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برنامج التدريب الصيفي لطلبة العمارة

المعماريون األوروبيون في القـــاهرة
برنامج تدريب تطبيقي على التوثيق المعماري

يأتــي هــذا اإلصــدار واحــدًا مــن مخرجــات برنامــج التدريــب الصيفــي لطلبــة العمــارة علــى توثيــق 
التــراث المعمــاري »المعماريــون األوروبيــون بالقاهــرة« ، والــذي اســتهدف تقديــم أهــم المفاهيــم 
والمصطلحــات التــي تتعلــق بالتــراث بشــكل عــام والتــراث المعمــاري بوجــه خــاص لطلبــة 
العمــارة، وتمكيــن المشــاركين مــن النظــر إلــى الموضــوع بنظــرة شــمولية وفــي الوقــت نفســه ذات 
خصوصيــة مرتبطــة بواقعنــا وهويتنــا. ويأتــي البرنامــج كجــزء مــن مشــروع » لطائــف القاهــرة، 
قاعــدة معلومــات التــراث المعمــاري« وهــو مشــروع لتســجيل وتوثيــق عمــارة وعمــران القاهــرة 

فــي الفتــرة مــن بدايــة القــرن التاســع عشــر وحتــى منتصــف القــرن العشــرين.

هــذا الســجل هــو عــرض لمامــح النتــاج التطبيقــي الــذي قــام بــه المتدربيــن بأنفســهم خــال فتــرة 
عمــل البرنامــج تحــت إشــراف فريــق عمــل مركــز طــارق والــي العمــارة والتــراث. 
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مقـدمـــة
انطاقــًا مــن رؤيــة مركــز طــارق والــي العمــارة والتــراث للمســئولية المهنيــة والمجتمعيــة وكذلــك رؤيتنــا لــدور تنميــة التــراث كأســاس لتنميــة المجتمــع المحلــي والمحافظــة علــى 
الهويــة الثقافيــة ، يأتــي مدخلنــا لحــل اإلشــكالية فــي: حمايــة التــراث مــن خــال االعتمــاد علــى قــدرة األفــراد والمجتمعــات وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة اإليجابيــة فــي التعريــف 
والحفــاظ علــى التــراث المصــري، فقــد قــام المركــز بإطــاق مشــروع لطائــف القاهــرة - قاعــدة معلومــات مفتوحــة المصــدر لعمــارة وعمــران القاهــرة - ويأتــي برنامــج التدريــب 

لطلبــة العمــارة ودعــم مهاراتهــم المعرفيــة والتقنيــة ضــرورة للحفــاظ علــى التــراث المصــري .

المعماريــون األوروبيــون بالقاهــرة هــو برنامــج تدريــب تطبيقــي مكثــف علــى توثيــق التــراث المعمــاري، يقــدم ألهــم المعــارف النظريــة والمهــارات الازمــة للتوثيــق . يتبنــى 
البرنامــج منهجيــة تدعــم عمــل الفريــق ويســعى إلــى تمكيــن المتدربيــن/ات مــن المشــاركة بفعاليــة فــي التعــرف علــى التــراث المصــري والتعريــف بــه. قــام البرنامــج بتدريــب ســتة 

مشــاركين مــن طلبــة العمــارة بالجامعــات المصريــة المختلفــة. اســتمرت فعاليــات البرنامــج مــن ثاثــة أســابيع. 

اســتهدفت فعاليــات البرنامــج قيــام المشــاركين بالتفاعــل مــع الموضوعــات المطروحــة للحــوار عــن طريــق مجموعــة مشــاركات تعبــر عــن فهــم كل منهــم للموضــوع المطــروح وتــم 
ذلــك مــن خــال إلقــاء عــدد مــن المحاضــرات النظريــة التــي ألقــت الضــوء علــى أهــم المفاهيــم والمصطلحــات التــي تتعلــق بالتــراث بشــكل عــام والتــراث المعمــاري بوجــه خــاص، 
بهــدف تمكيــن المشــاركين مــن تكويــن رؤيــة نقديــة للمفهــوم الســائد عــن التــراث والنظــر إلــى الموضــوع بنظــرة أكثــر شــمولية وفــي الوقــت نفســه ذات خصوصيــة مرتبطــة بواقعنــا 

ــي واإلقليمي. المحل

كمــا اســتهدف البرنامــج تدريــب المشــاركين/ات علــى توثيــق التــراث المعمــاري مــن خــال نمــوذج تطبيقــي لتوثيــق شــامل لعــدد مــن أعمــال المعمارييــن األوروبييــن الفاعليــن فــي 
القاهــرة خــال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، تــم اختيــار ثاثــة مــن المعمارييــن هــم: الفرنســي امبــرواز بــودري والنمســاوي المجــري ادوارد متاســيك واإليطالــي دومينيكــو 
ليمونجلــي، ليعبــر هــؤالء المعماريــون عــن توجهــات متنوعــة مــن الحركــة المعماريــة فــي القاهــرة. خصــص األســبوع األول مــن برنامــج العمــل قيــام الفريــق بجمــع المعلومــات 
األساســية عــن كل معمــاري لرســم صــورة كاملــة لســيرته الذاتيــة ومســيرته المهنيــة وذلــك مــن خــال البحــث والتدقيــق فــي العديــد مــن المصــادر المتاحــة عبــر الوســائط المختلفــة 
مــن أبحــاث أكاديميــة وأوراق علميــة والكتــب والوثائــق والخرائــط وأرشــيف المركــز، وكذلــك قــام الفريــق بتتبــع المبانــي التــي صممهــا أو شــارك فــي تصميمهــا كل معمــاري 
لتكويــن قائمــة كاملــة باألعمــال المعماريــة لــكل منهــم مــع جمــع المــواد المتوفــرة عــن كل مبنــى التــي تشــمل الصــور الفوتوغرافيــة القديمــة والحديثــة والرســومات المعماريــة فــي 
حــال توفرهــا  وكذلــك الموقــع الجغرافــي وذلــك للتجهيــز للمرحلــة التاليــة مــن التوثيــق.  ويأتــي األســبوع الثانــي مــن برنامــج التدريــب للقيــام بالتوثيــق الفوتوغرافــي للمبانــي القائمــة 
مــن أعمــال المعمارييــن ورصدهــا رصــدًا شــامًا فــي محيطهــا العمرانــي ومــن الداخــل إن أمكــن، وتضمــن هــذه المرحلــة رصــد وتوثيــق  36 منشــأ معمــاري عبــر القاهــرة. لتأتــي 
بعــد ذلــك المرحلــة النهائيــة مــن البرنامــج عبــر التجميــع النهائــي لكافــة المعلومــات وإنتــاج المخرجــات النهائيــة للبرنامــج عبــر تصميــم اســتمارات توثيقيــة لــكل مبنــى تتضمــن 
المعلومــات الكاملــة عــن المبنــى وتاريخــه مــن نواحــي متعــددة لتشــمل ســنة اإلنشــاء والهــدم )إن هــدم( والملكيــة وحالــة الحفــاظ والوصــف المعمــاري وحالــة اإلشــغال والتعديــات 

والحالــة القانونيــة.
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السير الذاتية للمعماريين األوروبيين
 Ambroise نســتعرض فــي هــذا الجــزء الســير الذاتيــة للمعمارييــن األوروبييــن الــذي تــم توثيــق ســيرهم وأعمالهــم خــال برنامــج التدريــب ويأتــون بالترتيــب أمبــرواز بــودري

 Domenico Limongelli ــي Baudry وإدوارد ماتاســيك Eduard Matasek ودومينيكــو ليمونجل

Ambroise Baudry )1838-1906( أمبرواز بودري )1906-1838(      

الجنسية
فرنسي	 

الميالد والوفاة
ولد في 1 يوليو 1838	 
توفي في 3 يوليو 1906	 

المؤهالت العلمية
تخرج من مدرسة الفنون الجميلة  Beaux-Arts de Paris بفرنسا سنة 1863	 

سنوات العمل في مصر
عمل بودري في مصر في الفترة بين 1886 وحتى 1871	 

الجوائز واألوسمة واأللقاب
حمل لقب كبير المهندسين المعماريين للخديوي إسماعيل	 

الممارسة المهنية
كان بودري معماريًا ورسام ونحات وجامع للقطع األثرية العربية ومنقب عن اآلثار	 

األنشطة العلمية والثقافية
ساهم في إنشاء المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية	 

عرضت مجموعة مقتنياته في: المتحف اإلسالمي في القاهرة ومتحفي اللوفر وأورساي في باريس	 
- لوحة تظهر إمبرواز بودري من رسم أخيه بول بودري من أرشيف إقليم فونديه بفرنسا.
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قائمة األعمال المعمارية ألمبرواز بودري

العنوانالحالةالتصنيفالتاريخاسم العمل

27 شارع شريف - وسط البلدقائمسكني1873-1872منزل البارون ديلورت دي جليون

تقاطع شارعي محمد فريد و عبد الخالق ثروت - وسط البلدهدمسكني1873-1872منزل ديجيد

شارع محمد فريد - وسط البلدهدم1877-1872فندق رفائيل سورس

ميدان العتبة الخضراء خلف دار األوبرا الخديوية سابقًا - األزبكيةهدمسكني1876-1872عمارة ماتاتيا

موقع كلية الزراعة جامعة القاهرة حاليًا - الجيزةهدمسكني1877-1875قصر الجيزة

موقع عمارة االيموبيليا حاليًا تقاطع شارعي شريف و قصر النيل - هدمسكني1875منزل سانت موريس )القنصلية الفرنسية(
وسط البلد

شارع محمد فريد - وسط البلدهدمسكني1876-1875منزل بودري

شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلدهدمسكني1879-1878منزل رفائيل سوارس

شارع الجمهورية - وسط البلدهدم1881-1879فندق نوبار

شارع الجمهورية - وسط البلدهدم1883-1881فندق تيجراني

تقاطع شارع عدلي وطلعت حرب )المغربي وسليمان باشا سابقًا( - هدمسكني1882-1880منزل رفائيل سوارس
وسط البلد

ميدان مصطفى كامل )ميدان سوارس سابقًا( - وسط البلدقائمسكني1884-1882منزل فيلكس

IFAO شارع محمود بسيوني )األنتكخانة سابقًا( - وسط البلدهدمسكني1898-1896المقر السابق للمركز الفرنسي للدراسات الشرقية
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Domenico Limongelli )1880-1931(          )1931-1880( دومينيكو ليمونجلي

الجنسية
إيطالي	 

الميالد والوفاة
ولد في سنة 1880	 
توفي في 23 مايو 1931	 

- لوحة رخامية تظهر ذكرى دومينيكو ليمونجلي وتاريخ وفاته من كنيسة القلب المقدس.

- عمارة مسرح قصر النيل في 6 شارع محمود بسيوني من تصميم المعماري دومينيكو ليمونجلي سنة 1930. - فيــال ســينوت حنــا )مســكن الســفير الفرنســي حاليــًا( مــن تصميــم دومينيكــو 
ليمونجلــي ســنة 1928، تصويــر مرســيدس فوليــه.

- كرمة ابن هانئ )فيال أحمد شوقي( من تصميم ليمونجلي سنة 1920.
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قائمة األعمال المعمارية لدومينيكو ليمونجيلي

العنوانالحالةالتصنيفالتاريخاسم العمل

الجيزة )غير معروف العنوان تحديدًا(هدمسكني1919مبنى واصف بطرس غالي في الجيزة

6 شارع أحمد شوقي متفرع من شارع مراد - الجيزةقائمسكني1920فيا كرمة بن هانيء )متحف أحمد شوقي حاليًا(

9 شارع حوض اللبن - جاردن سيتيقائمسكني1922مبنى ليمونجيلي

5 شارع محمد مظهر - الزمالكقائمإداري1923السفارة البابوية للكرسي الرسولي )سفارة الفاتيكان(

فيا توفيق إسماعيل باشا )كلية التربية الموسيقية جامعة 
سكني1923حلوان(

32 شارع شجرة الدر - الزمالكقائم)تعليمي حاليًا(

14 شارع منوف - مصر الجديدةقائمتعليمي1924المدرسة األرمينية النوبارية

شارع طومان باي - الزيتون الشرقية - الزيتونقائمديني1924كنيسة القديسة العذراء مريم )كنيسة الظهور(

2 شارع عبد القادر طه - روض الفرجقائمتعليمي1926معهد الساليزيان )الدون بوسكو(

29 شارع شارل دي جول - الجيزةقائمسكني1928فيا سينوت حنا )مقر إقامة السفير الفرنسي حاليًا(

3 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلدقائمديني1930كنيسة القلب المقدس

6 شارع قصر النيل أعلى مسرح قصر النيل - وسط البلدقائمسكني1930عمارة قصر النيل

11 بهي الدين بركات متفرع من شارع شارل دي جول - الجيزةقائمسكنيغير معروفمبنيان نجيب غالي التوأم

13 شارع عائشة التيمورية - جاردن سيتيقائمسكنيغير معروففيا نجيب غالي )السفارة األندونيسية حاليًا(

ميدان الجاء )موقع فندق شيراتون القاهرة حاليًا( - الدقيهدمسكنيغير معروففيا سبحاني

11 المعماريون األوروبيون في القاهرة



Eduard Matasek )1880-1931(                      )1931-1880( ادوارد متاسيك

الجنسية
نمساوي مجري	 

الميالد والوفاة
ولد في 18 مارس 1867 بفيينا، النمسا	 
توفي في 31 أكتوبر 1931 باإلسكندرية، مصر 	 

سنوات العمل في مصر
عمل متاسيك في مصر في الفترة بين 1892 وحتى 1931	 

الجوائز واألوسمة واأللقاب
حمل على درجة الباشوية في 11 أغسطس 1912	 

الممارسة المهنية
مصمم في مكتب فيلنر وهيلمر منذ سنة 1888	 

معماري مع مكتب ماكس هيرتز منذ سنة 1893	 

مدير مع مكتب ميسرز واإلخوة باتيجيلي حتى سنة 1898	 

شريك مع موريس قطاوي في الفترة من سنة 1900 حتى سنة 1912	 

األنشطة العلمية والثقافية

عضو لجنة حفظ األثار العربية	 

- كنيــس شــعار هاشــمايم )بوابــات الســماء( فــي شــارع عدلــي بوســط البلــد مــن تصميــم المعمــاري 
ادوارد متاســيك ســنة  1905.

فيــال قازدوغلــي فــي ميــدان ســيمون بوليفــار )ميــدان قصــر الدوبــارة ســابقًا( بجــاردن ســيتي مــن 
تصميــم المعمــاري ادوارد متاســيك ســنة 1906.
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العنوانالحالةالتصنيفالتاريخاسم العمل

شارع محمد محمود - ميدان التحرير - وسط البلدقائمسكن خاص1870فيا احمد خيري باشا )مقر الجامعة األمريكية بالتحرير(

35 عبد الخالق ثروت - وسط البلدقائمإداري1903بنك كريدي فونسيير )AIB حاليا(

17 شارع عدلي - وسط البلدقائممعبد1905معبد بوابات السماء اليهودي

1 ميدان سيمون بوليفار - جاردن سيتيقائمسكنييعتقد 1906فيا قازدوغلي )مدرسة علي عبد اللطيف سابقا(

ميدان طلعت حرب - وسط البلدهدمسكني1907فيا قطاوي

شارع الجاء )موقع جريدة األهرام حاليًا( - وسط البلدهدمتعليمي1908-1907المدرسة األلمانية البروتستانتية

5 أ ش البورصة الجديدة من طلعت حرب - وسط البلدقائمحكومي1909مبنى البورصة المصرية )بنك أبو ظبي اإلسامي حاليا(

تقاطع شارع 12 مع شارع النهضة - المعاديهدمسكن خاص1909فيا متاسيك

تقاطع شارع التحرير مع شارع الفلكي - وسط البلدقائمتجاري 1912سوق باب اللوق

شارع المصطفى - شبراقائمصحي1913 مستشفى رودولفو النمساوية المجرية )وشبرا العام حاليا(

تقاطع شارع 12 و شارع وهيب دوس - المعاديغير معروفسكنيغير معروففيا امستر 

ش 11 بجوار كنيسة )فيا( الماك ميخائيل - المعاديغير معروفسكنيغير معروففيا اوستريا

تقاطع شارع القنال و شارع 79 - المعاديغير معروفسكنيغير معروففيا سوبري

غير معروفهدمسكنيغير معروففيا روربرت رولو وادولف قطاوي

جاردن سيتيهدمسكنيغير معروففيا حسن خيري

شارع سليمان باشا )شارع طلعت حرب حاليًا( - وسط البلدهدمسكنيغير معروففيا فيتا و اسحق موصيري

جاردن سيتي هدمسكنيغير معروففيا رولو
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التعريف 
قصر الجيزةاسم المنشأ

سكنيالتصنيفالكود 
متحف الجيزةأسماء أخرى 

1875فترة اإلنشاء اخر القرن التاسع عشرالمرحلة التاريخية
1877سنة االنشاء

الموضع  
الجيزةالحي الجيزةالمدينة 
الجيزةالمنطقة 

الجامعةالشارع -رقم 
-احداثيات الموضع
خريطة الموضع

الحالة  
 1903تاريخ الهدمهدمالموقف الحالي 

الملكية 
الخديوي أسماعيلالمالك األصلي

جنانير خانم افندي )زوجتة الثانية( ماك سابقين
خوشيار هانم

-نوع الملكية الحالية -المالك الحالي
االستخدام  

سكنياالستخدام األصلي
متحف االثار المصريةاستخدامات سابقة 
-االستخدام الحالي

اإلشغال  

 الخديوي أسماعيلالشاغل األصلي

جنانير خانم افندي )زوجتة الثانية( شاغلون سابقون
خوشيار هانم

-نوع االشغال -الشاغل الحالي
التصميم والتنفيذ 

امبرواز بودري المصمم
-المنفذ

-المطور

-الحرفيين والفنانين 

موقف الحماية القانونية  
  -نوع الحماية القانونية

رقم الحماية – -الجهة المسئولة
-التسجيل

التاريخ والتطور 
-

 اإلضافات والتدخات: 
-

قصر الجيزة

المعماريون األوروبيون في القاهرة 14



الوصف 
الصور

الرسومات

القصر في خريطة
1904

مرجعيات التوثيق 
2021/9/2تاريخ التوثيقاسعاد احمد-نادية احمداسم القائم بالتوثيق
المراجع المصورة

مراجع الخرائط التاريخية

الكتابات واالدبيات

 Marie-Laure Leconte and Mercedes
Volait, L’Egypte d’un Architecte : Am-
broise Baudry, 1838-1906 )Paris: Som-

.)ogy Editions d’art, 1998
 نجــم، عبدالمنصــف ســالم, قصــور االمــراء و الباشــوات
ــزء ــر الج ــع عش ــرن التاس ــي الق ــرة ف ــة القاه ــي مدين  ف
 االول, 2002.

 - المراجع الشفهية
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التعريف 
قصر دي جليون اسم المنشأ

سكني التصنيفالكود 
 قصر الشواربيأسماء أخرى 

1873-1872فترة اإلنشاء اخر القرن التاسع عشر المرحلة التاريخية
1873سنة االنشاء

الموضع  
عابدين الحي القاهرة المدينة 
وسط البلدالمنطقة 

الشواربي الشارع 11رقم 

30.05040850606383, احداثيات الموضع
31.24146356967565

خريطة الموضع

الحالة  
- تاريخ الهدمالموقف الحالي : قائم 

الملكية 
ديلور دي جليون – Delort De Gleonالمالك األصلي

 محمد باشا الشواربيماك سابقين

ورثة محمد باشا المالك الحالي
الشواربي 

نوع الملكية 
ملكية خاصة   الحالية 

االستخدام  
سكني االستخدام األصلي
 إداري استخدامات سابقة 
تجاري االستخدام الحالي

اإلشغال  
 ديلور دي جليون – Delort De Gleon  الشاغل األصلي

 محمد باشا الشواربي ، جريدة االتحاد ، حزب االحرار شاغلون سابقون
الدستوريين

جزئينوع االشغال محات تجارية الشاغل الحالي
التصميم والتنفيذ 

أمبرواز بودري Ambroise Boudry المصمم
-المنفذ

-المطور
-الحرفيين والفنانين 

موقف الحماية القانونية  
  ال يوجد نوع الحماية القانونية

– -الجهة المسئولة  الحمايــة  رقــم 
-لتســجيل

قصر دي جليون/الشواربي
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التاريخ والتطور 
 أنشــأها ديلــور دي جليــون لســكنه إال انــه تركهــا إلــى فيــا أخــرى بشــارع المدابــغ ) 
ــة  ــان مدين ش شــريف (و فــي 1883 ســكنها محمــد باشــا الشــواربي و هــو مــن أعي
قليــوب قــرب القاهــرة و فــي أكتوبــر 1900 اقتطعــت منهــا حديقــة فــي الجانــب 
الغربــي ، و ذلــك عنــد شــق شــارع الشــواربي و فــي الفتــرة مــن 12/1/1925 الــى 
ــا  ــن كان يصدرهم ــة liberte  اللتي ــاد و مجل ــدة االتح ــغلتها جري 30/10/1928 ش
حــزب االتحــاد ، و فــي الفتــرة مــن 1/11/1928 إلــى 30/3/1936 شــغلها حــزب 
ــف واجهــات  ــا خل ــت الفي ــًا اختف ــه : السياســة و حالي االحــرار الدســتوريين و جريدت
المحــات التــي تعــدت علــي واجهتيهــا المطلتيــن علــى شــارع الشــواربي و شــارع عبــد 

الخالــق ثــروت .
 اإلضافات والتدخات: 

-
الوصف 

الصور

صورة للقصر في عام 
1910

صورة لحديقة القصر

صــورة إلحــدى واجهات 
 l’egypte  ، القصــر 
 d’un architecte :
Ambroise Bau-

dry 1838-1906

17 المعماريون األوروبيون في القاهرة



صــورة لوضــع القصــر 
أرشــيف   ،2015 فــي 

مركــز طــارق والــي

صــورة لوضــع القصــر 
أرشــيف   ،2015 فــي 

مركــز طــارق والــي

الرسومات

13رسم لواجهة المبنى 
 l’egypte d’un ،

architecte : Am-
 broise Baudry

1838-1906

16رســم لقطــاع  المبنــى 
 l’egypte d’un  ،
architecte : Am-
 broise Baudry

1838-1906

الخرائط

خريطة جراند بك 
1874

المعماريون األوروبيون في القاهرة 18



خريطة 1914

 

مرجعيات التوثيق 

 نادية أحمد ياسين ، اسم القائم بالتوثيق
2021تاريخ التوثيقإسعاد أحمد 

المراجع المصورة
مراجع الخرائط 

التاريخية

الكتابات واالدبيات

كتاب التطور العمراني لشوارع القاهرة من البدايات حتى 
القرن الواحد و العشرين ، محمد حافظ الحديدي ، 2013 .
Le Caire – Alexandrie : Architectures eu-

.ropeenes , Mercedes Volait  , 2001
l’Egypte d’un architecte : Ambroise Bou-

dry , Mercedes Volait  , 1998
-المراجع الشفهية
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التعريف 
كليه تربيه موسيقية التابعة لجامعة حلواناسم المنشأ

أكاديميةالتصنيف-الكود 
فيا توفيق اسماعيل باشاأسماء أخرى 

-فترة اإلنشاء -المرحلة التاريخية
1923سنة االنشاء

الموضع  

حي غرب الحي القاهرةالمدينة 
القاهرة

الزمالكالمنطقة 
شجرة الدرالشارع 32رقم 

30.06311749501583, احداثيات الموضع
31.220417275600433

خريطة الموضع

الحالة  
-تاريخ الهدمقائم - جيدالموقف الحالي 

الملكية 
توفيق اسماعيل باشاالمالك األصلي

 عائلة حنون ثم قوات االحتال اإلنجليزيماك سابقين
حكوميةنوع الملكية الحالية الحكومةالمالك الحالي

االستخدام  
سكنىاالستخدام األصلي
سكنىاستخدامات سابقة 
كليه تربيه موسيقيةاالستخدام الحالي

اإلشغال  
توفيق اسماعيل باشاالشاغل األصلي
عائلة حنون واالحتال اإلنجليزيشاغلون سابقون
كلينوع االشغالكلية تربية موسيقيةالشاغل الحالي

التصميم والتنفيذ 
المعماري دومينيكو ليمونجيلى، ادولفو براندانىالمصمم

-المنفذ
-المطور

-الحرفيين والفنانين
موقف الحماية القانونية  

  دائمةنوع الحماية القانونية

الجهــاز القومــي للتنســيق الجهة المسئولة 
الحضاري 

رقم الحماية – 
731لتسجيل

التاريخ والتطور 

كليه تربيه موسيقية - لجامعة حلوان
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كانــت فــي االصــل قصــر بنــاه توفيــق إســماعيل، أحــد أثريــاء الصعيــد، واســمه محفور 
ــوات  ــن ق ــات، لك ــي أربعين ــة ف ــة ثري ــة يهودي ــه عائل ــترته من ــم اش ــى. ث ــى المبن أعل
االحتــال إنجليــزي صادرتــه عنــد قيــام الحــرب العالميــة واســتخدمته لعــدة ســنوات.
ولــم تســتطع عائلــة حنــون اســتعادته ألن الدولــة صــادرت القصــر بعــد الثــورة وحولتــه 
إلــى مبنــى للكليــة. فــي النهايــة حصلــت عائلــة حنــون فــي الثمانينــات علــى مبلــغ ثمنــا 

للقصــر مــن الدولــة دفــع علــى خمــس ســنوات.
 اإلضافات والتدخات: 

-
الوصف 

القصــر مبنــي علــى الطــراز المعمــاري القوطــي ماعــدا مشــربية علــى الشــباك األيمــن 
فــي الــدور األول.

الصور

ــي  ــة الرئيس ــل الكلي مدخ
 - إبراهيــم  تغريــد   -

2021 أغســطس 

الجانبيــه  الواجهــة 
 Dariusz  - للكليــه 
Nowocień - أكتوبــر 

2 0 1 7

داخــل  مــن  صــوره 
 mohamed - الكليــة
يونيــو   -  abu bakr

2021
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اســم  تحمــل  زخــارف 
 - اســماعيل  توفيــق 
ــور مصطفــى  أســتاذ دكت

الصــادق

الخرائط

الموســيقى  اكاديميــة 
فــى  حلــوان  جامعــة 

1 9 5 8

مرجعيات التوثيق 

 تغريد ابراهيم اسم القائم بالتوثيق
1-9-2021تاريخ التوثيقمورين عصام  

 المراجع المصورة
مراجع الخرائط 

التاريخية

 Raafat, S. W. )2004(. Cairo, the glory الكتابات واالدبيات
years. Harpocrates.

 -المراجع الشفهية
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التعريف 
معهد الساليزياناسم المنشأ

معهد دراسىالتصنيف-الكود 
معهد الدون بوسكوأسماء أخرى 

-فترة اإلنشاء -المرحلة التاريخية
1926سنة االنشاء

الموضع  
الساحلالحي القاهرةالمدينة 
روض الفرجالمنطقة 

عبد القادر طهالشارع 2رقم 

30.082948676764012, احداثيات الموضع
31.237354934437544

خريطة الموضع

الحالة  
-تاريخ الهدمقائمة - جيدالموقف الحالي 

الملكية 
دون بوسكوالمالك األصلي

 -ماك سابقين

نــوع الملكيــة السفارة اإليطالية المالك الحالي
ــة  حكوميةالحالي

االستخدام  
معهد دراسىاالستخدام األصلي
 -استخدامات سابقة 
معهد دراسىاالستخدام الحالي

اإلشغال  
-الشاغل األصلي
 -شاغلون سابقون
كلينوع االشغالمعهد السالزيان الشاغل الحالي

التصميم والتنفيذ 
المعمارى دومينيكو ليمونجيلىالمصمم

-المنفذ
 -المطور

-الحرفيين والفنانين 
موقف الحماية القانونية  

  -نوع الحماية القانونية

رقم الحماية -الجهة المسئولة 
-– لتسجيل

معهد الساليزيان
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التاريخ والتطور 
ــم  ــم لتعلي ــس حياته ــي تكري ــدوا ف ــام 192٦، ب ــر ع ــالزيان مص ــان الس ــل الرهب وص
وتدريــب االجيــال الشــابة: بــدا بالجاليــة االيطاليــة وبعــد ذلــك الــى الشــباب المحلييــن 
المصرييــن الذيــن مــع مــر الســنين أصبحــوا االغلبيــة الكبــرى. غالبيــة األســر اإليطاليــة 
تركــوا مصــر بعــد عــام 1945 . اختفــت ســريعا جميــع مــدراس الحســابية وتدريجيــا 
ــن  ــدة عامي ــة لم ــة الفني ــاق المدرس ــم إغ ــرا اإلعدادية. وت ــة واخي ــة، االبتدائي التجاري
مــن النظــام التعليــم اإليطالــي. تــم توقيــع بروتوكــول رســمي وقــع بيــن إيطاليــا ومصــر 
فــي 28 مــارس 1970 ومــن بعدهــا اعيــد تشــغيل المعهد. بــدا االمــر مــن جديــد مــع 
المعهــد الفنــي والمعهــد الصناعــي، و بعــد تمويــل كبيــر مــن المنظمــات الدوليــة، امتألت 
ــي  ــة. وف ــة الازم ــة التقني ــدات التعليمي ــزة والمع ــع األجه ــرات بجمي الفصــول والمختب

ســنة 1994 حــدث تغييــر حاســم للخطــة الفنيــة والمهنيــة وصــوال للوضــع الحالــي.
 اإلضافات والتدخات: 

تــم إجــراء تحســينات علــى الجــزء الشــمالي مــن المدرســة فــي العقــود األخيــرة، ممــا 
اســتلزم إضافــة طابــق رابــع باإلضافــة إلــى إعــادة تصميــم هــذا الجــزء مــن الواجهــة 
المطــل علــى منطقــة اللعــب. الواجهــة المعــاد تصميمهــا مكونــه مــن شــبكة خرســانية 
ناتجــة عــن تقاطــع االعمــدة مــع عناصــر التظليــل األفقيــة المنخفضــة تحــت مســتوى 
ــده يضــم  ــم تجدي ــذي ت ــم ال ــى 1926 بالقس ــط مبن ــذي يرب ــة ال ــكل الزاوي ــقف. هي الس
الســلم الرئيســي، مــع درج حلزونــي آخــر يقــع فــي وســط القســم الطويــل مــن المبنــى.

الوصف 
تبلــغ مســاحه الموقــع 12000 متــر مربــع بــه ملعــب محــاط بمبنــى مكــون مــن ثاثــة 
طوابــق علــى الجوانــب الثاثــة، والتــي تشــمل كنيســة إيطاليــة فــي الزاويــة الجنوبيــة. 
الطابــق األرضــي منخفــض قليــًا عــن مســتوى الشــارع بينمــا الطابــق األول، المســتوى 
ــن  ــات م ــن الدرج ــة م ــال مجموع ــن خ ــه م ــول إلي ــم الوص ــة، يت ــي للمدرس الرئيس
ــًرا، وهــو الجــزء  ــد ل 142 مت ــة شــارع جســر البحــر يمت ــى مــن جه الشــارع. المبن
األبــرز مــن المجمــع. يتميــز المبنــى الخرســاني بواجهتــه الخارجيــة المصنوعــة مــن 
الطــوب األحمــر والمفصلــة بنوافــذ طويلــة متباعــدة بشــكل متســاٍو تســمح بدخــول ضوء 
ــي  ــق األرضــي والفصــول الدراســية ف ــي الطاب ــى ورش العمــل ف الشــمس المباشــر إل
الطابقيــن األول والثانــي. علــى عكــس الواجهــات الخارجيــة، فــإن الواجهــات الداخليــة 
المطلــة علــى ســاحة اللعــب مســامية، مــع ممــرات خارجيــة واســعة ومظللــة تــؤدي إلــى 

مســاحات تعليميــة متنوعــة جيــدة التهويــة ومصممــة بأســقف عاليــة.

الصور

الرئيســية  الواجهــة 
ــدي توضــح  للمعهــد و ال
المبنــى  بيــن  الفــرق 
ــد  ــى الجدي ــم و المبن القدي
 - إبراهيــم  تغريــد   -

2021 أغســطس 

الفناء الداخلي للمعهد

بيــن  الواصــل  الجــزء 
المبنــى القديــم والمبنــى 
يحتــوي  الــذي  الجديــد 
الرئيســي الســلم  علــى 

تصــل  اخــرى  زاويــة 
مــا بيــن المبنــى القديــم 

الجديــد والمبنــى 
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البرونــز  مــن  تمثــال 
فــي  بوســكو  للــدون 
ــد  ــد - تغري مدخــل المعه
أغســطس   - إبراهيــم 

2 0 2 1

  -الرسومات
الخرائط

فــى  الســاليزيان  معهــد 
1958

فــى  الســاليزيان  معهــد 
1972

مرجعيات التوثيق 

 تغريد ابراهيم اسم القائم بالتوثيق
1-9-2021تاريخ التوثيقمورين عصام  

المراجع المصورة
مراجع الخرائط 

التاريخية

الكتابات واالدبيات

Godoli, E., Giacomelli, M., & Aliksān-
drīnā )Library(. )2008(. Architetti e ingeg-
 neri italiani in egitto dal diciannovesimo al
 ventunesimo secolo: Italian architects and
 engineers in egypt from the nineteenth to

twentyfirst century. M&m
/http://www.donboscocairo.org/2 

Shahed, M. E. )2020(. Cairo since 1900: 
An Architectural Guide. Cairo: The 
American University in Cairo Press.

المراجع الشفهية
 

 مسؤول من إدارة المكان
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ذالتعريف 
فيا احمد خيري باشااسم المنشأ

سكنيالتصنيف-الكود 
 الجامعة االمريكية بالتحريرأسماء أخرى 

-فترة اإلنشاء -المرحلة التاريخية
1870سنة االنشاء

الموضع  
عابدينالحي القاهرة المدينة 
المنطقة 

القصر العينيالشارع113رقم 

30.043141011521236, احداثيات الموضع
31.23658801206299

خريطة الموضع

الحالة  
 -تاريخ الهدمقائم – جيد الموقف الحالي 

الملكية 
احمد خيري باشاالمالك األصلي

نستور جناكليس سنة 1899ماك سابقين

الجامعة االمريكيةالمالك الحالي
نــوع الملكيــة 

خاصالحاليــة 

االستخدام  
سكني االستخدام األصلي

سكن خاص ألبن احمد خيري )حسن بك خيري (1883 استخدامات سابقة 
 تم تحويله إلي مصنع سجائر سنة 1899

حرم الجامعة االمريكية من 1916االستخدام الحالي
اإلشغال  

  أحمد خيريالشاغل األصلي

 حسن بك خيرى 1883شاغلون سابقون
 نستور جناكليس 1899

كلينوع االشغال الجامعة االمريكيةالشاغل الحالي
التصميم والتنفيذ 

إدوارد ماتاسيكالمصمم
-المنفذ

    -المطور
ماكس هيردز )تصميم الزخارف(الحرفيين والفنانين 

موقف الحماية القانونية  
  دائمةنوع الحماية القانونية

الجهــاز القومــي للتنســيق الجهة المسئولة 
الحضاري

رقم الحماية 
03191000333– لتسجيل

فيال احمد خيري باشا
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التاريخ والتطور 
شــيد هــذا القصــر الخديــوى إســماعيل فــي عــام 1870 ليكــون مقــر ســكن لــزوج احــدى 
بناتــه وهــو أحمــد خيــرى باشــا وهــو تركــى األصــل. قــام بتصميــم زخــارف المبنــى 
ــام بالقصــر  ــاة أحمــد خيــرى فــي عــام 1883 أق المعمــارى ماكــس هيــردز. وبعــد وف

نجلــه حســن بــك خيــرى لفتــرة ثــم انتقــل فيمــا بعــد للزمالــك.
ــى  ــه إل ــام بتحويل ــس القصــر وق ــتور جاناكلي ــى نس ــترى اليونان ــام 1899 اش ــي ع  ف
مصنــع ســجائر. فــي عــام 1908 تــم اســتخدام المبنــى ليكــون مقــرًا للجامعــة األهليــة 
برئاســة األميــر أحمــد فــؤاد )ملــك مصــر فيمــا بعــد(. وكانــت حجــرة مكتبــه هــى نفــس 

مكتــب رئيــس الجامعــة األمريكيــة اآلن. ثــم شــغلته فيمــا بعــد مدرســة تجاريــة.
وقد ظهرت أول فكرة لبناء جامعة أمريكية في القاهرة عام 191٦ لمجموعة من 

األمريكيين المقيمين بمصر أرادوا إنشاء جامعة عصرية تقوم يتدريس العلوم الحديثة.
اإلضافات والتدخات: 

ــة  ــع لصناع ــى مصن ــه إل ــام بتحويل ــس القصــر ق ــد ان اشــتري جاناكلي ــي 1899 بع ف
ــذا النشــاط. ــح له ــات بالقصــر ليصل ــدة تعدي ــام بع الســجائر و ق

افامــت الجامعــة االمريكيــة بتوســعات واضافــات للمبنــى ليســع طــاب الجامعــة قبــل ان 
تقــوم بنقــل الحــرم الــى التجمــع الخامــس.

الوصف 
الصور

المبنى في الخمسينات

الجامعة في العشرينيات

  -الرسومات
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الخرائط

المبنى في 1914

المبنى في 1958

مرجعيات التوثيق 

محمد حسام - كريم اسم القائم بالتوثيق
أغسطس تاريخ التوثيقمحمد

2021
المراجع المصورة
مراجع الخرائط 

التاريخية
الكتابات واالدبيات

-المراجع الشفهية
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التعريف 
بنك كريديت فونسييراسم المنشأ

بنك خاصالتصنيف-الكود 
AIB بنكأسماء أخرى 

-فترة اإلنشاء -المرحلة التاريخية
1903سنة االنشاء

الموضع  
عابدين الحي القاهرة المدينة 
وسط البلدالمنطقة 

عبدالخالق ثروتالشارع 35رقم 

30.050326973488993, احداثيات الموضع
31.24506284644115

خريطة الموضع

الحالة  
 -تاريخ الهدمقائم - جيدالموقف الحالي 

الملكية 

ســوارس المالك األصلي مناحيــم  رافائيــل  و  بيــرل  هاينريــش  كارل   
لمؤسســين( ا (

-ماك سابقين

بنك AIBالمالك الحالي
نوع الملكية 

خاصالحالية 

االستخدام  
بنكاالستخدام األصلي
 -استخدامات سابقة 
بنك االستخدام الحالي

اإلشغال  
بنك كريديت فونسييرالشاغل األصلي
 -شاغلون سابقون

-The Arab Interالشاغل الحالي
national Bankكلينوع االشغال

التصميم والتنفيذ 

ــرز المصمم ــو الشــياك وماكــس هي ــي وأنطوني ــو برامبولين كارل
ــيك وإدوارد ماتاس

-المنفذ
-المطور

-الحرفيين والفنانين 
موقف الحماية القانونية  

  دائمةنوع الحماية القانونية

الجهــاز القومــي للتنســيق الجهة المسئولة 
الحضاري

رقــم الحمايــة 
0319000132– لتســجيل

مبنى كريديت فونسيير
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التاريخ والتطور 
تــم بنــاء Credit Foncier Egyptien فــي عــام 1903 ، مقابــل مــا كان فــي 
الســابق ميــدان ســباق الخيــل القديــم فــي القاهــرة ، وهــو أقــدم بنــك فــي القاهــرة. تأســس 
ــا. كان مؤسســو ومســاهمو  ــي المصــري ب 18 عاًم عــام 1880 وســبق البنــك األهل

Credit Foncier فــي الغالــب مــن الفرنســيين حتــى تأميمــه.
ــق  ــد الخال ــد عب ــا بع ــاخ )فيم ــي تقاطــع  شــارع المن ــك ف ــة البن ــار المؤسســين اقام اخت
ثــروت باشــا( وعمــاد الديــن فــي 1903. فــي األصــل ، كانــت المنطقة امتــداًدا لمضمار 

ســباق الخيــل القديــم.
 اإلضافات والتدخات: 

-

الوصف 
-

الصور

البنك سنة 1905

منظــور للمبنــي – محمــد 
حســام - 2021

  -الرسومات
الخرائط

البنك سنة 1914

مرجعيات التوثيق 

محمد حسام - كريم اسم القائم بالتوثيق
2021اغسطستاريخ التوثيقمحمد 

 المراجع المصورة
مراجع الخرائط 

التاريخية
الكتابات واالدبيات

المراجع الشفهية
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