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البد ان نستبدل ثقافة المناورة بثقافة المواجهة ثقافة أن التنمية المستدامة أو مشروعات فتح 
. الصحراء واعمارها مصير االمة المشترك ويتطلب المواجهة والمبادئة في التفكير المستقبلي

قافة العمل وليست الشعارات والبدء خطوة خطوة في اتجاه واضح مشترك واضح للجميع يتم ث
وألن . صبر العمل بدال من صبر التواكل أو صبر اليأسفيه التعامل مع االمر بنوع من الصبر، 

. التعليم الجامعي يكون عبءا عندما ال يؤهل خريجه لمواجهة تحديات مستقبله ومستقبل وطنه
من الضروري، التعامل مع هذه النظريات من اجل التنمية المستدامة بجدية وتطبيق لذلك كان 

في مشروع التخرج من خالل االستوديو التصميمي وتقبل مجموعة النظريات التي تسمح 
بتوازي الفكر وفي نفس الوقت لم يعد االستوديو التصميمي منهج واحد وتقنية واحدة ولكن 

ومع وجود انواع مختلفة من االستوديوهات تطرح الحوارات . تعددت الرؤي لالستوديوهات
 :التالية

  ما موقف التراث مع البيئة التخيلية والتقنيات الحديثة التي تسمح بالعودة للماضي وعمل
 .سيناريوهات مع التقنيات بمعني اضافة متغيرات لما هو مفترض انه من الثوابت

 مستقبل )ات للوصول الي حقيقة جديدة محاولة لربط مجاالت متعددة من نظريات ودراس
 وفي نفس الوقت تحقق سرعة في التفكير الرائد  (غير مكتمل

 يتعدي المكان والزمان ويطلق الكامن من : التنمية المستدامةالبعد الخامس في تفكير
الزمان : عرض، الفهم البشري: استدعاء، القيم التاريخية: تفعيل)االبداع االنساني 
  (والمكان والذات

  ماهو تأثير الجينات في نمو الفكر وكم من الزمن يستغرق 
  أم  (القلم والنموذج) االستوديو التقليدي هل ما هو شكل استوديوهات التصميم

 – Virtual Reality)بإستخدام الشبكة المعلوماتية او بعمل افالم سيناريوهات تخيلية 
Second Life ) 

  الذي يتأتي من الخبرة  (منطق الالمنطق)ة منطق المتاهكبف يمكن ان نتعدي وعليه
 وليس الفهم وال يمكن ان ترك امر المستقبل بالدفع الذاتي

 من خالل ان تعيش في  للتنمية المستدامة  النظرية تستهدف كيفية خلق فكر جديد
 والسيناري

 لرؤية المستقبل بتواجد جسر وربط بين التراث والحداثة  حالتفكير الرائد هو اسلوب يسم
 ذلك في اقصي سرعة  وان يتماعمار الصحراء و

  وهدو اعمدار يغيدر  كمثال للسرعة والتراث المخلق في زمن العولمة ما يحددث فدي دبدي
هدل مدا يحددث فدي دبدي يمكدن ان ) من نسيج ليس دبي فقط ولكن في عمارة العالم اجمدع

 ؟(يندرج تحت مسمي ومفهموم التنمية المستدامة
  الدربط بدين زمندين يختلفدان فدي نسديج وطريقدة لمسدتدامة مدن خدالل التنميدة اكيف يمكدن

) بدين الثوابدت والمتغيدرات والتجداوزات  ،كيف يدتم ربدط عصدريين تداريخيين، االظهار
 (العمارة بين المنطق والالمنطق

                                                           

1
امعة البريطانيدة بمصدر، ورئديس قسدم الهندسدة المعماريدة بجامعدة المنصدورة أستاذ العمارة والتخطيط بالج) -  

 (سابقا



  وفي النهاية كيف يمكن من خالل رصيد التراث وفهم الحداثة والتقنية الحديثدة الوصدول
 . تقبل مصرللتنمية المستدامة لبناء مس

 
تعتمددد علددي محددوريين وبالتااالي ناناام المبااادرة والر يااة لااي ةساام العمااارة جامعااة المن ااورة 

 :اساسين
والجامعددات  –والجامعددة  –القسددم يمكددن أن يكددون لدده دور رائددد علددي مسددتوي الكليددة  -1

المصرية لتفعيل دور التعليم الجامعي والهندسي والمعمداري، مدن خدالل منظومدة جدودة 
التعليم وبرنامج الدراسة علي المستوي الجدامعي والدراسدات العليدا وتوجيده مشدروعات 

سيناريوهات لمصر المستقبل، ويتم تكامل وتبادل  التخرج والرسائل العلمية لوضع بدائل
المعددارف المتخصصددة المختلفددة مددن خددالل بنددك االفكددار واالبتكددارات وتددراكم الخبددرات 

 .(0228-0225)اعتمادا علي رصيد تجربة القسم في ثالث سنوات 
ل أن االشكالية ليست في االفكار المستقبلية والمبادرات التنموية ولكن القضية اعداد اجيا -0

 .تتحمل مسئولية المستقبل
عدادة وحتي يمكن للتنمية المسدتدامة أن تلعدب دورا فدي مددخالت التعلديم المعمداري البدد ان يدتم  

تنموي مستدام ووضع تقيديم االثدر البيئدي ضدمن الموضدوعات توظيف السنوات الدراسية بهدف 
لدراسددية بالسددنوات لكددل سددنة دراسددية علددي المسددتوي االفقددي وربددط المددادة االدراسددية االساسددية 

 :علي المستوي الرأسي( التصميم والتخطيط والتنفيذ)االربعة 
 التأسيس والتعلم الذاتي من مرحلة التعليم الي مرحلة التعلم فردي ومجموعات : سنة أولي 

 باالقليممشكالت التنمية المستدامة تثبيت المفاهيم وفهم الذات والتعامل مع : سنة ثانية  
 تخطيطددا وعمرانيددا للتنميددة المسددتدامة فددي حلددول للمشددكالت المركبددة  البحددث: سددنة ثالثددة

 ومعماريا وبيئيا وتقنيا   
 مشدروع التخدرج ( مصدر المسدتقبل ) عمدارة الصدحراء التنميدة المسدتدامة و: سنة رابعة

 المسئولية واالنطالق
تبط وتسدددتهدف المرحلدددة القادمدددة حتدددي يمكدددن للتنميدددة المسدددتدامة ان تكدددون اكثدددر فعاليدددة ان تدددر

مشددروعات التخددرج الخاصددة بقسددم الهندسددة المعماريددة بمشددروعات التخددرج فددي التخصصددات 
االخددري علددي مسددتوي كليددة الهندسددة ومددن ثددم تكددون المبددادرة بددربط اعمددار الصددحراء وتنميتهددا 
المستدامة بمشروعات التخرج الخاصة بالكليات االخري الزراعة والسدياحة والعلدوم والجغرافيدا 

( العمران والريدف والسدواحل)سات التي تعطي للتنمية المستدامة علي مستوي وغيرها من الدرا
ويتم جعل مشروعات التنمية المستدامة ليست فقط في جامعدة المنصدورة ولكدن لجامعدات مصدر 

 ببندك االفكدار واالبدداع واالبتكداراالخري وربدط كافدة مشدروعات التخدرج للجامعدات المصدرية 
تكمال وربط لرصيد السديناريوهات السدابقة بسديناريوهات العدام لتكون هناك شفافية وشراكة واس

مرنا  التنمياة المساتدامة دورم نمرنا  للبحاو  الحالي والسيناريوهات المستقبلية وبدذلك يكدون 
فدي سدوق العمدل ومسدتقبل التنميدة (  وهنا المنتج هدو خدريج الجامعدة)للمنتج  R & D  والتطوير

لخبرات يتم صناعة وادارة التنمية المستدامة وكتابدة تداري  ومع تتابع ا. المستدامة ألعمار مصر
سدنوات اثبتدت  3المستقبل بصورة مدروسة وواعية ومن خدالل التطبيدق العملدي للتجربدة خدالل 

التجربددة أن يمكددن أن يحدددث تغيددر نددوعي وعملددي لمشددروع التخددرج فددي تطددوير وجددودة التعلدديم 
 .الجامعي 

 


