristics into consideration. The first floor, with
its beautiful view, includes the reception area and a working
studio. It also has a big terrace overlooking the garden and
the lake. A separate staircase is directly from the court to the
first floor, so that guests are isolated from the private family
area. The family space with the bedrooms is at ground level.
The house also has a guest suite accessible directly from the
courtyard.
The two-storey house is a bearing-wall construction that has
flat ceilings and one dome roofing the studio. Traditional
stone blocks from near the site and reused old timber beams
for roofing are the main construction materials. Hence, it is
a low-budget project as it is built with local materials and
construction methods. The cost is also reduced through the
use of built-in furniture.
Floor Plans

Elevations

امل�ساقط الأفقية
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مواقف �سيارات متعدد الطوابق ،وحمطة
ركاب ،ومبنى �إداري جتاري �سكني
المصمم :حاتم عبد الرحمن فايد – لبنى السيد عامر
موقع المشروع :شبرا الخيمة  -القاهرة

الهدف الأ�سا�سي من امل�رشوع هو ت�صميم مبنى يحقق التوازن بني متطلبات مواقف ال�سيارات التي
تخ�ضع يف الأ�سا�س ملنطق وظيفي بحت ومتطلبات املباين الإدارية والأ�سواق التجارية واملباين التي
تلبي االحتياجات الإن�سانية املركبة.
مت الت�صميم وفقًا للمفاهيم اخلا�صة مبحطة الركوب واملواقف وهي:
•املفهوم الأول� :إخ�ضاع هذا اجلزء من امل�رشوع ملنطق الآلة املنتظم.
•املفهوم الثاين :حتقيق �أكرب �سيولة يف حركة احلافالت والركاب.
وخ�صو�صا الأدوار ال�سفلى
للم�رشوع
•املفهوم الثالث :االعتماد على التهوية والإ�ضاءة الطبيعية
ً
(البدروم) ،با�ستخدام املعاجلات البيئية التقليدية واحلديثة؛ مثل الأفنية واملالقف وكذلك املرايا
العاك�سة والبيت الزجاجي.
النظام الإن�شائي يت�صف باملرونة ،والوحدة الإن�شائية من الأعمدة اخلر�سانية مب�سافات بينية
 10.80*10.80مرت ،وهذا النظام ي�صلح ملواقف الأتوبي�سات وامليكروبا�صات.
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Mixed Use Building, Bus
Terminal and Multi-Storey
Parking
Designed by: Hatem Abd El Rahman Fayed,
		
Lubna Elsayed Amer
Location: Shubra el-Kheima, Cairo

The main goal of the building design is to achieve a balance between
the functional requirements of car parks, and requirements of
administrative, market and residential buildings with complex human
needs.
The passenger station was designed with five main concepts:
• Subordinating of the project to the logic of the machine;
• Allowing smooth movement of buses and passengers;
• Providing natural ventilation and natural lighting, especially for
basement floors applying traditional environmental methods and
new technologies, such as courtyards and malqaf, as well as
mirrors and glass;
• Transformation of the module through intersecting arches and
vaults;
• The use of a flexible structure system and module of concrete
columns 10.80 x 10.80 m suitable for the parking of buses and
minibuses.

Elevations

واجهات
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املبنى الإداري ل�شركة �إيجيميك للخدمات البرتولية
المصمم :مكتب مونتراست ديزاينز (كريم حمودة – مازن عبد الكريم – تامر نادر)
موقع المشروع :العين السخنة  -مصر

يقع مبنى �رشكة �إيجيميك الإداري يف موقع ثري متاخم جلبال البحر الأحمر �ضمن جممع �صناعي خا�ص ب�رشكة
ملعدات احلفر البرتولية .ا�ستطاع ت�صميم املبنى �إقامة حوار وتوا�صل مع البيئة ال�صحراوية اجلبلية املحيطة من خالل
طبيعة معاجلة املظهر اخل�شن والكتلة املميزة التي ا�ستوحيت من عنا�رص هذه الطبيعة ،فمن اخلارج جند الكتلة ذات
الدورين قد ان�شطرت �إىل ن�صفني يف حماكاة للطبيعة ال�صخرية ،خالقة املدخل الرئي�سي وم�ؤكدة على ال�سلم الرئي�سي
قائما بني الكتلتني بالربط بينهما بواجهة زجاجية تطل على املنظر املتميز خلليج ال�سوي�س.
للمبنى ،ويظل التوا�صل ً
ومتيزت �إحدى الكتلتني بف�صلها عن الأر�ض وامتدادها للخارج ورفعها على كتلة زجاجية يف الدور الأر�ضي لتمنح
إح�سا�سا باخلفة مما جعل التناق�ض بني ثقل هذه الكتلة احلجرية وبعدها عن الأر�ض يثري ف�ضول و�إثارة املتلقي للمبنى
�
ً
من الوهلة الأوىل.

امل�سقط الأفقي للدور الأول

First Floor Plan

يحتوي املبنى من الداخل على عدة فراغات ومكاتب �إدارية ،ويتميز فراغ املدخل واملكاتب الرئي�سية بالفتحات
ال�رشيطية الأفقية التي ت�ؤكد على �إح�سا�س الطبقات الطبيعية املوجودة يف الطبيعة ال�صخرية املحيطة ،لتوفر جتربة
فراغية مميزة مع احلفاظ على معدالت �إ�ضاءة وتهوية منا�سبتني.

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

Ground Floor Plan
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Egymec Office Building

Designed by: Contrast Designs (Kareem Hammouda,
Mazin Abdulkarim, Tamer Nader)
Location: Industrial Free Zone, Ain Sokhna
The Egymec office building is located at an extremely significant site close
to the Red Sea mountains. It is part of a larger industrial complex owned
by a drilling machinery manufacturer. The company headquarters building
establishes a dialogue with its surrounding mountainous desert context with its
rough stone monolithic massing which was strongly inspired by its surrounding
context. Externally, the two-storey compound creates the front façade, the
central foyer, and define the main staircase. A continuous dialogue is created
between the two sides of the building, bridged by a continuous glass screen
that embraces the unique view.
One of the masses was envisioned to emphasize the floating effect by utilizing
the stone cantilever volume (weight) supported on a glass wall (void). This
contradiction was meant to attract attention by questioning the structural
and volumetric logic of the design. Structurally, this was achieved by using
concrete columns detached from the skin, yet allowing for the large cantilever
in the first floor.
The building houses a number of office spaces and meeting rooms to support
the production facility. The entrance foyer with its strip windows, which
represent the layering effect of stone and voids in nature, creates an inviting
and unique experience for visitors while maintaining thermal and sunlight
comfort levels.

64

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

مدار�س متميزة متطورة جلميع املراحل
المصمم :خالد مصطفى فؤاد يوسف
موقع المشروع :القليوبية  -مصر

الفكرة الت�صميمية لهذا امل�رشوع هي حماولة اال�ستفادة من عنا�رص العمارة الرتاثية ،و�إعادة توظيفها
ب�أف�ضل �صورة ممكنة ،وال�سمة الأ�سا�سية يف مبنى املدر�سة �أنه مبنى وظيفي يجمع ما بني اجلدية املتمثلة
يف املعامل الدرا�سية واملوجودة يف الأجنحة الواقعة حول الأفنية الداخلية ،والف�صول الدرا�سية املواجهة
الجتاه ال�شمال ،والتنوع يف فراغات املكاتب والأن�شطة املختلفة .مت الف�صل بني مراحل التعليم املختلفة
مع توفري مرونة االت�صال بني فراغات املراحل املختلفة ومعاجلة و�ضع اجلزء الإداري وبع�ض الأن�شطة
املختلفة والتي متثل النواة الرئي�سية امل�س�ؤولة عن املراحل املختلفة ،وذلك با�ستخدام معاجلات بيئية
ومناخية يف تهوية الفراغات.
مت الت�صميم من خالل حمور �أ�سا�سي هو الت�صميم بالعمارة اخل�رضاء ويتمثل ذلك يف:
•التحكم يف التهوية الطبيعية
•التحكم يف عنا�رص الت�صميم لزيادة كفاءة الإ�ضاءة الطبيعية داخل الفراغات
•التحكم يف ت�صميم احلوائط لتحقيق التوازن احلراري
•التحكم يف ت�صميم الأ�سقف لتحقيق التوازن احلراري
•التحكم يف ت�صميم الفتحات لتحقيق التوازن احلراري
•ا�ستخدام نظام الأفنية الداخلية

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

قطاعات ر�أ�سية

Ground Floor Plan
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Development of Specialized Schools
Designed by: Khaled Mustafa Fouad Youssef
Location: Qulubiya, Egypt

The aim of the project is to make use of the elements of the architectural heritage and
re-use them in the best way possible. The school building is mainly functional. The design
combines the functionality of the school labs which are located within the sides around
the inner court and the classes facing north. It also combines varieties of office spaces
and different activities. The different educational stages have been separated, yet, flexibly
connected. The administration section which is the main core of the school has been well
treated environmentally for space ventilation.

Site Plan

املوقع العام

The design is completed through a basic approach to green architecture:
•
•
•
•
•
•

Controlled natural ventilation;
Controlled design elements to increase the natural lighting efficiency within the
spaces;
Controlled wall design to achieve thermal balance;
Controlled ceiling design to achieve thermal balance;
Controlled opening design to achieve thermal balance;
An inner court system.
Sections

قطاعات ر�أ�سية
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معر�ض القاهرة  2050و�أجنحة املعر�ض
الدائم
المصمم :محمد مصطفى رضوان
موقع المشروع :طريق القاهرة – االسكندرية الصحراوي

�أعلنت احلكومة امل�رصية يف عام  2010عن م�رشوع تخطيط متعدد املراحل؛ وهو م�رشوع
للتنمية احل�رضية للعا�صمة ،حتت ا�سم "ر�ؤية القاهرة  ."2050وكان من املفرت�ض �إطالق
م�رشوع القاهرة  2050من خالل حدث �ضخم ومعر�ض دائم ّ
ميكن كافة طوائف ال�شعب
من متابعة امل�رشوع وفهمه وامل�شاركة به.
مت ت�صميم هذا املقرتح لتطوير موقع مفتوح بطريق القاهرة �إ�سكندرية ال�صحراوي ،لي�صبح
املعر�ض الدائم مل�رشوع القاهرة  .2050وذلك من خالل معر�ض مق�سم �إىل  3مناطق؛
الأوىل على م�ساحة بهو املدخل ،ثم يعقب ذلك ممر منتزه خارجي به � 5أجنحة عر�ض،
لعر�ض �أجزاء من امل�رشوع ،ثم يعقب هذا قاعة العر�ض الرئي�سية ،وهي م�ساحة عر�ض
منوذجا كاملاً للم�رشوع.
�ضخمة تعر�ض
ً
ا�ستدعى الت�صميم املقرتح للمعر�ض مفرداته من الن�سيج احل�رضي للقاهرة وم�رص بوجه عام،
وخط التتابع الزمني لتاريخ وح�ضارة م�رص والهند�سة املعمارية فائقة احلداثة مل�رشوع القاهرة
.2050

املوقع العام

Site Plan
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Cairo 2050 Exhibition and
Permanent Expo Pavilions
Designed by: Mohamed Mostafa Radwan
Location: Cairo-Alexandria Desert Road

In 2010 وthe Egyptian Government announced an ambitious
multiphase urban planning and development project entitled “Cairo
2050 Vision”. The launch of the Cairo 2050 Project was to be through
a mega event and permanent exhibition venue.
This design proposal was to develop an outdoor area to become
the permanent expo for the Cairo 2050 Project. The expo was to be
divided into three areas: first is an entrance foyer area, followed by
an outdoor promenade housing the five pavilions, each showcasing
a segment of the Cairo 2050 Planning Project, ending with a mega
exhibition area showcasing the full 1:1000 model of the Cairo 2050
Planning Project.
The design proposal for the event and exhibition area used
inspirations from the urban fabric of Cairo, the timeline of the history
and civilization of Egypt, and the architecture of the ultra-modern
Cairo 2050 Planning Project.
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م�سجد النقاء

المصمم :محمد مصطفى رضوان
موقع المشروع :مدينة  6أكتوبر  -القاهرة

كانت فكرة ت�صميم امل�سجد الرئي�سية هي :الب�ساطة املتناهية كرتجمة معمارية للتجربة
الروحانية ،وي�ستمد الت�صميم خطوطه من الأ�شكال املجردة وعنا�رص العمارة الإ�سالمية
القاهرية.
اً
من عنا�رص الت�صميم املميزة بوابة امل�سجد املبالغ فيها وذلك ل�سببني� :أول لإبراز ال�شعور
أي�ضا لإخفاء مدخل املي�ضة و�سلم ال�سيدات .كما مت اال�ستغناء عن املئذنة
بالعظمة و� ً
لاً
التقليدية ،وا�ستبدالها ب�رصح رمزي عمودي ،ي�ضيء لي �ضو ًءا غري مبا�رش عمودي ي�شري
لل�سماء ،واخلطوط العمودية للت�صميم بارزة وقوية؛ وذلك خللق عالقة ب�رصية قوية مع
ال�سماء ودفع امل�صلي للتطلع لل�سماء.
�أما الت�صميم الداخلي ،فتم ا�ستخدام م�ساحات بي�ضاء وا�سعة كما مت توظيف اخللط بني
ال�ضوء املبا�رش وغري املبا�رش لتحقيق الروحانية والتقوى املطلوبة يف ال�صالة.
ويعتمد الت�صميم على اخلطوط الطولية البارزة للت�أكيد على الأهمية الروحانية للقبلة وحتقيق
ات�صال مرئي مبا�رش بني حمور القبلة الأفقي (نحو مكة) واملحور العمودي (نحو ال�سماء).
تقع قاعة ال�صالة لل�سيدات يف طابق امليزانني ،وبها ج�ص من الأرابي�سك على الواجهة
الرئي�سية� ،أعلى املدخل ،مما ي�سمح لل�ضوء بدخول قاعة ال�سيدات .وباملثل ،توجد �ألواح
�أرابي�سك معدنية يف الفراغ الداخلي ت�سمح لل�صفوف الأوىل من الن�ساء بر�ؤية الإمام يف حني
حتول بني ر�ؤية الرجال يف قاعة ال�صالة الرئي�سية لقاعة ال�سيدات.

قطاعات ر�أ�سية

Sections
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Al-Naqa Mosque

Designed by: Mohamed Mostafa Radwan
Location: 6th of October City
The design concept statement is: minimalism as an architectural
translation of spiritualism, and design influences are derived from pure
minimal forms and Cairene Islamic architecture.
The gateway of the Mosque is exaggerated to accentuate the feeling
of grandiosity. The traditional minaret, which due to technology is now
obsolete, is replaced with a vertical pylon, which gleams indirect light
vertically by night.
In the interior, the design makes use of spacious white spaces and of
the play of direct and indirect light to attain the spirituality and piety
required for prayers.
The design is carried out in longitudinal lines to accentuate the spiritual
importance of the Qibla and achieve a direct visual connection
between the Qibla’s horizontal axis towards Mecca, and vertical axis
towards heaven.
The women’s prayer hall is located on the mezzanine floor, and features
arabesque stucco on the exterior, above the entrance gate, allowing
light into the women’s hall. Similarly, metal arabesque sheets on the
inside allow the women to see the imam, while preventing the men in
the main prayer hall from seeing the women.
The vertical lines of the design are prominent creating a strong visual
link with heaven and giving a sense of aspiring heavenwards.

Floor Plan

امل�سقط الأفقي
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حمل �شركة ات�صاالت وا�سرتاحة �صيفية
المصمم :محمد مصطفى رضوان
موقع المشروع :مارينا العلمين  -العلمين  -مصر

كان من �أهم االعتبارات الرئي�سية يف الت�صميم الطبيعية املو�سمية للت�شغيل ،وذلك ب�سبب
طبيعة ال�سياحة املو�سمية يف ال�ساحل ال�شمايل ،والتي تتطلب �أن تكون املتاجر مفتوحة ملدة
� 3أ�شهر يف ال�سنة فقط .ومت الأخذ يف االعتبار االعتماد على ا�ستخدام هيكل من احلديد
ال�صلب وا�ستخدام اخل�شب يف الت�شطيبات النهائية ،العتبارات اال�ستدامة و�سهولة ال�صيانة
ال�سنوية.
ي�ضم املحل منطقة خلدمة العمالء ،و�صالة للرتفيه وغرفة تخزين �صغرية .ا�ستخدمت
أي�ضا للم�ستخدمني بالتمتع بجو
واجهات زجاجية كبرية بغر�ض خلق بيئة مرحبة ،وت�سمح � ً
ال�صيف على ال�شاطئ املقابل للموقع .يف حني �أن ا�ستخدام اخل�شب يف الواجهات يعطي
الطابع ال�صيفي ال�شبابي للمحل.
كانت واحدة من العقبات الرئي�سية لهذا املن�ش�أ هي املوقع ،لأنه يقع على تالل منحدرة،
وبالتايل �أن�شئت اال�سرتاحة معلقة على �أعمدة فوق الت�ضاري�س املنحدرة.
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Etisalat Store and Summer
Lounge
Designed by: Mohamed Mostafa Radwan
Location: Marina, North Coast

One of the main design considerations was the seasonal
operational time, because of the seasonal touristic nature of the
North Coast. The store was to be open 3 months a year only. The
design takes this into consideration by depending on a light steel
structure and wooden finishing for sustainability considerations
and easy maintenance.
The store houses a customer service area, a leisure lounge and
a small storage space. The glass façades create a welcoming
environment, while also allowing the users to enjoy the summer
atmosphere of the beach where the store is located. The use
of natural wood generates the fresh and authentic look of the
store.
One of the main constraints of this store was the site, because it is
located on a sloping hillside, and thus the lounge area is hanging
on steel columns over the sloping terrain.
Floor Plan

امل�سقط الأفقي

Elevation

واجهة

72

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

مركز البلقائدية اخلدمي
المصمم :إيهاب حسين عباس
موقع المشروع :قرية الرقيقيين  -أسوان

هدف امل�رشوع هو �إن�شاء مركز اجتماعي ،تعليمي ،ديني� ،صحي ،خدمي يخدم
جمتمع القرية .يتكون امل�رشوع من م�سجد ومدر�سة ودار منا�سبات وم�ست�شفى على
تقريبا.
م�ساحة قدرها  3900مرت مربع ً
تقوم فل�سفة الت�صميم على فكرة التفاعل مع املجتمع واملحيط حيث فكرة التقاء املوقع
املتميز بيئيًّا مع املجتمع املرتابط واملتعارف تلقائيًّا النابع من قلب القرية امل�رصية ب�أ�سوان.
بداية الفكرة الت�صميمية كانت عن طريق منحدر و�سلم قائمني يو�صالن �إىل �أعلى التلة
حيث يتم االنتقال �إىل م�سار حموري يتفرع منه مداخل ت�ؤدي �إىل �أفنية متعددة بحيث
ميثل كل فناء منها نواة مبنى من مباين امل�رشوع والتي تت�شكل بفكر الن�سيج املت�ضام النابع
من تكوين القرية.
يفر�ض جمتمع القرية البلقائدية على املعماري التوجه حيث تتجلى هناك طبيعة اخلالق
يف التالل واملياه والزرع بجانب الهواء النقي؛ فكل ما يحتاج �إليه هذا املجتمع هو ح�س
املعماري الذي يحرتم ويقدر فكر وثقافة �أهل القرية.

املوقع العام

Site Plan
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Al-Belkaedia Community
Center
Designed by: Ehab Hussein Abbas
Location: Al-Riqiqin Village, Aswan

The project’s goal is to create a center for all activities including
educational, religious and health activities to serve the village
community.
The project is composed of a mosque, a school, a multi-purpose
hall, and a hospital with an approximate area of 3900 m2.
The main concern of the design was to intermingle the social and
surrounding environment with the project location and habits of
the residents of a traditional Egyptian village in Aswan.
The nature and society in Al-Belkaedia drives the architect to
respect the untouched nature in this area, such as, water, hills
and plants, etc.
The idea is to begin with stairs and a ramp leading to the top
of the hill, then to lead through the main spine and branch
into courts. The court is considered the core. These elements
emerged from the idea of the compact urban fabric.
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معهد �أبو بكر ال�صديق الأزهري
المصمم :إيهاب حسين عباس
موقع المشروع :قرية كوم الفرج – البحيرة  -مصر

الهدف من امل�رشوع هو �إقامة م�ؤ�س�سة تعليمية دينية تخدم املجتمع القروي تكون مطابقة
ملطالبها وملواردها املحدودة� ،إىل جانب كونها �إحدى املدار�س التي ميكن �أن تقوم بالتمويل
الذاتي.
ويتكون امل�رشوع من مبنيني رئي�سيني :الأول للمدر�سة الأ�سا�سية والثاين للمدر�سة الثانوية.
ُيحاط احلو�ش مبباين املدر�سة التي يف�صلها املدخل وامل�سجد .وحماط ب�أروقة وا�سعة ميكن �أن
ت�ستخدم يف الأن�شطة اخلارجية للطلبة ،واملمرات مف�صولة عن الغرف مبناور ر�أ�سية ت�ساعد
على تخلخل الهواء داخل الف�صول الدرا�سية ،وتوفر احلد الأق�صى من ال�ضوء الطبيعي.
توجيه املدر�سة يكون مواز ًيا الجتاه احلقول للحد من م�ساحة الزراعة املهدرة.
ت�شكيل املباين يعتمد على ثالث طبقات :الأوىل هي املمرات املحيطة باحلو�ش ،والثانية هي
املناور الر�أ�سية التي تف�صل املمرات من الطبقة الثالثة وهي الف�صول الدرا�سية.
تعرب الواجهة عن ثالثة عنا�رص رئي�سية :الف�صول ،اخلدمات ،عنا�رص االت�صال واملداخل.
كما يظهر التعبري عن عمارة الريف امل�رصي يف الكتل والفتحات والأ�سطح والفتحات
والزخارف.
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Abu Bakr Al-Siddiq Azhar Institute
Designed by: Ehab Hussein Abbas
Location: Kom Al Farag, Al-Beheira, Egypt

The project’s goal is to establish a religious educational institution that serves the
village community, and fulfills their demands and limited resources besides being
a school that could be built with self-financing.
The project is composed of two main buildings: one for the primary school, and
the other for the secondary school. The two buildings surround a court, and are
separated by the entrance and the Mosque. The court is surrounded by wide
arcades used for student outdoor activities.
The arcades are separated from the rooms by vertical shafts that help the air
penetrate inside the classrooms, and provide natural light. Complying with the
context, the school is oriented parallel to the field direction to minimize the use
of agriculture land.
The morphology depends on three layers. The first one is composed of the arcade
surrounding the courtyard. The second is the vertical shafts that separate the
arcade from the rooms; and the third layer consists of the classrooms.
The elevation has four main elements: classrooms, services, circulation and
entrances. The use of the Egyptian country architecture style appears in the
masses, openings, roofs and ornaments.

Sections

قطاعات ر�أ�سية

Floor Plan

م�سقط �أفقي
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منزل الأ�ستاذ �أ�شرف زكي

المصمم :شهيرة حامد فهمي
موقع المشروع :الجيزة  -مصر

) (H-HOUSEهو م�سكن خا�ص يف جممع يطل على
الأهرامات يف موقع يرتفع50م ويطل على ه�ضبة اجليزة
والأهرامات الثالثة،والتي تقع على ارتفاع30م.كان املوقع
ي�ستخدم ال�ستخراج احلجارة البي�ضاء املعروفة بالأحجار الفرعونية،
والتي ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف تك�سية اجلدران والواجهات.
ومت ا�ستخدام ثالثة �أنواع من املواد يف هذا البيت :احلجر الأبي�ض
مع امللم�س اخل�شن،ال�ضهارة والزجاج.
املفهوم الأ�سا�سي لت�صميم املنزل هو تكوين جز�أين ،يتقاطعان يف
نقاط خمتلفة لتكوين م�ساحات عامة م�شرتكة لال�ستفادة الق�صوى
من الرياح والإطاللة على الأهرامات .يتميز الت�صميم الناجت يتميز
بكتلة هند�سية غري منتظمة توفر خربة فراغية فريدة؛ ارتفاع مزدوج،
وديناميكية يف احلركة.
التفاعل املكاين الداخلي يتكون من �أربعة �أجزاء :م�ساحة املعي�شة
الر�سمية للمنا�سبات االجتماعية وتقع يف الطابق الأر�ضي لت�أمني
�إطاللة رائعة ،حمام �سباحة مغطى والأن�شطة ذات ال�صلة على
م�ستوى الطابق الأر�ضي ،وغرفة العائلة ،غرف النوم ،احلمامات
أخريا الأن�شطة
واملطبخ وعلى م�ستوى الأر�ض لالت�صال باحلديقة ،و� ً
الداعمة وحمام �سباحة �صغري يف الطابق ال�سفلي ،تتجمع غرف
نوم ،غرفة الأ�رسة واحلمامات يف اجلناح الأمين )املحور الر�أ�سي(
من املنزل يف الطابق املنف�صل والذي يت�صل من خالل الدرج �إىل
نقطة التقاطع التي ت�شكل مدخل البهو وامل�ساحة املعي�شية الر�سمي،
حمام ال�سباحة املغطى والأن�شطة ذات ال�صلة مت و�ضعها يف اجلزء
الأي�رس( املحور الأفقي )من املنزل وهو مت�صل بالطابق الأر�ضي.
خا�صا بهذه امل�ساحة.
االنق�سام الداخلي يولد توجي ًها متفر ًدا ًّ
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The H–House

Designed by: Shahira Hamed Fahmy
Location: Giza, Egypt
The H-House is a private residence in a compound overlooking the pyramids
with a site at an altitude of 50 m overlooking the Giza plateau, which lies
at an altitude of 30 m. Originally the site, with its hard and rocky earth,
was used for extraction of white stones known as Pharaonic stones, which
were widely utilized for wall bearing and façade cladding. Three kinds
of materials are used in this house: the white stone with a rough texture,
stucco paste and glass.
The basic concept of the house organizes it into two volumes, intersecting at
different points to become shared public spaces to benefit from wind and
enjoy Pyramids view. The design outcome has an informal geometry and a
unique spatial experience, double height spaces, and easy movement.
Formally, the spatial interplay of the interior creates four loosely defined
quadrants: the formal living space for social events located on the ground
floor to secure a vista to the incredible view; the indoor pool and related
activities on the ground level; the family room, bedrooms, bathrooms and
kitchen on the ground level to connect with the garden; and finally, the
supporting activities and lap pool in the basement.
Bedrooms the family room and bathrooms are clustered in the right wing
(vertical axis) of the house on the detached floor which is connected
through stairs to the intersection points that form the entrance lobby and
the formal living space, leaving the indoor pool and related activities on
the left part (horizontal axis) of the house with its connection to the ground
floor. The resulting internal split generates its own brand of view-oriented
efficiency.
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منزل – HK

المصمم :شهيرة حامد فهمي
موقع المشروع :مجمع سكني أليجريا – القاهرة  -مصر

 HK-Houseهو م�سكن خا�ص يقع على قطعة فريدة من نوعها م�ساحتها  6000مرت مربع يف جممع
ق�رصا
�سكني يف ال�ضواحي على طول الطريق ال�صحراوي بني القاهرة والإ�سكندرية .ويهدف امل�رشوع ليكون ً
مبدعا وم�ستدا ًما .املوقع يتو�سط اثنني من مالعب الغولف املتعامدين ،الفكرة الرئي�سية �أن يتداخل املنزل مع
ً
هذا ال�سياق مبا يف ذلك من م�ساحات وا�سعة مع الع�شب ،املنحدرات اخل�صبة واملنا�سيب املختلفة .ولد الت�صميم
وفقًا لت�أثريات املوقع الفريدة مثل� :سهولة الو�صول ،تن�سيق املوقع ،منا�سيب الأر�ض ،الواجهة الطويلة و�أبعاد
الأر�ض.
بعد ا�ستعرا�ض هذه الت�أثريات وحتديد ت�أثريها جمتمعة على الت�صميم ،مت تطوير الربنامج �إىل ثالثة فراغات مرتبة
وفقًا الحتياجات التوجيه واال�ستفادة الق�صوى من املنظر الطبيعي املواجه ،وا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية وطاقة
الرياح ،بالإ�ضافة �إىل االهتمام اخلا�ص نحو �إدماج العنا�رص الطبيعية واملناظر الطبيعية يف مناطق خمتلفة من املنزل
وا�ستيعاب الأن�شطة اخلا�صة والعامة.
مت ترتيب الربنامج لتنا�سب جميع �أهداف الت�صميم ومت تعديل اخلطوط للح�صول على التوجيه الأمثل ،والتهوية،
والإ�ضاءة الطبيعية .ثم مت اجلمع بني هذين العن�رصين ودجمهما مع عنا�رص ومتطلبات احلركة.
وينق�سم املنزل �إىل كتلتني مرتاكبتني يتقاطع معهما م�سطح مائي طويل؛ الكتلة الأوىل ت�شمل جميع الفراغات
العامة مثل اال�ستقبال ،وغرفة الطعام ،مع �إيالء اهتمام خا�ص خل�صو�صية غرفة املعي�شة .ال تقت�رص الكتلة الثانية
على غرفة النوم الرئي�سية والثانوية ولكن مت متديدها لتحتوي على بركة �سباحة على م�ستوى امليزانني لال�ستفادة
الق�صوى من الإطاللة على ملعب الغولف.
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HK House

Designed by: Shahira Hamed Fahmy
Location: Allegria Compound
HK house is a private residence located on a
6000 m2 plot in a suburban residential compound
along the Cairo–Alexandria Desert Road. The
project is intended to be an iconic, sustainable
and LEED certified mansion. The plot is central
on the edge of two perpendicular golf courses;
the theme fits this context including large lawn
areas with lush slopes and leveling. The design
was generated according to the unique location
influences, such as: accessibility, views, contours,
a long frontage and special plot proportions.
After reviewing these influences and determining
their combined effect on the design, the program
was developed into three dimensional spaces
and arranged according to the proximity needs
first, and then gaining maximum benefit of view,
best solar and wind orientation, in addition to
special attention to integrating natural elements
and landscape in different zones of the house
accommodating private and public activities.
The cubes are arranged to suit all design
objectives and the lines are adjusted for optimum
view, ventilation, and daylight orientation.
These elements were combined with circulation
elements and requirements.
HK House is divided into two main interlocking
volumes intersected by an extended line of
water features. The first volume includes all public
areas such as the reception, the dining room, the
living and the media room, with special regard
to the living room privacy. The second area is not
limited to the master and secondary bedrooms
but is extended to host the spa and lap pool on a
mezzanine level to benefit from the best view of
the golf course ahead.

Floor Plans

امل�ساقط الأفقية
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مركز لبيع �أدوات الغو�ص
ومطعم
المصمم :أحمد نجم الدين نسيم

موقع المشروع :دهب  -سيناء  -مصر
اهتم هذا الت�صميم بتوفري م�سطحات للحركة على احلدود اخلارجية
للمبنى يف طابقيه الأر�ضي والأول من ممرات وترا�سات ومداخل
طرفية ،بحيث ال تكون معيقة لر�ؤية الواجهات لكل من فتارين
العر�ض ملنتجات ال�رشكة يف الطابق الأر�ضي وامل�سطحات الزجاجية
للمطعم واملقهى يف الطابق الأول .وعلى اختالف الوظيفة بني
الطابقني ،حاول الت�صميم توحيد وتقليل عنا�رص اخلدمة واالت�صال
الأفقي والر�أ�سي فيما بينهما ،وو�ضعها يف اجلزء اخللفي لتحرير
الواجهات الأمامية� ،أما �أعمال التغذية وال�رصف ال�صحي و�أعمال
أي�ضا .وقد مت ف�صل مقر �رشكة بيع
التكييف فقد و�ضعت يف اخللف � ً
�أدوات الغو�ص يف الطابق الأر�ضي متا ًما عن املقهى اخللفي ال�صغري وما
يعلوه من مطعم واخلدمات اخلا�صة به.
ينتمي الطابع املعماري العام �إىل التكوينات احلديثة النقية واملتعامدة
بو�ضوح لت�شكيل عالقات هند�سية ب�سيطة و�سهلة اال�ستيعاب
والإدراك الب�رصي ،وت�ؤكدها �ألوانها الفاحتة واملوحدة والعالقة مع
مواد الت�شطيب الب�سيطة مثل الزجاج والفايرب و�أخ�شاب الأر�ضيات.
وروعي يف ال�سقف النهائي ت�صميم عد ٍد من الت�شكيالت احلرة
واملفرغة للموازنة بني الإ�ضاءة املبا�رشة والظالل املنك�رسة وما من
�ش�أنه ت�أكيد املظالت والرتا�سات و�أ�سقف ال�سطح النهائية .وب�شكل
عام حاول الت�صميم حتقيق توازن متنوع وب�سيط بني معايري خمتلفة مثل
أي�ضا حتقيق
الوظيفة ودجمها بات�صال وانف�صال يف ذات الوقت ،و� ً
توازن على امل�ستوى الب�رصي ما بني الكتل والفراغات وامل�صمت
واملفتوح ودرجات الألوان املتنا�سقة.
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Diving Center and
Restaurant

Designed by: Ahmed Najmeldin Nassim
Location: Dahab, Sinai
It is important in design to provide surfaces for movement
on the ground along the outer boundaries of the building
and a first floor along corridors, terraces and entrances to
the building, and not to interfere with the building exposure,
whether the exhibition of the company’s products on the
ground floor or the flat glass of the restaurant and café on
the first floor. In view of the functional difference between
the floors, the designer tried to consolidate and reduce all
service elements of vertical and horizontal movement to
increase efficiency.
The architectural character shows clear, perpendicular
modern formations forming relationships with simple,
geometric and easy visual comprehension, as confirmed by
the light color, and consolidated by the finishing materials
such as glass, fiber and wood flooring. The roof was designed
with simple balance between direct light and intermittent
shadows. In general, the designer attempted to design
a simple and balanced diversity between functionality,
integrated connectivity and separation at the same time,
and a visual balance between solid and void, and degrees
of color.

Ground Floor Plan

Sections

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

First Floor Plan

قطاعات ر�أ�سية

امل�سقط الأفقي للدور الأول
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فيال �سكنية خا�صة

المصمم :أخمد نجم الدين نسيم
موقع المشروع :الجيزة  -مصر

بني الت�صميم على املعاجلات احلديثة املتعامدة ذات العالقات الب�سيطة والتكوينات
اجليومرتية النقية .ومتتد حماور احلركة على طول اجتاهات �أ�ضالع قطعة الأر�ض
املتعامدة ،وتلحق بها املحاور الر�أ�سية الأخرى للحركة ال�سفلية والعلوية من
دور البدروم وحتى اخلدمات الرتفيهية لدور ال�سطح ،وما بينها من فراغات
ومرورا بغرف املعي�شة والنوم ما بني الدورين الأول
لل�ضيافة يف الدور الأر�ضي،
ً
والثاين .وقد مت ارتداد الكتل العامة والرئي�سية �إىل ناحية ال�ضلعني اخلارجيني
لقطعة الأر�ض ،لإتاحة �أكرب قدر من احلجم وامل�ساحة للفناء الداخلي للفيال،
وزراعته بالأ�شجار والنخيل بحيث يكون م�شاب ًها للواحة ال�صحراوية .كما متت
مراعاة �أن تكون الألوان فاحتة بقدر الإمكان لتعك�س �أ�شعة ال�شم�س بحرارتها
املرتفعة� ،إ�ضافة �إىل تغطية معظم الفتحات بكا�رسات �أفقية ور�أ�سية.
مت اختيار درجات �ألوان الت�شطيبات لت�ؤلف لغة ب�رصية متنا�سقة بهدف تو�ضيح
أخريا فرق
الوظائف وامل�ستويات املختلفة بها ،ومتييز وظائفها وجمالياتها .و� ً
الت�صميم بني م�ساحة و�أحجام الفتحات فجاءت �صغرية يف مواجهة ظروف
ً
وحفاظا على اخل�صو�صية ،كما جاءت كبرية وممتدة وطولية يف
اخلارج وحرارته
مواجهة الفناء الداخلي لإتاحة املنظر و�إ�ضاءة الفراغات الداخلية وتهويتها.

امل�سقط الأفقي للدور الأول

First Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

Ground Floor Plan
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Private Residential Villa

Designed by: Ahmed Najmeldin Nassim
Location: Garana Resort, Cairo–Alexandria
Desert Road
The design concept was based here on the idea of modern
relations of simple and clear geometric configurations. Axes
of movement were extended perpendicularly along the
directions of the plot sides, and connected to the vertical
axis of the lower and upper part of the basement and
entertainment area, and reception space on the ground
floor. The public spaces have been rebounded to leave
the external sides of the land free, and to allow a maximum
area for the internal spaces. The cultivation of trees and
palms make the internal environment similar to the desert
oasis and also reflect the rays of the sun. In addition,
horizontal and vertical sun breakers were used.
Colors have been selected to make a consistent visual
language in order to clarify the various functions, levels
and aesthetic. Finally, the design used small openings to
protect from the external conditions and temperature,
and to maintain privacy. The inner courtyard provides
landscape, lighting and ventilation to the interior spaces.

Sections

قطاعات ر�أ�سية

Elevations

واجهات
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فيال �سكنية خا�صة

المصمم :أحمد نجم الدين نسيم
موقع المشروع :القاهرة

جل�أ امل�صمم املعماري �إىل الأ�شكال اجليومرتية غري التقليدية كمرجعية ت�صميمية،
ومن هذا املنطلق ا�ستخدمت التكوينات املن�شورية واملثلثية الهرمية لتحقيق ذلك
الهدف .وقد متت مراعاة الإن�شاء اخلفيف ذي البحور الكبرية املمتدة يف كتلة
واحدة مت�صلة وان�سيابية على طول تنوعها واختالفها الر�أ�سي والأفقي ،كما
يتيح ذلك النوع من املعاجلة الكتلية التغري واالنتقال ما بني امل�صمت واملفتوح من
مظالت وفتحات وترا�سات وفوا�صل وظيفية و�إن�شائية.
كما يالحظ حر�ص امل�صمم على التفاعل الفراغي بني الأن�شطة الوظيفية وما
يحدها ويغلفها من كتل من�شورية حادة ومنفرجة الزوايا ،وا�ستغالل كل ما
يوفره �ضمنيًّا ذلك الت�شكيل من ارتفاعات وانخفا�ضات .وت�ؤكد كل ذلك
ت�شطيبات و�ألوان الكتل املعمارية من حوائط �ستائرية معدنية �أو من الألومنيوم
التي توفر عزل للحرارة والرطوبة والأمطار بتقنيات حديثة ومنا�سبة.
أي�ضا بتحقيق اخل�صو�صية من خالل زيادة كثافة الفتحات
كما اهتم امل�صمم � ً
وم�سطحاتها املواجهة لداخل الفيال ،بينما تندر يف مواجهة اخلارج؛ حيث الكتل
ال�سكنية املحيطة وامل�ؤثرة �سلبيًّا على اخل�صو�صية ب�شكل كبري� ،أي تعظيم الأن�شطة
الوظيفية بالتوجه �شبه الكامل للداخل حيث الفناء واحلديقة وحمامات ال�سباحة
والألعاب الريا�ضية اخلفيفة.
امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي

قطاعات ر�أ�سية

Sections

امل�سقط الأفقي للدور الأول

First Floor Plan

Ground Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الثاين

Second Floor Plan
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Private Residential Villa
Designed by: Ahmed Najmeldin Nassim
Location: Cairo

The architect used non-traditional geometric forms as
a reference in design, such as prismatic and triangular
pyramidal forms. It was taken into consideration that the
construction includes large spans in one block.
The designer was also keen to achieve spatial interaction
among the different activities, because of the prismatic
blocks and their acute and obtuse angles. The designer
used appropriate finishes and colors for the blocks and
architectural curtain walls, metal or aluminum for isolating
heat, humidity and rainfall.
In order to achieve privacy, the designer increased the
voids and openings facing the inside of the villa, while
minimizing them on the outside, and maximizing the
functional activities fully facing the courtyard garden and
swimming pool.
Elevations

واجهات
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امل�سابقة العاملية لت�صميم املركز الرئي�سي للبنك الوطني
امل�صري
المصمم :خالد بكر حسن حسن
موقع المشروع :القاهرة الجديدة  -القاهرة

�أعلن البنك الوطني امل�رصي عن م�سابقة معمارية لت�صميم املقر اجلديد للمركز الرئي�سي للبنك مبنطقة البنوك بالقاهرة
اجلديدة.
تهدف فكرة امل�رشوع �إىل ت�شكيل كتلة البنك لتعرب عن معاين القوة واالتزان والثقة والأمان ،وهي معانٍ من ال�رضوري
ت�أكيدها يف ت�صميم مباين البنوك ،وذلك با�ستخدام الكتلة الهند�سية ال�رصيحة القوية واحلادة يف تعبريها وامل�أخوذة من
الأ�شكال الهند�سية ال�رصيحة مثل املربع وامل�ستطيل.
ومت بناء الفكرة عن طريق تق�سيمها ح�سب نوعية ووظيفة ونوع م�ستخدم كل فراغ وذلك من خالل تق�سيم الفرغات �إىل
ثالث نوعيات:
•فراغات عامة تتمتع باالت�ساع الن�سبي للفراغ الداخلي و�أهميته االت�صال الب�رصي املبا�رش مثل قاعة العمالء.
•فراغات �إدارية مثل املكاتب.
•فراغات تخ�ص�صية مثل �صالة تداول الأوراق املالية؛ حيث مت ت�صميم كل وحدة طبقًا ملتطلباتها الت�صميمية.
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The Architectural
Competition for Designing
the Main Branch of the
National Egyptian Bank
Designed by: Khaled Bakr Hassan Hassan
Location: New Cairo, Cairo

The National Egyptian Bank announced an architectural
competition to design the new headquarters of the main branch
of the Bank in the financial district of New Cairo.
The Bank branch was designed to express the meaning of power
and balance, confidence and safety which are necessary for
bank designs. This concept was obtained by using true and strong
geometric shapes, such as squares and rectangles.
The design was ceated by classifying the spaces according to
the users and function of each user. The spaces were classified
into three types:
• The first type is large areas of space, where direct visual
contact was important, such as the customer hall.
• The second type is the administrative offices which are
located vertically.
• Thirdly, the specialized spaces such as money exchange
halls, which were designed according to the requirements
of each space.
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�إعادة ت�أهيل املبنى املجاور ملنزل علي لبيب (�سكن
ح�سن فتحي) بالقلعة
المصمم :أحمد اهلل عبد المحسن محمود فرحات
موقع المشروع :حى القلعة  -القاهرة

�شملت مفاهيم وعنا�رص احلل الت�صميمي النقات التالية:
•�إيجاد ا�ستمرارية وتناغم وا�ضحني مع منزل علي لبيب ،بدون تكرار ن�سخة منه ،و�شمل ذلك التايل:
1 .1الت�شكيل احلر املتناغم املميز للعمارة العربية خا�صة يف توزيع الفتحات (املحدودة ن�سبيًّا) �ضمن امل�سطحات
امل�صمتة ،ومبفردات م�شرتكة ومتناظرة.
2 .2ا�ستخدام نف�س املواد والألوان وامللم�س الب�رصي يف الواجهات مثل ال�سفل احلجري الوا�ضح بالدور
الأر�ضي ،مع ا�ستمرار خطوط منه لأعلى ك�إطارات للعقود بارتفاعات وت�شكيالت خمتلفة ،وبيا�ض
بيج بالدور العلوي.
3 .3ا�ستخدام نف�س ن�سب العقد املدبب اململوكي.
•االهتمام باملدخل كب�ؤرة التكوین املعماري (بارتفاع طابقني) ،مع معاجلة ميل ال�شارع ب�صعود عدة درجات
مواز ًيا للواجهة (طريقة املدخل املحني).
•معاجلة امل�شاكل الإن�شائية للمبنى و�أهمها �صب لب�شة �أ�سا�سات كاملة حتت ميدات املبنى (القائم ع�شوائيًّا على
الرتبة مبا�رشة) ،مما تطلب �صعوبة كبرية ،حيث مت �صب اللب�شة داخل كل بائكة على حدة يف املن�سوب
املطلوب ،هذا بالإ�ضافة �إىل احلر�ص على عدم تو�سيع الفتحات لتجنب الت�شققات يف احلوائط.
•عمل املعاجلات الفنية التقنية بكامل تفا�صيلها ،التي ت�ؤكد تكامل العمل املعماري ككل.
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Rehabilitation of the Building
adjacent to Ali Labib House

Designed by: Ahmed-Ullah Abd Al Muhsin Mahmood
Farahat
Location: Citadel District, Cairo
The Concepts and Elements of the Design Solution
Establishing clear continuity and harmony with Ali Labib House without
replicating it. This includes the following:
1. Free harmonious form distinguishing Arab architecture, especially in
the distribution of openings (relatively limited) within the solid areas
with common or corresponding vocabulary.
2. Using the same material, colors and visual texture in the façades, as
stone on the ground floor, while extending some of its lines upwards
to frame the arches with different forms and heights, and using beige
paint on the upper floor.
3. Using the proportions of the pointed Mamluk arch.
4. Paying attention to the entrance as the focal point of the two storey
high architectural composition, and treating the slope of the street by
using a few steps parallel to the façade.
5. Treating the structural problems of the building, mainly by casting
complete raft foundations under the building’s lower beams, which
are directly, haphazardly on the soil. This procedure led to great
difficulty while casting the raft foundation inside each bay individually
at the required level, in addition to being careful not to enlarge the
openings to avoid cracks.
6. Applying technical treatments which conform with the integrity of the
architectural work.
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مركز معلومات م�ؤقت -البوابات الناقلة
المصمم :أحمد حسن ابا يزيد حسن
موقع المشروع :تورينو  -إيطاليا

قدم هذا املقرتح ملبنى �صغري م�ؤقت لي�ستخدم كنقطة التقاء وجتمع للزوار امل�ستف�رسين عن
فعاليات امل�ؤمتر الدويل للعمارة  ،تورينو ،2008على �أن يكون من�ش�أ م�ؤق ًتا بدون �أ�سا�سات
ويقوم بالتفاعل مع م�ستخدميه با�ستمرار طوال مدة امل�ؤمتر لتقدمي كافة املعلومات املتوفرة،
أي�ضا كفراغ للعر�ض.
وي�ستخدم جزء من املبنى � ً
نبعت الفكرة الت�صميمية من الوظيفة الرئي�سية للمبنى �أال وهي التقاء النا�س والو�صول
للمعلومات .يقوم املبنى بالتفاعل مع وظيفته ب�أ�سلوب مادي فعنا�رص املبنى :ال�سقف،
مفتوحا على املدينة ككل،
احلوائط والأر�ضية قد مت ف�صلها و�إعادة ترتيبها لي�صبح املبنى
ً
خا�صة عرب واجهتها الرئي�سية التي �صممت وك�أنها �شا�شات �صغرية متجاورة مكونة �شا�شة
كبرية تظهر الأن�شطة التي تقام داخلها لتعلن يف و�ضوح �أن املعلومات واملناق�شات متاحة
للجميع.
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Info Point

Designed by: Ahmed Hassan Abayazeed Hassan
Location: Piazza Castello, Torino, Italy
This proposal is for a temporary small building used as a meeting
point for people asking information about the World Architecture
Congress, Torino 2008. It is an open and closed self-contained,
independent structure without ground anchoring or foundations. It
can be used as an info-space and exhibition area.
The Info Point was designed according to its main function : meeting
people and providing information. The Info Point interacts with its
function in a substantial way. The elements of the Info Point are the
walls, ceiling and floor which were disjoined and reordered to be
opened to the whole city even though the main façade acts as a
big screen showing activities occurring inside to declare in a loud
voice: information and meeting people are available for all.

92

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

املبنى الإداري ل�شركة �إرن�ست وينج م�صر
المصمم :محمد نزار نبيل
موقع المشروع :الجيزة  -مصر

ليتنا�سب امل�رشوع مع حجم وا�سم �رشكة �إرن�ست ويوجن ،متت اال�ستفادة من كتلة املبنى والذي
ي�شغل قطعتي �أر�ض يف مبنى واحد بارتفاع ع�رشة طوابق متمي ًزا بذلك عن املباين املحيطة والتي
يرتاوح ارتفاعها بني ثالثة �إىل �سبعة طوابق ،مما ي�ضفي على املبنى عن�رص الو�ضوح بحيث ميثل
املبنى رمز املنطقة ،ي�ساعد على ذلك احتواء �أر�ض امل�رشوع على نا�صيتني يف طرفيها والتي توفر
�إمكانية للتعامل معها ت�شكيليًّا ب�صورة مميزة.
يتو�سط امل�رشوع مدخل مميز عبارة عن فناء مزروع ومك�شوف بكامل ارتفاع املبنى وهو يق�سم
املبنى �إىل جز�أين :اجلزء ال�رشقي لكبار املديرين وامل�سئولني ملا يتميز به من ت�شكيل متميز وجمال
ر�ؤية �أو�سع من اجلزء الغربي للمكاتب الإدارية.
�أما نا�صيتا امل�رشوع مت ت�أكيدهما بال�شكل الدائري الر�صني بحيث يتميز املبنى عن باقي املباين
املحيطة كما يعطي ر�ؤية بانورامية من الداخل �إىل احلدائق املحيطة.
تنق�سم الواجهات من الناحية البيئية �إىل فئتني �شمالية وجنوبية ،تتميز الواجهة ال�شمالية مب�سطحات
م�ستوية تكرث فيها الفتحات الزجاجية ملا تتمتع به من �إ�ضاءة غري مبا�رشة م�ستحبة لال�ستخدام
املكتبي� ،أما الواجهات اجلنوبية فتتميز بالت�شكيل املعتمد على ا�ستغالل الربوزات التي تعمل على
توفري م�ساحات مظللة بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام كا�رسات ال�شم�س.

امل�ساقط الأفقية

Floor Plans

93

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

Ernst & Young Headquarters

Designed by: Mohamed Nezar Nabil Mohamed
Nagy
Location: Giza
The project benefits from its relatively large scale compared to the
surrounding buildings which gives the building a landmark look and
allows usage of natural weather components. In addition, the plot is
located on two corners that maximize external exposure.
The entrance is located at the center of the façade as a court with
total building height. It divides the building into two major parts. The
eastern one is for the managers and administration because it has a
strong and distinguished form; while the western part is for the other
employees.
The strong architectural impression is achieved by using cylindrical
corners on both sides that gives the building the image of stability,
and also maximizes the external exposure to the green areas around
the site.
The façades are divided environmentally into two categories. The
first is the northern façade which has large glass openings; while the
southern façade depends on projected elements and louvers that
supply the external skin and provide shade.
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الأكادميية الوطنية للعلوم واملهارات
المصمم :أحمد محمد محمد محفوظ  -عمر محمود محمد كشك
موقع المشروع :مدينة السادس من أكتوبر  -الجيزة

مت ت�صميم مبنى الأكادميية الوطنية للعلوم واملهارات بحيث ي�ستوعب ويتفهم الطبيعة
اخلا�صة لهذه النوعية من املباين .فهي و�إن كانت متثل مدر�سة للتعليم الفني واملهني
فهي تختلف عن ت�صميم املباين الأخرى حيث �إنها الأكادميية الأوىل من نوعها يف
م�رص التي �أن�شئت مببادرة من القطاع اخلا�ص وكذلك موقعها يف منطقة ذات مناخ
أخريا النظرة الإيجابية لهذا النوع من التعليم
�صحراوي (منطقة ال�ساد�س من �أكتوبر) و� ً
يف م�رص.
يهدف الت�صميم املقدم �إىل حتقيق ثالثة �أهداف �أ�سا�سية متثل يف جمملها قاعدة للتوجه
الت�صميمي والفل�سفي املقرتح للمبنى اجلديد وهي:
•الو�صول �إىل ت�صميم يحقق بكفاءة ومتيز االحتياجات الوظيفية املختلفة
للم�رشوع.
•تطوير الفراغات والعنا�رص التي تخدم بكفاءة م�ستخدمي الأكادميية.
•�أن يعرب املبنى عن القيم املعمارية امل�رصية ويعك�س العمارة الع�رصية مل�رص،
أخريا يراعى تنفيذ امل�رشوع على مراحل
ويحرتم طبيعة املناخ يف هذه املنطقة و� ً
زمنية خمتلفة.
ي�سمح التنظيم الفراغي املقرتح ملبنى الأكادميية بتحقيق االحتياجات الوظيفية ٍّ
لكل من
العنا�رص والأن�شطة املختلفة دون الإخالل باخل�صو�صية املطلوبة لكل عن�رص.

املوقع العام

Site Plan
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National Academy for
Science and Skills
Designed by: Ahmed Mohamed Mohamed
Mahfouz, Omar Mahmoud Mohamed
Kishk
Location: 6th of October, Giza
The design of the National Academy for Science and
Skills takes into consideration the special nature of this
type of facility. The building is an institute for technical
and vocational education which is different from other
building designs, because it is the first of its kind in Egypt
at the initiative of the private sector. Moreover, it is
located in an area with a desert climate (6th of October
City).
The design aims to achieve three main objectives that
represent the core philosophy and approach of the
design proposal:
• The design should be efficient and distinguish the
different functional requirements of the project.
• The development of spaces and elements that
efficiently serve the users.
• The building should reflect Egyptian architectural
values and the modern architecture of Egypt; also
respecting the nature and the climate of the region,
as well as taking into account the implementation of
the project at different phases.
The proposed location of the Academy’s building within
the compound layout allows for achieving the functional
requirements of each element and activities without
prejudice to privacy and the regulatory framework for
space.

Floor Plans

امل�ساقط الأفقية
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النادي االجتماعي بكمباوند جاردنيا �سربجن
المصمم :عمر محمود محمد كشك
موقع المشروع :التجمع األول – القاهرة الجديدة

ي�ستوعب ت�صميم مبنى النادي االجتماعي الطبيعة اخلا�صة لهذه النوعية من املباين .فهي و�إن كانت
متثل منطقة جتمع لأع�ضاء الكمباوند ال�سكني (ملمار�سة الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية املختلفة)،
فهي تختلف عن ت�صميم املباين الأخرى من حيث عالقة مبنى النادي باملباين ال�سكنية الأخرى
القائمة (حيث يتم ت�صميم مبنى النادي االجتماعي يف مرحلة الحقة على ت�صميم املباين ال�سكنية)
وكذلك عالقة الفراغات اخلا�صة مببنى النادي بالفراغات اخلا�صة باملوقع العام للنادي.
هذا ويهدف الت�صميم املقدم �إىل حتقيق ثالثة �أهداف �أ�سا�سية متثل يف جمملها قاعدة للتوجه
الت�صميمي والفل�سفي املقرتح للمبنى اجلديد كالآتي:
•الو�صول �إىل ت�صميم يحقق بكفاءة ومتيز االحتياجات الوظيفية املختلفة للم�رشوع.
•تطوير الفراغات والعنا�رص التي تخدم بكفاءة م�ستخدمي النادي.
•�أن يعرب املبنى عن القيم املعمارية امل�رصية ويعك�س العمارة الع�رصية مل�رص ويحرتم القيم
املعمارية امل�ستخدمة يف ت�صميم املباين ال�سكنية القائمة.
التنظيم الفراغي املقرتح ملبنى النادي ي�سمح بتحقيق االحتياجات الوظيفية ٍّ
لكل من العنا�رص
والأن�شطة املختلفة دون الإخالل باخل�صو�صية املطلوبة لكل عن�رص.

قطاع ر�أ�سي

Section
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Gardenia Spring Club
House

Designed by: Omar Mahmoud Mohamed Kishk
Location: New Cairo, Cairo
The design of the club house considers the special nature of this type
of facility. It represents a central gathering point for the dwellers
of the residential compound for their social and sports activities.
Usually the introduction of a club house facility to any residential
compound comes after the development of the residential
clusters of the project; therefore, the project had to relate to well
established and existing spatial and topographical facts as well as
circulation routes. It also had to complement harmoniously a wellfunctioning master plan.
The design aims to achieve three basic goals that, together,
represent the core of the project’s design concept:
• To achieve functional efficiency and the distinction of different
spatial elements of the architectural program;
• To create easy to use connections between functionally
independent activities in order to enhance the facility’s
performance and with the residential compound;
• To express the Egyptian architectural and environmental
parameters within a contemporary frame, while simultaneously
respecting the dominant Mediterranean style in the surrounding
residential blocks.
The proposed location in the compound’s layout for the club’s
building allows the achievement of all the functional requirements
and different activities without hindering the required residential
privacy.

Site Plan

املوقع العام
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منوذج مل�سكن لأ�سرة متو�سطة
المصمم :حاتم عبد الرحمن فابد – لبنى السيد عامر
موقع المشروع :المملكة العربية السعودية

يبد�أ ت�صميم م�سكن يف املناطق ال�صحراوية لأ�رسة متو�سطة الدخل قابل للنمو مب�ساحة �صغرية للأ�رسة
يف بداية تكونها وينمو تدريجيًّا مع زيادة عدد �أفرادها؛ مما يحقق املتطلبات النف�سية واالجتماعية مع
اال�ستفادة من التقنيات التقليدية احلديثة يف الإن�شاء ومواد البناء ،وحتقيق نظام بيئي يحقق الراحة
احلرارية املطلوبة داخل امل�سكن با�ستخدام تكنولوجيا ب�سيطة.
ويقوم مفهوم التنظيم الفراغي للم�سكن على مبد�أين �أ�سا�سيني:
•املبد�أ الأول :تنظيم عنا�رص امل�سكن حول فناءين� ،أحدهما مركزي تلتف حوله فراغات املعي�شة
والنوم ،والآخر طريف يطل عليه جمل�س ال�ضيوف ويقع على حدود الواجهة الأمامية مع وجود
ات�صال غري مبا�رش بني منطقتي ال�ضيوف والعائلة على م�ستوى الدور الأر�ضي والأول.
•املبد�أ الثاين� :إمكانية االمتداد امل�ستقبلي على عدة مراحل عن طريق وجود قلب �أو نواة للم�سكن
تتمثل يف فناء العائلة املركزي املظلل ،وتنمو حول هذه النواة عنا�رص امل�سكن على عدة مراحل
تبد�أ مبرحلة �أوىل توفر احتياجات �أ�رسة �صغرية تتكون من فردين ثم ينمو تدريجيًّا بزيادة �أفراد
الأ�رسة.
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Affordable House

Designed by: Hatem Abdel Rahman Fayed,
		
Lubna Elsayed Amer
Location: Kingdom of Saudi Arabia
The aim of the project was:
• To design a house that is able to expand in an arid zone for a medium
income level;
• To start with a small area for a young family that will expand gradually
as the number of family members increase;
• To achieve the social requirements for the family and benefit from
modern construction techniques and materials;
• To achieve interior thermal comfort applying simple passive and hybrid
techniques.
The spatial arrangements of the house was based on two principles:
• First principle: The house is situated around two courts, the central court
with elements such as living areas and bedrooms arranged around it;
and the other court is external on the front elevation with the guest
room overlooking it, with an indirect connection between the family
area and the guest area on the ground and first levels.
• Second principle: The ability of future expansions in several phases
based on the core of the house which is the central-shaded family court
that the elements of the house expand around as the family grows.
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قرية �سطوحي
تصميم :محمد مصطفى السيد حسين
الموقع :محافظة الشرقية
األهداف
•�إن�شاء قرية �صغرية متكاملة حتتوي علي وحدات �سكنية حترتم الإن�سان والبيئة وحتقق احتياجات
القاطنني بها من خالل موارد حملية وحتقيق املعايري الت�صميمة املعمارية والبيئية ليتكيف املبني مع
الظروف البيئية خالل ال�سنة ،مع مراعاة اختالف التغري املناخي.
•ت�شجيع حرف ب�سيطة داخل القرية ت�ؤدي �إىل تطوير الن�شاط ال�صناعي والتجاري باملنطقة وزيادة
الوعي البيئي لدي ال�سكان.
•الو�صول بتكلفة بناء �أقل %50من تكلفة املباين التقليدية وا�ستخدامها من مواد البناء التقليدية.
•االعتماد على �أ�ساليب ومنهجيات وت�صميم مبتكر لتقليل تكلفة ت�شغيل املبنى من ا�ستهالك طاقة
ومياه و�صيانة وذلك وفقًا لالحتياجات املحلية واالجتماعية للأ�رسة امل�رصية.
•ور�ش عمل لإعادة تدوير املخلفات يف ال�صناعات ال�صغرية واملباين ( ورق وجينز وزجاجات
فارغة وجريد النخل).
الفكرة المعمارية والتصميمة
•الربط بني �أ�صالة العمارة امل�رصية واحلداثة لتلبية احتياجات امل�ستخدم من خالل النطاق البيئي
املحيط واملحافظة على موارد البيئة للأجيال القادمة وقد ظهر ذلك يف املعاجلات البيئية مثل
الفناء الداخلي وما مييزه من وظائف بيئية ومناخية وت�صميمة وجمالية ،وتلبيته ملمار�سة الأن�شطة
املختلقة وذلك النفتاحه علي جمموعة من الفراغات الداخلية واخلارجية ،وحتقيق العنا�رص
املعمارية امل�ؤقتة التي تنا�سب تغريات املناخ وجتنب ت�أثرياته ال�سلبية.
•ا�ستخدام مفردات معمارية مثل القباب والأقبية لتنا�سب الغر�ض من البناء وحتقيق امل�رصية
التقليدية يف عمارة الأر�ض والذي متيز بها العبقري ح�سن فتحي.
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Stouhy Village
Designed by: Mohamed Mostafa El-Sayed Hussein
Location: Sharqiyah Governorate
Aims
•

•

•

•

To establish a complete small village community comprising
housing units which insists on the right of humanity and nature
to co-exist in a healthy, supportive, diverse and sustainable
condition. This is achieved through local resources, and realizing
architectural standards that would help maintain the whole
community during different environmental conditions throughout
the year;
To encourage small crafts within the village, this in return would
develop the industrial activity and trade in the region. Also,
increase environmental awareness among the residents;
To reduce the cost of construction to 50% less than what it would
cost using traditional building materials. In addition, relying
on methodologies of innovative design in order to decrease
the running costs in terms of energy, water and maintenance
according to the local needs of the typical Egyptian family;
To eliminate the concept of waste; to evaluate and optimize
the full lifecycle of products and processes, to approach the
state of natural systems in which there is no waste. This would be
achieved through building recycling workshops based on small
industry wastes such as, paper, jeans, construction waste, empty
bottles and palm tree fronds.

Architectural Concept
Eliminate negative environmental impact completely through
skilful, sensitive design.
Our concept is based on the idea of merging the great authenticity
of Egyptian architecture and contemporary modernity to meet the
needs of the residents and maintain a stable settlement for future
generations. We aim at meeting the basic needs of all people, and
extending opportunities for economic and social advancement.
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فيال �سكنية مبنتجع �صن رايز ريزورت
المصمم :هشام جالل الشيمي
موقع المشروع :برج العرب  -االسكندرية

هذا امل�رشوع عبارة عن منتجع �سكني به  21فيال �سكنية على م�ساحة  4.64فدا ًنا
( 19488م ًرتا مرب ًعا) مب�ساحات متنوعة من الأرا�ضي تبد�أ من  446م ًرتا مرب ًعا �إىل
 721م ًرتا مرب ًعا �أما م�ساحات البناء الفعلية للفيالت  3318م ًرتا مرب ًعا بواقع 180م ًرتا
مرب ًعا للفيال الواحدة وبن�سبة بناء  %17على كامل م�سطح �أر�ض امل�رشوع ،ويحد �أرا�ضي
الفيالت ال�سكنية جمموعة من الطرق الداخلية بواقع طريقني على الأقل كحد �أدنى
و�أربعة طرق داخلية بحد �أق�صى.
يعترب هذا امل�رشوع من امل�رشوعات التي جمعت بني الأ�صالة يف املعاجلات املعمارية
والتخطيطية واحلداثة يف الت�شكيل مبا يعطي لها مرونة يف التطبيق للتوافق مع الطرز
املعمارية املختلفة .ويتميز امل�رشوع بحرية االختيار مل�ستخدمي املبنى وال ي�ضعهم يف
قوالب حمددة للت�شكيل املعماري ،خا�صة �أن تلك النقطة من املعوقات الأ�سا�سية النت�شار
املعاجلات املعمارية للمباين الرتباطها بت�شكيل معماري واحد مرتبط بطراز معماري
ثابت يتم ا�ستخدامه وتطبيقه على املباين؛ �سوا ًء ذات اال�ستخدامات ال�سكنية �أو اخلدمية
مثل امل�ست�شفيات واملدار�س واملراكز التجارية.
تعتمد الفكرة العامة للم�رشوع على اال�ستفادة الق�صوى من املعطيات البيئية للموقع،
�سوا ًء من ناحية املناخ والرتبة والت�ضاري�س لتحقيق اال�ستدامة البيئية ب�أقل تكلفة ممكنة
للو�صول لأف�ضل �أداء .وقد مت ا�ستخدم نظام  LEEDكنظام للقيا�س والتقييم ل�ضمان
الو�صول مل�ستوى قيا�سي علمي ميكن من خالله و�ضع نظام بنائي متوافق مع البيئة املحلية
ومنا�سب لكافة اال�ستخدامات بامل�رشوع.
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Residential Villa in Sunrise
Resort
Designed by: Hisham Galal Elshimy
Location: Borg El A
ِ rab, Alexandria
The project is to build a resort that consists of 21villas on an area
of 4.64 acres, with land lots varying between 446 m2 to 721 m2.
The area of actual construction of the villas is 3318 m2 for the
180 m2 type. The actual built area is 17% of the entire land for
the project. Each residential villa is connected by a minimum of
two and a maximum of four internal roads.
Sunrise Resort is one of the projects that combines originality
in architecture and planning, and a modern configuration.
The project allows freedom of choice for users of the building,
and put them in the templates specific to the formation of
architecture, especially as that point of the main obstacles
to the spread of architectural treatments for buildings, linked
with the formation of an architect and one architectural style is
linked to a fixed and can be used and applied to both buildings
with residential uses or services such as hospitals, schools and
commercial centers.
The general idea of the project is to make the most of the
environment aspects of the site, whether of climate, soil and
terrain to achieve environmental sustainability at the lowest
cost possible. To obtain the best performance of the building,
the LEED V3 were applied as a system of measurement and
evaluation of sustainability, as well as to ensure access to a
building that is compatible with the local environment.

First Floor Plan

 امل�سقط الأفقي للدور الأولGround Floor Plan

امل�سقط الأفقي للدور الأر�ضي
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مركز جمتمعي لتنمية وتطوير احلرف اليدوية
تصميم :حسن محمد حسن السيد
الموقع :الدرب األحمر ،القاهرة
الإ�شكالية الت�صميمية للمقرتح املقدم يف اختالف الواقع احلايل عن الر�ؤية الت�صميمية الأوىل للم�رشوع والتي كانت تطرح فكرة كون
م�رشوعا خلدمة جمتمع
امل�رشوع املتنف�س الأخ�رض ل�سكان املنطقة ،لكن بعد تنفيذ امل�رشوع وت�شغيله حدث حتول للم�رشوع من كونه
ً
م�رشوعا ا�ستثمار ًًّيا من الدرجة الأوىل ،حيث �شغلته املطاعم ال�سياحية والتي لي�س يف مقدور �أهل
الدرب الأحمر �إىل �أن �أ�صبح
ً
املنطقة حتمل نفقتها ،مما �أدى �إىل حدوث انف�صال بني احلديقة و�سكان منطقة الدرب الأحمر ،وذلك لإح�سا�س �أهل املنطقة يف عدم
�أحقيتهم يف ذلك احليز العمراين ،من هنا تولدت الفكرة الت�صميمية الأوىل يف �إعادة تعريف العالقة بني احلديقة و جمتمع الدرب
الأحمر من عالقة انف�صال �إىل عالقة ات�صال وتفاعل من خالل مقرتح معماري ُي�شكل جز ًءا من احلديقة و يكون هدفه الأ�سا�سي هو
خدمة جمتمع الدرب الأحمر.
ل�صياغة املقرتح املعماري مت ر�صد الواقع املجتمعي ملنطقة الدرب الأحمر ،حيث ُوجد �أن �أحد �أهم امل�شاكل التي تواجه املنطقة هي
اندثار احلرف اليدوية املوجودة مثل النحا�سني واخليامية ،وذلك لعدم توافر ور�ش للعديد من ممار�سي تلك احلرف ،وكذلك عدم
توافر �أماكن لعر�ض منتجاتهم ،لهذا جاء التوجه الت�صميمي �إىل �إن�شاء مركز للمحافظة على احلرف ال�شعبية يف منطقة الدرب الأحمر
يهدف يف الأ�سا�س �إىل تعليم تلك احلرف لأهل املنطقة ثم و عر�ض منتجات تلك الور�ش على رواد احلديقة بحيث يعود ريعها مبا�رشة
�إىل العمال واحلرفني ،وقد �شكلت تلك الأهداف الربنامج الوظيفي املقرتح للم�رشوع حيث ت�ضمن امل�رشوع ور�ش للحرف الثالثة
وانت�شارا يف منطقة الدرب الأحمر وهي اخليامية والنحا�سني والأرابي�سك ،كما ُروعي توفري حيزات للعر�ض متكن
الأكرث �شعبية
ً
رواد احلديقة من ر�ؤية املنتجات و�رشائها ،كما مت توفري جمموعة من الوحدات ال�سكنية واملرا�سم التي ميكن ت�أجريها �إىل الفنانني
بهدف توفري مورد اقت�صادي لأعمال ال�صيانة والتطوير للم�رشوع.
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Societal Center for the
Development of Handcrafts
Designed by: Hassan Mohamed Hassan Elsayed
Location: Al-Darb Al-Ahmar, Cairo

The design dilemma of the submitted proposal is a reflection of the current connection of Al-Azhar Park, as a new
urban area, with Al-Darb Al-Ahmar area, as an urban reality that was formed over hundreds of years. The first design
vision of the Park project presented it as a green aperture for the area inhabitants. However, the dilemma resides in the
phase following project implementation and operation, as the project was transformed from being one for serving the
community of Al-Darb Al-Ahmar to an investment project, primarily. It became occupied with tourist restaurants that the
inhabitants of the community cannot afford, thus detaching the Park and the community because they felt they had no
rights in this urban area. Hence, the idea redefining the relationship between the Park and Al-Darb Al-Ahmar Community
was developed to turn it from a relationship of detachment into one of connection and interaction. This came through
an architectural proposal for the north-western part of the Park, with the main purpose of serving Al-Darb Al-Ahmar
Community.
In order to formulate the architectural proposal, the societal reality of Al-Darb Al-Ahmar Community was observed. It was
realized that one of the most important problems that face the area was the extinction of copper and tent-making crafts,
due to the unavailability of workshops and products display areas. Accordingly, the direction was to establish a center
for the preservation of folk crafts in Al-Darb Al-Ahmar, with the primary aim of teaching these crafts and displaying the
resulting products for Park visitors. Hence, the yields will directly return to the workers and artisans. These objectives formed
the proposal functional program of the project. For example, workshops were provided in different scales according to
use. Also, exhibition areas were provided for the Park visitors to enable them to buy the products. In addition, housing
units were provided to be rented by artists and receive the yields back for the maintenance and development of the
project.
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عمارة الأغنياء

تصميم :شريف محمد فضل مهدي
الموقع :طريق القاهرة – اإلسكندرية الصحراوي
مت ت�صميم هذا املنزل الواقع يف م�ساحة  ٢٤٠م ًرتا على �أر�ض م�ساحتها
فدانان ل�صالح �شخ�صية عامة ليكون م�سكنه بعد اخلروج على املعا�ش.
�صاحب املنزل �أرمل يعي�ش مبفرده وتعترب حلقة الذكر (احل�رضة) التي
ي�ست�ضيفها هي �أكرث �أن�شطته االجتماعية انتظا ًما ،فيما عدا ذلك تكاد
تنح�رص حياته االجتماعية مع �أ�صدقائه املقربني ..كتبه.
مثل �صاحبه قد يبدو البيت ً
ب�سيطا ولكنه مليء بالتفا�صيل ك�أنه جبل
جليدي ال ترى منه �إال القدر الي�سري .املنزل متنوع كتنوع علوم
�صاحبه و تنوع �أ�سفاره .كالهما خليط من املوروث وامل�ستحدث،
املحلية وال�شمولية.
جت�سيدا للمبادئ التي يجلها �صاحبه :ال�صدق،
ليكون
�صمم البيت
ً
التوا�ضع ،االقت�صاد ،الذِكر.
كبريا للروح التجريبية يف الت�صميم لأن
وقد �أبدى املالك ا�ستعدا ًدا ً
ذلك يتنا�سب مع مبد�أه يف البحث والتعلم مدى احلياة .وقد �أدى
ذلك �إىل ال�رشوع يف جمموعة ابحاث ال�ستك�شاف �أف�ضل احللول
االقت�صادية املوائمة للبيئة والب�سيطة يف تنفيذها لإقامة حوائط و�إن�شاء
�أ�سقف متينة وموفرة.

قطاعات ر�أ�سية

واجهات

Sections

Elevations
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Architecture for the Rich
Designed by: Sherif Mohamed Fadl Mahdy
Location: Cairo–Alexandria Desert Road

This 240 m2 house, on two acres of reclaimed land, was commissioned by a
dignitary to serve as a retirement residence. The owner is a widow who lives
alone and accommodates a weekly Sufi “Hadrah” (circle of remembrance)
every Friday. Apart from that, his social life is mostly limited to his best friends
and his books.
Like the owner, the house is seemingly simple, but is in fact quite intricate and
as disclosed as an iceberg. As diverse as his knowledge and travels, the house
is a blend of heritage and modernity, locality and universality. The house
was designed to embody the ideals he reveres most: sincerity, modesty,
moderation and remembrance. The owner showed great enthusiasm for
experimentalism and it resonated with his firm belief in the everlasting pursuit
of knowledge. This led to a series of (ongoing) researches exploring the most
eco[nomic+logical] viable options for creation of safe and economical loadbearing walls and ceiling systems from attainable local materials and the
simplest of techniques. The research has led to a list of practical options for wall
and ceiling construction depending on locality and availability of material.

Floor Plan

امل�سقط الأفقي
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جممع �سكني منخف�ض التكلفة
المصمم  :أحمد محمد إمام حماد
موقع المشروع :الخارجة  -الوادي الجديد

تعتمد الفكرة الأ�سا�سية للم�رشوع على خلق جتمع �سكنى تدريبي حريف �إنتاجي على �أحد حماور احلركة
الرئي�سية من الطرق الإقليمية با�ستغالل طاقات ال�شباب الذين يتطلعون �إىل فر�صة عمل ،و�سكن ،لبداية
حياتهم العملية والأ�رسية ،وذلك بتوظيفهم بعد تدريبهم على �أعمال البناء باخلامات املحلية املتاحة واملتوفرة
باملنطقة املراد تنميتها؛ مثل احلجر والطني والغاب والبو�ص وجذوع النخيل ،لعمل م�ساكن بيئية تعتمد على
ا�ستغالل اخلامات املحلية وت�ساهم يف تقليل التلوث با�ستخدام طاقة نظيفة �أ�سا�سها الطاقة ال�شم�سية ،وتوليد
طاقة حرارية با�ستخدام املخلفات الآدمية واحليوانية و�إعادة تدويرها لإنتاج غاز امليثان الذي ي�ستخدم
كوقود حيوي.
الوحدة ال�سكنية الواحدة مب�ساحة  58م ًرتا مرب ًعا تتكون من ا�ستقبال� ،صالون ،غرفة طعام ذات فر�ش
مفتوحا �أو
ثابت ،حجرة نوم بها �رسير ثابت ،دوالب حائطي وت�رسيحة ،ومطبخ ميكن �أن يكون
ً
اً
مقفول ،وحمام.
تتمتع الوحدة ال�سكنية ب�إمكانية التو�سع الأفقي ب�إ�ضافة حجرتني �أخريني لت�صبح امل�ساحة الإجمالية الكلية
� 110أمتار مربعة ،وذلك على م�ساحة �أر�ض �إجمالية تبلغ  170م ًرتا مرب ًعا .حيث يحيط باملبنى فراغ من
جهتني ي�ستخدم كرتا�سات وفراغات مفتوحة ميكن �أن ي�ستخدمها املالك يف تربية الدواجن �أو املا�شية.
تعتمد الفكرة على �إن�شاء جممع �سكنى حريف �إنتاجي تدريبي يتكون من  300-200وحدة �سكنية
بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأ�سا�سية ،كما يحوي منطقة خدمات مركزية ت�ضم االحتياجات الأ�سا�سية
للتجمع ال�سكني مثل وحدة �إ�سعاف ،ووحدة مطايف ،مدر�سة ابتدائية (�ستة ف�صول) وحمالت جتارية
�إ�ضافة �إىل مركز حريف �إنتاجي عبارة عن �صالة �إنتاج ملحق بها �صالة معر�ض للمنتجات اليدوية مثل �أعمال
اخلو�ص واحل�صري واجلوبالن وال�سجاد اليدوي واجللود والأرابي�سك والزجاج ،وغريها من ال�صناعات
التي ميكن تعلمها ب�سهولة ،واملنت�رشة يف العديد من البيئات امل�رصية وبخا�صة ال�صحراوية منها.

املوقع العام

Site Plan
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A Zero Cost, Sustainable
Housing Project

Designed by: Ahmed Mohamed Emam
Hammad
Location: Kharga, New Valley Governorate
The Green Village is a residential project initiated by the
house owners in the New Valley Governorate. Following the
25 January Revolution, it was decided to make a project to
solve the suffering of Egyptian people (residence, marriage,
work, and learning a craft).
The land belonged to the Egyptian Government, then was given
it to the house owners. This was a constraint for the architect
who was in charge of designing these houses and the urban
planning in 2010. He had to respect the maximum building
heights stated by the Egyptian Government. The execution of
the project started in 2011 and is still continuing.
The concept was to design houses with zero cost by investing
local environmental resources and qualifying local people
who need residence to become capable of constructing their
own houses, Through a realistic experience the first stage has
been accomplished. This paper intends to briefly describe
the houses, highlighting some design flaws regarding future
expansions, history and concept.

Floor Plans

م�ساقط �أفقية
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بورتو مارينا

سبيس

لالستشارات

الهندسية

المصمم :مكتب
د .مدحت درة
موقع المشروع :الساحل الشمالي – العلمين – مصر

كان للموقع اجلغرايف وطبيعة املكان لهذا امليناء القدمي بالقرب من
مدينة مارينا على �ساحل املتو�سط الت�أثري الأكرب يف فكرة امل�رشوع الذي
ا�ستنبطت فيه طراز عمارة البحر الأبي�ض املتو�سط يف تزاوج بديع مع
العمارة ال�رشق �أو�سطية العربية.
ً
وب�سيطا يف الوقت ذاته متمثلاً يف مبنى
مدجما
وجاء الطابع العمراين
ً
م�سيطر على �شكل موجة عمالقة مقو�سة حتت�ضن امل�رشوع وجتعل له
طاب ًعا ممي ًزا بتلك الواجهات التي حتمل الطابع ال�رشقي املتو�سطي مما يجعل
امل�رشوع له خ�صو�صية متيزه.
وبداخل هذا القو�س توجد القناة الفيني�سية التي ت�ؤكد على فكرة طابع
امل�ستوحى من
البحر الأبي�ض املتو�سط ،وحتتوي على امل�سار التجاري
َ
الأ�سواق العربية على جانبيها حتت ممرات مغطاة حترتم البعد البيئي وتوفر
الإظالل يف �أغلب �ساعات النهار للم�ستخدمني والقاطنني.
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Porto Marina

Designed by: Space Consultant
Dr. Medhat Dorra
Location: North Coast, El Alamein
The geography and the nature of the old
harbor area near Marina overlooking the
Mediterranean had the greatest impact on
the design of Porto Marina. The project was
designed adopting the architecture of the
Mediterranean and the Middle East Arabian
architecture in beautiful harmony and contrast.
The urban typography was designed to be
compact, and simple at the same time. A
dominating building composed of a series
of apartments in the form of a large arched
wave enclosed the project creating a unique
typography
with
façades
characteristic
of Mediterranean and Middle Eastern
architecture.
Inside this wave is the Venetian Canal
which emphasizes the typography of the
Mediterranean, and encloses the commercial
promenade inspired from the Arabian souk. The
covered arcades, on both sides, provide shade
for most of the day for the users of the space.
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مبنى الرحالت املو�سمية  -مطار القاهرة
المصمم  :جماعة المهندسين االستشاريين ECG
موقع المشروع :القاهرة
يتميز مبنى �صالة احلجاج مبطار القاهرة بالت�صميم االقت�صادي واجلمايل الفريد ،كما �أنه يعك�س مفاهيم
اال�ستدامة البيئية واالجتماعية يف كيفية التعامل مع �أفواج امل�سافرين للحج والعمرة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�صميم مبنى �صالة احلجاج يعترب من �أوائل املباين املتخ�ص�صة يف ال�رشق الأو�سط
خلدمة طلبات احلجيج (قاعات مريحة �إ�ضافة �إىل �سعة �أحجام غري منطية من الأمتعة يف �ضوء العادات
والتقاليد املحلية ال�سائدة يف موا�سم احلج).
وقد اعتمد ت�صميم �صالة احلجاج بحيث تكون ذات طابق واحد بجوار مبنى الركاب رقم ( )3يف مطار
القاهرة ،خلدمة الرحالت املو�سمية يف حدود قدرة ا�ستيعابية مقدارها  1200م�سافر� /ساعة ،من ذوي
االجتاه الواحد؛ مما يقلل ال�ضغط الناجت عن زيادة حجم امل�سافرين عن طاقة ا�ستيعاب مبنى الركاب رقم
( )3يف مو�سم احلج.

واجهة
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Seasonal Flight Terminal Building
Designed by: Engineering Consultant Group (ECG)
Location: Cairo International Airport

A seasonal flight terminal, which is economically efficient, aesthetically pleasing,
socially and environmentally sustainable, was designed to handle group travelers
such as Hajj and Umra pilgrims.
The terminal is considered one of the first in the Middle East designed with wide
halls, odd size baggage facilities and cultural aspects to satisfy all the needs of
pilgrims during the season of Hajj.
One level of the terminal building is proposed to be adjacent to terminal building
no. 3 at Cairo Airport to serve seasonal flights with 1200 one-way travellers per
hour, reducing the overflow of passengers at the season of pilgrimage and the
group seasonal flights.

امل�سقط الأفقي

Floor Plan

املوقع العام

Site Plan

Elevation

116

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

القرية الذكية

المصمم  :جماعة المهندسين االستشاريين ECG
موقع المشروع :الجيزة  -مصر

القرية الذكية هي عبارة عن جممع للمباين الإدارية م�صمم بحيث يجذب ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف تكنولوجيا االت�صاالت عن طريق توفري بيئة عمل متميزة ومناظر طبيعية خالبة
بعيدا عن القاهرة مبا فيها من تلوث و�ضو�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
ومرافق وخدمات متطورة ً
يدعم امل�رشوع ت�أ�سي�س ومنو وتطوير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
تعتمد فكرة م�رشوع القرية الذكية على النقاط الآتية:
•توفري بيئة العمل املنا�سبة التي ت�ضاهي �أعلى املعايري العاملية ملناخ العمل وكلاًّ من التنمية
ال�شاملة والإدارة املتكاملة.
•زيادة �إنتاجية العاملني.
•احلد من �ضغط العمل والتكد�س يف املدن الكربى.
•خلق مركز عمل متميز للبحث والتطوير ليناف�س الأ�سواق العاملية.
•الو�صول مل�ستوى اال�ستثمار العاملي يف جمال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
•التعزيز بتكنولوجيا املباين اخل�رضاء عن طريق ت�صميمات مبتكرة ميكن االقتداء بها يف
امل�رشوعات امل�ستقبلية.
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Smart Village

Designed by: Engineering Consultant Group (ECG)
Location: Smart Village, Cairo
The Smart Village project is a business park which attracts people by providing
an appropriate working environment, facilities and services, away from Cairo’s
pollution and noise. In addition, the project supports the establishment, growth
and development of advanced technology enterprises which are involved in
information and communication technologies.
The objectives of the project:
•

•
•
•
•
•

To provide an environmental showcase which demonstrates the highest
international standards for working conditions, comprehensive development
and integrated management;
To increase employee productivity;
To decrease the work pressure of large cities;
To promote a center of excellence for research and development to
compete in world markets;
To create a focus for international investment in information and
communication technology;
To enhance green building technologies through an innovative design
which can be followed in future projects.

Site Plan

املوقع العام
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مدينتي

المصمم ECG - RMC / Group Cairo – ACC -Space :

موقع المشروع :القاهرة الجديدة
تقع مدينتي على طريق القاهرة ال�سوي�س بالـكيلو 33بالقاهرة اجلديدة ،بطول 10كم
وعمق  4.5كم ،وتعلو 270م ًرتا عن �سطح البحر؛ مما ي�ؤدي �إىل اعتدال درجات احلرارة
طوال العام.
تقوم فل�سفة التخطيط ملدينتي على توفري جمتمع عمراين متكامل �ضمن مدينة حديثة الت�صميم،
ت�أخذ يف اعتبارها االحتياجات املتفاوتة لل�سكان .وقد مت تخ�صي�ص 15.7مليون مرت مربع
للمناطق ال�سكنية التي حتوى مرك ًزا للخدمات بكل منطقة� ،إىل جانب  4ماليني مرت مربع
مق�صدا ل�سكان املدينة وكذلك �سكان القاهرة الكربى.
للخدمات التي �ستكون
ً
روعي يف التخطيط �أن يتم التنفيذ على مراحل ،ويتفرع من كل مرحلة طرق �رشيانية ت�صل
بينها وبني الطرق اخلارجية املحيطة بامل�رشوع ،كما يحيط طريقان دائريان باملدينة لربط
مراحل امل�رشوع املختلفة؛ مما ي�سمح لل�سكان با�ستخدام اخلدمات املتاحة يف كل املراحل.
وميتاز امل�رشوع بتوافر مناطق انتظار ال�سيارات العديدة يف املناطق ال�سكنية واخلدمية مب�ساحات
تتنا�سب مع الكثافة املتوقعة �إىل جانب ف�صل حركة امل�شاة عن ال�سيارات .ومتتاز املدينة
مبناطقها اخل�رضاء الوا�سعة امل ًرتابطة يف ان�سياب تام للحد من التلوث.
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Madinaty

Designed by: Space -ACC – Cairo Group
/RMC - ECG
Location: New Cairo
Madinaty is located on the Cairo–Suez Road, New Cairo,
covering an area of 10 km in length and 4.5 km in width. It
is 270 m above Sea level.
The planning philosophy is based on creating an
integral urban community within the boundaries of a
modern city of diverse inhabitant demands. Moreover,
15.7 million m2 have been dedicated to different residential
areas, each encompassing a service area, besides
4 million m2 for services to tend to inhabitant and visitors
from all over Cairo.
Madinaty was designed to be built in several phases, each
with a network of roads connected to the main roads
surrounding the city. There are two ring roads connecting
different phases of the project, enabling inhabitants to
access service areas within all phases.
The project provides parking lots annexed to residential
and service areas to meet the needs of anticipated
occupancy. Pedestrians have their separate pathways
apart from roads. The city also provides vast green areas
to reduce pollution.

Site Plan

املوقع العام
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فندق هيلتون بالزا

المصمم :مكتب معماريون (المهندس االستشاري محمد صالح حمدي)
الموقع :الغردقة
يقع فندق هيلتون يف �شمال املدينة ويطل مبا�رشة على البحر ،ويرتفع املوقع عن �سطح
واحدا من �أكرب الفنادق يف هذه املنطقة حيث
البحر بحوايل 22م ًرتا ،ويعترب هيلتون بالزا ً
يقع على �شبه جزيرة جبل احلرمي ،يف موقع متدرج ب�صورة كبرية نحو ال�شاطئ.
ا�ستند الت�صميم �إىل تقدمي مبنى طوليًّا موج ًها ب�شكل �أ�سا�سي جتاه البحر ،ومنحه مل�سة ع�ضوية
وذلك با�ستخدام اخلطوط املنحنية للح�صول على تكوين متناغم.
طبقًا لال�شرتاطات املنظمة حلد االرتفاع ،والرتخي�ص بال�سماح بعدد �أربعة �أدوار فقط فوق
من�سوب املدخل ،فقد مت ا�ستخدام الطبيعة الطبوغرافية للموقع وفرق امليول يف �إ�ضافة
دورين �أ�سفل من�سوب املدخل ،وبذلك مت زيادة عدد غرف النزالء ،كما مت ت�صميم املبني
 single loadedلتكون ر�ؤية البحر جلميع غرف النزالء.
ومن الناحية البيئية ،مت الرتكيز على الإ�ضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية وا�ستغاللهما �إىل
�أق�صى حد ممكن ،وذلك با�ستخدام  skylightsكلما �أمكن ،وال�سعي جلعل معظم
فتحات الزجاج يف اجتاه ال�شمال ،وا�ستخدام كا�رسات ال�شم�س  sun breakersمع
فتحات الزجاج العلوية يف اجلهة اجلنوبية من املمر اخللفي.
ًّ
وكان منهج الت�صميم هو ترجمة هذا الفكر يف مبني يلبي كال من متطلبات املناخ والعوامل
الطبيعية.
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Hilton Plaza Hotel

Designed by: SH. ARCHITECTS
(Mohamed Saleh Hamdy)
Location: Hurghada
The Hilton Hotel is situated in the north of the city overlooking
the Sea, on a site that is 22 meters above Sea level. The Hilton
Plaza is one of the biggest hotels in this area located on Gabal
El Harim Peninsula. The site, in part, slopes quite sharply towards
the beach.
The design made a basically linear building orientated towards
the Sea and gave it an organic touch, using curved lines to
provide a monolithic form.
According to the height limit, and the restriction of permitting
only four floors above entrance level, the topographic nature of
the site and the difference in slope have been used by adding
another two floors below the entrance level, By so doing, the
number of guest rooms have been increased, and the building
was designed as single loaded having all guest rooms facing the
Sea.
Environmentally, natural light and natural ventilation have been
stressed and exploited to the maximum, using skylights wherever
possible, and trying to have most glass openings towards the
north direction; and sun breakers with upper glass openings in
the southern direction on the back corridor.
The design approach was to translate a thoughtful program into
a building which responds to both site and climate requirements
and conditions.

122

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

فرياندا

المصمم  :مكتب معماريون (المهندس االستشاري محمد صالح
حمدي)
موقع المشروع :سهل حشيش – الغردقة
فرياندا هو عبارة عن منتجع �سياحي يقع على �ساحل �سهل ح�شي�ش بالبحر
الأحمرعلى م�ساحة حوايل 130000مرت مربع ،ويحتوي املنتجع على 724
وحدة تقع يف قلب �سهل ح�شي�ش ،كما يتمتع املوقع مبناظر متنوعة وفريدة بالبحر
الأحمر ،بالإ�ضافة �إىل �إطاللة رائعة على مالعب اجلولف املجاور من اجلهة
اجلنوبية وال�رشقية من املنتجع.
تنق�سم مراحل تنفيذ امل�رشوع �إىل �أربع مراحل (� ،)D&C,B,Aإ�ضافة �إىل
املرافق واخلدمات املجتمعية.
املرحلة الأوىل :وهي مرحلة الت�شغيل الأوىل (ت�شمل مرحلة  B&Aوجزء من
املرحلة  ،)Cوقد مت االنتهاء منها يف �أكتوبر  ،2012كما مت البدء يف ت�سليم
الوحدات كاملة الت�شطيب ،وهي ت�شتمل على :عدد  293وحدة �سكنية،
النادي االجتماعي ،النادي ال�صحي ،حمام ال�سباحة الرئي�سي ،حمامات �سباحة
وبحريات ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأ�سا�سية واملرافق الالزمة لهذه املرحلة.
واملراحل الأخرى يجري العمل بها ،وهي ت�شتمل على عدد  431وحدة
�سكنية ،املبنى الرئي�سي ،حمامات �سباحة وبحريات ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات
الأ�سا�سية واملرافق الالزمة لهذه املرحلة.

123

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

Veranda

Designed by: SH. ARCHITECTS
(Mohamed Saleh Hamdy)
Location: Sahl Hasheesh, Hurghada
Veranda is a stunning holiday resort located on the Coast
of Sahl Hasheesh, on the Red Sea. The resort site measures
approximately 130,000 m2 containing 724 units located in
the core of the Sahl Hasheesh development zone, with
different spectacular views of the Red Sea; in addition to
impressive views of the adjacent golf course on the southern
and eastern side of the resort.
The construction of Veranda has been divided into four
phases (A , B, C and D) totaling 724 units, with accompanying
communal facilities.
Phase 1, the first operational phase (consisting of phases
A and B, in addition to part of phase C) was completed in
October 2012. The delivery of the residential units has also
started, and comprises the following: 293 residential units, a
club house, a health spa, a main swimming pool, additional
swimming pools and lagoons, and relevant services and
facilities.
Other phases are still under construction and comprise the
following: 431 residential units, a main building, swimming
pools and lagoons and relevant services and facilities.
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2011 احتفالية جائزة حسن فتحي للعمارة
The Hassan Fathi Award Ceremony 2011
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�أقيمت االحتفالية اخلا�صة بتوزيع جوائز ح�سن فتحي للعمارة يوم الثالثاء  4دي�سمرب 2012
يف قاعة االحتفاالت الكربى مبركز امل�ؤمترات مبكتبة الإ�سكندرية .حيث مت الإعالن عن
جائزتي ح�سن فتحي للعمارة لعامي  2011و 2012ومت ت�سليم اجلوائز الذهبية واجلوائز
أي�ضا تكرمي �أع�ضاء جلنة التحكيم .ومت افتتاح املعر�ض اخلا�ص
الت�شجيعية للفائزين ،كما مت � ً
كبريا من املهند�سني
إقباال
�
�شهد
والذي
اجلائزة
يف
امل�شاركة
وامل�رشوعات
بامل�رشوعات الفائزة
ً
وطلبة الكليات الهند�سة املعمارية يف الإ�سكندرية واملهتمني بالعمارة.
�صحب احتفالية �إعالن وتوزيع جائزة ح�سن فتحي للعمارة لعامي  2012 - 2011ندوة
عن العمارة اخل�رضاء وندوة عن احلفاظ على الرتاث ،وذلك باعتبار هذين املو�ضوعني من
فنظرا ملا ت�شهده م�رص والعامل،
املو�ضوعات العاجلة وذات الأهمية اخلا�صة حاليًّا يف م�رصً .
من النق�ص يف املوارد الطبيعية ب�صفة عامة وم�صادر الطاقة ب�صفة خا�صة ،وما �شهدته �أغلب
مدننا امل�رصية من �أزمات يف م�صادر الطاقة يف الفرتة ال�سابقة ،فقد قام املخت�صون والباحثون
واخلرباء يف هذا املجال بعر�ض نتائج �أبحاثهم ومقرتحاتهم عن طرق توفري الطاقة يف املباين
ومبادئ العمارة اخل�رضاء والعمارة وامل�ستدامة وطرق البناء املوفرة للطاقة و�أمثلة تطبيقية ملا مت
التو�صل �إليه حمليًّا يف هذا املجال� ،إىل جانب عر�ض القوانني والت�رشيعات والكود املحلي
أي�ضا �شهدت الندوة مو�ضوع احلفاظ على
املقرتح للحد من ا�ستهالك الطاقة يف املباين .و� ً
الرتاث املعماري والعمراين ،وذلك باعتبار هذا املو�ضوع ق�ضية عامة تهم املعماريني واملواطنني
خ�صو�صا مدينة
نظرا ملا تعر�ضت له املباين الرتاثية ومناطق احلفاظ يف املدن امل�رصية-
ً
العاديني ً
ؤخرا من هجمات �رش�سة من املقاولني املنتفعني الذين قاموا بهدم العديد من
�
م
إ�سكندرية-
ال
ً
وعر�ض يف الندوة التي �شارك بها عدد من املخت�صني
املباين الرتاثية امل�سجلة يف قوائم الرتاثُ ،
والباحثني والتنفيذيني ما ميكن اتخاذه من �إجراءات وتدابري قانونية وت�رشيعية يف �سبيل احلفاظ
على الرتاث العمراين واملعماري يف م�رص.
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The winners of the Award were announced at a ceremony held
at the Bibliotheca Alexandrina on 4 December 2012. While the
Jury deliberation sessions took place 1–2 December 2012. The Jury
decided that the Award for the 2011 cycle be equally shared by
two projects, and that the two other projects should be mentioned;
while for the 2012 cycle, the Jury decided not to designate any of
the projects for the Award.
The Award ceremony was held at the Bibliotheca Alexandrina
Conference Center, Great Hall, on 4 December 2012. The winners
were announced, and the Jury members were commemorated.
The architectural projects of all participants of the two cycles were
exhibited. The ceremony was attended by architects, students of
architectural schools, professionals, academicians and the general
public.
Alongside the announcement of the winners of The Hassan Fathi
Architecture Award for 2011 and 2012, and the ceremony, two
seminars on Green Architecture and Heritage Conservation were
held. These two topics are considered current and emerging topics
today in Egypt. This is due to the worldwide, as well as national,
shortage of energy, and natural resources. During the first seminar
on Green Architecture, Egyptian experts in the field presented their
research results and application of green buildings and energy
conservation techniques in buildings, as well as the proposed
Egyptian code for energy conservation in buildings. The second
seminar was about the conservation of architectural heritage.
Recently, the architectural heritage of many cities in Egypt has been
threatened by greedy contractors and real estate developers who
have destroyed many listed heritage buildings. During the seminar
experts discussed the possible legal and administrative methods to
protect and conserve the architectural heritage of Egypt.
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European Architecture beyond Europe: Sharing
Research and Knowledge on Dissemination
Processes, Historical Data and Material Legacy
(19th and 20th centuries)
Mercedes Volait
Dr. Volait introduced a European project carried in 2010 on European architecture
beyond Europe, and dissemination of forms across the globe. The objective of the
project was to build a European research area and to increase the mobility of European
scientists and academics by interacting with other areas in the world through the
merging of three main networks: Docomomo, Colonial Architecture in Africa, and
Modern Architecture in the Mediterranean area.
The aim of this action is to develop a new worldwide understanding and the
development of accurate and innovative digital resources. Dr. Volait stated that
Europe has a role in supporting researchers’ mobility through a scheme of short-term
scientific missions, meetings, workshops and training schools. She also demonstrated
the four main working groups of this project: WG1: actors and networks of expertise,
WG2: the printed media and the construction, WG3: documenting transnational
architecture, WG4: conceptualizing an infrastructure for collaborative research.
Finally, Dr. Volait illustrated different projects and researches such as the reconstruction
of Muhammed Ali Mosque.
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دور اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري يف احلفاظ
على الرتاث املعماري

�سهري حوا�س

متثل الدكتورة �سهري حوا�س اجلهاز القومي للتن�سيق احل�ضاري؛ وهو جهاز تابع لوزارة الثقافة له
جهود مبذولة من �أجل �إنقاذ الرتاث احل�ضاري و�إنقاذ الرثوة العقارية القومية متج�سدة يف الر�صيد
املعماري عايل القيمة و�شديد التميز� .أ�شارت الدكتورة �سهري حوا�س �إىل �أن هذه املهمة ال ميكن
دعما بالإميان
�أن ت�ستند فقط �إىل القوانني والت�رشيعات و�أجهزة الدولة الر�سمية ،و�إمنا � ً
أي�ضا حتتاج ً
والوعي والقناعة و�إدراك القيم احل�ضارية ومدلولها الثقايف مما يوجب الإرادة املحلية نحو امل�شاركة
وحتمل امل�سئولية بجد وحزم.
حتدثت الدكتورة �سهري حوا�س عن املخاطر وامل�شاكل التي يتعر�ض لها الرتاث احل�ضاري و�أ�سبابها
من دوافع وعوامل اقت�صادية وغياب ال�صيانة وتراجع ثقافة �إدراك القيم الثقافية ،واال�ستخدام
غري الواعي للمباين الرتاثية ،واالهمال ،والتعديات والت�شويه ،ثم قامت بعر�ض �صور لنماذج
من املباين املهدمة وامل�شوهة ذات الطابع املعماري املميز .كما نوهت عن ت�رشيعات احلفاظ على
الرتاث احل�ضاري والقوانني ومعايري ت�سجيل العقارات واملن�شئات الرتاثية ،ثم قامت بعر�ض مناذج
من الرثوة العمرانية امل�سجلة يف قوائم الرتاث من مبانٍ وحدائق ومناطق احلفاظ على الرتاث.
كما �رشحت دور اجلهاز القومي للتن�سيق احل�ضاري يف احلفاظ على الرتاث ،مع عر�ض مناذج
للم�رشوعات التي قام اجلهاز باحلفاظ عليها وعر�ض "خريطة القيمة" وهو امل�رشوع القومي لت�سجيل
أخريا �إىل الدور الفعال
وتوثيق املباين واملناطق ذات القيمة .كما نوهت الدكتورة �سهري حوا�س � ً
للمجتمع املدين وامل�شاركة الأهلية يف حماية الرتاث.
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Two Cities in Lower Egypt: A Cosmopolitan
Heritage Under Threat
Dalila El Kerdany

Dr. Dalila El Kerdany’s presentation was about the architectural heritage of two main
Egyptian cities: El Mansoura and Port Said. Dr. El Kerdany explained that prosperity
of El Mansoura in late 19th century and early 20th century was due to the quest of
Muhammed Ali Pasha to modernize Egypt. Dr. El Kerdany continued by presenting
a project funded by CultNat, for the documentation of the architectural heritage of
buildings of the late 19th and early 20th centuries of El Mansourah.
In her presentation, Dr. El Kerdany exhibited many maps and discussed the geography
and development of the city. She also presented examples of the architectural
heritage of the city, such as Cinema Rex bar and restaurant, and the post office
building. She gave an example of El Bahr Street, which is the financial district of the
city, to illustrate the buildings that were designed by Italian architects, and to explain
how the architecture was a unique product of both foreigners and Egyptians.
Dr. El Kerdany also gave examples of the distortion and demolition of the old buildings
in El Mansoura.
As for Port Said, Dr. El Kerdany explained how important it is to save the heritage
of Port Said by showing examples of the efforts of local society to save its heritage
through lectures, art and exhibitions.
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احلفاظ على الرتاث املعماري باإلسكندرية

عبا�س يحيى

حتدث الدكتور عبا�س يحيى عن املباين الرتاثية يف الإ�سكندرية وكيف �أن مدينة الإ�سكندرية كانت جتمع جميع
الطرز املعمارية من طراز نيو فرعوين ،نيو كال�سيك ،بيزنطي ،باروك� ،إ�سالمي ،الطراز احلديث وطراز
�آارت ديكو.كما ا�ستعر�ض التهديدات التي ت�ؤثر على املباين الرتاثية من ت�شويه ،زحف الع�شوائيات ،وهدم
العديد من املباين الرتاثية يف الإ�سكندرية ،وا�ستمرار هذه التهديدات حتى بعد تكوين جلنة ح�رص املباين الرتاثية
من قبل وزارة الثقافة.
كما �رشح الدكتور عبا�س يحيى املجهودات املبذولة لوقف هذه التهديدات مثل �صدور قوانني يف حماولة
لإنقاذ الرتاث العمراين ال�سكندري ،وعمل م�سح كامل للمباين الرتاثية يف الإ�سكندرية وحفظها يف جملد
احلفاظ على الرتاث الذي يحتوي الآن على  1135مبنى ،وعمل ا�ستمارات حل�رص املباين بها بيانات �شاملة
أي�ضا مناطق تراثية كاملة و�شوارع وقد مت توقيعها على اخلرائط.
خا�صة بكل مبنى.كما �شملت الدرا�سة � ً
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كفاءة احلفاظ على الطاقة واملباني اخلضراء يف مصر

جورج با�سيلي

حتدث الدكتور جورج با�سيلي عن املجهود املبذول لإ�صدار كود لت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف املباين
والأبحاث العلمية التي مت �إجرا�ؤها يف هذا املجال .كما قام ب�رشح معنى العمارة اخل�رضاء وحماور
ت�صميمها وكيفية تقليل كمية الطاقة امل�ستهلكة يف املباين.
كما �أظهر دور مركز بحوث الإ�سكان والبناء يف �إ�صدار الكود العربي املوحد لت�شييد وحت�سني كفاءة
ون�ش دليل مب�سط للمواطنني لفهم وتطبيق هذا الكود.
ا�ستهالك الطاقة يف املباين يف الدول العربية ،رْ
و�أ�شار �إىل �أنه لوال هذه الأكواد ،ملا ا�ستطعنا تطبيق نظرية املباين اخل�رضاء ب�صورة ممنهجة ،ولهذا فقد
�أ�صدر املركز ثالثة �أكواد يف هذا املجال :كود الطاقة يف املباين ال�سكنية ،وكود الطاقة يف املباين
التجارية ،وكود الطاقة يف املباين احلكومية.
ثم مت ا�ستعرا�ض امل�شاكل التي تواجهها م�صادر الطاقة يف م�رص والتي �سببها زيادة اال�ستهالك ب�صورة
خ�صو�صا يف الإ�ضاءة ،و�أ�شار �إىل �أن هذه امل�شكلة تزداد ب�صورة وا�ضحة
كبرية يف املباين ال�سكنية
ً
يف القاهرة الكربى والدلتا حيث ي�سكن حوايل  %65من �سكان م�رص .ثم طرح الدكتور جورج
با�سيلي عدة حلول مل�شكلة نق�ص الطاقة يف م�رص كا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف املباين و�إعادة تدوير
املخلفات.

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

حنو منشآت خضراء يف مصر

هند فروح

حتدثت الدكتورة هند فروح عن العمارة امل�ستدامة وتقنيات البناء بالرتبة املثبتة .ثم �أعطت اً
مثال
مواكبا للع�رص خرج من روح �أفكار ح�سن فتحي ،وهو م�رشوع «العمارة امل�ستدامة
عن م�رشوع
ً
والتقنيات احلديثة للبناء بالرتبة املثبتة» .الذي يقع يف الفيوم ،على م�ساحة  2000فدان ،ومت فيه
ا�ستخدام مواد بناء موجودة باملوقع عن طريق حتليل الرتبة وخلطها للح�صول على �أف�ضل جودة،
كما مت عمل مناذج للبلوكات واختبار مدى �صالحيتها وقابليتها للبناء .وكان من �أهداف امل�رشوع
فيلما ت�سجيليًّا يو�ضح فكرة
� ً
أي�ضا تدريب عمالة غري ماهرة على البناء .ثم عر�ضت الدكتورة هند ً
أي�ضا �أمثلة ملبانٍ مت بنا�ؤها
امل�رشوع ومراحل البناء املختلفة وتدريب الأيدي العاملة ،كما عر�ضت � ً
بنف�س طريقة البناء ال�سابقة.
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Simulation of the Influence of Heated
Flows in Residential Buildings

Ahmed Medhat

In his presentation Dr. Medhat explained the common old and new
residential building designs in Cairo. He showed the presence of internal
light shafts in which internal enclosed rooms or utilities, such as kitchen,
closets, are open on these shafts in order to produce natural air-flow
draft within each apartment during the day.
This air-flow absorbs the air pollutants from such utility spaces. It produces
a pleasant fresh air circulation inside internal rooms, in addition to
moderate daylight. Site surveys show that tenants use split type room
air conditioners, with an increase of outdoor pollutants, temperature
and dust.
As local laws do not allow installation of outdoor condensing units on
main building façades, users began to install these units on (1) side or
rear façades; or (2) inside the internal light-shafts, leading to destruction
of light-shaft function and producing an unpleasant noise for adjacent
buildings and within the building itself. Both installation cases have a bad
impact. Firstly, the light-shaft becomes useless; secondly, the operation
of air-conditioners together makes the light-shaft very hot leading to a
decrease in the Energy Efficiency Ratio of the units. Thirdly, this leads to
noise claims from neighbors living in adjacent buildings or spaces.
Present study focuses on specifying the main parameters affecting
internal light-shaft functions and their properties. Current investigations
were accomplished for simulation purposes using Computational Fluid
Dynamics (CFD). Simulations were carried out on three conceptual
designs for the conventional internal light-shaft located at different
building heights. The methodology of numerical simulations was
validated through field measurements taken on three residential
building cases in Cairo. Evaluations show a good agreement among
physical measurements and numerical modeling, and introduced
some recommended affecting parameters for these internal lightshafts that could be considered in the updated Egyptian Construction
Local Codes (ECLC). These parameters enable the installation of split
units inside light-shaft and keep the Energy Efficiency-Ratio steady in
addition to providing efficient natural ventilation during the winter and
intermediate seasons.
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آلية اختيار أسلوب التنفيذ املتوائم مع االستدامة البيئية:
دراسة تطبيقية حتليلية لفندق أدرار أمالل بواحة
جعفر بسيوة

ه�شام ال�شيمي

تعترب �آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ من املراحل الهامة يف امل�رشوع العمراين الرتباطها مبجموعة من املحددات
واملعايري احلاكمة وامل�شكلة لنوع التقنية امل�ستخدمة يف البناء ،كما ترتبط بالطريقة الهند�سية لدعم اتخاذ
القرار لأ�سلوب التنفيذ بتحليل تقنيات البناء وحمددات تطبيقها؛ والتي متر بعدة مراحل تتابعية ترتبط
بطبيعة امل�رشوع والبيئة املكانية الواقع فيها والإملام بالأبعاد الإيكولوجية (القدرة اال�ستيعابية ،االعتمادية
والتدوير).
يهدف البحث �إىل الو�صول لآلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية ،وحتقيق التوافق بني
الت�صميم و�أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية ،والو�صول �إىل �أف�ضل كفاءة اقت�صادية للم�رشوع ،وت�شجيع
اال�ستدامة البيئية �إحدى مقومات اال�ستدامة اال�ستيطان املتوازن بيئيًّا.
وتلخ�صت منهجية البحث يف:
•درا�سة وحتليل مراحل دعم اتخاذ قرار اختيار �أ�سلوب التنفيذ للم�رشوع املعماري كمرحلة
ابتدائية.
•درا�سة للعوامل واملحددات امل�شكلة لال�ستدامة البيئية وكيفية حتقيقها ب�صورة تفاعلية متنامية.
•درا�سة للعالقة التوافقية بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية.
•مقارنة وترتيب �أوليات �أ�سلوب التنفيذ و�أوليات اال�ستدامة البيئية.
•ا�ستنتاج �آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية.
ومن نتائج البحث:
•الت�صميم امل�ستدام عن�رص م�شرتك لتحقيق الرتابط بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية.
•�أ�ساليب التنفيذ التقليدية ت�شكل مفردات لنظم بناء حتقق اال�ستدامة البيئية.
•�إمكانية وقابلية �إعادة تدوير مواد البيئة املحلية من �أهم املوا�صفات التي يجب توفرها يف مواد
البناء لنظم البناء امل�ستدامة بيئيًّا.
•تطوير الأ�ساليب التقليدية املتوارثة يف البناء يولد نظم معمارية متوائمة مع البيئة املكانية
للم�رشوع.
•ت�شجيع االعتماد على ثقافة ومهارات �أفراد املجتمع ال�سيوي.
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Conservation in Alexandria: Problems
and Prospects
Mohamed Awad

Dr. Awad started his presentation by explaining the problem of
urbanization. He reported that there are two phenomena that are not
supportive of conservation: the densification of the urban content, and
the informal settlements around cities.
He mentioned that a committee of Conservation and Management of
Heritage was formed in Alexandria to manage the issues concerning
conservation. Dr. Awad stated that the process of conservation is
complicated and emphasized that it does not involve a single participant,
but rather many participants and stakeholders. Therefore, according to
Dr. Awad, the attention that we need to give to this complex problem is to
highlight how different participants play different roles in the conservation
process.
In his presentation, Dr. Awad described El Gomrok district, which is one the
oldest parts of Alexandria, as an example of the densification problems.
In addition, other examples were given to highlight other urban problems
with regards to chaotic heights, and the lack of enough space between
the buildings to allow natural light and ventilation. He also demonstrated
that there is an infiltration in high rise buildings in areas that has special
height codes, such as on the waterfront of Alexandria in the Eastern
Harbor. Many examples of the buildings that were recently demolished
and replaced by high rise buildings were presented. Dr. Awad also stated
that the number of buildings that has been demolished in Alexandria
since 1999 to 2006 was around 500.
Furthermore, Dr. Awad explained that the early modern architecture in
Alexandria has been completely destroyed due to the ignorance and
corruption occurring in the conservation process. He concluded by
stressing the need to promote the role of conservation not only in Cairo
and Alexandria, but in Egypt as a whole. He stated that collective efforts
need to be made not only from government but also by engaging the
youth in the universities.
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Comments

Khaled Tarabieah

Dr. Tarabieah stated that Egypt has a larger number than anticipated
of illegal housing, in addition to the challenge of converting historical
structures into energy efficient structures. Finally, he mentioned that
we need more research for solving that challenge side by side with
research on new buildings.

140

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

تصدير

مقدمة

جائزة ح�سن فتحي للعمارة 2012-2011
�إ�سماعيل �رساج الدين

5

كلمة املحرر
خالد ع�صفور

6

جائزة ح�سن فتحي للعمارة 2012-2011

8

تقرير جلنة التحكيم

14

الفائزون جبائزة حسن فتحي للعمارة 2011

19

�إ�سكان اقت�صادي بيئي

20

دور – مبنى �سكني عائلي

26

اجلوائز التقديرية

33

امتداد متحف جو�ستا �سريال�شيو�س

34

بيت ال�سحيمي

38

املشروعات املشاركة يف جائزة حسن فتحي للعمارة 2011

43

منتجع �سياحي لذوي االحتياجات اخلا�صة

44

م�سجد اال�ستدامة

46

بيت العيلة

48

فيال عبد احلميد ب�شارة

50

املركز العلمي وخدمة زوار حممية وادي دجلة

52

مكتبة قرية �أبو �سليم الثقافية للأطفال وال�شباب

54

معلم تذكاري يف حديقة زعبيل

56

141

The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012

PREFACE
The Hassan Fathi Award for Architecture 2011/2012
Ismail Serageldin

5

Editorial Note
Khaled Asfour

7

Introduction
The Hassan Fathi Award for Achitecture 2011/2012

11

Jury Report

17

The Hassan Fathi Award for Achitecture 2011

19

Economic Environmental Housing

25

Family Housing

31

Special Mentions

33

Gösta Serlachius Museum Extension

37

Bayt al-Suhaymi

41

Projects Submited for The Hassan Fathi Award for 2011

43

Tourist Resort Project for Special Needs

45

Sustainable Mosque

47

Bayt El-Aila “Family House”

49

Villa Abdel Hamid Beshara

51

Wadi Degla Protectorate Research and Visitors Centers

53

Abu Selim Village Cultural Library for Children and Young People

55

A Landmark at Zabeel Park

57

A Private Residence

59

Mixed Use Building, Bus Terminal and Multi-Storey Parking

61

142

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

م�سكن خا�ص

58

مواقف �سيارات متعددة الطوابق ،وحمطة ركاب ،ومبنى �إداري جتاري �سكني

60

املبنى الإداري ل�رشكة �إيجيميك للخدمات البرتولية

62

مدار�س متميزة متطورة جلميع املراحل

64

معر�ض القاهرة  2050و�أجنحة املعر�ض الدائم

66

م�سجد النقاء

68

حمل �رشكة ات�صاالت وا�سرتاحة �صيفية

70

مركز البلقائدية اخلدمي

72

معهد �أبو بكر ال�صديق الأزهري

74

منزل الأ�ستاذ �أ�رشف زكي

76

منزلHK -

78

مركز لبيع �أدوات الغو�ص ومطعم

80

فيال �سكنية خا�صة

82

فيال �سكنية خا�صة

84

امل�سابقة العاملية لت�صميم املركز الرئي�سي للبنك الوطني امل�رصي

86

�إعادة ت�أهيل املبنى املجاور ملنزل علي لبيب (�سكن ح�سن فتحي) بالقلعة

88

مركز معلومات م�ؤقت  -البوابات الناقلة

90

املبنى الإداري ل�رشكة �إرن�ست وينج م�رص

92

الأكادميية الوطنية للعلوم واملهارات

94

النادي االجتماعي بكمباوند جاردنيا �سربجن

96

منوذج مل�سكن لأ�رسة متو�سطة

98

قرية �سطوحي

100

فيال �سكنية مبنتجع �صن رايز ريزورت

102

مركز جمتمعي لتنمية وتطوير احلرف اليدوية

104

عمارة الأغنياء

106
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Egymec Office Building

63

Development Of Specialized Schools

65

Cairo 2050 Exhibition and Permanent Expo Pavilions

67

Al-Naqa Mosque

69

Etisalat Store and Summer Lounge

71

Al-Belkaedia Community Center

73

Abu Bakr Al-Siddiq Azhar Institute

75

The H−House

77

HK-House

79

Diving Center and Restaurant

81

Private Residential Villa

83

Private Residential Villa

85

The Architectural Competition for Designing The Main Branch of The National Egyptian Bank

87

Rehabilitation of the Building adjacent to Ali Labib House

89

Info Point

91

Ernst & Young Headquarters

93

National Academy for Science and Skills

95

Gardenia Spring Club House

97

Affordable House

99

Stouhy Village

101

Residential Villa in Sunrise Resort

103

Social Center for The Development of Handcrafts

105

Architecture for The Rich

107

144

جائزة حسن فتحي للعمارة 2012-2011

املشروعات املشاركة يف جائزة حسن فتحي للعمارة 2012

109

جممع �سكني منخف�ض التكلفة

110

بورتو مارينا

112

مبنى الرحالت املو�سمية  -مطار القاهرة

114

القرية الذكية

116

مدينتي

118

فندق هيلتون بالزا

120

فرياندا

122

احتفالية جائزة حسن فتحي للعمارة 2011

126

كلمة مري�سيد�س فواليت

130

كلمة �سهري حوا�س

131

كلمة دليلة الكرداين

132

كلمة عبا�س يحيى

133

كلمة جورج با�سيلي

134

كلمة هند فروح

135

كلمة �أحمد مدحت

136

كلمة ه�شام ال�شيمي

137

كلمة حممد عو�ض

138

كلمة خالد طرابية

139
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Projects Submited for The Hassan Fathi Award for 2012

109

A Zero Cost, Sustainable Housing Project

111

Porto Marina

113

Seasonal Flight Terminal Building

115

Smart Village

117

Madinaty

119

Hilton Plaza Hotel

121

Veranda

123

The Hassan Fathi Award Ceremony 2011

127

Mercedes Volait

130

Sohair Hawas

131

Dalila El Kerdani

132

Abbas Yehia

133

George Bassili

134

Hend Farroh

135

Ahmed Medhat

136

Hesham El Shimi

137

Mohamed Awad

138

Khaled Tarabieah

139

