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  دراسة اإلعتبارات التخطيطية لتـطويرالميادين العامة في مصردراسة اإلعتبارات التخطيطية لتـطويرالميادين العامة في مصر
 رحاب عبد الفتاح عبد العزيزمحمودم/  -2محمد حسن عطوة الدقأ.د/  -1أبو العنين عصام الدين بدرانأ.د/ 

 

 الملخص:
داخدددد   تعددددد الميددددادين العامددددع ب انددددع أكواعنددددا مددددن ألددددل اأبصرمندددداطي ال ددددوة ندددد  الت دددد ي  البصددددر  االت طيطدددد 

 الضدددرارة أنبدددين معموعدددع ال دددوار  أاالطدددرق الفرعيدددع الدددي  ب إللت دددا نتعتبدددر الميدددادين ك طدددع ا، ان أ  مديندددععمدددر

 .)لحركة السيارات فقط(ت ون الميادين 

الددل  (االتها وغيرهااامأساتع -صااميمهات -)أنواعهاااباكد  معمددل الدرا داس السدداب ع تتنددااي الميدادين بالتحثيدد  مددن حيد  الما

 ىمدع مميدزةاالتد  أبدبح  تتعامد  مدع الميددان دان أن ي دون ع الميدان التد  أخد س تتى دا حاليدا   تتعام  مع ن رة لويع

 بار ارياة الكالتج المحالت -الفنادق  -)المباني الحكوميةب  أخ س ت ويناس عمراكيع ل ا الدارمص   لث ار  بما بان  اب ا  

ه أن مماد د  نيدلد ا بدان دبدد مدن ال يدام بند ا البحد  ا ط مما أن د الميادين ألميتنا ااضعنا العمراك  االت طي (وغيرها

.  تراجع اإللتمام بالفراغاس العمراكيع حاليا  زاد األمر وا  

 

                                                 
  أ تاذ التصميل العمراك  - قسل العمارة االت طيط العمراك  - بثيع النند ع - جامعع قناة السوي 1
2 جامعع قناة السوي  -بثيع النند ع  -قسل العمارة االت طيط العمراك   -أ تاذ الت طيط العمراك  ااإلقثيم     

 المقدمة  -1

 المشكلة البحثية  1-1
 تعتبرالميادين ب انع أكواعنا ن   دوار  أ  مديندع مدن  

أبصرالعنابدددددرتميزا  اتفدددددردا  نددددد  المحتدددددو  العمراكددددد  

المددن، اتحتددو  الميددادين عثددا  االت طيطد  ب ددوار  تثدد 

العديددددد مددددن العنابددددراالمفرداس المتباينددددع التدددد  تع دددد  

 ال  صيع الص انيع اتأثيرلا عثا تث  ال وار .
 

امن ل ا المنطثي يفرض عثينا ضدرارة الدوع  التدام    

يددادين باألعتبدداراس التصددميميع االعمراكيددع االت طيطيددع لثم

ابددد ل  محاالدددع الحفددداي عثدددا ألميدددع الميدددادين مدددن باندددع 

النددواح  ااإل ددتفادة مننددا ندد  كفدد  الوقدد  لتسددني  حربددع 

ع التدد  يدالمدرار بال دوار ، امددن لندا ت مدن الم دد ثع البحص

يتناالنا البح  بالدرا ع ال  األنت اد لمعمل معاييرتنسديي 

فدا  ال وار  مع الميادين االت  أدس بصورة تدريعيع ألخت

 لويع ااييفع الميادين األ ا يع.
 

 هدف البحث 2-1
يتمصدددد  الندددددي الرحيسدددد  لثبحدددد  ندددد    ددددت ى    

معموعدددددع مدددددن األ ددددد  ااألعتبددددداراس لثتعامددددد  مدددددع 

الميددددددادين ب انددددددع أكواعنددددددا ا عددددددادة الددددددوع  بألميددددددع 

الميدددادين عمراكيدددا  ات طيطيدددا  ايم دددن تح يدددي ذلددد  عدددن 

 طريي عدة ك اط ال  بالتال :

يددادين مددن الناحيددع الت طيطيددع امددد  درا ددع ألميددع الم .1

 تأثيرلا عثا حربع المرار بال ورا  الموجوده بنا.

تحديددددددد األعتبدددددداراس األ ا دددددديع لتنسدددددديي اتعميدددددد   .2

منا امحاالددددع تطبيددددي االميدددادين ب انددددع أكواعنددددا ا  دددت د

تثددددد  األعتبددددداراس، خابدددددع اأن الميدددددادين بعمنوريدددددع 

مددددا  مصددددرالعربيع تحتددددات إلعددددادة تطددددويرمرة أخددددر  

 المستو  العمراك  أاالت طيط  أااإلثنان معا.  عثا 

درا دددددددع مفدددددددرداس ت ددددددد ي  الميدددددددادين ا م اكيدددددددع  .3

   تعمالنا ألبصر من غرض.

درا ددددع الفراغددددداس العمراكيدددددع العامدددددع إلن الميدددددادين  .4

 جز  مننا.
 

 رضية ومنهجية البحثف 1-3
حتدددا تعدددود لثميدددادين العامدددع اضدددعنا داخددد  النسدددي  

يتضددمن المددنن  الم تددرح  االت ددوين العمراكدد  ندد  المدددن،

المااد ا النياارلم المااد ا )لثبحدد  مدددخثين لددامين لمددا: 

 .(1بما لوموضح بال    ) التطبيقي(
 

 

 الدراسة النيرية -2

 التعريف بالفراغات العمرانية العامة 2-1
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 اغمفهوم الفر 2-1-1
عدددري قددداموا التدددرا  األمري ددد  بثمدددع الفدددرا  مدددن 

ع مدددددددن بأكه"معموعددددددد (Spatium) تينيدددددددعال ثمدددددددع الى

العنابدددددرأاالن اط تح دددددي  دددددراط لند ددددديع معيندددددع نددددد  

معدددداي ثىثدددد  األبعدددداد، ايم ددددن تمصيثدددده بالمسددددانع بددددين 

ك طتددددددددين، أابالمسدددددددداحع، أابددددددددالحعل المحصددددددددوربين 

 [1]معموعع من الحداد"

 

ن دد أتبدع مددخ  م تثدص لتصدنيص  (.Trancik R)أما 

فااراغ داالد  )الفراغدداس حيدد  بددنص الفددرا   لددا كددوعين

Hard Spaceفراغ لين م وSoft Space)   اعري بد

مننما ن اي: الفراغاس الصثدة ت دون محدددة بمعموعدع مدن 

الحدددواحط المعماريدددع الددد  تعمددد  بأمدددابن تعمدددع رحيسددديع 

ثيندع لثناا لممار ع األك طع اإلجتماعيع، بينما الفراغاس ال

 تسديطرعثينا البيةددع الطبيعيددع  ددوا  داخدد  أاخددارت المدينددع

ندددد ا الددددنمط مددددن الفراغدددداس: امددددن األمصثددددع العمراكيددددع ل

 ، العزرالو طا الطويثع بال وار .المتنزلاس
 

 الفراغات العمرانية 2-1-2
أن الفراغاس العمراكيدع يعدأ أن  (Zucker) ااضح  

تبنا عثدا عوامد  اأ د  محدددة الد  العىقدع بدين ال تد  

الم وكع لثمبداك  المحيطدع مدن كاحيدع التعداك  أااإلخدتىي 

ك  االنسبع االتنا أ مدع أبعداد الفدرا  ألبعاد المطث ع لثمبال

العمراك ، اعثا الزاايدا التد  تت داطع عثيندا ال دوار  مدع 

الفدددددرا  اأخيدددددرا  عثدددددا موضدددددع التماثيددددد  االندددددانوراس 

 .[ 2]االعنابرثىثيع األبعاد ن  الفرا  كفسه
 

ايت ددابه الفدددرا  العمراكددد  مددع الفدددرا  المعمدددار  نددد  

العمراكددددددد  الم وكددددددداس الرحيسددددددديع ل ىلمدددددددا ندددددددالفرا  

بأرضدددددديع احددددددواحط ن ددددددط حيدددددد   ال ددددددارج  يوبددددددص

 (Ashihara)السدددما  لددد  السددد ص نيددده، اقدددد ابدددص 

 الفددددددددرا  العمراكدددددددد  بأكدددددددده عمددددددددارة بدددددددددان  دددددددد ص

(Architecture Without Roof)[3 ]. 

                                                 
1 Dell Publishing Co., "The American Heritage Dictionary of the 

English Language”, New York, 1979. 
األك طع االسدثوبياس داخد  الفراغداس العمراكيدع العامدع مدنن  لثربدد "،سعيد مصطفى كاما 2

 م.1990جامعع ال الرة،  ،بثيع النند ع ،، ر الع ماجستير"االتسعي 
نمريدددع لت ددد ي  الفراغددداس العمراكيدددع الم ابثدددع بدددين األ دد  ال"،شاااريف محماااد علااي و يااا  3

، ر ددالع "امردادلددا لددد  المسددتعمثين مددع ذبرخددا  لثميددادين العامددع بو ددط مدينددع ال ددالرة
 .م2000جامعع ال الرة،  ،بثيع النند ع ،ماجستير

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مكونات و صائص الفراغات العمرانية 2-1-3
تعتبرالفراغددداس العمراكيدددع كانددد ة عثدددا حيددداة المديندددع، 

مدددن األك دددطع االحربدددع اأعدددداد حيددد  تضدددل بدددل لاحددد  

ببيدددرة مدددن  ددد ان المديندددع يمدددران بندددا مدددا بدددين قابددددا  

 اعابرا  أام يما  بنا.
 

الفرا  العمراك  بعدة خصاحص ل  األزدحدام،  يتصص 

 أكمداط المسدتعمثينتندو  االتفاع  اإلجتماع  ن  الفدرا  ، 

اأخيددرا  الددي  أخددرا  تندو  أكمدداط األك ددطع بددالفرا   لثفدرا 

 (.2بما لو موضح بال   )العمراك  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يت ون الفرا  العمراك  العام من عددة م وكداس تتعداك  

مددع بعضددنا الددبعي لتعطدد  بددورة بصددريع مت امثددع ندد  

"أرضاااية الفاااراغم ساااقف :الفدددرا  اتثددد  الم وكددداس لددد 

م عنادااارفرل الفاااراغم النشاااا  الفاااراغم ئاااوائط الفاااراغ

 (.3بما لو موضح بال   ) والسلوك دا ا ذلك الفراغ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةأهمية الفراغات العمران 2-1-4

                                                                              
 

 
 العامع خصاحص الفراغاس العمراكيع (:2شكا )

 

 
 العامع م وكاس الفراغاس العمراكيع (:3شكا )
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ن لتفسديرت وين يأن لناك  تعال (Moughtin)اير   

ا دعع المدن اإلتعاه األاي ي وم عثا  عتبارالمديندع أرض ا

)أل قطا  تمص  المباك  نينا عنابرمنفصدثع ثىثيدع األبعداد 

، أمدا اإلتعداه الصداك  ني دوم نحتية في ئديقة عاماة واساعة(

 )الشاوار  والمياادين(عثا  عتبارأن الفراغداس العمراكيدع 

األاي تمصددد  المبددداك   اإلتعددداهنفددد  ، تدددل كحتندددا نددد  بتثدددع

نددد   العنابدددرالموجبع اتمصددد  الفراغددداس خثفيدددع لندددا، أمدددا

الصدداك  نيمصدد  الفددرا  العنصددرالموجأ ايت دد  كفدد   اإلتعدداه

خوا  األجسام ثىثيع األبعاد أمدا المبداك  نتمصد  ااجنداس 

 .[4]ثناحيع األبعاد تحيط بن ا الفرا 
 

عثددا أن الميددادين اال ددوار  لدد   (Sitte .C)اأبددد      

 هيتدالعنابرالرحيسيع لتنميع المديندع بمعندا رخراتبعدا  لنمر

 هراغااات العمرانيااة تسااتحر أن يرتك ئولهااا  نتبااا)أن الف

 .المصمم العمراني(
 

 لددددددا  ( Lynch .K)اندددددد  لدددددد ا النطدددددداق أ ددددددار   

معموعددددددع مددددددن اإلعتبدددددداراس الىزمددددددع لت ويددددددع عمدددددد  

 Nodesالفراغددددددداس المربزيدددددددع، بمدددددددا أ دددددددمالا بالددددددد  

بمنممددداس لثعمدددران، نوضدددح أكددده مدددن المم دددن أن كعمددد  

اذلدددد  بالتوجيدددده  عثددددا تنمدددديل المنط ددددع الواقعددددع نينددددا،

العيددددد لثمسدددداراس المهديددددع  لينددددا اأضدددداي يم ددددن عمدددد  

 (Related Nodes)منمومدددع مدددن الن ددداط المترابطدددع 

 ب دددرب المسددداناسلت دددوين لي ددد  متعددداك  ايتح دددي ذلددد  

 (Path)أابوضدددعنل نددد  عىقدددع م اكيدددع ثابتددده مدددع مسدددار

 أابإتصالنل بعنابرربط قصيرة. (Edge)أاحد 
 

 مرانيةتصنيف الفراغات الع 2-1-5
  الفرا  العمراك  العامع له دارلام ن  حياة الفدرد داخد

المديندددع لددد ا باكددد  لددده ألميدددع ببيدددرة اتأثيرااضدددح عثدددا 

( يوضدح 4، اال د  )لثمديندع بمدنمل لده التشكيا العمراني

 . تصنيص الفراغاس العمراكيع العامع

 العامة الميادين 2-2

                                                 
 4

الم ابثع بين األ   النمريع لت  ي  الفراغاس العمراكيع "،شريف محمد علي و ي 

، "سددددتعمثين مددددع ذبرخددددا  لثميددددادين العامددددع بو ددددط مدينددددع ال ددددالرةامردادلددددا لددددد  الم
 .م2000جامعع ال الرة،  ،بثيع النند ع ،ر الع ماجستير

 

المفاااااهيم المختلفااااة للميااااادين العامااااة عباااار  2-2-1

 العصور
يعتبرالميدددان أاي كمددط نراغدد  عمراكدد  يتعامدد  معدده   

اإلكسان، الو ينت  من تعمع معموعع مدن المن دأس حدوي 

ا  ددت دم لدد ا الددنمط الفراغدد  ندد  بصيددرمن ، نددرا  مفتددوح

)األ ااورام األمددابن الم د ددع عثددا مرالحضدداراس نمنددرس 

مدع ، امماد   نيده أن الميدادين العاسجد(الفورمم فناء الم

يم ددن أن يددتل تعريفنددا بأكنددا نددرا  عددام يم ددن أن كسددتنت  

بسددددددنولع أكدددددده مددددددن ألددددددل مايعددددددأ أن يحتددددددو  عثيدددددده 

لومربزلند دد   ددوا  أضدديص  ليدده عمدد  نندد  بمنمددور 

 رؤيدع أالده قدددرة عثدا التفاعدد  مدع التصددميل ال ثد  لثمدينددع

 امنه يتحدد درجع ألميع الميدان.
 

اقد بدأ ينورالمفندوم العدام لثميددان بمصدر ند  ال درن      

العا ددرالميىد ، ابالتحديددد ندد  عصددرالفاطميين، احتددو  

الميددددان ركددد اك عثدددا قصدددورال ثيفع، اباكددد  األحتفدددادس 

. لد ا بدان مفندوم الميددان ند  تثد  الفتدرة [5]الر ميع ت ام نيه

أكنددا تثدد  األمددابن الوا ددعع التدد  تتو ددط المدددن بضددواحينا 

د أ ت دم  تثد  الميدادين ند  العصراإل دىم  لتددريأ اق

العيددوو اتعميعنددا ا  تعراضددنا، اتوجددد عدددة مفددرداس 

 مPiazzaأو  Plazaمصدد :  (Square)تعبددرعن الميدددان

، (Place)ت ابددد  نددد  الثجدددع اإلكعثيزيدددع  (Plaza)ابثمدددع 

أ  ( Platea)النددا أبصددرمن معنددا ال ددن أبددثنا الألتيندد  

ي، ال  بثمع أ دباكيع اي ابثندا نرا  مفتوح أا ار  عري

 .(Piazza)ن  الثجع اإليطاليع بثمع 
 

اإلئتيا اااات والااادواف  وراء مهورالمياااادين  2-2-2

 العامة
مددددددن خددددددىي درا ددددددع المفدددددداليل الم تثفددددددع لثميددددددادين 

يم دددددن  أعطدددددا  مفندددددوم لثميددددددان العدددددام   عبرالعصدددددور

)غالباا   الوبالتال : لونرا  ببيريتواجد ن  م ان مربز 

، ايت ابد  الطدرق الرحيسديع نيده ل  محتاو  تااريخي(يكون 

م )علااى العكاا  ماان األنااوا  األ اار  ماان الفراغااات(الددو

ط بتثدع أاأبصدرمن المبداك ، واحبمبنا معدين بد  بحد يرتبطد

ا دددوار  مدددن األتعالددداس األربعدددع، ايتميزلددد ا الفدددرا  

 Hard& Soft)بالتوازن بين العنابرالنباتيع، االعامدة 

Landscape Elements) ا ديط  هلد ل  يم دن  عتبدار

.(Plaza)بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداحع 

                                                 
5 Al-Maiden,The transformation of careen urban space in a 

historical and cultural context, Farouk. H,M.Ss, University of 

California,Berkeley,U.S.A,1993,P217 

 

 
 تصنيص الفراغاس العمراكيع العامع (:4شكا )
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 الخلفية التاريخية لتطورالميادين العامة في العصور المختلفة 2-2-3 
العصورالم تثفعن  العامع الميادين  (:1 دول )  

 العصر الروماني العصر األغريقي العصر الفرعوني

     شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت  

ا مساحع لل ي ن لثميدان ن  ل ا العصر     أ

 ااضحع.

    وميفة الميدانوميفة الميدان  

غالبددددا  بددددان م ددددان إلجتمددددا  بددددين الم ددددري 

 )كمدينة تا العمارنة وكاهون(.االعماي 

    دور الميدان في محيطة التخطيطيدور الميدان في محيطة التخطيطي  

تتعمع  وار  مت اطعه امتعامده عثا الميدان 

)تخطاااااايط هندسااااااي ندددددد  لدددددد ا العصددددددرأ  

 شطرنجي(.

    عالقة كتا المباني المحيطة بالميدانعالقة كتا المباني المحيطة بالميدان  

اك عىقع بين بتد  المبداك  المحيطدع لل ت ن لن

بالميددددددان  د عدددددن طريدددددي  دددددىلل جاكبيدددددع 

 حدراس بمعبد حت بسوس.منا

    نوعية فراغ الميداننوعية فراغ الميدان  

 . [6]نرا  الميدان ن  ل ا العصر بان مفتوح

 
 معبد حت بسوس (:5) شكا

 upload.wikimedia.org المصدر:

     شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت  

د ابعي (Agora)لو م ان نسيح ا م  

مددن مسدداحع  %5عددن المعبددد امسدداحته 

 المدينع.

    وميفة الميدانوميفة الميدان  

 م ان لثتسوق، االحياة السيا يع.

    دور الميدان في محيطة التخطيطيدور الميدان في محيطة التخطيطي  

تنتندد  عنددده  ددوار  المدينددع اإلغري يددع 

 ادتعبرلا.

    عالقة كتا المباني المحيطة بالميدانعالقة كتا المباني المحيطة بالميدان  

المبدداك  المحيطددع بالميدددان متندداثرة حتددا 

 عثا جواكبه.تطورس اأببح  حوله ا

    نوعية فراغ الميداننوعية فراغ الميدان  

ندددرا  الميددددان نددد  لددد ا العصدددر بدددان 

 .[7] )محا  بالمباني التي ئول (جثيم

 
 منمورلألجورا اإلغري يع (:6) شكا

 www.planetware.com  المصدر:

     شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت  

الميدددان  دد ثه محددور  امحدددد ابددان يسددما 

 ابان مع د الت طيط. (Forum)بال 

    يدانيدانوميفة الموميفة الم  

 لو مربز المدينع اإلدار  االمدك  االتعار .

    دور الميدان في محيطة التخطيطيدور الميدان في محيطة التخطيطي  

بدددان ي دددع عندددد ت ددداطع  دددارعين لدددامين لمدددا 

 .)ديكومان م كاردو(

  عالقة كتا المباني المحيطة بالميدانعالقة كتا المباني المحيطة بالميدان  

المبدداك  لنددا لدد  حددداد الميدددان ذاتدده بدد مباك  

 الحواكي  االسوق التعار  االمعبد.

    يدانيداننوعية فراغ المنوعية فراغ الم  

جثي امع د نرا  الميدان ن  ل ا العصر بان م

 .[8]الت طيط

 
 الراماك  منمورلثفورم (:7) شكا

 www.romanguide.com  المصدر:
  

 الحديثالعصر  اإلسالميالعصر  الوسطى وعصر النهضةالعصر 

     شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت  

 دد   الميدددان مربددع ابددان يأخدد  ثثدد  مسدداحع 

 .ال نيسع الت  ي ع أمامنا

    وميفة الميدانوميفة الميدان  

بددان الميدددان يسددت دم لثعبدداده امدددخى  لث نيسددع 

 امربزتعار  لثمدينع.

    دور الميدان في محيطة التخطيطيدور الميدان في محيطة التخطيطي  

لل ت ن تعبر منه  دوار  بد  بدان ي طعندا ابده 

 ممراس م اة لدخوي ال نيسع.

    عالقة كتا المباني المحيطة بالميدانعالقة كتا المباني المحيطة بالميدان  

المبدداك  المحيطددع بالميدددان باكدد  لدد  حددداد 

 ان ذاته.الميد

    نوعية فراغ الميداننوعية فراغ الميدان  

مجثدي ابدان نرا  الميدان ن  ل ا العصر بان 

لناك  لتمدام ند  لد ا العصدر بعنابدر تنسديي 

الميدددددددددددددددددددددددددددددددان 

بدددددددددددددددد النانوراس، 

المسىس، البدواب ، 

التماثيددددد ، الدددددزر  

اغيرلددددددددددا مددددددددددن 

   عنابر التنسيي.
 Aiges- Mortes المس ط األن   لمدينع(: 8) شكا

   nge.frora-pagespersoالمصدر:

     شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت  

لددل ي ددن لندداك  لتمددام ببيربالميددادين ندد  

ل ا العصر الدل ي دن لندا مسداحع محددده 

 ب ل .

    وميفة الميدانوميفة الميدان  

  قامع مبارياس الرمايع ا باق ال ي .

    دور الميدان في محيطة التخطيطيدور الميدان في محيطة التخطيطي  

باكدد  ال ددوار  تحدديط بدده ات طعددع ندد  

 أحيان بصيرة.

     بالميدانبالميدانعالقة كتا المباني المحيطة عالقة كتا المباني المحيطة  

لددل ت ددن لندداك عىقددع بددين بتدد  المبدداك  

 االميدان  د ن  حالع ميادين ال صور.

    نوعية فراغ الميداننوعية فراغ الميدان  

نددرا  الميدددان ندد  

لددد ا العصدددر بدددان 

 .[9]مفتوح

  

 

 
 

 
 ميدان تح  ال ثعع اميدان الرمايع(: 9شكا )

ميادين ال الرة "،أ.د محمد الششتاول المصدر:

 .م1999الا، الطبعع األ"بالعصر الممثوب 

     شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت  

 ت  س الميدان ند  لد ا العصدر ال د   الماحد  

 لإل تطالع الل ت ن له مساحه محدده.

    وميفة الميدانوميفة الميدان  

الوييفع اد ا يع له تنميل المرارابان يندي 

 لثتعبير عن الطابع اداراب .

    دور الميدان في محيطة التخطيطيدور الميدان في محيطة التخطيطي  

ا  عتمددد ت طدديط الميددادين ندد  لدد ا العصددرعث

 النمام ال ب   المتعامد لث ورا .

    عالقة كتا المباني المحيطة بالميدانعالقة كتا المباني المحيطة بالميدان  

بدددان الميددددان يعمدددل مدددن المبددداك  اال دددرباس 

االنيةاس المطثع عثيه اباك  ند  أحدد جواكدأ 

 الميدان ن ط.

    نوعية فراغ الميداننوعية فراغ الميدان  

 .[4]مفتوحنرا  الميدان 

 

 ميدان األابرا(: 10شكا )

  t.comhttp:/www.waterfronالمصدر: 
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 العامة تصنيف الميادين 2-2-3
تصنيص الميادين العامع (:2) دول   

 التصنيفات المختلفة للميادين العامةالتصنيفات المختلفة للميادين العامة
 أوال : بداية تصنيف الميادين العامة

  
الميدان التجارل كتوس  في 

 الطرق الرئيسية المؤدية  لي 

الميدان التجارل والطرق 

  الرئيسية والجانبية

  بتو ددددددع ندددددد  الطددددددرق الرحيسدددددديع  الميدددددددان التعددددددار

 . المهديع  ليه

  الميدان التعار. 

 الميادين عند مدخ  المدن. 

 الميادين ن  مربز المدن. 

  الميادين أمام ال ناح. 

 .الميادين المعمعع 

 ثانيا : التصنيف العمراني للميادين

 
  تصنيف الميادين عمرانيا  

 ال يمع الوييفيع لثميادين العامع. 

   قسدام يثيع لثميادين العامدع: اتن سدل  لدا ثدى  أال يمع الت

ادين )الميادين المغلقةم الميادين الشاائعةم المياال  بالتال 

 .المتصلة(

 ثالثا : تصنيف دكتورمحمد ئماد

  
  المسائات الخضراء بحديقة المجاز بأبومبي

 المساحاس ال  حرة. 

 المساحاس المجرا ع. 

 . المساحاس ال ضرا 

 للميادين العامة Zuckerرابعا : تصنيف 

    
 ميدان غيرمنتيم الشكا  ميدان مجم 

   

 الميدان المجثي. 

 الميدان المسيطر. 

  الميدان النوا. 

 الميادين المعمعع. 

 .   الميادين غيرمنتممع ال 

 للميادين العامة French امسا : تصنيف 

    
   سائة كنيسة  سائة سكنية

 ميدان السوق. 

  ميدان المربزالحضر. 

   احع العرض العس ر. 

 ميدان ال نيسع. 

  الميدان الس ن. 

  المسطحاس ال ضرا. 

 سادسا : تصنيف د. مصطفى بدر للميادين العامة

 

 

   ميدان  ستجمام بالدمام  ميدان مسجد السيدة نفيسة

 ميادين أثريع. 

 ميادين المساجد. 

 ميادين األطفاي. 

 ميادين الزينع. 

 ميادين الراحع ااإل تعمام. 

 ين تعاريعمياد. 

  ح وميع.ميادين  
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 العامة معاييرتصميم الميادين 2-4
ع يوجد معموعع من المعاييرتح ل تصميل الميادين العامد   

 ال  بالتال :
 

 
معاييرتصميل الميادين العامع(: 11شكا )  

 

   أسااا  تصاااميم فاااراغ الم صدددود بعنابرالتصدددميل أ(

احط من حي  موقع اكسأ ات د ي  ام يداا احدو الميدان(

اأرضددياس انددرو ندد  نددرا  الميدددان، ام وكدداس الميدددان  

 ئاائط فاراغ الميادانالرحيسيع الت  يعدأ أن دكجفثندا لد : 

المتمصدد  ندد  )المن ددأس االعنابددرالطبيعيع المحيطددع أاأيددع 

 رضاااية فاااراغ الميااادانأ -عنابدددرأخر  تحددددد الميددددان (

 -المتمصدددد  ندددد  )معابرالحربددددع األليددددع اممددددراس الم دددداة(

 المتمصددد  نددد  )العنابدددرالصابتع شاااكيلية للميااادانالعنادرالت

اغيرالصابتدددع بحربدددع الم ددداة، السدددياراس( بمالوموضدددح 

 (.12بال    )
 

 
 العنابر الت  يثيع لثميدان(: 12شكا )

 

  فاااااارل تنسدددددديي الموقددددددع بالميدددددددان تت امدددددد  عنابر(

مددددع بعضددددنا الددددبعي لت ددددون ت دددد ي  عمراكدددد   ثاباااا (

نددددددا ب دددددد   مميزلثميددددددان خابددددددع  ذا تددددددل التعامدددددد  مع

بدددحيح أ  )بثمدددا بدددان   دددت دام تثددد  العنابدددربإدراك 

احدددددر  ا حسددددداا مدددددن المصصدددددل لفدددددرا  الميددددددان 

بمدددددد  ألميتندددددا بثمدددددا زادس قدددددوة التصدددددميل العمراكددددد  

لثميددددددان( ايم دددددن تث ددددديص تثددددد  العنابدددددرن  ال ددددد   

 ( بما يث : 13)
 

 
 "عنادرثابتة"عنابرتنسيي الموقع بالميدان (: 13شكا )
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 العامة تجارب تطويرالميادين 2-5
تعارب تطوير الميادين العامع ن  جمنوريع مصر العربيع(: 3 دول )  

 [10]ميدان المسا د باإلنفوشي )اإلسكندرية(ميدان المسا د باإلنفوشي )اإلسكندرية(

 

 .2م 43200الميدان يأخ  ال    ال ريأ من المصمن امساحته   شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت 

 ن  ادعياد اادحتفادس. الميدان دين  ايستعم  لثصىة  وميفة الميدانوميفة الميدان

 محانمع اإل  ندريع ا ربع المعمورة لإل  ان االتعمير.  الجهات المنفذه للتطوير بالميدانالجهات المنفذه للتطوير بالميدان

جد لل ت ن لناك م اب  ااضحه بالميدان ال ن الجرض من تطوير الميدان  ضدانع خددماس حدوي المسدا  المشكالت بالميدانالمشكالت بالميدان

 الموجوده بالميدان.

م مكتبة )مرك   سالميالندي اد ا   من تطوير الميدان  يعاد معموعع من العنابر العديدة به ب    الهدف من تطوير الميدانالهدف من تطوير الميدان

شااااخصم محااااالت ذات  اااااب  دينااايم بناااااء وئاااادات  اااادمات 200عاماااةم قاعااااة  ئتفاااااالت ساااعة 

 كالمستودفات والمقاهي والفنادق(.

 .درا ع مواقص السياراس مع ضرارة اإلحتفاي بالطابع اإل ىم  لثميدان 

  عتمد التطوير عثا تونير بفا ة  قتصاديع لم را  تطوير الميدان ابان ذل  من خىي التال :   مشرو  تطوير الميدانمشرو  تطوير الميدان

 .اإل تفاده من المساجد المحيطع بالميدان 

 .تونير أمابن  كتمارلثسياراس 

 .مراعاة الفص  بين الفراغاس الدينيع االتعاريع بالميدان 

 [11] ميدان الرماية )الجيــــ ة(ميدان الرماية )الجيــــ ة(

 .2م14000الميدان   ثه داحر  امساحته   شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت 

 الميدان يعد من ألل الميادين المراريع عثا مستو  العمنوريع.  وميفة الميدانوميفة الميدان

 ازارة اإل  ان ا رباس خابع امدريع ادمن ااددارة العامع لثمرار بمحانمع العيزة.  الجهات المنفذه للتطوير بالميدانالجهات المنفذه للتطوير بالميدان

 الميدان يعتبر ك طع ت دا مرار  بالعيزة.   بالميدانبالميدانالمشكالت المشكالت 

  أبتوبر اال يخ زايد.  6زاد الضجط المرار  عثا الميدان بعد  ك ا  مدينع 

 .يعتبرالميدان ك طع مرارإلربعع  تعالاس رحيسيع غرب العمنوريع 

 ت فيص اإلختناقاس المراريع عن الميدان.   الهدف من تطوير الميدانالهدف من تطوير الميدان

 لد   خسداحر بسسدأ ال دث  المدرار  ا ملياون  نياة 60لميددان، تدونير أبصدر مدن  لجا  الت اطعاس با

 يحد  يوميا  بالميدان.

رق عدادة ربدص الطد  عتمد التطوير ن  الميدان عثا عم  بعي التعديىس المراريع ب   لجا  الت اطعاس المراريع اجع  المرارند   تعداه ااحدد بالميددان ابد ل    مشرو  تطوير الميدانمشرو  تطوير الميدان

 ع االفرعيع المحيطع بالميدان ب ار  النرم انيص .الرحيسي

 [12] ميدان االوبرا "الساعة سابقا " )دمنهور(ميدان االوبرا "الساعة سابقا " )دمنهور(

 

 

 .2م2000الميدان   ثه داحر  امساحته   شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت 

يندع مدمعثد  الللو أبصرالميادين حيويع بدمننورايتميز بإطىلع مبنا ادابرا عثيه اب ل  الديوان العام   وميفة الميدانوميفة الميدان

 ابثنا مباك  ذاس طابع تاري   بالمحانمع.

 جناز التنسيي الحضار  التابع لوزراة الص انع.  الجهات المنفذه للتطوير بالميدانالجهات المنفذه للتطوير بالميدان

 غياب الطابع الموحد لمعالعع المحاي التعاريع بالميدان.   المشكالت بالميدانالمشكالت بالميدان

 .عراض ادربفع غير مىحمع لحربع الم اة ابصانتنا 

 التعاريع بالميدان. تداخ  اإلعىكاس 

  عادة تنسيي ات طيط الميدان مرة أخر .   الهدف من تطوير الميدانالهدف من تطوير الميدان

 تطوير ااجناس المباك  المحيطع بالميدان.ا  زالع الت ولاس البصريع بالميدان 

مدع التد  باحأ م را  التطوير تطوير مبنا ادابرا المط  عثيه اتم   زالع المسثع ال ر داكيع ال دي  مشرو  تطوير الميدانمشرو  تطوير الميدان

 باك  تتو ط الميدان، اتل تطويرالمحاارالمراريع بالميدان.
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المدن العربيع اادجنبيعتعارب تطوير الميادين العامع ن  (: 4 دول )  

 [13] ميدان القاهرة بالرياض )المملكة العربية السعودية(ميدان القاهرة بالرياض )المملكة العربية السعودية(

 .2م70000ته يأخ  الميدان ال     بع الداحرا  اي طعه طري ان امساح  شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت 

 يعتبر الميدان من ألل الميادين المراريع الت  ت ع ن  قثأ الرياض.  وميفة الميدانوميفة الميدان

 أماكع المنط ع ال رقيع بالرياض.  الجهات المنفذه للتطوير بالميدانالجهات المنفذه للتطوير بالميدان

ك طدع مرارأضد ل عددد مدن المرببداس يوميددا  ند  مديندع الريداض، مدا يسدبأ ند  بعددي  ي د   الميددان  المشكالت بالميدانالمشكالت بالميدان

 طويثع. ألاقاس زحاما يستمرلساعاسا

 .لثوحاسااأادلتمام بإزالع جميع ما يعيي اضوح الرؤيع ل احد  المربباس خابع األ عار ال بيرة    الهدف من تطوير الميدانالهدف من تطوير الميدان

 يدان عتماد عثا طبيعع الموقع اموقعع عثا ال ريطع حتا يمنرالمإلاضع التصاميل االم ططاس با

 .بصورة جميثع

بالن ي  امضددد اس اردس حفرات ددددعير ةجميدددع أكدددوا  الصدددياكع مددددن خزاكددداس ميددداالتطوير دددتم  أ  الميدانالميدانمشرو  تطوير مشرو  تطوير 

 ااأل عارذاس األحعام المتعدده باإلضانع لألحعارالطبيعيع الت 

 تعط  بورة طبيعيع تتداخ  نينا عنابرالميدان مع بعضنا البعي.

 [14] ميدان سمير قصيربوسط بيروت )لبنان(ميدان سمير قصيربوسط بيروت )لبنان(

  ثه عبدارة عدن  دطح  دفينع اعثدا العاكدأ الجربد  مدن الميددان مسدتطي  طويد  ماحد  مدن ادحعدار   ومسائت ومسائت شكا الميدان شكا الميدان 

 .2م815الصثبع امساحته 

 تياله. بعد  غ )سمير قصير(يعتبرالميدان ترنين  ابه حدي ع عامع ايحم    ل الصحف  بعريدة الننار  وميفة الميدانوميفة الميدان

 ا ربع  وليديرت وم بأعماي الصياكع بالميدان. للتشيد( AG) ربع   الجهات المنفذه للتطوير بالميدانالجهات المنفذه للتطوير بالميدان

  م ع دأ  غتيداي رحدي2005  تجىي الميدان ن  حفىس ننيع أا ممالراس  يا ديع بمدا حدد  عدام    الهدف من تطوير الميدانالهدف من تطوير الميدان

  الوزرا  اد بي الثبناك  رنيي الحرير .

ن التصدميل رؤيتين، بين الض رة الصامتع بطبيعتندا البسديطع ابديتأت  ألميع الم را  ن  أكه ي ع  بين   مشرو  تطوير الميدانمشرو  تطوير الميدان

 .المع د

 ميدان برشنج بلوس أنجلوس )الواليات المتحدة األمريكية(ميدان برشنج بلوس أنجلوس )الواليات المتحدة األمريكية(

 

 

 

 

 

 .2م4000الميدان مستطي  ال    مساحته   شكا الميدان ومسائت شكا الميدان ومسائت 

يددان بعدي دس المحثيدع، ايحديط بالميست دم الميدان ن  اإلحتفادس ااإلحددا  السيا ديع ابد ا اإلحتفدا  وميفة الميدانوميفة الميدان

 المباك  الح وميع امباك  الم اتأ.

  ربع م تربع من المستصمرين االح ومع.  الجهات المنفذه للتطوير بالميدانالجهات المنفذه للتطوير بالميدان

 زيادة عدد رااد الميدان مع الوق .   المشكالت بالميدانالمشكالت بالميدان

 .عدم اجود أمابن بانيع إلكتمار السياراس بالميدان 

 جع  الميدان يتسع إلعداد أبصر من مستعمث  الميدان.  ننالهدف من تطوير الميداالهدف من تطوير الميدا

  عتمد م را  التطوير عثا:  مشرو  تطوير الميدانمشرو  تطوير الميدان

  يارة عثا ادق . 1800 ك ا  مواقص السياراس تتسع  

 .عم  محطاس موابىس بال رب منه لزيادة األقباي عثيه 

 . ك ا  معموعع من المطاعل اال انترياس بالميدان أيضا  
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 التطبيقية الدراسة -3

 مخطط الدراسة التطبيقية 3-1

 أهمية الدراسة التطبيقية 3-1-1
ممدا د د  نيده أن الميددادين العامدع ند  مصدربدأس تندداي 

 لتمدددام ببيركمدددرا  إللميتندددا  دددوا  بدددان عثدددا المسدددتو  

 العمراك  أاالت طيط  أاالتاري  ، ال د بد  ذل  ااضدحا  

م 2009ام ن  المساب ع الداليع التد  ع ددس مدهخرا  ند  عد

 .لتطويرميدان رمسي 
 

امدددن لندددا جدددا س ألميدددع البحددد  ابالتدددال  الدرا دددع  

الميداكيدددع بددده الددد  ت دددوم عثدددا تحثيددد  ا قتدددراح تطدددوير 

الميددددادين الموجددددوده بعمنوريددددع مصددددر  لمعموعددددع مددددن

العربيددع، ا دديتل ذلدد  مددن خددىي الدرا ددع االتحثيدد  إللددل 

 المعاييرامداخ  التصميل لتطويرذل  الميدان.
 

الننايددع تحددااي الدرا ددع التطبي يددع الوبددوي  لددا اندد  

مدن خىلندا اضدع  يم دنمعموعع من النتداح  االتوبدياس 

أ دد  ا عتبدداراس لتطويرالميددادين العامددع، لتعطدد  بددورة 

بامثع لثوع  بتث  اإلعتباراس  دوا  باكد  عثدا المسدتو  

الت طيطددد  أاالعمراكددد  لثميددددان الددد    ددديتل لددده عمثيدددع 

 التطوير. 
 

 الدراسة التطبيقية فأهدا 3-1-2
تنددددي الدرا دددع التطبي يدددع  لدددا محاالدددع تطدددويربعي 

الميدددادين النامدددع بعمنوريدددع مصدددر العربيدددع، اذلددد  مدددع 

 األخددددد  باإلعتباراإلم اكيددددداس المتاحدددددع لنددددد ا التطدددددوير،

ابدددد ل  بددددياغع معموعددددع مددددن األ دددد  ااإلعتبدددداراس 

اد العديددددة  ذا لدددزم األمدددر لثوبدددوي بفدددرا  الميددددان المدددر

 حسن بورة مم نه.تطويره إل
 

 محددات الدراسة التطبيقية 3-1-3
نرضدددد  ألددددداي الدرا ددددع التطبي يددددع معموعددددع مددددن 

الو ددداح  لعمدددع المعثومددداس االبياكددداس ال ابدددع بالميددددان 

 :[1]مح  الدرا ع اتنحصرن  الو    اح  التالي   ع

  :لبيانات العامةا 3-1-3-1

بدددددان مصددددددرتث  البياكددددداس الن دددددراس االددددددارياس      

بحدددا  السددداب ع التددد  قامددد  بالتحثيددد  االدرا دددع انددد  ااإل

بعي اإلحيان بان مصدرتث  المعثومداس مدن مواقدع عثدا 

  ب ع اإلكترك . 

  :لتصويرالفوتوغرافيا 3-1-3-2

ذلدد  مددن خددىي أخدد  العديددد مددن الصددورالفوتوغرانيع      

لثميدان مح  الدرا ع ابان ذل  لام جدا  خابع ن  تحثيد  

                                                 
درا ع تحثيثيع لعنابر تنسديي المواقدع لثمسداراس ال داطةيع داخد  "،أسامة عبد الحميد نصار 1

 174 -173م ،  2001جامعدع ال دالرة،  ،بثيدع النند دع ،، ر الع ماجسدتير"المدن الساحثيع
 بتصري الباح .

دان مددددددع التربيزعثددددددا ربددددددد الوضددددددع الحددددددال  لثميدددددد

عنابرالتنسددديي بالميددددان بددد  م اعدددد العثدددوا اعىمددداس 

الم ددددددداة االعنابدددددددرالنباتيع االنحتيدددددددع اغيرلدددددددا مدددددددن 

 العنابرالت   بي ذبرلا ن  الدرا ع النمريع بالبح .

  :لمالئية الشخصيةا  3-1-3-3

من الرنع الميدداك  لثميددان اتسدعي  بعدي المىحمداس    

ه نع المراريع بده ااإلك دطع المحيطدع بدعنه مع تحديد ال صا

األددل المبدداك  بدد ل  اطبيعددع المددواد اال امدداس المسددت دمع 

  وا  باك  بالميدان ذاته أابالمباك  المحيطع به.
 

 منهجية الدراسة التطبيقية 3-1-4

 
 مننعيع الدرا ع التطبي يع(: 14شكا )

 

 قتاااااراي تطاااااويربع  المياااااادين بجمهورياااااة  3-2

 مصرالعربية

  قتراي تطوير ميدان األوبرا  بالقاهرة 3-2-1

   الحالي لميدان األوبرا تحليا الوض 3-2-1-1

 أوال :  لفية تاريخية للميدان
م البدايددددع الح ي يددددع لمنددددورمىمح 1873يحمدددد  عددددام 

ميدددددددان ندددددد  المنط ددددددع المواجنددددددع لحدي ددددددع األزب يددددددع 

  ، ل دددد تدددل  ك دددا  داراألابدددرا  نددد(األوبااارا )ميااادان الدددو

إل دددددت باي ضددددديوي حفددددد   نتتددددداح قنددددداة  م1873عاااااام 

انددد   )أو يناااي(السدددوي ، اعثدددا رأ دددنل مث دددع نركسدددا 

 كف  العام أقيل تمصاي  براليل با ا.

 

 

 

 
 م1939ميدان األابرا  بال الرة عام  (:15شكا )
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م ليطدو  بدفحع 1971عدام   ئرير داراألوباراثل جا  

منمع من بفحاس تاريخ الميدان ا  صيته، ان د الميددان 

حفع معماريع كادرة باك  تمصد  عىمدع مميدزة لثم دان ند  ت

 (.16ذل  الوق  بمالوموضح بال   )

 

د الطوابددي ثددل تحددوي الموقددع  لددا جددرات األابددرا  المتعددد

اتحولدددد  دارالتمصيدددد  ال يديويددددع  لددددا مسددددرح األزب يددددع 

. ابدالطبع أن  ختيدارموقع العدرات بدان )المسري القاومي(

  ئ لثجايع. 
 

م اتدل 2006ال د تل تطوير ل ا الميدان ن  أااخرعدام 

 زلددع النددوانيرالت  باكدد  عثددا جدداكب  تمصدداي  بددراليل با ددا 

ل ربددط الميدددان ابدد ل  تددل تددرميل تمصدداي  بددراليل با ددا، اتدد

بإكفددددداق خدددددا  لعبورالم ددددداة ابدددددالطبع اجدددددود محطدددددع 

لمترااألكفدداق بالميدددان بددان لنددا تددأثير بددال  األلميددع عنددد 

( يوضددح الموقددع العددام 17تطويرالميدددان اقتنددا اال دد  )

 . [2]لميدان األابرا  حاليا  
 

 
 الموقع العام لميدان األابرا  حاليا   (:17شكا )

 

 األوبرا ثانيا : مشاكا ميدان 
عداك  ي  د أكده حيويدع منط دع يتميزبأكه األابرا أن ميدان    

 من عدة م اب  ألمنا:

                                                 
س اال صدص " م داي )تماثيد  الميدادين العامدع ند  مصدر .. تداريخ مدن الح ايدا، دالياا عادام 2

 م.2008كونمبر 10937، العدد جريدة ال رق ادا ط ،النادرة(

 

 االمرارالعدابر المرارادلد  لحربدع ال دديدة ال صاندع   ..11

  بيننا. االتعارض الم اة، احربع

 لثم اة. مفتوحع اأمابن خضرا  مساحاس اجود عدم   ..22

 الرحيسدديع الفراغدداس العثويددع عثددا الطددرق تعددد    ..33

 . التاري يع مناطياال

 بالمنط ددع التراثيددع المبدداكا مددن اتدددلوربصير لدددم   ..44

  لثمنط ع. االمعمار  العمراك  تدلورالطابع ابالطبع 

 اإلعالنااات)مصدد  عديدددة عمراكيددع ينورت ددولاس   ..55

 .اغيرلا (والالفتات

 اتدلورمسددتوالا ااألك ددطع اإل ددتعمادس ع ددواحيع   ..66

 . ا كت ارالتثو  ب   أكواعه ب ل 
 

 تحديد نو  النشا  بميدان األوبرا  ثالثا :
بددان لتحديدددد كددو  الن ددداط بالميدددان ألميدددع ببيددرة جددددا  

لتسددالل ندد  تطويرالميدددان ب دد   جيددد ندد  البحدد  ابددالطبع 

بددان ذلدد  مددن خددىي تحديددد األكمدداط السددثوبيع لمسددتعمث  

محدد   الميددان ال ددد تددل ذلدد  أثنددا  الزيددارة الميداكيددع لثميدددان

 التال :ال  عثا النحو الدرا ع
 

 
 األكماط السثوبيع لمستعمث  ميدان األابرا  (:18شكا)

 

 
 متو ط أعداد المستعمثين لميدان األابرا  (:19شكا )

 
 

 

 

 
 م1971حريي دار األابرا  عام (:16شكا )

 http://www.aawsat.com/details.asp المصدر:

http://www.aawsat.com/details.asp
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 يرميدان األوبرا  بالقاهرة قتراي تطو 3-2-1-2

 أوال :  قتراي التطويرالعمراني لميدان األوبرا 

 
 عثا ميدان األابرا  SWOT ANALYSISتطبيي كمريع ال   (:20شكا )

 

اة لددد ا دماس لثم ددددحمددد  الباحصدددع مدددن خدددىي الزيدددارة الميداكيدددع لميددددان األابدددرا  أن الميددددان دتوجدددد بددده مطث دددا  خددد

( 21  )( بمدددايث  اال ددد5 قترحددد  الباحصدددع أمدددابن توزيدددع تثددد  ال ددددماس ابددد ل  خامتندددا بمدددا لدددو موضدددح بالعدددداي )

 يوضح أمابن توزيع تث  ال دماس: 
  قتراح  يعاد خدماس الم اة بميدان األابرا   (:5 دول )

  مالئيات عامةمالئيات عامة  المعالجة العمرانية المقترئةالمعالجة العمرانية المقترئة  الفرل الثاب الفرل الثاب 

  دمات المشاة: دمات المشاة:

 بر والت  --

يتل  ضانع برجودس من ال  أ نوق ال را د    ..11

 المصنوعع من الرخام الموجوده بالميدان حاليا .
  .يم ن أن ت ون البرجودس  ..11

تثدد    امااات( -ن )مكاااالباحصددع  ددت وم بددإقتراح   ..22

ال ددددماس بندددا  عثدددا درا دددع جدددا س مدددن خدددىي 

الزيددددارة الميداكيددددع لثميدددددان بدددد )بباحن التثيفددددون، 

ابددناديي ال مامددع اغيرلددا( كمددرا  لعدددم اجدددلا 

 مطث ا  بالميدان حاليا .

 
 توزيع اأمابن خدماس الم اة بالميدان (:21شكا)

لفصدد  يدتل اضددع ببينتدان ات ددون بعوارعنصرا  ..11 كبائن التلفونات  --

 ال ا  بإكفاق المتراالموجودة عثا جاكب  الميدان.

دتوجددد مطث ددا  بالميدددان ال ددد   ددت ا مددن ذلدد    ..11 دنادير القمامة  --

معمددل مسددتعمث  الميدددان لدد ا  دديتل اضددع بددناديي 

 الموجودة بالميدان.  )المقاعد(قمامع بعوار

لميددداة ال دددرب مدددع  )مخر اااان( ددديتل  ضدددانع   ..11 مخارج مياة الشرب  --

مراعاة أكنا  ت ون من خامع تىحل ال اماس المصنع 

منندددا بددداق  خددددماس الم ددداة التددد   ددديتل  ضدددانتنا 

 بالميدان. 

  وئدات اإلضاءة:وئدات اإلضاءة:

 ئول التمثال  --

توزيع احداس  ضا ة عثا السورالموجود حوي   .1

 قاعدة التمصاي بمساناس متساايع. 
الصدددددددياكع الداريدددددددع لوحدددددددداس اإلضدددددددا ة    ..11

  مبا ددرعثا العمددر اإلنتراضدد  لتثدد   تهثرب دد 

 الوحداس ابفاحتنا.

 
 توزيع عنابراإلضا ة الم تثفع بالميدان (:22شكا)

 عددددادة تطوير دددد   أعمدددددة اإلكددددارة الموجددددودة   ..11  ئول الميدان  --

حاليددا  حددوي الميدددان ايفضدد  أن ي ددون ب دد  عمددود 

 . كشافات  ضاءة على األقا( 4) كارة 
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 را  قبا وبعد التطويرتقييم ميدان األوب 3-2-1-3
 بدددان دبدددد بعدددد  قتدددراح تطويرميددددان األابدددرا  الم ددددم

ا  مدددن قبددد  الباحصدددع أن يدددتل م اركتددده بوضدددع الميددددان حاليددد

لتوضدددديح مددددد  كعدددداح أان دددد  التطددددويرالم ترح الددددو 

 ( بالتال :6ماتل ربده بالعداي )
 

 

 
 

 

 

لتطويرات ييل ميدان األابرا  بال الرة قب  ابعد  قتراح (: 6 دول )  

 

 لقاهرة قتراي تطوير ميدان رمسي  با 3-2-2

تحلياااااااااا الوضااااااااا  الحاااااااااالي لميااااااااادان  3-2-2-1

 رمسي  بالقاهرة 

أوال : عاااارض نبااااذة تاريخيااااة عاااان المياااادان نشااااأت  

 ئتى األنوتطوره 
"أم بدددان ميددددان رمسدددي  عبدددارة عدددن قريدددع تسدددما

، ال ه ال ريع تمربز نينا الفاتحون العدرب اأك دأاا دنين"

، اال   أعداد بندا ه د عنان"أوال  "بمسعد    م بنا مسعدا  

ا دددددددددما  الحدددددددددابل بدددددددددأمرهنددددددددد  العصدددددددددرالفاطم  

، اتل لدم ل ا المسعد مدن قبد  الفركسديين "المق "بعامع

مساجد الفات  ، الوكفسده )الحمثع الفركسيع عثدا مصدرن  

، بال ددالرة الدد   يمصدد  المة كدده األعثددا  رتفددا  حاليددا  ( ئاليااا  

كسدددف   م1882اع دددأ األحدددتىي اإلكعثيدددز  لمصدددرعام 

إحددددد  غددددري كفعددددارم زن لثدددد خيرة ب المحطددددع بسددددبأ 

م تددل  ك ددا  مبنددا المحطددع عثددا 1893ثددل عددام  ، المحطددع

الو طرازعرب  متطورمن تصدميل  "نيو سالميك"طراز

تدل م 1932ان  عام ، " دوين بان "المنندا البريطاك 

  ك ا  مبنا الس   الحديديع امبنا محطع بدوبر  الثيمدون

 .م1932عام ( يوضح ميدان رمسي  23اال   )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انيا : توثير الوض  الحالي للميدانث    

 ع يددأت  لدد ا العددز  مددن درا ددع الميدددان لتحديددد   ألميدد      

التطويرال   يعأ أن يحد  به، اب ل  لتوضيح التجيراس 

( يوضدددح 24التدد  طدددرأس عثدددا الميدددان حاليدددا  اال ددد   )

 الموقع العام لميدان رمسي  بال الرة حاليا .

 

 [1]المشكالت والتحديات بالميدانثالثا :   
المسددتحد  االدد   بدددأ  أكتوبرالعلااول6 رياار تعددد   .1

ن  السبعيناس عثدا ندرا  الميددان احددا   ختناقداس بنا ه 

مراريددددع عثددددا مسددددارال وبر  الم تددددرق لثميدددددان ندددد  

األتعددالين مددع عدددم  م اكيددع تو ددعع ال ددوبر  ندد  بعددي 

                                                 
)، د. سمير غريب 1 " 33"م اي ، جريدة األلرام، م راعا  داليا  لتطويرميدان رمسي (

 .44811العدد 132السنع 10 

 

 
 م1932ميدان رمسي  عام   (:23شكا )

 ww.urbanharmony.org لمصدر:ا
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  اإلضاءة
 

 
 

  

    دمات المشاة
 

 
 

 

  عنادرالفصا
 

  
 

 

   الغطاء النباتي
  

  

 
 حاليا   يدان رمسي الموقع العام لم (:24شكا )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 رة العابرلثميدددان، لدد ل  نددإن تجييرالمسددارالن دداط عثددا مسددا

 يثزم أخ ه ن  األعتبارعند التطوير.

بفدرا   لمواقاف  نتيارالساياراتالوضدع الحدال    دو   .2

الميدددان مددن حيدد  موقعنددا اطاقتنددا اإل ددتيعابيع امددداخثنا 

 . ارجناما

 دددو  الت طددديط نددد    دددت داماس األراضددد  ابددد ل    .3

 التثو  السمع  االبصر  االبية .

عثدا )المساتحدثة أيضاا ( ببار  الم اة العثويدع  تعد   .4

نرا  الميدان بصريا  اعدم تح ي ندا الجدرض منندا ند  ك د  

ة ب    منا أ ن  جميدع اإلتعالداس، ااتسني  حربع الم 

لدد ه الم دد ثع مطثددوب اضددع حثددوي بديثددع لنددا بدددد من تثدد  

 ال بار  عند التطوير.
 

 رابعا : تحديد نو  النشا  بالميدان
د قامددد  الباحصدددع بتحديدددد متو دددط عددددد مسدددتعمث  ال ددد    

)ميااادان رمساااي م ساااائة محطاااة مصااارم ساااائة مساااجد 

الددد   ي دددع بالميددددان كمدددرا  إللميدددع تثددد  السددداحاس  الفااات (

 (،25اتأثيرلا عثا عدد مستعمث  الميدان ذاته ااأل د اي)

( توضددح ذلدد ، ابدد ل  قامدد  الباحصددع بتحديددد 27(،)26)

( 28ان رمسدي  اال د   )األكماط السثوبيع لمستعمث  ميد

يوضددددح األكمدددداط السددددثوبيع لمسددددتعمث  الميدددددان اباكدددد  

)اللعااااابم األكاااااام القااااارأءةم الجلاااااوس محصدددددورة بدددددين 

  .(بالميدان
 

 
 بال الرة متو ط أعداد المستعمثين لميدان رمسي  (:25) شكا

 
 مصرمتو ط أعداد المستعمثين  احع محطع  (:26) شكا

 بميدان رمسي 

 
 متو ط أعداد المستعمثين  احع مسعد الفتح  (:27) شكا

 بميدان رمسي 

 
 بال الرة رمسي ميدان األكماط السثوبيع لمستعمث   (:28) شكا

 

المسابقة الدولياة إلعاادة تطاوير وتخطايط  3-2-2-2

 ميدان رمسي  بالقاهرة 

 SWOT ANALYSISأوال : تطبير نيرية الـ 

 على ميدان رمسي 
د النمريع عثدا الميددان مدن خدىي تحديدتل تطبيي ل ه       

رمسدي  ك اط ال وة االضعص االفر  االتنديداس بميددان 

 ( بالتال :29حاليا  بما لو موضح بال   ) بال الرة
 

 
  SWOT ANALYSISتطبيي كمريع ال   (:29شكا )

 عثا ميدان رمسي 
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ثانيااا :  قتااراي المعالجااة العمرانيااة لمياادان رمسااي  

 بالقاهرة

   تطويرميااااادان رمساااااي  و نشااااااء ئااااادائر  مشااااارو

 رمسي  المعلقة
 أوال : تطوير ميدان رمسي 

 ت ثفع تطويرميدان رمسي (: 7 دول )

 ول  األعمــــــــال

 )م(

العرض 

 )م(

المسائة 

 (2)م

 520 4 130 كوبرل المشاة الجديد

 عااااااادة تخطاااااايط مسااااااارات 

الشااااوار  و عااااادة تطااااوير 

 التنسير الحضارل

  2500 

 5مضااافة للمشاااة األنفاااق ال

 أنفاق

35 6 210 

 عادة  ساتغالل دوريان مبناى 

الجااراج القااديم تحاا  األرض 

 كمسط  تجارل

60 50 3000 

      نيااة  نيااة   000م000م000100م000م100  مااالي تكلفااة مياادان رمسااي      مااالي تكلفااة مياادان رمسااي 

  مصرلمصرل

    22مم2800028000  ماااااالي تكلفاااااة ميااااادان المحطاااااة بمساااااط    ماااااالي تكلفاااااة ميااااادان المحطاااااة بمساااااط      

   نية مصرل نية مصرل  000م000م000100م000م100

  أدوار( أدوار( 1010دياااد )دياااد )  ماااالي تكلفاااة المبناااى األدارل للساااكة الح  ماااالي تكلفاااة المبناااى األدارل للساااكة الح

   نية مصرل نية مصرل  000م000م00080م000م80      22مم32003200بمسط  بمسط  

   أكتاااوبر   أكتاااوبر     66  مااالي تكلفاااة تعااديا المساااار الجديااد لكاااوبرل   مااالي تكلفاااة تعااديا المساااار الجديااد لكاااوبرل

   نية مصرل نية مصرل  000م000م000400م000م400

   نية مصرل نية مصرل  000م000م000680م000م680التكلفة اإل مالية للمشرو     التكلفة اإل مالية للمشرو     
"م را  حداحي رمسي  المعث ع تطوير المنط ع المحيطع بميدان رمسي  اتعدي   المصدر:

" 6اربوبر  مس -أبتوبر العنازال وم  لثتنسيي الحضار     

 

 التصميم المقتري لميدان رمسي  بعد التطوير 

 حيددا  ا عددادة ت طدديط اتصددميل ميدددان رمسددي  عثددا    

 .فدان9= 2م35000مساحع
 

 
 الموقع العام العيد لميدان رمسي  (:30شكا )

  www.urbanharmony.org المصدر:
 

 ثانيا :  نشاء ئدائر رمسي  المعلقة

 األ باب التاليع: الندي من  ك ا  حداحي رمسي  المعث ع

  ددددتجىي الدددددارالعثو  مددددن ال ددددوبر  ندددد  الممددددراس  .1

االمحاي التعاريع االساحع ال ضرا  ابده المددخ  العثدو  

االمعدددارض اممدددراس  تريددداسلثبدددرت األ دددتصمار  اال ان

 . م اةال

خث ثددع المنط ددع باأل ددعاراالمناطي المفتوحددع تعمدد  برحددع 

 .لو ط المدينع
 

 

 الموقع العام لحداحي رمسي  المعث ع (:31شكا )

 

ثالثااا :  قتااراي المعالجااة التخطيطيااة لمياادان رمسااي  

 بالقاهرة

   أكتوبربميدان رمسي   6دراسة نقا كوبرل 
لميددددان  تنددددي المسددداب ع  لدددا  عدددداد تصدددميل عمراكددد     

رمسددددي  مددددن خددددىي رؤيددددع ت طيطيددددع  ددددامثع لمنط ددددع 

بمددددا لددددو  ،ا ددددط مدينددددع ال ددددالرة عثددددا عدددددة مسددددتوياس

 (.32موضح بال    )
 

 
 .م(1600)ك   بوبر  أبتوبر ماي محطع   ع حديد رمسي   .1

، ا زالدددددددع العدددددددز  م(650) عدددددددادة   دددددددتجىي ال دددددددوبر  الحدددددددال   .2

 .م(450)ال ا  بالميدان 

 مسددددددتجثع التابعدددددع لنيةددددددع السددددد ع الحديددددددد  دددددتجىي األراضددددد  الجير .3

 .فدان( 19  2م80000)
 

 انالسثبياس الم ترح تفادينا ن  التطوير الت طيط  لثميد (:32شكا )
 

تقياااااايم مياااااادان رمسااااااي  قبااااااا وبعااااااد  3-2-2-3

 مشرو  التطوير
أكه بعد   تعراض م را  تطدوير ميددان رمسدي  ند      

يدع   كمرا  إللمالبح  بان دبد من عم  ت ييل لن ا الم را

( 8االعدداي )الميدان التاري يع االمراريع ند  العابدمع، 

 يوضح ذل  بما يث :
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 ت ييل ميدان رمسي  بال الرة  قب  ابعد (: 8 دول )

 م را  التطوير

 

 هرةبالقا التحرير قتراي تطويرميدان  3-2-3

  الحاااالي لميااادان التحريااار تحلياااا الوضااا 3-2-3-1

 بالقاهرة 

أوال : عاااارض نبااااذة تاريخيااااة عاااان المياااادان نشااااأت  

 [2]وتطوره ئتى األن

ميدددددددان التحريرأببرميددددددادين مدينددددددع ال ددددددالرة ندددددد      

)ميااااااادان مصددددددر  دددددددم  ندددددد  بدايدددددددع  ك دددددداحه بإ دددددددل 

ل ، كسدددبع لث دددديو   دددماعي ، ثدددل تجيدددر اد ددداإلساااماعيلية(

، كسدددددبع  لدددددا  التحدددددرر مدددددن )ميااااادان التحريااااار( لدددددا 

ثدددل تر دددخ اإل دددل ر دددميا   م1919اإل دددتعمار نددد  ثدددورة 

( 33اال ددددد   ) م1952يولياااااو عاااااام  23نددددد  ثدددددورة 

 يوليو.23ح     ميدان التحريربعد ثورة يوض

 

 

                                                 
 ، م دددداي "ميدددددان التحريددددر معددددالل  دددددنيرة اأحدددددا  تاري يددددع".محمااااد أكااااارمم د 2

www.egypthistory.net م.2011-7-1، تاريخ دخوي الموقع 

 

 

ليصدد  الجددرب  )قصاار النيااا(بمددا تددل  ك ددا  بددوبر      

بال ددرق عثددا قواعددد خر دداكيع متينددع ليفتددتح لثمرارلعددام 

ايزينه أ داه ال نيران الثد ان تدل تصدنيعنما ند   م1872

أارابا. اقد  م  ال دوبر  كسدبع  لدا  قصدر النيد  الد   

 . بان قاحما  رك اك
 

 تاريخ الثورات في ميدان التحريرثانيا : 

 وط المثددد  نددداراق العدددام بسدددلرة تطالدددأ أاي ممدددا  ..11

  .ن  أع اب الحرب العالميع الصاكيع م 1946

بما ، م1919 ممالراته ن  ثورة  ند الميدان أعمل    ..22

أعنص  م1936  ند قبثنا ممالرة  ديدة بعد  لجا  معالدة

الممدالراس المهيدددة لصدورة يوليددو، ثددل بعددلا منعدد  الصددورة 

 .لحيو الممالراس خابع ن  ل ا الميدان ا

ارغدددل ذلددد   دددند الميددددان ممدددالراس بصيدددرة رغدددل    ..33

مننددددا ممددددالراس الطثبددددع بعددددد النزيمددددع عددددام  (الحياااار)

  .م1968

بمدددا  دددند الميددددان ممدددالراس الفدددرح بنصدددر أبتدددوبر   ..44

 .م1973عام  العميل
بعد ذلد  بأربعدع أعدوام  دند أببدر األدل ممدالراس مصدر 

  .م 1977يناير 19و 18ال  ممالراس 
ثددورة  ددعبيع  ددثميع  كطث دد  يددوم لدد   يناااير 25ثااورة   ..55

الددد    ينددداير 25ايعدددد يدددوم مم 2011ينااااير  25الثالثااااء 

حددتدده عدددة جندداس مددن  الدد   عيددد ال ددرطع ختيددر ليوانددي 

 حربدع  دبابالمعارضع المصريع االمسدت ثيين، مدن بيدننل 

بدد ل  معموعدداس عبددر موقددع ا( م ئركااة كفايااةأبريااا 6)

االتدد  مددن أ ددنرلا ( فااي  بااوك)الالتوابدد  ادجتمدداع  

االتدد   كتندد   )كلنااا  الااد سااعيدم شاابكة ردااد(معموعددع 

بتنحددددددد  الدددددددرحي  السدددددددابي محمدددددددد حسدددددددن  مبدددددددارك 

( يوضح     ميددان 34اال    ) ،م2011فبراير11يوم

  التحرير أيام الصورة.
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 ئدائر رمسي  المعلقة
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تتو ط الميدان قب  
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 م1952ميدان التحرير بعد ثورة  (:33شكا )

 http://egypthistory.netالمصدر: 
 

http://www.egypthistory.net/
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
http://egypthistory.net/CMS/wp-content/uploads/2011/04/Tahrir-Square_Mogama.jpg
http://egypthistory.net/
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 ثالثا : توثير الوض  الحالي للميدان

لددد  بددد   كيلاااومتر مربااا  450م002م1مدددن  جمدددال      

الد   تق ددر مسداحته  ميددان التحريدرأبدبح  ،مساحع مصدر

لااف أ 000م40بنحددو  )كمياادان دون الشااوار  المحيطااة(

 25ثدورة ، االد    دند خدىي ثماكيدع ع در يدوم متر مرب 

، اال دد   عدداللأرا  الصددوراس ندد  تدداريخ مصددر اال يندداير

ق.35)  ( يوضح الموقع العام لميدان التحريرحاليا

 

 ميدان التحرير بالقاهرةا ـــمشاكثالثا : 

)تمثاااال أو عنصااار ديوجدددد حتدددا ادن ب ثدددأ الميددددان   ..11

الددد ا لدددي  بمسدددتو  ألميدددع الميددددان التاري يدددع  نحتاااي(

 االحاليع.

تددداخ  حربددع الم دداة االمددرار ندد  قثددأ الميدددان الدد     ..22

 تحرير.يمر معمع ال

اجددددود المتحددددص المصددددر   امعمددددع التحريرحاليددددا    ..33

بالميدان بن ا الوضدع يعرضدع لثسدرقع اخابدع أن لد ا قدد 

مددن  25حصدد  بالفعدد  لثمتحددص المصددر  ندد  أيددام ثددورة 

 يناير.

يوجددد بالميدددان مسدداحاس غيددر مدرا ددع مددن الناحيددع    ..44

)سائة مسجد عمار مكارمم مبناى العمراكيع االت طيطيع ب 

  االراضااي الفضاااء اال اار  غياار مجماا  التحرياار وبعاا

 ( يوضح ذل .36اال    ) مستغلة ئتى االن(

 

 

 
 ادراض  الفضا  الجيرمستجثع حاليا  بميدان التحرير (:36شكا )

 

 تحديد نو  النشا  بالميدانرابعا : 

 مجم  التحرير أعداد ونشا  مستعملي سائةأوال : 

تحديدددد ل دددد تدددل ربدددد ثىثدددع أيدددام مدددن أيدددام األ دددبو  ل     

)متو ددددط أعددددداد المتددددرددين عثددددا السدددداحع( الدددد  يددددوم 

ن رغدل ا الجمعاةاتدل  ختيداريوم  )الجمعةم األئدم الثالثاء(

المياااهرات المعمددع ي ددون مجثددي ندد  لدد ا اليددوم كمددرا  إلن 

( يوضدح متو دط 37ت ام ن  ل ا اليوم اال د   ) المليونية

أعددداد المتددرددين عثددا السدداحع ندد  تثدد  األيددام، اال دد   

( يوضح األكامط السثوبيع التد  جددس عثدا مسدتعمث  38)

)التياااهرم النااومم الوقااوفم الجلااوسم  دداحع المعمددع بدد 

 . (وغيرها األكام البي  والشراءم  لقاء الخطب
 

 
 متو ط أعداد المترددين عثا  احع معمع التحرير (:37شكا )

 

 
 األكماط السثوبيع لمستعمث   احع معمع التحرير (:38شكا )

 
 

 
 بميدان التحرير م2011ينايرعام  25ثورة (: 34شكا )

 ar.wikipedia.orgالمصدر: 

 
 حاليا   الموقع العام لميدان التحرير (:35شكا )

http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt
http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt
http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt
http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt
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 مسجد عمر مكرم أعداد ونشا  مستعملي سائة: ثانيا  

 يتددردد عثددا السدداحع يوميددا  مندد  السددابعع بددباحا  احتددا    

اند  أيدام  )ثماانين ألاف شاخص(التا عع ليى  ماي رب مدن 

 شااخص( ألااف 100)العطثددع االعمعددع قددد يصدد  العدددد لدد 

خابدع مدع اجدود التمدالراس ااإلعتصدماس بالسداحع بعددد 

( يوضددح متو ددط عدددد 39اال دد  ) مددن يندداير، 25ثددورة 

( 40المترددين عثا  داحع المسدعد يدوم العمعدع، اال د  )

يوضح اإلكماط السثوبيع لمست دم   احع المسدعد خابدع 

اأكه جد نينا  ثوبياس جديد بعد ثدورة ال دام  االع درين 

 .)التياهرم اإلعتصام(من ينايرب 
 

 
 عمر م رممتو ط أعداد المترددين عثا  احع مسعد  (:39شكا )

 

 
 األكماط السثوبيع لمستعمث   احع مسعد عمر م رم (:40شكا )

 

 ير ميدان التحرير بالقاهرة قتراي تطو 3-2-3-2

 SWOT ANALYSISأوال : تطبياار نيريااة الااـ 

 على ميدان التحرير
 تل تطبيي لد ه النمريدع عثدا الميددان مدن خدىي تحديدد     

س بميدددددان ك دددداط ال ددددوة االضددددعص االفددددر  االتنديدددددا

 ( بالتال :41التحريرحاليا  بما لو موضح بال   )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SWOT ANALYSISتطبيي كمريع ال   (:41شكا )

 عثا ميدان التحرير

 

ثانياااا : المعالجاااة العمرانياااة والتخطيطياااة المقترئاااة 

 لميدان التحرير

 المسابقة العالمية لتخطيط وتطويرالقاهرة الخديوية

، إل دد ان االمرانددي االتنميددع العمراكيددعأعثندد  ازارة ا    

 ع كتداح  المسداب  من خىي النيةع العامدع لثت طديط العمراكد

العالميدددددع لت طددددديط اتطويرمنط دددددع ال دددددالرة ال ديويدددددع 

بفوزالم دددرا  الم ددددم مدددن بددد  مدددن م تدددأ اد ت ددداراس 

ام تدأ  ((AECOM Design planning  األمري د

يوضددح ( 42  اال دد  )المست دداران المتحدددان المصددر

 الم طط العام الم ترح لم را  التطوير.
 

 
 الم طط العام الم ترح لم را  التطوير (:42شكا )

 www.youm7.com  المصدر:
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 [3]أهم مالم   طة التطوير للمشرو  الفائ 

أبتددوبر  6  تحويدد   ددار  ال ددوركيي مددا بددين ببددار    ..11

 .قصرالني   لا كفيا

 ك دددا  منط دددع ترنينيدددع عثدددا ااجندددع النيددد  االضدددفع    ..22

 .الم ابثع بالزمال 

يدربط الزمالد  بدالمتحص ثدل   م ترح لترام  دياحيوجد    ..33

 .األابرا ثل ال الرة اإل ىميع

، حتفددادس ر ددميع تطددوير ميدددان عابدددين  لددا  دداحع    ..44

 .تطويرميدان األابرا ببوابع لدخوي ال الرة اإل ىميع

ك دددددا  جراجددددداس متعدددددددة الطوابدددددي تحددددد  ميدددددادين     ..55

التحرير، عابدين، اباب الثوق، ااألابدرا االعتبدع ابعدي )

 .(الفضا   األراض
 

 
 ميدان التحريربعد قتراح التطوير (:43شكا )

 

 
 ل طع منموريع لميدان التحريربعد قتراح التطوير (:44شكا )

 www.youm7.com  المصدر:

 

 

 

 

                                                 
"هبة ئسام الدينم  3 " عىن كتيعع المساب ع العالميع لت طيط اتطويرال الرة ، جريدة م اي

.2010مايو 20اليوم السابع، يوم ال مي    م

 

 تقييم ميدان التحريرقبا وبعد التطوير 3-3-3-3
أكه بعد   تعراض م درا  تطويرميددان التحريدر ند  

يدع البح  بان دبد من عم  ت ييل لن ا الم را  كمرا  إللم

الميدددان التاري يدددع ابدددالطبع  ددديتل لدد ا الت يددديل مدددن خدددىي 

( يوضدددح 9العدددداي )ا، )عمراناااي وتخطيطاااي(مسدددتويان 

 ذل  بما يث :
 لتطويرت ييل ميدان التحرير بال الرة  قب  ابعد م را  ا(: 9 دول )

 

 

 النتائج والتوديات -4

 نتائج الدراسة النيرية 4-1
   يعدددد لددد ا البحددد  كددداقوا  كددد ارمب رإلن ضددديا  لويدددع

الفراغدداس العمراكيددع ندد  العصددرالحال  أد  لضدديا  لويددع 

 امع بالتبعيع.الميادين الع

    تثعددددأ الفراغدددداس العمراكيددددع دارا  بددددال  اإللميددددع ندددد

الت وين االنسي  العمراك  لثمدن، ل ا يعدأ أن يدتل التعامد  

 معنا ب ئ من اإللتمام االوع .

    أن الميدددادين نددد  العصدددراإلغري   االرامددداك  باكددد

تعبرالنددواة اإل ا ددديع لبدايددع ينورالميدددادين ندد  الت طددديط 

 العصرالفرعوك .العام لثمدن بع   

   أن الميددددادين العامددددع جددددز  ديتعددددز  مددددن م وكدددداس

 الفراغاس العمراكيع ب  تعتبرأحياكا  م وكا  أ ا يا  بنا. 

   يوجددددددد لندددددداك  ددددددراط إلتمددددددام عمثيددددددع التصددددددميل

 االتطويرلثميادين العامع ال  بالتال :

مياااااااااادان التحرياااااااااار 

 بالقاهرة

 قبا  قتراي

 التطوير

 بعد  قتراي

التطوير   

ي
ان
مر
لع
 ا
 
و
ست
لم
 ا
ى
عل

 

يد مستو  التقييم
ج

 

ط
 
تو
 م

ص
عي
ض

 

يد
ج

 

ط
 
تو
 م

ص
عي
ض

 

  اإلضاءة
 

 
 

  

    دمات المشاة
 

 
 

 

  عنادرالفصا
 

  
 

 

   الغطاء النباتي
  

  

ي
ط
طي
خ
لت
 ا
 
و
ست
لم
 ا
ى
عل

 

  راج بالميدان

بان غير موجود 

بالميدان قب  

 م را  التطوير.

تل  قتراح عم  

 جرات بالميدان 

 

 كوبرل مشاة

لل ي ن موجود 

قب   قتراح 

 م را  التطوير.

 

 قتراح  ك ا  

بوبر  م اة بين 

أبتوبر 6بوبر  

ابوبر  

 قصرالني . 

 

75-100%  
  يد

50-75%  
 متوسط

25-50% 
 ضعيف
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   اجدددددددود ال بدددددددرة الىزمدددددددع لعمثيددددددداس تصدددددددميل

 الميادين.

  طددددويرا لا مددددا معرنددددع الندددددي مددددن التعديددددد االت

 تتعه  ليه األمواي االمعنود ن  عمثيع التطوير.

   اضدددددع   دددددتراتيعياس العمددددد  مدددددن خدددددىي ك ددددداط

محدددددده ابركددددام  مددددنمل يضددددمن تصددددنيفع الوبددددوي 

  لا الندي بأ ن  الطرق.

   اإلطارالحدددابل نددد  تصدددميل الميددددان ليسددد  قدددواكين

عثدددا اإلطدددىق اديم دددن أن ت دددون ال نندددا تعبيدددرعن 

لميدددددددان بإعتبدددددداره محددددددور  حتياجدددددداس مسددددددت دم  ا

 رؤيع امربزا  لثمنط ع الموجود بنا.

    يعدددددأ دمددددد  الميددددددان اجعثددددده بعدددددز  مدددددن النسدددددي

العمراكددددد  لثمديندددددع اعددددددم تصدددددميمه بفدددددرا  عمراكددددد  

 متناثراغيرمرتبط مع مساراس الم اة.

   ن   دددتعراض بعدددي تعدددارب تطويرالميدددادين العامدددع 

نددددد  مصدددددراالمدن العربيدددددع  )مااااا    اااااتالف أنواعهاااااا(

نبيع، بجي النمرعن مدد  كعداح تثد  التعدارب نث دد ااإلج

 ددالم  درا ددتنا ندد  البحدد  ندد  اضددع مننعيددع لثدرا ددع 

الميداكيع تحااي قدراإلمابن تىند  عيدوب مااجدد ند  تثد  

 التعارب لي رت البح  بدرا ع ميداكيع جيدة قدراألم ان.
 

 نتائج الدراسة التطبيقية 4-2
  مدددن الباحصدددع  مماد ددد  نيددده أن  قتدددراح التطويرالم ددددم

لثميادين محد  الدرا دع تأثرب د   ااضدح بدرا دع الوضدع 

 الحال  لثميدان قب   قتراح تطويره.

   حاالدددد  الباحصددددع قدددددراإلم ان  ختيارعنابددددرمتناغمع

)التأثيااث الثاباا  امتعاكسددع لتنسدديي الميددادين محدد  الدرا ددع

ندددد   قتددددراح التطددددويرالعمراك   بالفراغااااات العمرانيااااة(

باحصع جعثنا مىحمع لطبيعع بد  ميددان لثميادين، احاال  ال

عثددددددا حددددددد  امنا ددددددبع إلحتياجدددددداس المسددددددتعمثين لدددددده 

 .)الخدمات(خابع
 

 التوديات المستقبلية 4-3
ماان أ ااا دراسااة متكاملااة للميااادين العامااة فااي مصاار وكيفيااة 

تطويرهام تودي البائثة بمجموعة من النقا  يمكن أن تكاون 

فاااي النقاااا  بداياااة لموضاااوعات مساااتقبليةم ويمكااان عرضاااها 

 التالية:

   ل   يحد  تطوير  ريع لثميادين العامدع ند  مصدردبد

 هااااز أو هيخاااة  اداااة بالتنساااير الحضاااارل مدددن  ك دددا  

التاليددع: ) دارة لتطددوير  تتضددمن اإلداراسللميااادين العامااة 

خدماس الميادين،  دارة لثت طديط العمراكد ،  دارة لثمدرار 

اليددددددع االطددددددرق،  دارة لثمسددددددطحاس ال ضددددددرا ،  دارة م

  لثمتابعه االتنفي ،  دارة ت ريعيع(. 

 

   أن ال طاعددددداس التددددد  يعدددددأ أن ت دددددارك نددددد  عمثيدددددع

تطويرالميددادين العامددع يعددأ أن ت ددون عثددا النحوالتددال : 

)ال طا  الح دوم ، قطدا  اإل دتصمار، قطاعداس المنممداس 

 غير ح وميع، قطا  خدمع المعتمع(.

  ليع أن تطويرالميادين العامدع ند  مصدر يسدتدع  ال دمو

 نددد  التندددااي ايم دددن ت سددديل طدددرق التطدددوير لا التدددال :

)تطويرالبنيدددع األ ا ددديع، تطويرالبنيدددع المبنيدددع، اإلرت دددا  

 بالمعتمع، تطويرال دماس(.
 

 المرا   -5
(1) Dell Publishing Co., "The American 

Heritage Dictionary of the English Language”, 

New York, 1979. 

ك ددددددطع االسددددددثوبياس األ"،سااااااعيد مصااااااطفى كامااااااا (2)

داخددددد  الفراغددددداس العمراكيدددددع العامدددددع مدددددنن  لثربدددددد 

جامعدددع  ،بثيدددع النند دددع ،، ر دددالع ماجسدددتير"االتسدددعي 

 م.1990ال الرة، 

الم ابثدددع بدددين األ ددد  "،شاااريف محماااد علاااي و يااا  (3)

النمريدددع لت ددد ي  الفراغددداس العمراكيدددع امردادلدددا لدددد  

المسدددددتعمثين مدددددع ذبرخدددددا  لثميدددددادين العامدددددع بو دددددط 

 ،بثيدددددع النند دددددع ،، ر دددددالع ماجسدددددتير"ل دددددالرةمديندددددع ا

 .م2000جامعع ال الرة، 
(4) Al-Maiden, The transformation of careen 

urban space in a historical and cultural context, 

Farouk. H,M.Ss, University of 

California,Berkeley,U.S.A,1993,P217 

درا دددع تاري يدددع ك ديدددع "،غاااادة  اااالل محماااد  ضااار (5)

بثيدددع  ،، ر دددالع ماجسدددتير"نددد  ت ددد ي  الميدددادين العامدددع

 .م2004جامعع ال الرة،  ،النند ع

 مد.محمااااااد أئمدعبااااااد ه م.د أئمااااااد  الااااااد عااااااالمأ (6)

، "تددددددداريخ ت طددددددديط المددددددددن"،د.مصاااااااطفى الااااااادينارل

النا ددددددددرم تبع األكعثوالمصددددددددريع، الطبعددددددددع األالددددددددا، 

 م.1993

، م تبدددددع "ت طددددديط المددددددن"،أ.د أئماااااد  الاااااد عاااااالم (7)

 م.1998لمصريع، ال الرة، األكعثو ا

ميدددددادين ال دددددالرة بالعصدددددر "،أ.د محماااااد الششاااااتاول (8)

 .م1999، الطبعع األالا"الممثوب 

"تطددددددوير منط ددددددع ميدددددددان ،مجلااااااة عااااااالم البناااااااء (9)

 م.1981 بتمبر 14، العدد المساجد باإل  ندريع"

"م اي)ميدددددددددددددان الرمايددددددددددددع ،محمااااااااااااد زكريااااااااااااا (10)

، جريددددددددددة األلدددددددددرام، ...يبحددددددددد  عدددددددددن تطدددددددددوير("

 .44185العدد  132لسنع ا 3التح ي اس  

ميددددددان السددددداعع تطوير م ددددداي "، ئاماااااد البربااااارل (11)

-15تددداريخ دخدددوي الموقدددع ،"ا ددداحع األابدددرا بددددمننور

 م.4-2009
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 ،ميددددددداكا" 28 م اي"أماكددددددع الريدددددداض تعتمددددددد م دددددداريع جديدددددددة لتعميدددددد ، يوسااااااف الحمااااااادل (12)

http://www.dammam.gov.sa/mena7mM.asp م.2010-6-28، تاريخ دخوي الموقع 

، س لبنددددددان"بيددددددرا -صدددددديرقميدددددددان  ددددددمير  -2007"م دددددداي )جددددددواحز أغددددددا خددددددان لثعمددددددارة ،م. أمياااااار  الااااااد (13)

 م.2007أبتوبر 11معثع البنا  العرب ،السنع الصالصع، العدد 

ع ، ر دال"ثيعطةيع داخد  المددن السداحدرا ع تحثيثيع لعنابر تنسيي المواقع لثمساراس ال ا"،أسامة عبد الحميد نصار (14)

 ح . بتصري البا 174 -173م ،  2001جامعع ال الرة،  ،بثيع النند ع ،ماجستير

ال درق  جريددة ،" م داي )تماثيد  الميدادين العامدع ند  مصدر .. تداريخ مدن الح ايداس اال صدص الندادرة(، داليا عادم (15)

 م.2008كونمبر 10937، العدد ادا ط

 132السدددنع 10، جريددددة األلدددرام،  م دددراعا  داليدددا  لتطويرميددددان رمسدددي (" 33)"م ددداي، د. سااامير غرياااب (16)

 .44811العدد

، تداريخ دخدوي  www.egypthistory.net، م اي "ميدان التحريدر معدالل  دنيرة اأحددا  تاري يدع".محمد أكرمم د (17)

 م.2011-7-1الموقع 

  ، يدوم ال مدي، جريددة اليدوم السدابع اي" عىن كتيعع المساب ع العالميع لت طديط اتطويرال دالرة"مهبة ئسام الدينم  (18)

 م.2010مايو 20
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&Eng. Rehab Abdel- Fattah Abdel- Aziz Mahmoud 
 

AAbbssttrraacctt::  
    The public squares of all kinds are the most important areas of strength in the optical 

configuration and architectural planning within any city, squares are considered a meeting 

point between a group of streets or secondary roads and it's not necessarily have to be for 

the movement of vehicles only. 
 

   Whereas most previous studies dealing with the analysis of the squares where (types - 

design - uses ...) and did not deal with the idea of the identity of the square that is currently 

fading Which become dealing with the square Which become dealing with the square 

without being a distinctive sign of the street as it was before, but It took architectural 

configurations such as (government buildings, hotels, shops, bridges .. .). 
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