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وجهاتأحدمن–هناالمعنىألنالفنون،أمأنهالكسيقالالعمارة،عنسألتإذا

التمجاباقيفيالمبدعينابداعأوالمنظر،جمالالىاالشارةيتجاوز-الممكنةالنظر

نالقوانيعلىتمردهبكل،المنتجوالمنظرجمالبينالتوازنتحاولفالعمارة.الفن

ونفسعلممنتجاهله،يمكنالالذيالواقعمعالتعاملبينوالمألوف،لغيروصوال

طراألجميعا  ليضعواالخ،...قوانينوطبوغرافياوجغرافياواقتصادياتوموادعلم

مضرا  األحيانبعضفيو،معيبا  المنتجيكون،إغفالهاعندالتيوالحدود

انهابإمكانومزاجه،علىتؤثراإلنسان،حياةمعشديد،قربعنتتعاملفالعمارة.أيضا  

تهتمبالتاليومميتة،حتىأوصعبةأومريحة،سهلةمهمةإماحياتهمنتجعل

،االنسانحواسعلىاأللوانواألشكالوالموادتأثيروالنفسيةبالجوانبالعمارة

واضعةالمتاحةالموادذلكفيمستخدمةاالنسان،هذاخصائصوامكانياتمحترمة

منتجها،ماحتركلماو.لهاالفيزيائيةوالكيميائيةوالرياضيةالقوانيناالعتبارفي

أمهيفالعمارةلهذا.رقيا  أكثرالمنتجكانكلما،البيئيةواالقتصاديةالتأثيرات

.صورهاأرقىفيالتوازنأصلهيبلالفنون،

كلمة العدد

العمارة ما بين جنون الفنان و واقعية المهندس 

شادى جالل 
مدير قسم التصميم

المعمارى و العمرانى
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ISSUE WORD
Architecture … between madness of Artist and rationalism of Engineer

Shadi Galal

Arch & Urban Design 
Dept. Manager
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“Architecture is the mother of all Arts” ... this is the answer u would get when

asking for a definition to “Architecture”, as it’s - from one of the possible points

of view - beyond referring to the beauties or beyond any artist creativity in any

other art field .Architecture is the activity of design to find the equilibrium

between beautiful products with all madness and revolution trying to reach the

unfamiliar, and dealing with facts that can’t be ignored, psychology, materials

science, economics, geography, topography ...etc. as they all set the

frameworks and boundaries that if not respected, causing defective - or even

harmful - products. Architecture deals very closely with mankind daily life,

affecting their mood, and can make that life wither easy comfortable or

difficult even deadly. Therefore, architecture is concerned with psychological

aspects , the effect of the forms , spaces and colors on the human senses,

respecting their capabilities and characteristics, using the available materials,

taking into account its mathematical, chemical and physical laws. And the

more the product respects the economic and environmental impacts, the

more refined the product will be. That is why architecture is the mother of all

arts, but rather the origin of balance in its finest form.
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Latest           
Projects

مبنى الظهرة اإلدارى
ليبيا –طرابلس

ALDAHRA OFFICE BUILDING    
TRIPOLI - LIBYA



مدادمحاوالتضمنمنالمشروعهذايعتبر
لسبطرابللعمارةالعربيهالهويهتأصيلفي

المكعبالشكلذوفالمبنيليبيافي

البسيط

فيالعمارهمفرداتمنتصميمهاستوحي

.العربيالمغرب

الطوابقالمزدوجالمدخلتأكيدتمبداية

دللعقواالصيلةالنسببينتمزجبطريقه

وذلكللكتلةالمبسطالحداثيوالتشكيل

يالمبنجوانبونواصيعليالتاكيدبجانب

فيالمدروسالتنوعونهاياتهوبداياتهو

واتزانمجملهفيليعطيالفتحاتاشكال

ذوللمشروعالخارجيللغالفتناسق

يالمبنعمرمنتطيلالتيالحجريةالكسوه

هاالقتصاديوالمعماريهقيمتهمنتزيدو
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مجمع جايد السكنى
مصر-الجديدةالقاهرة 



منتتضالتيوالمشروعمناالخيرةالمرحلةلتصميممدادمعبالتعاونالعقاريللتطويرالمصريةالسعوديةالشركةقامت

مراحلالمنديناميكيةوجودةوتميزااكثرالمرحلةتلكتكونانعليالمشروع،لسكاناجتماعيناديوجديدهسكنيهمباني

السابقة
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النادى االجتماعى

استمرارا لهذا المسار

تم تصميم أرض 

النادي االجتماعي 

 Uعلي شكل حرف 

الذي يوفر مساحات

طويلة من االطالالت

الطبيعيهواالضاءة 

جهة ومن من جهة، 

م اخري يوفر التصمي

مع محدودية 

المساحة انشطة 

متعددة وفراغات 

متمثلة وفعاله 

في حمام سباحة 

وملعب كرة وملعب 

متعدد 

االستخدامات 

ومالعب اسكواش 

العاب ومنطقة 

لالطفال محاطة 

بحدائق مزهرة ، 



معواسعةداخليةوخارجيهجلساتومطعمومناسباتقاعةوللرجالاخروللسيداتصحيناديوالعابصالةاليباالضافة

مالبستغييرغرفومياهدوراتوحماماتومصليوإدارةمنالكافيةالخدماتتوفير
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مجمع الزايدى التجاري
المملكة العربية السعودية

لموزوناالتعاملفيمختلفمنسوبعليمنهماكلمتقابلتينجهتينمنشارعينعلييطلالذيالمشروعهذاتصميمفيالتحدييكمن

مختلفتينواجهتينمع



وفضلااليللوصولالمالكممثليمعاالتصالوسائلعبراالجتماعاتمنالعديدإقامةوالبدائلمنالعديدتقديمتمالتحديهذامنانطالقا

11المشروععناصرمنعنصركلمعالحساسيهمنبالكثيريتعاملحلابسط
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التأكيدمعتمت دراسة افضل موقع و منسوب لوضع مبني التسوق الرئيسي لتوفير سهولة الدخول و الخروج سواء للزائرين و سياراتهم او للبضائع

للمحالت تتيح لها اطالله مميزه وضعيه علي ديناميكية و جودة العالقة مع الشوارع المحيطه و اتجاهات السير، ذلك بالتوازي مع افضل

التظليل المطلوب و الطبيعية و مساحات خارجيه مفتوحة و عناصر حدائقية ممتعة في اطار من االمان و التهوية 



العواملتحملعليقدرةذاتاقتصاديهخاماتاستخداممعجنباليجنباتناسقوببساطهالواجهاتمعالتعاملتمكما

التجاريةالشعاراتولليفطاعالنيةمسطحاتتوفيروالمستدامةالكسواتوالدهاناتومحليالحجرمثلالجويه 13
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مقهى السعادة
مصر-الشيخ زايد 

ئرينللزاحضاريثقافيكملتقيدورهللمكانبكونحيثالخليلي،خانمقاهيروحوبمفهومالتصميمتم

االطفالالعابوالماءوالخضرهعناصربينيمزجمناخموفراالوظيفي،دورهبجانبعائالتوافرادمن
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و يحتوى المقهى 

ه على جلسات عائلي

متنوعة تتمتع 

بشاشات عرض 

وخارجيه داخليه 

متحركه ومظالت 

توفر التظليل 

ع الكافي للمبني م

توفير الوصالت 

الالزمه لوضع عناصر

ة للتدفئة او التهوي

في الشرفة 

الخارجية ليدوم 

استخدام المشروع 

ٍل صيفا  و شتاء  بشك

مريح
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مسجدمشروع
العين السخنة -مونت جالله

ذاته،المأذنلعنصرتوضيحيةتفصيلة

انالصعبمنحيثالفريدالتصميم

لهاالعالممستويعليمأذنهتجد

يفجمالهيكمنالذيالتصميمنفس

بساطته

Referred detail is for IL Monte

Galala Mosque's Minaret -

Ain El Sokhna- Egypt , which

has a unique design, as it is

difficult to find a minaret all

over the world with the same

design, whose beauty lies in

its simplicity
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Issue #32 Puzzle Solutions:   Q1:                                             …… Q2:
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1. What number should replace the question mark?

(A) 13
(B) 16
(C) 18
(D) 21

2. How many triangles appear below?

(A) 09
(B) 13
(C) 19
(D) 21



CONTACT US: 
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