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تحت رعاٌة السٌد المحافظ األستاذ الدكتور احمد الشعراوي محافظ 

 جامعة المنصورة -وبالتعاون مع كلٌة الهندسة  الدلهلٌة

 ٌعلن 

 جامعة المنصورة -كلٌة الهندسة -لسم الهندسة المعمارٌة 

 عن   

 مسابمة لتصمٌم بوابات مداخل محافظة الدلهلٌة 

 

ملٌون نسمة,  6تحتل محافظة الدلهلٌة المركز الرابع بالنسبة لعدد سكان مصر بأكثر من 

العصر الفرعونً  حمبة من العرٌك مركز وثالث مدن , وٌمتد تارٌخها 81وتحتوي على 

مندٌس عاصمة لمصر, مرورا الفرعونٌة التً اتخذت من  تاسعة والعشرونوخاصة االسرة ال

دٌر المدٌسة دمٌانة ببلماس,  له ٌنتمًالذي لعصر المبطً وابالحضارة الٌونانٌة والرومانٌة, 

األٌوبً ودور معركة المنصورة الشهٌرة فً تأسٌس مدٌنة المنصورة فً العصر من ثم و

 النهضةإنهاء اسطورة الحمالت الصلٌبٌة لٌس فً مصر وحدها ولكن فً الشرق كله.  ثم 

 من سماء مدٌنة المنصورة وما شهدتهفً حكم اسرة دمحم علً,  ها المحافظةالتً شهدت الكبٌرة

 .37اكبر معركة جوٌة فً التارٌخ فً حرب اكتوبر 
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ولدمت المحافظة على مدار تارٌخها رموزا فً مختلف المجاالت لٌسطعوا نجوما فً  

الذٌن سطروا اروع البطوالت على مدار  بجنودها البواسلاٌضا  وتشتهر الدلهلٌةمجاالتهم, 

 مدنها ولراها شهٌدا كل ٌوم. مدمومازالت ت مصرها تتارٌخ والحروب واألزمات التً خاض

فٌهب اراضٌها عطاءا جغرافٌا  نهر النٌل المحافظة مٌزٌبمدر ما تتمٌز الدلهلٌة تارٌخٌا, و

ٌحد الذي لبحر المتوسط الى ا باإلضافة, منحها ثمال رئٌسٌا فً تشكٌل سلة غذاء الوطن

والذي ستطل علٌه اٌضا مدٌنة المنصورة الجدٌدة والتً تُعد حلم من  ظة من الشمالالمحاف

 الترب تحمٌمه.احالم ابناءها 

حدود أخرى مع خمس محافظات,  البحر المتوسط الذي ٌحدها شماال سنجد للدلهلٌة بخالفو 

بنها , والطرٌك الدولً  -طرٌك المنصورة  أهمها مدخل المحافظة علىو, هاولهذا تتعدد مداخل

 .زلازٌكال -السنبالوٌنطرٌك  وعلىالساحلً , 

بوابات  إنشاءتصمٌم والى  ,خالل شباب المعمارٌٌن ) طالبا وخرٌجٌن(وتسعى المحافظة من 

التً تربط مدن المحافظة بالمحافظات  السرٌعة حضارٌة لمداخل للمحافظة على الطرق

ٌراه الزائر  ما وأخر ألولجهة حضارٌة اوتكون بمثابة و المجاورة , بحٌث ترمز للمحافظة

 للمحافظة.

 

 مالحظات هامة:

  المٌم  احد وأسمات المحافظة من  تستوحى الفكرة التصمٌمٌة للبوابات ٌفضل ان

 المتنوعة التً تتمتع بها.

  أخرى  سرٌعةٌراعى فً التصمٌم انه ٌمكن اعتباره نموذجا ٌمكن تكراره على طرق

 . زٌادة او نمصانا تختلف عروضها لد

  ,ها وان ٌوضح بان ٌتم وضع األبعاد على المسالط األفمٌة والواجهات والمطاعات

 االنشائً لهٌكل البوابة. االسلوب

 ختلفة.من زواٌا م للبوابة ان ٌتم ارفاق لمطات منظورٌة 

 .ان ٌتم تجهٌز غرفتً أمن على األلل على طرفً البوابة 

 مودعة على واجهتً أخرى ان ٌوضع شعار واسم المحافظة , وعبارة ترحٌبٌة و

 البوابة.

 .من الممكن ان ٌكون التصمٌم نتاج فرٌك عمل 

 .لكل مشترن )فرد/ فرٌك( الحك فً تسلٌم تصمٌم واحد كحد الصى 

  ٌراعى ان ال ٌكون التصمٌم ممتبسا من اعمال اخرى او سبك تمدٌمه فً مسابمات

اخرى وٌتحمل المشارن وحده دون ادنى مسئولٌة على ادارة المسابمة, المسئولٌة 

 المانونٌة جراء مخالفته ذلن.

  فوم-سم بحد ألصى , مثبتة على فوتو 35*  05ٌتم تسلٌم التصمٌم على لوحتٌن 

وملف االتوكاد  بالروزلٌشن االصلً مدمجة علٌها الصور المطبوعةاسطوانة إرفاق و

 .الُمشارن به او الرٌفٌت للتصمٌم

 وارسالها لنا لبل مٌعاد تسلٌم المشروع بولٍت كاف ,  المرفمة ٌرجى ملء االستمارة

  mohandfoda@gmail.comوذلن عبر البرٌد االلكترونً : 
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 طبع االستمارة وملئها وتسلٌمها مرفمة مع المشروع . ضرورة 

 

 عروض الطرق :

 متر.  50السنبالوٌن(  -) كفر صمر  .على ط عند مدخل المحافظة عرض الطرٌك 

  متر. 53مٌت غمر(  -)كفر شكرط. عرض الطرٌك عند مدخل المحافظة 

 70بلطٌم(  -الدولً الساحلً ) جمصة  ط. عرض الطرٌك عند مدخل المحافظة على 

  متر.

  ٌفترض المصمم اي من العروض السابمة لتصمٌمه الرئٌسً, مع ضرورة ان ٌتمتع

 التصمٌم بالمرونة وامكانٌة تطبٌمه على الطرق ذات العروض األخرى.

  لمزٌد من المعلومات عن المداخل ٌمكن زٌارة الموالع مٌدانٌا واالستعانة بخرائط 

Google Earth محافظة.لتحدٌد موالع حدود ال 

 

 تحكٌم المسابمة :

جامعة المنصورة -سٌموم بتحكٌم المسابمة لفٌف من كبار االساتذة بمسم العمارة 

 الختٌار افضل ثالث تصمٌمات.

 

 الجوائز :

خمسة أالف جنٌها مصرٌا , ألفضل ثالث تصمٌمات ٌتم اختبارها بإجمالً خمسة عشر 

 ألف جنٌها .

 

 مواعٌد هامة :

 56  بدء المسابمة واإلعالن عنها.  -- 5583اكتوبر 

   56  كلٌة  -استالم األعمال بممر سكرتارٌة لسم العمارة  -- 5583نوفمبر  53و

 جامعة المنصورة, من التاسعة صباحا حتى الثانٌة ظهرا. -الهندسة 

  على الصفحة  , سٌتم االعالن عن اسماء الفائزٌن5583االسبوع األول من دٌسمبر

 الرسمٌة لمحافظة الدلهلٌة, والمولع األلكترونً لكلٌة الهندسة.

  فور االعالن عن اسماء حفل تكرٌم الفائزٌن وعرض األعمال الفائزة, سٌتم تحدٌده

  الفائزٌن.
 

** لمزٌد من المعلومات واالستفسارات ٌرجى التواصل معنا على صفحة مشارٌع لتطوٌر 

 .   Facebook مصر / -مدٌنة المنصورة 

**سٌتم ابالغ المشاركٌن بالمستجدات الخاصة بالمسابمة عبر الصفحة باإلضافة الرسالها لهم 

 عبر البرٌد االلكترونً المتضمن فً استمارة التسجٌل المرسلة من لبل المشاركٌن.

 

 

 



4-4  
 

                   

    مشاركة فً مسابمة تصمٌم بوابات مداخل محافظة الدلهلٌة   .استمارة 

بالكامل باللغة  مشارن الرئٌسًال اسم
 العربٌة

  

   مؤهل المشارن الرئٌسً

   للمشارن الرئٌسً الرلم المومً

   العنوان

   التلفون / الموباٌل

   البرٌد االلكترونً

اسماء المشاركٌن االخرٌن فً حالة 
اكثر من فرد فً التصمٌم اشتران 

 وأعمارهم  ومؤهالتهم .

  

   وصف وفلسفة المشروع

   المولع المختار 

 
 تولٌع المشارن الرئٌسً

  

ر بعلبل مٌعاد تسلٌم المشروع بولٍت كاف , وذلن ** ٌرجى ملء االستمارة وارسالها لنا 

  mohandfoda@gmail.comالبرٌد االلكترونً : 

 ٌرجى طبع االستمارة وملئها وتسلٌمها مرفمة مع المشروع . **

** لمزٌد من المعلومات واالستفسارات ٌرجى التواصل معنا على صفحة مشارٌع لتطوٌر 

 .  Facebookمصر /  -مدٌنة المنصورة 

مسابمة تصمٌم بوابات مداخل 

 محافظة الدلهلٌة


