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 مقدمة:

اعليات فوشعبة الهندسة المعمارية ضمن  نقابة المهندسين المصريةمجلس الوزراء، تنظم رئيس السيد رعاية ب

 ألقليم قناة السويسوتنموية مسابقة أفكار تخطيطية وعمرانية ومعمارية يوم المهندس المعماري المصري 

رؤية لفكار غير نمطية بهدف تقديم أ ،نسان ومجتمعات مستقبلية"بناء إ" أولمبياد العمل واألمل لبعنوان 

ر للمسئولية المشتركة وحوانموذج قليم اإلوالعمارة وجودة نوعية الحياة ليكون العمران مستقبل ومواصفات 

 مجتمعي بين ابناء الوطن لمواجهة التحديات في جميع التخصصات. 

اآلن، إنما تقديم أفكار أطروحات تتكامل مع  هدف منها تقديم مشروع بديل لما  يتم تخطيطهالمسابقة ليس ال
 ونتائجها في معرض المسابقةنابعة من والمخرجات المشاريع االفكار والالمقترح التخطيطي، ويتم عرض 

وجلسات حوارية ضمن ية ونقاشندوات تعريفية ضمن فاعليات يوم المهندس المعماري، مع استهداف عمل 
 فكار على المعنين باألمر. المشاريع وعرض األالفرص والتحديات واعليات لمناقشة الف

 

  ؟مبياداوللماذا 

المتنافرة في جزر اليونان، ما قبل التاريخ، وألن الرزق عندما كان الصراع والصدام والصداع دائم بين القبائل 
حث عن الرزق علي حساب القبائل األخري فسالت دماء وفقد كل قبيلة للبكانت الحروب وسيلة  كان محدودا

. عندها كان لحكماء وعقالء غضاء اساس جزر متفرقة متشتتةالب توالد وكاناألمان وترملت نساء وتيتم أ
 ارقي حضارة للعقل البشريبي توحيد التنافر الي اهداف واضحة اوجدت حضارة وصفت القبائل دور هام ف

مريكية تعتبر نفسها امتدادا لروح مي، ونجد ان الواليات المتحدة األوتستلهم من روحها كيانات دول عظ
 ا  اطر الرومانية، واضحت الديمقراطية وحكم الشعوب والقانون والحقوق والواجباتغريقية/ارة اإلالحض

 حترام الفرد ومعه احترام الدولة. واصبحت راقية بالعلم والعمل وا حاكمة لمجتمعات بدأت مختلفة

 غيرهم إلىرشميدس وأ رسطو وأ هيرودوت و غريقية بإرسال طالب العلم من فيثاغورث وتم بناء الذات اإل
ادة ن تكون هناك قيكان البد أونسانية التي سبقتها من مصر وبالد النهرين والصين والهند. الحضارات اإل

للبحث عن سبل الحياة والخير فركبوا البحر وصالوا وجالوا ووحدوا كبر ومن قبله فيليب ر اإلسكندر األفظه
الد وخيرات من فتح ب شباب القبائل اليونانية المتنافسة نحو معارك توحدهم وفي نفس الوقت يعود رزق

ينهم نهارا فيما بأن يستمر أف والمقصد حماية للدم اليوناني من فكان وضوح الهدللجميع. خري الحضارات األ
)الساحة راجواألوالجماعة وتفعيل العقل وتوظيف فهم مسئولية الفرد  مع رصبحوا القوة العظمي لذلك العصأو

 أثينا يف البارثنون معبدغريقية وكان رمزها وبرزت الحضارة اإل لنقاش والفلسفة،لكساحات  العامة للمدينة(
 سكندرية شواهد علي تلك الحضارة. ومدينة أولومبيا ومدينة اإل كروبولساألوكذلك 

ا ن تتوحد فيمأغريق قبل يماثل ما مرت به بالد اإلمن تحديات مر به مصر اليوم تلماذا هذه المقدمة: ألن ما 
يق يكون العلم والفهم لتحقوميادين فكر وتكاثف،  ىهواء إلقة والصراعات واألالفرستبدل نن أبينها، نريد 
صبحت اليوم غير قادرة أوالتي كانت مهد الحضارة في زمن و %5الوادي الضيق محدودية فهم الحلم. ومع 

وما بها من الثروات وسبل الحياة دون ارضها  من %95مع ترك لسكانها،  األساسية ي المتطلباتتلبأن 

في الوطن ومع جعل تنمية قناة السويس خطوة من مع التحديات التي تواجه الواقع والمستقبل . وتوظيف
التعامل  والتأجيل فين نبتكر في مواجهة قضايانا، ال تصلح المناورة أالبد نه إالمفترض ان تتبعها خطوات ف

. ئفلن يحدث شي نحن كلمة الي ناأكلمة  - بمسئولية –فإن لم تتبدل  الكل جاني ومجني عليهحداث. مع األ
  كيف؟ اآلن والسؤال
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 فكرة من ستمدت التنفيذ في عميقة المضمون في بسيطة الفكرةولمبياد لبناء مصر/ الذات. أ: ولمبيادهذه فكرة األ

 السلمي التنافسب ، ولمبياداأل فكر ىإل اليونانية القبائل بين والقتال المنافسة حولت عندما اإلغريقية الحضارة

 لمرحلة   ادعدلإل مجاال والهزيمة للفخر مجاال للقبيلة النصر وأصبح الرياضات أنواع كافة في شبابها لخيرة

داد والتنافس علعالمية والكل فيها رابح لشرف اإلا المنافسة اليوم ولمبياداأل أصبحتو  فوز،و نزال من مستقبلية

وتنافس كار باف ولمبياداألبللتنافس عليها ن تطرح قضاياها أن ما تحتاجه مرحلة البناء لمصر إبروح رياضية. 

 ومؤتمرات   وبحوث   علي البحث العلمي وتكامل األجيال من دراسات   بداع الحلول اعتمادا  إلشركاء في ا

دعم الدولة وهيئاتها من وزارات ومحافظات، و، راه ومشروعات تخرج في الجامعاتوماجستير ودكتو

عمال، ورجال األالخاص قطاع ال و أيضا  ،الدولية ومنظمات المجتمع المحليمنظمات باإلضافة إلى دعم ال

قضايا طويلة المدي. فلنجعل ملحة، وال نالقضايا ولمبياداألمة. وتكون المصري وخاصة  شباب األمواطن وال

 من مساحة تصارع وهزيمة وخوار.  للبناء بدال   وتنافس حوار   مصر مضمار تحد  

 

 قليم قناة السويس إتنمية  نسان ومجتمعاتإيعني بناء ماذا 

مصر تبحث عن ذاتها في هذه المرحلة بين حضارة تاريخية مثبته وبين تحديات حضارة تنشدها تكون فيها 
 لمجتمع المدني االمسئولية المجتمعية ضرورة إلرساء القيم والمفاهيم لتحقيق تنمية مستدامة تعتمد علي تمكين 

بناة المستقبل وقود تماء وإيجاد نالوعي وصناعة الفرص واإلنسان واإلوالبحث العلمي في عودة الروح و
. وفي خطوة نحو كتابة تاريخ المستقبل أعلنت الحكومة رسميا إنطالق المرحلة ثم تكون مرحلة بناء المستقبل

بشقيها االول برفع كفاءة القناة وحفر ممر موازي للممر الحالي والثاني السويس  قناة مشروع تنمية إقليم
ناة السويس، قليم قإيعمل علي وضع التصور والمخطط العام لتنمية  الذيستشارية باختيار تحالف  المكاتب اإل

ة الوزارات والهيئات والمراكز البحثيبين لحلم المصري بتكامل بين قناة السويس مشروعا لليكون مشروع 
ويات، مستعالمي علي كافة الييد الشعبي واإلأالذي وفر الدعم المالي وكذلك التوتفاعل المجتمع والدولية، 
ولويات األمن القومي وتحديد هيئة قناة السويس واضحا وفقا أل القمة للقاعدةالدولة من  ومسئوليةليكون دور 

 ن الفرص للمشروع عالميا ومحليا. يتمكوبحث افاق التعاون الدولية ودارة المشروع إل
  

للقطاع الشعبي  ومسئوليةدور  القاعدة للقمةومن  بالتوازين يكون هناك أوحتي يتحقق الحلم فالبد 
قي حوار مجتمعي وتاللمل والعمل( فرصة ومساحة قليم قناة السويس )األإوالمجتمعي ليصبح مشروع تنمية 

ي احتفال نقابة المهندسين المصرية بيوم المعمارمكانية حقيقية لتنمية مستدامة. ومع إفكار وبأالبحث العلمي 
 ومن خالل الخبرة تاريخيا   ةمعماري القيادي ومسئوليته المثبتلدور ال كيدا  أتو" 2015 يونيوالمصري في "

دام بداع وابتكار يحقق لمصر ما تتمناه لمستقبل مستإفكر جديد وعن  بحثا  العلمي ولقيمة البحث  ية واعالء  المهن
هم تستل نسان ومجتمعات تنمية إقليم قناة السويس،بناء اإل ولمبياد "األمل والعمل":أمبادرة ومسابقة وعليه 
بديمقراطية البحث العلمي لوضع المجتمع من مواطن وشاب في تحدي واستنفار طاقات  ولمبياداألروح 

صناعة  يتشاركوا بها فياري المصري متحت قيادة المعسيناريوهات مختلفة في كافة التخصصات بفرق عمل 
كار التي فمخرجات المسابقة مع األمن  وتصميماتهمتتكامل رؤيتهم في مشروع قومي فالقرار وحلم المستقبل 

عي لصناعة القرار والو مجتمعي    ونموذج تشارك   وتكون تلك المسابقة ملحمة   ستشارياإللتحالف ستولد من ا
عداد كوادر المستقبل والبحث عن استثمار الفرص من عمل وأمل في مصر في كل مناحي جودة نوعية إو

خضر وزراعة وصناعة وسياحة وطاقات وتقنية وفهم أ د  قتصااالحياة )سكن وعمارة وعمران مستدام و
 .2050 قليم القناة في مستقبلإلدور
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حول فيه فكر ليتتحت ريادة المعماري ووفقا للفكرة المقترحة بين تخصصات سيتم من خالل المسابقة التكامل 
والضمير الجمعي في التعامل مع قضايانا  نحنوما احوجنا الي كلمة  نحنالي  نتأنا او أالتنافس بدال من 

للحوار المجتمعي لمدة قبل اعتماده سيطرح المقدم من التحالف للمخطط العام المصيرية. ومادام المشروع 
المشروع  جدي استثمار المسابقة في بناء المجتمع المحلي القادر علي الحوار وفهم متطلباتشهرين فإنه من األ

 مستدام.  لوعي لمستقبل  بالعلم والبحث العلمي وا
 

ومجموعات لمستوي الهدف والطموحات في مشروع تنمية  ا  فرادأومع تساؤالت كيف نرتقي كمجتمع مدني 
مخطط ف ذكر ان الحيتم في تصريحات الصجديدة ) ن تقدمه من فرص عمل أقليم قناة السويس لما يفترض إ

ة لما تتطلبه وظائف متخصص ؛الكيفوالكم ام برص العمل ستكون بالعدد هل ف ليون فرصة عمل(،سيوفر م
رتقاء بجودة نوعية الحياة من سكن جديد، بداع لإلفكار واإلتناسب طبيعة ووظيفة قناة السويس من جهة واأل

مين صحي لكل مواطن وتوفر خدمات عالية الجودة وطاقات متجددة وتقنية في أونظام تعليم راقي وت
نسان المصري ليجد لنفسه مكان ومكانة ع جاذب ومستدام يتنافس اإلالمواصالت وتكامل في منظومة مجتم

ن نشارك بمسئولية في تنمية قناة السويس، لن تضع المخطط العام ولكن يمكنك ان أتناسب بناء حضارة. نريد 
ي الحدث فتشارك في الرأي والرؤية وعليه البد ان نتعلم قبل ان نتكلم ونتعدي مراحل قبول المنتج النهائي 

  .لية والكيفيةلي مرحلة اآلإحداث وبالضمير الجمعي نتخطي مرحلة النية الحديث واألو
 

نسان والمجتمعات نستحضر محاوالت تجري ودراسات قامت في مرحلة زمنية سابقة في مؤسسات في بناء اإل
 ووزارات وجامعات. كل مشروعات التخرج ودراسات الماجستير والدكتوراه، وتوصيات مؤتمرات دائما

ن نستحضر أو التوثيق لبناء مستقبل. نحتاج أ( وال تجد مساحة في التطبيق يجبيات( او )ينبغياتتنتهي ب )
و من هيئات دولية تطرح فيها التحديات وال تجد مساحات أكاديمية البحث العملي أمسابقات ومنافسات تتم من 

ي( تماد علي مسابقات اخرعويمكن اال ،ةمثلأو تمت لألسترشاد )مل والفهم. ونستدعي مسابقات تتم أمن التكا
والتي تسمح بأفكار   startupweekend.org،1ستارت اب ويك اند( -سبوع مسابقة )ورش عمل نهاية األ

ن تتكامل مع أفكار لشركات من خالل فرق يمكن أو ألي متوسطة إعمال من مشروعات صغيرة أوريادة 

                                                           

 ضعف؟وال القوة نقاط والشخصية؟ المهنية التحديات ماهي أعمال؟ رائد لتكون يلزم ماذا تساءلت أن سبق هل 1  

 يتعلمون حيث متمكنين و نشطين أعمال رواد تضم عالمية فعالية ويكند أب ستارت تعد والنجاحات؟ اإلخفاقات

 تضم عةمجمو أكبر ويكند أب ستارت تعتبر وكما. الناجحة المشاريع وإطالق الناشئة المشاريع بدء أساسيات

 عمل ورش .العالم أنحاء جميع في دولة 100 في فعالية 400 من أكثر عقدت حيث الطموحين األعمال رواد

 ويكند با ستارت فعاليات جميع تتبع .الشركات انشاء وبدء المجموعات وإنشاء األفكار لطرح األسبوع نهاية

. مشاركينال من المالحظات وتلقي مبدئي بشكل فكرته لطرح شخص بأي يرحب حيث:  األساسي النموذج نفس

 ناكه يكون وبعدها( الحضور تصويت طريق عن محدد هو كما) األفضل األفكار على بناء الفرق وتتشكل

 قدمي ذلك وبعد. الفكرة تسويق إمكانية من والتحقق والتصميم، والبرمجة، العمل، نموذج إلنشاء ساعة 54

 اآلراء لتلقي أخرى فرصة على للحصول المحليين المشاريع ريادة رؤساء أمام عروضهم المشاركون

 والمالحظات.
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، ومشروع البديل وغيرها من المسابقات 2الخروجخرين. ويمكن استحضار مسابقة آمستثمرين وشركاء 
 بداع.  أن توظف انطالق الفكر واإلوالمبادرات التي يمكن 

 قناة السويس وسيناء من المقترحات ألقليم %40نت حوالي من مخرجات مسابقة الخروج وكا

 دينال يكون وحتى الصناعات لتلك الخام المادة ولكنها استراتيجية صناعة ليست المبدعنسان اإل صناعةو
 نظام يكونل األساس من التعليمي النظام باصالح ذلك ويكونتكر مبنسان إ لدينا يكون أن يجب إبداعية صناعة
 كيف علمنتل الذاكرة نظام وليس واإلبتكار العقل استخدام على يحفز وأن كمية وليس نوعية معايير على يعتمد

 وتطوير تعزيز ىلإ المطروحة المختلفة المجاالت في المسابقات طمح. وتوتتذكر كرتتف بماذا التعليم وليس فكرن
 روح لتشجيع عالميةعلمية و سسأ على نوعها من فريدة منافسة   خلق خالل منالمجتمع  وقدرات مواهب

 تشجيعال ى  إل باإلضافة والعشرين الواحد القرن مهارات مجموعة تطبيقو والتنافس بداعواإل المستقل بتكاراإل
 . العمل سوق في للتحقيق القابلة فكاراأل وتبني واإلبداعي    اإلبتكاري    الطابع ذات نالمه على
 

 لفكريةا الملكية وحقوق الفكري المنتج حماية ضمن لإلنطالق وفرص رعاية إلى تحتاج المبدعة فكاراأل وألن

 تكامل) هعلي مبني أو آخر من مشتق كونه حيث من المنتج ومبعث الفكرة مبررات يوضح نأ للمتسابق فالبد

. يهعل مبني صليأ مرجع لها ليس( ابتكار أو اختراع براءة) تماما جديدة فكرة وأ ،(مسبقة فكارأ مع فكرة

المؤسسات والهيئات الوطنية من نقابة المهندسين والمركز القومي لبحوث البناء  مع بالتعاون المسابقة وستكون

 .فكاراأل تلك لمستقبل ضماناومكاتب استشارية ووزرات معنية  العلمي البحث كاديميةأسكان وواإل

جيال المتفاوتة وتكون مساحة للتكامل بين طاقات مصر وحتي يكون المشروع قوميا يجذب تفاعل واهتمام األ 
لمبادرة ابناء مصر في الخارج لدور هام ومحوري في أن المسابقة من واقع المسئولية تدعو إالمتنوعة الخبرة، ف
توفير الدراسات والخبرات العلمية والعملية المكتسبة من تواجدهم ونجاحتهم خارج  االول وعلي مستويين

فر قليم قناة السويس )ومصر( لمستقبل مستدام يتوأنسان ومجتمعات إمصر وبصورة توافقية مع متطلبات بناء 
ز توفير حوافز وجوائ والثانيالمبادرة. فيه جودة نوعية الحياة، وتكون تلك الخبرات ضمن مستندات طرح 

 فراد وذلك بتوفير أتتعدي الجوائز المادية، من المصريين في الخارج مؤسسات و
 

                                                           

 2012في مصر في ابريل الجامعة البريطانية بستدامة ودراسات المستقبل خالل مركز اإلت من تمالتي و 2 
من األفكار  %40حوالي نقطة جديدة تتقبل سبل العيش.  53شاب بافكار انتهت ب  400وشارك بها حوالي 

ارتكزت في مناطق مسابقة األمل والعمل الخمسة وكان الهدف الرئيسي لها الخروج بإنسان جديد له رؤية 
من الشباب اختار تنمية السويس وسيناء  %40، 2012من مخرجات مسابقة الخروج في ابريل  ورأي.

 كمشروع قومي.
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 ىن تغذأ فكار متميزة، تستحقأفرص من منح دراسية وتدريبية ونقل للخبرة للشباب المشارك في المسابقة ب
خبرة وإعداد كوادر وصناعة إنسان مصر وفتح وتدعم وتتطور من خالل دعم المصريين في الخارج ونقل ال

 فاق ويتم وضعها في بنك "األمل والعمل".   اآل
 

لمسابقة ا إقليم منطقة القناة وعلىفي خالل فترة المسابقة سوف تكون هناك مدخالت ألحداث مؤثرة علي تنمية 
قتصادي في لمؤتمر مصر اإل عدادواإلبوظبي، ومؤتمر قمة دافوس، أمنها مؤتمر الطاقة والذي انعقد في 

ستشاري المخطط العام والمشروعات بعنوان " مصر المستقبل" وسيطرح التحالف اإل 2015مارس 
قتصادي، وسيصاحب ذلك وعود استثمارية من شركات عالمية تتطلب المصاحبة التي ستعرض في المؤتمر اإل

فرصة عمل  مبادرة بطرح 2015اير ) قام رئيس الوزراء في ينالحدث،  ىن يكون المتسابق علي مستوأ
م محافظة ذلك من تقسي بعنتخابات البرلمانية، وقضية ترسيم الحدود )وما قد يتاإلستحدث و (،مليون2وتدريب 
مور التي ستمر في فترة المشاركة ضاقة محافظات )مقترح محافظة وسط سيناء( غيرها من األإحمر والبحر األ

ن أن تتضمن الفكرة والمقترح ما يسمح بالتمكين وأكة الرصد والفهم وبالمسابقة وتتطلب من الفرق المشار
 لمتغيرات. مع امكان تكون الرؤية التنموية متزامنة قدر اإل

 

 مل والعمل ويوم المهندس المعماري مسابقة أولمبياد األ

 يونيو" في المصري المعماري بيوم المصرية المهندسين نقابة احتفال معتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و

 المصري االنسان لبناء فكارأو وتصميمات سيناريوهات لوضع القيادي المعماري لدور وتاكيدا "2015

 رحط تم لها، عدادواإل المستقبل وظيفة عن للبحث للشاب فرصة وتكون المأمولة، المستدامة والمجتمعات

 (شبابية وطاقات وعمل خبرة) من جيالاأل فيها يتشارك المعماري يوم فعاليات ضمن لتكون المسابقة

 سيطرح نهايته في المشروع ومادام ،(استشارية ومكاتب وهيئات وشركات وجامعات نقابة) من ومؤسسات
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 الحوار علي القادر المحلي المجتمع بناء في المسابقة استثمار االجدي من فإنه شهرين لمدة المجتمعي للحوار

 .مستدام لمستقبل والوعي العلمي والبحث بالعلم المشروع متطلبات وفهم

 واإلبداع وكتابة مستقبل المسابقة هي وسيله للحوار بين األجيال المختلفة للخروج بمنهج جديد في الطرح 

 صصاتالتخ مختلف من األفراد لكل للمشاركة مفتوحة المسابقة. الحضارة إلى بناء الحضارة ةن بناالتحول م

وفقا  عدد أي العمل فريق يضم أن الممكن ومنو مخطط أن يتضمن الفريق معماري أبشرط  واألعمار

 لمتطلبات وتخصصات الفريق والفكرة. 

ديثة مجددة مرتبطة بالتقنيات الحدراسات فكر جديد ويتطلب وألن عمل دراسات مستقبلية للتنمية المستدامة 

االفكار وحتي مرحلة التنفيذ، البد من توفر  دة مستويات ومراحل: بداية منع ىومرتكزة علي المعلومات عل

جيال وميزانيات من أطار زمني من إالنية الصادقة والنظام الذي ال يعتمد علي فرد وتوفر الكفاءات ومعها 

بد من الالبناء والتحديات المتعددة ومنها تنمية اقليم قناة السويس موارد وعلم وتقنية واقتصاد. وفي مرحلة 

ة تساعد علي الحوار واختيار المستقبل األفضل لمصر. تتكون هذه القاعدة المعرفية من وجود قاعدة معرفي

 شقين: 

 تم معها التغيير مما يمكن أن يخلق ي: التعليم وبناء الذات وفهم للتقنية والسرعة التي الشق األول
عمار مصر بالصحراء في مختلف المجاالت، وهو ما يطلق عليه صورات بديلة للتنمية المستدامة إلت

 سيناريوهات، 

 كل سيناريو، وتصور لحالة اإلنسان ل: تقدير لمنافع وتكاليف واستدامة التنمية الشق الثانيو
 والمجتمع التي يتمخض عنها كل سيناريو للتنمية المستدامة في المستقبل.

 

ي ديم تنتهبداع وأسلوب التقلية ومفتوحة ومنفتحة لألفكار واإللية تفاعسابقة تكاموهذا الفهم يمكن ان يسمح بم
رة مقبلة لبناء مستقبل مصر مع ضرو أخرىاحل مستقبلية من مسابقات مربدراسات وبحوث وتحديات علمية ل

 ابقةوالسيناريوهات لمرحلة مسفكار والمقترحات راسات المعتمد عليها في تقديم األوضع كافة المرجعيات والد
 مل والعمل.األ
 

 :بحثا عن جودة نوعية الحياة في المسابقةوالدراسة قضايا هامة للمناقشة 

  العمل بمفاهيم النوعية وليس الكمفرص. 

 خضر.نوع السكن المستدام بالبناء األ 

 قليم لوجستيإموقع و معنى.  

 لمكان مكان من نتقالواإل المواصالت. 

 لمناطق. مناطق من الهجرة 

 البحر مياه مستوي ارتفاع. 

 المياه وفرة محدودية قضية. 

 الكربون( تقليل) نبعاثاتواإل التلوث تقليل. 

 النووية والطاقة البترول وطاقات نظيفةال الطاقات. 

 الموارد دارةوإ الصيانة. 

  والالمركزية المركزيةاالدارة بين. 

 الموارد واستنزاف ستدامةاإل فاقدة الحياة. 
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 نسانإل سيناريوهات 2050 سنة في ويلعب ويعمل سيعيش من( جديد إنسان) جتماعيةاإل الجوانب 
 .2050 سنة عام 60 عمره سيكن عام 26 ناآل عمره

 السكن تصميمو وشكل( السكان تحجيم مأ السكان زيادة نحتاج هل) المستقبل سرةأ شكل. 

 وهل زيادة السكان نعمة أم نقمة. العدد مامأالسكان  نوعيةو السكان زيادة تحديات 

 الثقافة – الصحي التأمين  -  جتماعياإل الضمان – والواجبات الحقوق – التعليم نماطأو شكل. 

 

 القواعد الحاكمة:

صناعة المبدع ليست صناعة استراتيجية ولكنها المادة الخام لتلك الصناعات وحتى يكون لدينا صناعة إبداعية 

ير بأن يكون نظام يعتمد على معاي ،التعليمي من األساسصالح المنهج بإيجب أن يكون لدينا مبدع ويكون ذلك 

نوعية وليس كمية وأن يحفز على استخدام العقل واإلبتكار وليس نظام الذاكرة، الهدف تعلم كيف تفكر وليس 

  التعليم بماذا تفكر وتتذكر.

لى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات المجتمع من خالل إتطمح المسابقات في المجاالت المختلفة المطروحة 

الل بداع والتنافس من خواإلبتكار المستقل اإل روحمية لتشجيع علسس أفريدة من نوعها على  منافسةخلق 

 رياإلبتكان ذات الطابع المهتشجيعهم على  إلىتطبيق مجموعة مهارات القرن الواحد والعشرين باإلضافة 

  .القابلة للتحقيق في سوق العمل فكاراألوتبني  واإلبداعي

عتمدت المسابقة على المنهج قبل المنتج، المنهج الذي يتيح التكامل والتشارك من أجل تحقيق فرص من هنا ا

رعاية وفرص لإلنطالق ضمن حماية المنتج  إلىفكار المبدعة تحتاج األوألن إنتاج أفكار تنموية إبداعية، 

 ن يوضح مبررات الفكرة ومبعث المنتج من حيث كونه مشتقأبد للمتسابق الفكري وحقوق الملكية الفكرية فال

فكار مسبقة(، او فكرة جديدة تماما )براءة اختراع أو ابتكار( ليس لها أمن آخر أو مبني عليه )تكامل فكرة مع 

سين دلوطنية من نقابة المهنالمؤسسات والهيئات امع صلي مبني عليه. وستكون المسابقة بالتعاون أمرجع 

 ستشارية والوزرات المعنيةوالمكاتب اإلكاديمية البحث العلمي أسكان والقومي لبحوث البناء واإل والمركز

 .توظيفها وتسويقها لصالح مستقبل مصر إمكانيةفكار واألضمانا لمستقبل تلك 

 

 نطاق المسابقة:

يب الويمتد نطاق الدراسة من حالمسابقة تستهدف الحصول على أفكار تنموية وتخطيطية وعمرانية ومعمارية 

، ع سيناءالتكامل م يضا  علىأويشتمل  ،بيض المتوسط عند محافظة بورسعيدوشالتين حتى سواحل البحر األ

يكون لكل منها جوائزها ويحق للمجموعات المشتركة في  ،( مناطق دراسية5بحيث تنقسم المسابقة إلى عدد )

 الكراسة.راسية طبقا  للشروط الوارده في المسابقة تقديم مقترحات ألكثر من منطقة د

 ( السويس          2منطقة ) -( من حالليب وشالتين إلى السويس      1منطقة ) - ( الدراسية هي:5المناطق الـ )

 ( العالقة والتفاعل مع سيناء 5منطقة ) -( بورسعيد         4منطقة ) -( االسماعيلية      3منطقة ) -
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 :الطرحمستندات 

 قناة السويس في المؤسسات والهيئات والجامعاتمحور عن تنمية ومشاريع دراسات ما هو متوفر من كل 

، يعتبر ضمن مستندات الطرح ويحق لكل المتسابقين الرجوع اليها المحافظات والمكاتب االستشارية واالفرادو

و ستقدم للمتسابقين سواء مع كراسة المسابقة أستخدامها كمرجعية في المسابقة. هذا بخالف المستندات التي او

. وهذه الدراسات ليس الزمة للمتسابق االستعانة بها، ويمكنه ان يوفر ورش العمل أو على موقع المسابقة في

الدراسات الوطنية والعالمية التي تسمح بابراز فكرته، ولكن يشترط تقديم المرجعيات المستندية للفكرة في 

مع مستندانه من عناصر الفريق وتعتبر المراجع والدراسات المشار اليها والتي يقدمها  الدراسات المقدمة.

 لمرجحة لألفكار التحكيم ا
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 الفئة المستهدفة لالشتراك في المسابقة: 

واإلبداع وكتابة المستقبل،  المسابقة هي وسيله للحوار بين األجيال المختلفة للخروج بمنهج جديد في الطرح 

الحضارة إلى بناء الحضارة والمسابقة مفتوحة للمشاركة لكل األفراد من مختلف  بناةبحيث نتحول من 

التخصصات واألعمار، فالمتسابق هو فريق العمل المتكون من تخصصات عده وفق األفكار والقضية التي 

 دارس للعمارة ويكون هو قائد الفريق وممثله وأماري ن يتضمن الفريق علي األقل معأسيتبناها الفريق، على 

ن تشترك أقصي للفريق ولكن البد من توضيح دور كل فرد فيه، ويحق للمكاتب أفي المسابقة، وال يوجد حد 

 بصفتها أحد أعضاء الفريق.

  :عداداإللجنة 

م اللجنة المشكلة لتنظيم يو ديرهاتوالهندسة المعمارية شعبة المصرية و نقابة المهندسينبتنظيم  المسابقة

 ستدامة ودراسات المستقبل بالجامعةللمسابقة مركز اإلوالعلمي ويشارك في اإلعداد الفني المهندس المعماري 

م لها، وبرنامج البديل الذي سيقووالمرجعية العلمية البريطانية في مصر والذي يقوم بإعداد الرؤية الفنية 

 ية ومبتكرة.بالتدريب على منهجية تفكير إبداع

 الحلقات النقاشية والحوارية:

فها هداأمجموعة من الحلقات النقاشتتية والحوارية حول المستتابقة ووابريل ستتتعقد في شتتهري فبراير ومارس 

مرتبطة بمجال ال والملفات المرتبطة بها بهدف التكامل والتشتارك بين المتستابقين، بجانب التفاعل مع القضتايا

 والتفاعل مع االحداث المرتبطة مثل اعالن المخطط العام والمؤتمر االقتصادي وغيرها( وموضوع المسابقة

 على ثالث محاور أساسية وهي:الحلقات النقاشية والحوارية وستعمل 

إمكانات  –معلومات ودراسات عن الملفات المرتبطة بمجال وموضوع المسابقة مثل: منطقة الدراسة  -1

 ......  -بها التحالفات في مشروع القناة  الدراسات التي تقدمت –وخيرات 

 منهجية تفكير ) التدريب على التفكير بفكر إبداعي تنموي تكاملي ( -2

 التنمية المستدامة والبناء االخضر ...........، وقضايا عرض أفكار لمشاريع مماثلة -3

 للمسابقة المعلومات مركز
 ع علي الفيسبوك:الموق

 https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics 
 موقع بنك المعلومات للمسابقة  
http://olympicshopework.com/index.php 
www.HopeWorkOlympics.com 

 الستفسارات:االية الرد على 

ن ترسل تلك االلجنة المنظمة للمسابقة أسبوعيا  على  استفسارات المشتركين والرد عليها من خاللسيتم تجميع 

د ، حيث سترسل اللجنة كل يوم أحاالستفسارات بالبريد االلكترونى عبر رسالة على اى من العناوين اعاله 

ل أسبوع حتى مساء الخميس من ك رسالة بالبريد االلكتروني لكافة المتسابقين بإجابة األسئلة التي ترد اليها

االسئلة  ، كما سيتم نشر اجابات كافةبالبريد اإللكتروني أو تسليمها إلى سكرتارية شعبة العمارة مساء األربعاء

 الخاصة بالمسابقة.   facebookواالستفسارات المتعلقة بالمسابقة اسبوعيا على صفحة 

https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics
https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics
http://olympicshopework.com/index.php
http://www.hopeworkolympics.com/
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 التحكيم:

تتبع المنهج التفاعلي التكاملي ما بين المحكمين وفرق العمل خطوات رئيسية سيتم التحكيم على ثالث 

 نفتاح والمشاركة في صناعة قرار المستقبل فيالمسابقة وسيلة للتكامل واإلوبينهم البعض، وكما ذكر ف

الوطن كأفراد ومجتمع مدني يضع نقاط مضيئة في المشروع المطروح لتنمية قناة السويس، يهدف إلى 

جمعي  في عمل خريطة لمصر المستقبل من شباب وعلماء مصر وتكون ديمقراطية التشارك بالضمير ال

البحث العلمي اساس االتفاق واالختالف والتعديل لمجتمعات مستدامة، تكون من القاعدة للقمة وليست 

فوقية سيادية لصانع قرار يغيب فيها المجتمع والبعد االجتماعي بدراسات ورقية نمطية تقليدية فاقدة 

ن المسابقة فكار المبدعة الناتجة ععلي استشراف المستقبل ولكن كل األرات التطبيق والتنفيذ والقدرة لمبر

تتكامل مع مجهودات الدولة وتكون دعما لها ومبررا  للعمل وبالتالي يتم كتابة تاريخ المستقبل بوعي وفهم 

 وادراك.

 

 آلية التحكيم:خطوات و 

من خالل لجنة التحكيم والثانية من خالل مجموعة من  سيتم التحكيم على ثالث خطوات األولى

المتخصصين والخبراء الذين سيحضروا عرض مشاريع المتسابقين والثالثة ستكون من خالل المتسابقين 

 نفسهم وذلك كالتالي:

 الخطوه األولى تقييم لجنة التحكيم:

االت والتنمية والمجوالعمران تتشكل لجنة التحكيم من اللجنة المنظمة ومتخصصين وخبراء في العمارة 

 من النتيجة النهائية. % 40ستراتيجية المختلفة المرتبطة بأهداف المسابقة، وتمثل نسبة التصويت اإل

 الخطوة الثانية تقييم الحضور المتخصص:

منطقة دراسية من الخمس مناطق، يوم لعرض االطروحات المخنلفة من المتسابقين حيث سيحدد لكل 

مجموعة من المتخصصين والخبراء الذين ه، في حضور دقائق لعرض مشروع 10فريق سيخصص لكل 

، عن طريق التصويت بما يتناسب مع رؤية المسابقة كافة المشاريع الخاصة بالمنطقة الدراسية سيقيموا

ناة قليم قلحلول في التعامل مع قضية تنمية إوالخروج بمنهج جديد ديمقراطي في الطرح والتناول وا

 من النتيجة النهائية. % 40وتمثل نسبة التصويت  يس لمستقبل مصر.السو

 الخطوة الثالثة تقييم المشاركين لمشاريعهم:

 فكار االخرين بمسئولية الحدث وتمثلأفراد ومجموعات بتقييم أسيقوم كل فريق من الفرق المشاركة من 

 من النتيجة النهائية. % 20نسبة التصويت 
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 مواعيد هامة:

 2015يناير   19ثنين اإل    عالن وتدشين المسابقة:اإل -1

ل، ضمن ن وتم شرح كافة التفاصيعالن عنها في مؤتمر صحفي بنقابة المهندسيتم تدشين المسابقة واإل

 حتفال بيوم المهندس المعماري.اإلعالن عن اإل

 

 شتراك:  التسجيل واإل -2

 عالن عن المسابقة. العمارة فور اإلل سكرتارية شعبة و من خالألكتروني يبدأ التسجيل اإل -1

جم لكل مجموعة عمل تسدد إلى سكرتارية شعبة 500شتراك يكون نظير تسديد مبلغ قدرة اإل -3

 العمارة. 

   2015 فبراير 14 السبت يوم المسابقة مستندات واستالم االشتراك دفع يبدأ

  التسليم: -4

 ونيوي النصتتف االول منقامته في والمستتتهدف إيوم المهندس المعماري تستتليم األعمال مرتبط بفاعليات 

حداث الجارية مثل المؤتمر االقتصتتتتادي وخالفه، تباط المستتتتابقة ويوم المعماري باأل، ونظرا  الر2015

عد ب خر من فبرايرفي اآلعمال وعرض المشتتتتتتاريع لتستتتتتتليم األستتتتتتيتم التأكيد على المواعيد النهائية لذا 

 حتفالية يوم المهندس المعماري.جنده النهائية إلنتهاء من األاإل

 المواعيد المبدئية : 

 تسليم األعمال: .أ

 يونيو 1م كافة المستندات المطلوبة في تسل



 مسابقة تنمية محور قناة السويس 
 أوليمبياد "االمل والعمل" لبناء إنسان ومجتمعات مستقبلية

   
 

                                                                                                   

 العرض والتحكيم : .ب

 يونيو  5-3سيقام جلسات لعرض المشاريع في الفترة من 

    المعرض والجوائز: .ت

 المصري المعماريالمهندس يقام معرض للمشروعات وتسليم الجوائز ضمن يوم 

 م االشتراك:رس

عمل ولكل منطقة دراسية، ويحق لكل فريق  جم(500خمسمائة جنية مصري فقط ال غير )رسوم االشتراك 

 اشتراك منفصل.بشتراك لكل منطقة ح ألكثر من منطقة دراسية بشرط اإلمقترن تقدم ألمجموعة العمل 

 الجوائز :

لف جنيه والثالثة أ 20لف جنيه والثانية أ 30االولي لكل منطقة دراسية من الخمس مناطق ثالثة جوائز، 

 عالن الجوائز مع يوم المعماري.إالف جنيه مصري وجوائز تشجيعية تحدد وفقا للجنة وسوف يتم آ 10

 البناء االخضر.الذي سيوظف جوائز خاصة مثل جائزة للمشروع تقدم سكما 

 

 مخرجات المسابقة:

ساسية أوستشتمل المخرجات على ثالث اجزاء المسابقة ليست تقليدية وبالتالي مخرجاتها لن تكون تقليدية، 

 ولى وهي:األ

 (Physical Reality)الحقيقة المادية:   -1

طروحات المقترحة، ولفريق العمل تحديد مقياس التي توضح األفكار واألويضم كافة الرسومات 

و متوسط أو مشروع أن يكون مشروع صغير، أوالذي يمكن الرسم والرسومات التي توضح مشروعه 

 ن تكون تصور مجتمعأمن الممكن و أيتكامل مع المقترحات التي ستقدم من شركات وهيئات عالمية، 

 عمراني مستدام.

 علي لوح فوم. مثبتة AO لوحات بمقاس 3لتصميمات في عدد ويتم توضيح الفكرة بالرسومات وا

اطق نوصف المشروع بدراسات بحثية مرجعية، لتوضيح الموقع من الم وعلى مجموعة العمل تقديم

ختيار ثم الفكرة التصميمة للمشروع المقترح ودراسات جدوي وتحديد الخمسة المختارة ومبررات اإل

   A4تقرير بمقاس لمفترضة للمشروع، فيالوظائف ا

 

   (Social Reality)الحقيقة االجتماعية  -2

قليم قناة السويس من بداية مبررات المشاركة في المبادرة إتضم قصة وسيناريو فريق العمل مع تنمية 

، لمفهوم نسانيةفي في طبيعة المشروع من ناحية التحديات اإل ن يكون جديدا  أوالقوة الدافعة، وما يمكن 

وآلية تكوين الفريق المتقدم نسان جديد، ولماذا تم اختيار منطقة المسابقة وموضوع الفكرة إبناء 

ودور كل فرد في الفريق، مع توثيق اللقاءات والقصص المرتبطة من اختالفات وجهات للمسابقة 

فق ولغة التفاعل وتوضيح تدرج الخبرات والتخصصات واختالف اووكيفية التالنظر قبل االتفاق، 

 طار المكاني وفقا لحجم المشروع.، واإلطار الزمانيمع تحديد اإلراحل العمرية الم
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 العرض المرئي:  -3

المشروع ومتروك لمجموعة العمل حرية اختيار طريقة فكرة يقدم كل متسابق عرض مرئي يعرض 

ريق، ف، وباألسلوب الذي يخدم رؤية الغير ذلكالتقديم سواء )بفيلم فيديو( أو عرض )باور بوينت( أو 

من ض للتحكيم قبل احتفالية يوم المهندس المعماريدقائق، وسيتم عرضه  7بحيث ال تزيد مدته عن 

  تقييم المشروع من قبل الحضور المتخصص.

 

 ستندات:متسليم ال

ة استمار -   السيرة الذاتية للفريق -: إلىباالضافة المستندات المطلوبة في البند السابق  كافةتسلم  -

 القاهرة. –، شارع رمسيس المهندسين ةشعبة العمارة بنقابسكرتارية سة( إلى )مرفق بالكراالمشاركين 

 (   CDباالضافة إلى نسخة كاملة من كافة المستندات على قرص مدمج )

 خاص بكل فريق وذلك علي الجانب األيسر في األعلىيكتب علي اللوحات والمستندات رقم التسجيل ال -

 CDوالذي سيرسل للمتسابقين عند تأكيد عملية التسجيل ونفس الرقم يكتب علي ال 

 معايير التقييم

 .والتوثيق المصادر ومرجعية التصميم ومتقن نوعه من فريد العمل يكون أن: اإلبتكار•
 وجديد ملهم العمل يكون أن: اإللهام عامل• 

 اضحو لهدف وتوجيهها المعلومات ووضوح للتطبيق المقترح فعالي ة مدى: واالجتماعي ة العملية المسؤولي ة• 

 ملموسة وإجتماعي ة علمية بفائدة   يخرج  
  .المتسابق بها المشارك الفئة حسب للعمل والتقنية الفني ة المهارة مستوى: الفني ة المهارة• 

  والدولي واإلقليمي المحلي للطابع بالنسبة وخصوصي تها الفكرة أصالة مدى: واألصالة اإلبداع• 
  .الواقع أرض على العمل تجسيد سهولة: المقدم للعمل الفنية الصلة• 

 .عام يشكل العمل فكرة بمضمون وصلته المقترح العمل وتأثير وضوح: المحتوى• 
 .بفكرته واقتناعه شغفه اظهار على وقدرة للعمل عرضه على المتسابقين قدرة:التقديم مهارة •

 
 عناصر التقييم:

علي سبيل المثال وليس الحصر عتبار ومنها كون هناك مستندات الزمة تؤخذ في اإلمع مستندات الطرح ست

ستدامة وكذلك بعض الدراسات كمبادئ إنسان ومجتمعات توظف فكر اإلخضر للوصول إلى كود البناء األ

الحلقات النقاشية، هذا و عرضها في أ اإللكتروني على الموقعوضعها ، وهناك بعض الدراسات سيتم وفهم

 ضافة على فكرة مشروع.إولها  دراسات التي يراها المتسابق مفيدةبخالف كافة ال

 وهي: من خاللها تقييم المشاريع المقدمةوطبقاً لذلك تم وضع عتاصر للتقييم سيتم 

ختيار ومبررات انطاق مناطق المسابقة داخل لفكرة المشروع في قناة تنمية السويس تحديد نقطة البداية  -1

 علي مرجعيات البحث العلمي:  اعتمادا  مع ) فهم الذات، والمكان، والزمان( والموضع الموقع المشروع و

o ختيار تلك النقطة تعني القاعدة االقتصادية، القيمة النوعية والصفة ال :الذات----- . 

o :وبالعالم تصال بالوادي ني الموقع والموضع والتواصل واإليع المكان 
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o :(%20)وزن التقييم   وسنة الهدف  –متي سيتم االنطالق  الزمان 

الطاقة  –المياه  –الموقع   :بكل معايير االستدامةجودة الحياة ات ومفاهيم رمجتمع مستدام وفقا لمبر معنى -2

)عمارة  خضرمبادئ الفكر األ -الحقوق والواجبات  -توظيف القوانين المهملة  -ساسية ألالبنية ا –المواد  –

   محددات التنسيق الحضاري وغيرها  –كواد البناء أ( ..... -خضر أاقتصاد  –خضراء 

 (%20)وزن التقييم    

     .والمركزية الالمركزية ، بينطروحات المقدمةروع واألمشالالفكرة دارة إكيف سيتم  -3

 (%10وزن التقييم )       

صبح حقيقة يين وكيف تجعل الحلم أن تعي لمن ومتي وأنت تقرر لبشر البد أ جتماعية للفكرة،الحقيقة اإل -4

كتر ونجعل أكيف تكونت وفكرت وعبرت وشاركت في المقترح محتاجين نفهم بعضنا  ،البؤرة التنويرية؟ 

      نسان(طراف )سيناريو وقصة وفهم إلالحوار حي بين كل األ

  (%30)وزن التقييم       

ت ومرجعيابادراك توضح ن أالتحديات العلمية والعملية لفكرة المجموعة لتتحقق والبد لكل مجموعة  -5

حقق ن تتأماهي الدراسات المكملة لفكرتهم في كافة المجاالت وفقا للمقترح حتي يمكن علمية وعملية 

 (%10)وزن التقييم   والمشروع المقدم  الفكرة وفقا للسيناريو

و من أعرض والندوة كاملية والعمل الجماعي للعرض سواء للحضور من خالل المفكار والتترابط األ -6

 (%10)وزن التقييم       خالل النت 
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 الشركاء والرعاة:

لى تشارك إف تهدن المسابقة فإما بين المتسابقين، والتكاملي كما يعتمد فكر المسابقة على المنهج التشاركي 
تندات لمسيضا  بتقديم اأدارة أو الدعم الفني، والنواحي الفنية سواء اإلمن المؤسسات والكيانات في  مجموعة

لمسابقة ال المختلفة للمسابقة. ومن هنا ستتمكن ضافة إلى توفير جوائز ورعاية المراحوالخبرات المتنوعة، باإل
 ن تقوم بحراك عمراني ومعماري وتنموي من خالل حوار مجتمعي حقيقي. أمن تحقيق هدفها من 

 
وعليه تقدم المسابقة الدعوة الي هيئة قناة السويس، دار الهندسة )التحالف الهندسي(، جميع الوزارات والهيئات 

لمنظمات سية   اوالمحافظات المعنية، والجامعة والمراكز العلمية والبحثية، المكاتب والشركات العمرانية والهند
واالفراد ليكون لهم دورا في  والجمعيات الدولية واألهلية، االعالم، واالقتصاد، والعلماء والخبراء والدارسين

المتميزة للمشاركين في المسابقة. وكل من سيتقدم بدراسة او معلومات او  تقديم المعلومات وكذلك الجوائز
ابقة والخطوات واالحداث المرتبطة بالمسابقة ويوم المعماري جوائز او دعم سيشار اليه باسم في موقع المس

 المختلفة والمتعددة. 
 

 من الرعاة الحاليين: 

 وتشارك من خالل مركز االستدامة ودراسات المستقبل في اعداد  :الجامعة البريطانية في مصر
لثة الخاصة االولي والثانية والثاقدمت الجوائز وتنظيم المسابقة وتقديم الرؤية الفنية والعلمية لها وكذلك 

 بالمنطقة الخامسة للمسابقة )التكامل مع سيناء(.
 حيث ان المسابقة تقدم خطوة تاريخية في مجال العمارة : المركز القومي للبحوث البناء واالسكان

اء نوالعمران في توظيف مستندات الكود الهرم االخضر للبناء المستدام لتكون المسابقة تفعيل رائد للب
جوائز لتوظيف البناء االخضر في  5وسيقدم المركز المستقبلي في التصميم واالفكار االبداعية 

 المناطق الخمسة المختلفة للمسابقة.

      
 
لجنة يوم المهندس المعماري من شعبة العمارة اآلن: وتشارك فس االعداد للمسابقة نضمت اومن الكيانات التي  

 شروعمستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية، مركز بحوث البناء، ز اإلمركفي نقابة المهندسين، 
نضمام والتشارك تفاق مع عدد من الكيانات لإلوعدد من كليات الهندسة، وجاري اإل، NEXTالبديل، ومجلة 

                              بشكل فعال يضمن تحقيق هدف المسابقة.
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 دعوة لتصميم الشعار الخاص بالمسابقة                               

  
 

المسابقة تحت رعاية نقابة المهندسين الشعبة المعمارية واعداد مركز االستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة 
 "والعمل األمل أوليمبياد مسابقةفي مصر وتم طرحها في موقع " البريطانية

https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics 
 

 20*20يجب أن يعبر الشعار عن فلسفة الغرض من المسابقة وأن يتم تنفيذه بطريقة احترافية على ورقة مقاس 
في مناطق مختلفة  A4لشعار على ورق بيكسل. يتم تجربة ا 300رة أبيض وأسود بجودة سم مرة باأللوان وم

 بحيث يضمن وضوح وجودة وقوة الشعار .
 

 شعارات 10أفضل 
 .next designسيتم اإلشارة لمبدعيه ونشره في مجلة  -
 الشعار الفائز سيتم اإلشارة لمبدعه في جميع مراحل المسابقة -
  

رأت لجنة التحكيم المكونة من المعماري وقد تم اختيار الشعار المقدم من المعماري د. محمد البلقاسي وقد 

والمعماري حمدي سطوحي والمعماري د, احمد راشد اختيار  فصفي الدين، والمعماري محسن عاط عصام

قاليم محور القناة والعمل وغصن الزيتون يرمز لألمل توجريد الذلك الشعار وفكرته "القبضة المجرده ترمز 

ولمبياد والعمل لتنميه اقاليم لبناء مجتمعات جديده الترمز الي االقبضة لتظهر خمس دوائر بها علم مصر ل

 وبالنسبه للكتابه باللغه العربيه يجب التمسك بالهويه

شكر وتقدير للمعماريين المتقدمين بأفكار للشعار وهم دون ترتيب المعماري ابراهيم رمضان، المعماري  

المنوفي، المعماري محمود عوف، لمعماري مختار عقل، المعماري أحمد سعيد، المعمارية ناني . خالد السيد

المعماري محمد عبد هللا، المعماري يحيي احمد، المعماري عوف محمد، المعماري عالء اسماعيل، المعماري 

محمد زعلول، المعماري د. سعد مكرم، المعماري اشرف دويدار، المعماري رامي دكروري، المعمارية روال 

  اسامة، كيان للعمارةكمال، المعماري احمد 

https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics
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 التغطية االعالمية للمبادرة والمسابقة في االعالم من اخبار وبرامج ومواقع الكترونية  

 يناير ألعالن مسابقة االمل والعمل في نقابة المهندسين المصرية  19المؤتمر الصحفي يوم االثنين  
http://eea.org.eg/NewsDetails.aspx?ID=6250 

 مؤتمر صحفي عن مسابقة األمل والعمل .. 

 من الموقع الرسمي لنقابة المهندسين المصرية .

 

 

http://eea.org.eg/NewsDetails.aspx?ID=6250
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http://www.almasryalyoum.com/news/details/634481#.VL1WO3wvcaA.facebook 

 نقابة المهندسين تتبنى مسابقة لتنمية محور قناة السويس
  خلف علي حسن :كتب  |20:28 2015-01-19اإلثنين 

      

بناء أولمبياد العمل واألمل ل»المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين عن تدشين مسابقة بعنوان  أعلنت الشعبة
 .وتأتى ضمن فعاليات يوم المهندس المعمارى المقرر إقامته، في إبريل المقبل« إنسان ومجتمعات مستقبلية

ة هو مشروع يتكامل مع وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن المشروع المقدم من النقاب
ا إلى أن النقابة سوف تدعم هذا المشروع بشكل كامل  .مشروع تنمية قناة السويس لتنميته وتطويره، مشير 

وقال الدكتور أحمد راشد، أستاذ الهندسة المعمارية بالجامعة البريطانية ومدير مكتب االستدامة ودراسات 
غير نمطية لرؤية ومواصفات العمران المنتظر إنشاؤه في اإلقليم المستقبل، إن المسابقة تهدف إلى تقديم أفكار 

كنموذج لعمران المستقبل، وهذا من خالل المسابقة التي ستنظم بشكل غير تقليدى إلقامة حوار مجتمعى فنى 
 .في عدة تخصصات

ركز م إليها موأكد أن النقابة قادت بدعوة العديد من الكيانات لتعزيز فرص إنتاج أفكار رائدة جديرة، وانض
بحوث البناء واإلسكان، حيث سيتم اعتماد الكود األخضر للبناء كأحد مستندات المسابقة ومركز االستدامة 
ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر، والذى يقوم بإعداد الرؤية الفنية للمسابقة وبرنامج البديل، 

 .ةالذي سيقوم بالتدريب على منهجية إبداعية ومبتكر
وأكد الدكتور راشد أن المسابقة مفتوحة لكل المهندسين المعماريين ومطلوب منهم تكوين فرق عمل من 

 .تخصصات متعددة تخدم فكرة المشروع
 

https://www.elfagr.org/1630034 

 أسماء الصاوي( بة الفجربوا)

 م  03:59 - 2015/يناير/19اإلثنين 

 

 تفاصيل المسابقة العمرانية التي تنظمها "شعبة الهندسة"

 الهندسة ةشعب تنظمها التي المعمارية العمرانية المسابقة تفاصيل عن باإلعالن الخاص الصحفي المؤتمر بدأ 

 ."السويس قناة إقليم لتنمية ومجتمعات إنسان لبناء والعمل األمل "أولمبياد عنوان تحت المعمارية،

وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن المسابقة سوف تعرض فى إطار االحتفال بيوم المعماري 

المصري فى أبريل القادم، وهى مشروع متكامل تهدف لتقديم الدعم إلنجاح مشروع محور قناة السويس 

 .النقابة كهيئة استشارية للدولةالجديد، وتأكيدا على دور 

وتوجه النبراوى بالشكر للمهندسين القائمين على المسابقة باإلضافة إلى الداعمين للمشروع ومنهم الجامعة  

البريطانية ووزارة اإلسكان وجمعية المعماريين ولجنة العمارة بوزارة الثقافة ودعم يوم المعمارى والمهندس 

 عصام صفى الدين
 
 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/634481#.VL1WO3wvcaA.facebook
http://www.almasryalyoum.com/editor/details/597
http://www.almasryalyoum.com/editor/details/597
https://www.elfagr.org/1630034
http://www.elfagr.org/1630034
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https://www.facebook.com/video.php?v=426463424170630 

 برنامج القاهرة اليوم -أوليمبياد األمل والعمل على قناة اليوم 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-eqj2El1jFc 

 يقين | كلمة أحمد راشد فى مؤتمر لإلعالن عن تفاصيل المسابقة العمرانية أولمبياد األمل والعمل 

 
http://www.el-balad.com/1347495 

 ابقة "أولمبياد األمل والعمل" في فبراير ومارس "المهندسين": جلسات نقاشية لمجموعات العمل بمس :بالفيديو
 

https://www.youtube.com/watch?v=8cqqQVNRotM 

 راشد: مسابقة "أولمبياد االمل والعمل" هدفها تنمية محور قناة السويس
 

 https://www.youtube.com/watch?v=3RRM6mBHXks#t=125 

 لسات نقاشية لمجموعات العمل بمسابقة "أولمبياد االمل والعمل" في فبرابر ومارس ج :حمدي السطوحي
 
https://www.youtube.com/watch?v=zdYd15f2rfM 

مبادرة تنمية اقليم قناة االولي دكتور أحمد راشد و د.سماح الخطيب في برنامج في حب مصرعلى القناة 
 2014يناير  31السويس البرنامج طرح الفكرة في يوم الخميس 

 
  

 ندوات ولقاءات مرتبطة بالدعوة والمسايقة 
 الدعوة للمبادرة ومنها علي سبيل المثال  العديد من الندوات قبلتمت 

 

  2014اكتوبر  14نقابة المهندسين 

  2014اكتوبر  29جمعية العاملين باالمم المتحدة 

  

   

https://www.facebook.com/video.php?v=426463424170630
https://www.youtube.com/watch?v=-eqj2El1jFc
http://www.el-balad.com/1347495
https://www.youtube.com/watch?v=8cqqQVNRotM
https://www.youtube.com/watch?v=3RRM6mBHXks#t=125
https://www.youtube.com/watch?v=zdYd15f2rfM
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 للمسابقة  التواصل
    01222390524   االستفسارات العلمية والفنية  د احمد يحيى راشد

 المدير العلمى والتنفيذى للمسابقة –مدير مركز االستدامة ودراسات المستقبل 

 01001025262  م. حمدي السطوحي: المنسق لمشروع البديل 

suezcanalolympics@gmail.com 

    :suezcanalolympics@bue.edu.eg 

      ahmedyrashed@yahoo.com 

 

 االستفسار عن مواعيد المؤتمرات والندوات والنواحى التنظيمية والصحفية 

 01001560037 – 33037445ت:  NEXT Designومجلة    Arch town mediaشركة 

Nextdesignmagazine@yahoo.com 

https://www.facebook.com/nextdesignmagazine 

 

 لألستفسار عن االشتراك فى المسابقة وشراء كراسة الشروط 

 01000913307ت :  سكرتارية الشعبة ا / محمود صابر  –شعبة العمارة  –نقابة المهندسين المصرية 

mahmuod.saber80@gmail.com 
My_egy8_10@yahoo.com 

 
 موقع بنك المعلومات للمسابقةالموقع علي الفيسبوك و  المعلومات والدراسات:

 https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics 

 http://olympicshopework.com/index.php 
  www.HopeWorkOlympics.com 

 الحاكمة:كراسة القواعد 

ظ قبل ويحتفتسماعد كراسة القواعد الحاكمة للمسابقة ا.د أحمد يحيي راشد مدير مركز االستدامة ودراسات ال

ذلك كبحقوق الملكية الفكرية لفكرة اوليمبياد االمل والعمل لبناء انسان ومجتمعات تنمية اقليم قناة السويس، و

مخرجات المسابقة، وعمل الدراسات التعريفية والتحكيم لادارة واالعداد الفني والعلمي للندوات والورش 

 والبحوث وتحليل وتطوير المخرجات الناتجة من المبادرة.

وشارك في المراجعة المعماري مصطفي حسام كما شارك في اعداد الكراسة المعماري حمدي السطوحي 

  بجامعة كفر الشيخالمعماري محمود عوف كما شارك في االعداد وتصميم الغالف مشروع البديل، 

 http://goo.gl/forms/hSe7GjB5wd                           الرابطيتم التسجيل إلكترونياً على 

 مع التواصل تليفونيا لتأكيد االشتراك من خالل النقابة او النقابات الفرعية بالمحافظات 

mailto:suezcanalolympics@gmail.com
mailto:suezcanalolympics@bue.edu.eg
mailto:ahmedyrashed@yahoo.com
mailto:Nextdesignmagazine@yahoo.com
https://www.facebook.com/nextdesignmagazine
mailto:My_egy8_10@yahoo.com
https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics
https://www.facebook.com/HopeWorkOlympics
http://olympicshopework.com/index.php
http://www.hopeworkolympics.com/
http://www.hopeworkolympics.com/
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بياد أولم -استمارة تسجيل | مسابقة تنمية محور قناة السويس 

 والعمل لبناء انسان ومجتمعات مستقبليةاالمل 

 
 االسم )ثالثي( *

 
This is a required question 

 تاريخ الميالد *

  

 البريد االلكتروني *

 
This is a required question 

 رقم الموبيل *

 
This is a required question 

 رقم العضوية في النقابة *

 
This is a required question 

 جهة العمل  -الوظيفة 

 
 سنة التخرج *

 
This is a required question 

 المنطقة التي تم اختيارها للدراسة 

 ( من حالليب وشالتين إلى السويس 1منطقة ) 

 ( السويس 2منطقة ) 

 ( االسماعيلية 3منطقة ) 

 ( بورسعيد 4منطقة ) 

 ( العالقة والتفاعل مع سيناء 5منطقة ) 

 Other : 

 

 


