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 المعمارية لمواجيات الجمالي التذوق عمي واثره المون سيكولوجية
 بإمبابة المطار عزبة منازل واجيات عمى تطبيقاً 

The psychology of color and its effect on the aesthetic taste of architectural 

facades 

 حسن عمي محمد رشا/ د.م.أ
 2ابراىيم بدوى إبراىيم/  مصمم.د

 البحث: ممخص 
 تشكيل فن من صورىا بمختمف اإلنسانية الحياة تحوي وىي باإلنسان احتكاكا وأكثرىا وأعرقيا الفنون اىم ىي العمارة
 ابتداء المادية، وبنيتو المعماري النسق خالل من وجمالية  فنية ومتعة انتفاعا تحقق فراغات خمق بيدف والكتل األسطح

 في الجمالي التذوق آلية الى ولمتوصل ، وفراغ كتمة من بمكوناتو بالشكل وانتياء ولون مممس من بمكوناتو السطح من
 كامنة قوة من لمون لما ، المعمارية لمواجيات الجمالي التذوق في المون سيكولوجية أثر دراسة يجب المعمارية الواجيات

 في خاصة البشري والسموك المزاج عمى وسيكولوجية نفسية تأثيرات من لو ولما واألشكال التكوينات تغيير عمى وقدرة
 . التخطيط عشوائية األماكن

 :االتى التساؤل عمى االجابة في البحث مشكمة تحددت ىنا ومن
 ؟ لمستعممييا والسيكولوجي النفسي البعد يراعي بما المعمارية الواجيات في األلوان توظيف تم ىل -

 :البحث ىدف
 . المعمارية الواجيات في المون سيكولوجية أثر بدراسة الجمالي التذوق آلية الى التوصل -
 لمستعممييا ونفسي سيكولوجي بعد ذات معمارية واجيات الي وتحويميا العشوائية المنازل خمفيات كفاءة رفع -

 :االتية الدراسات عمل يجب البحث مشكمة وحل اليدف الي ولمتوصل
 . وماىيتو المون سيكولوجية عن دراسة: اولً  -
 .   والفنى الجمالي التذوق عممية دراسة -:ثانياً  -
 التحميمية الدراسة -: ثالثاً  -
 التطبيقية الدراسة -: رابعاً  -
 

Research Summary: 
 Architecture is the most important arts and the most ancient and the most 

monopolistic human and it contains human life in various forms of the art of forming surfaces 

and blocks in order to create spaces to achieve the benefit and enjoyment of artistic and 

aesthetic through the architectural and physical structure, starting from the surface with its 

components from the texture and color to the shape of its components of mass and vacuum, 

The mechanism of aesthetic taste in architectural facades The effect of color psychology on 

the aesthetic taste of architectural facades should be studied, because color has the potential 
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strength and the ability to change formations and shapes and its psychological and 

psychological effects On mood and human behavior especially in randomized planning 

places. 

Research problem  
 •  Are the colors used in the architectural facades, taking into account the 

psychological and psychological dimension of its users? 

Research Goal  
 •  To reach the mechanism of aesthetic taste to study the impact of color 

psychology in the architectural facades 

• Raising the efficiency of the backgrounds of random houses and turning them into 

architectural facades with a psychological and psychological dimension to their users 

 -: تمييد
 ولمون ، ار باستمر ألوانو تتغير لوني محيط في نعيش أننا نجد حولنا لمعالم نظرنا واذا اإلنسان، حياة من جزء المون إن

 الكآبة يثير بعضيا بينما والمرح بالبيجة اإلحساس تثير األلوان فبعض العضوية الستجابة عمى ينعكس نفسي تأثير
 . والحزن

 في المونية المعالجات ظيرت كما ، واألسقف الجدران في خاصة الفرعونية الحضارة منذ العمارة في األلوان استخدمت وقد
 واجياتيا عمى جوىري تأثير لو كان الممون الزجاج فإن القوطية العمارة في أما الرخام، لستخدام نتيجة اإلغريقية العمارة

 فالمسطحات ، معماري  مشروع أي لنجاح والواضح الظاىر المفتاح ىو فالمون الداخمية وفراغاتيا
 األفعال ردود ضمن التأثير ذلك ويظير المون، عنصر ىو بيا المحرك العنصر يكون والمريح المتناسق التأثير ذات

 تصميم في المؤثرة القوية العناصر أحد  يعد المون أدائيم، وتحسين المكان مستخدمي من أي من الطبيعية
 في األلوان ليذه النفسي األثر دراسة فإن تصميم، أي في األىمية من يعد المون ومؤثرات خصائص فيم أن كما ، العمارة
 سيمارس الذي النشاط ونوع شاغميو ونوع المعماري المبنى احتياجات دراسة ألَّن لمتصميم، الوظيفي بالجانب ترتبط اإلنسان

 مستوى وفي البشرية النفس في أثر من ليا وما الرمزية ودللتيا ومعانييا األلوان فمسفة خالل من رئيسي بشكل تتحدد كميا
 .الفرد نشاط

 . وماىيتو المون سيكولوجية عن دراسة: اوالً 
 : المون تعريف
 التأثير ذلك ىو المون إن ، منو المنعكس الضوء خالل من مادة أو عنصر في تتحدد التي القيمة بأنو المون يعرف

 معين، عنصر سطح عن المنعكس لمضوء استقبال من العين، شبكية في يحدث الذي األثر عن الناتج الفسيولوجي
 العصبي الجياز خارج وجود لو وليس إحساس إذا فيو. ممون ضوء عن أو ممونة صباغية مادة عن ناتًجا كان سواء

 .لإلنسان
 :النسان عمى واثرىا المون سيكولوجية

 يرجع و ذاتو لمشخص تبعا يتغير بشكل مباشرة غير اآلخر و مباشرة بعضيا مختمفة بإحساسات النفس عمى األلوان تؤثر
 .المون تأثير من متولدة انطباعات الي ذلك
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 األخري و وتطمئننا تريحنا بأفكار يوحي بعضيا اىتزازات عنيا ينتج إحساسات فييا فتحدث النفس عمى األلوان تؤثر
 .الكآبة و الحزن أو المرح و الفرح تعطينا أن األلوان تستطيع ىكذا و منيا نضطرب

 تظير أن تستطيع ما فيي المباشرة التأثيرات أما ، مباشرة غير أخري و مباشرة تأثيرات إلي السيكولوجية التأثيرات وتقسم
 أما ، سخونتو أو ببرودتو تشعرنا أن يمكن كما ، الثقل أو الخفة أو الحزن أو المرح بمظير عاما تكوينا تظير أو ما شيئاً 

 النطباعات و العاطفية لمترابطات مصدرىا ويرجع لألشخاص تبعا تتغير فيي المباشرة غير أو الثانوية التأثيرات
 .المون تأثير من تمقائيا المتولدة الموضوعية غير و الموضوعية

 البرودة أو بالسخونة اإلحساس - أ
 األزرق رؤية عند بالبرودة واإلحساس واألصفر والبرتقالي األحمر ألوان رؤية عند بالسخونة سيكولوجي إحساس وىو

 واألخضر

 الحزن أو بالمرح اإلحساس ـ ب
 .ديناميكية األكثر المبيجة الفاتحة األلوان عكس الحزن و الممل عمى تبعث ما عادة الغامقة األلوان

 النفس عمى تأثيره  األلوان في لون لكل ـ ج
 جاذب و مبيج فيو األصفر أما اليدوء تبعث التي األلوان من األخضر و فاألزرق آلخر لون من يختمف األلوان تأثير

 البرتقالي أما الكبيرة المسطحات في استخدامو يفضل ل و بالحزن اإلحساس يعطي األرجواني و مثير األحمر و لالنتباه
 .ومثير دافئ فيو

 لأللوان الوزني التأثير – د
 .والقائمة الساخنة األلوان من وزناً  أخف لمعين تظير الفاتحة الباردة األلوان ذات األسطح

 لأللوان المكاني التأثير ـ ىـ
 اإلحساس بالتالي و المسافة بقصر تأثيراً  تعطي الساخنة األلوان أن حين في الحيز بإتساع اإلحساس تعطي الباردة األلوان
 .الحيز بضيق

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

لون جاذب لإلنتباه ويشيع جواً من البهجة ويجب استخدامه بحذر حيث يعتبر من األلوان الساخنة 

 التى تزعج العين عند استخدامه بكثرة

 والشباب ويوحى بالحماس واالبداع ويفضل مزجه واستخدامه مع درجات لونية اخرىالنشاط لون 

العاطفة ويرتبط بالجرأة والحب والحياة، وله تؤثير محفز للشهية ، ويستخدم في اإلشارات لون 

 التحذيرية

وهو من أكثر الطبيعة النقية الساحرة ويرتبط باألمان والتفاإل والحظ والتخلص من الضغوط لون 

 األلوان المريحة للعين

 السماء والبحر ويرتبط بالهدوء والعمق والمصداقية والثقة لون 

 النبل والنفوذ والثروة ويوحى بالروحانيات وهو لون الملكية لون 
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 االنسان عمى النفسي واثرىا المون سيكولوجية يوضح(  1) شكل

 : والفنى الجمالي التذوق عممية دراسة -:ثانياً 

 ل الفني، فالتذوق. موضوع في مجسداً  الجمال إل الفن فما الجمالي، التذوق أنواع من نوع من أكثر ليس الفني التذوق
 مسبقة، معطيات إلى يحتاج أصبح وقد الفطرة، إلى يستند الذي الجمالي التذوق كرصيد اإلنسانية، النفس في لو رصيد
 لممعمومات المرء اكتساب وىو راك باإلد الفني التذوق عممية تبدأ حيث ،  التذوق عممية في بيا الستعانة المستمتع يحاول

 اعادة ثم الساسية، مكوناتو الى وتحميمو البصري المدرك بإحاطة تبدأ فالعممية ، المحيط بيذا يتعمق وفيما محيطو من
 .جديد كمي مكان في تركيبو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والجمالي الفنى التذوق لعممية المستمتع ادراك يوضح(  2) شكل

 كالسيكى يرتبط بالصالبة والثقة  وعادة يستخدم األلوان الفاتحة منه كالبيج والذهبيلون 

 يستخدم في الخلفيات لأللوان الساخنة ويرتبط بالتحفظ والجدية والتقليديةلون 

 األناقة ورمز للقوة والنفوذ ويرتبط بالشر والكآبة والعمق ويوحى بالغموض واالثارةلون 

 الطهارة والنقاء والنظافة ويستخدم كخلفية لجميع الدرجات اللونيةلون 

أن يدرك المستمتع طبيعة العمل 
 الفني

أن يدرك المستمتع مدى العالقة 
 بين قيمة العمل الفني وبين

أن يدرك المستمتع مدى التفرقة 
 بين

الفن تعبير عن الواقع وليس 
 اًل لويتسج

الفن رموز مجردة، ولكنيا 
 عمى صمة بالواقع

الفن من الناحية الوجدانية أكثر 
 تعبيرًا عن الحقيقة من الواقع

 الموضوع الذي يتناول العمل
 الفني

الخامة المستخدمة في 
 العمل الفني

الحجم الذي يخرج عميو العمل 
 الفني

الزمن الذي استغرقو الفنان 
 في إنجاز العمل الفني

العصر الذي يوجد فيو العمل 
 الفني

 التطور العممي والتغير الفني

 الجميل والفن التطبيقيالفن 

اليدوي واإلنتاج  اإلنتاج الفني
 الفني اآللي
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 :الجمالي التذوق عممية مراحل

 من حالة في الستغراق أجل من العادي التفكير عن يتوقف يجعمو و المشاىد الجمالي الموضوع يستوقف حيث:  التوقف•
 .التأمل أو المشاىدة

 األثر عدا ما إدراكو مجال من شئ كل واستبعاد تفكيره من المشاىد انتزاع عمى الجمالي الموضوع قدرة في تتمثل : العزلة•
 . الفني العمل مع حوار في ويصبح الخارجي عالمو عن المتمقي ينعزل وبيذا الجمالي الموضوع أو الفني

 . واقعي طابع وليس ظاىري طابع الجمالي الموضوع يمثل حيث  حقيقة وليس ظاىرة أمام بأننا الحساس :التصور•

 والبحث والبرىنة الستدلل عمى العمم في كما وليس المفاجيء والدراك المباشر الحدث عمى يعتمد : الحدسي الموقف•
 .العقمي

 الصادقة العاطفة وجدانية صفاتو في يحمل الذي الفنان النسان شخصية من نابع يكون : الوجداني أو العاطفي الطابع•
 .الشعور أو الوعي حالت من حالة الى الفني العمل ويعيدنا ، الحي الوجدان أو

 .عنو يبتعد أو معو يتعاطف النسان يجعل وأحاسيس ذكريات من الموضوع يثيره ما وىو :التداعي•

 المتزاج و التحاد من نوع دائما يحدث كما ، الفنى العمل في الجزئي أو الكمي بالمتزاج الذات تقوم :الوجداني التقمص•
 . اليو والستماع وتأممو تصوره في تتمثل والموضوع المشاىد بين

 -: التحميمية الدراسة -: ثالثاً 

 الواجية مفيوم

 المفاصل أىم من فيي والخارج الداخل بين الفاصل الجدار وىي لممبنى المعماري لمشكل الخارجية القشرة الواجية تمثل
 المميزة النيائية الصيغة مكونة بينيا فيما تنتظم التي والعناصر المفردات من مجموعة عمى الواجية وتحتوي المعمارية
 – المعمارية الوجيات في الوحده - اليقاع"  مراعاة يجب حيث  المعمارية الواجيات لتصميم أسس وضع ويمكن. لمواجية
 "المعماريو الواجيات في والوظيفو الشكل - اإلتزان

 : التحميمة الدراسة من نوعين استخدام تم

 المتذوق عمى المعمارية الواجيات في األلوان استخدام تأثير لرؤية األلكترونى الستبيان طريق عن راي استطالع - أ
 مما العشوائيات تطوير في استخداميا وكيفية النسان واحساس النفسية بالسيكولوجية المون وارتباط(  النسان)  الجمالي

 .والمجتمع لمبيئة العام الذوق يرفع
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 : االتية االسئمة في ينحصر االستبيان نموذج وكان

  ؟ المعمارية الواجيات في األلوان استخدام فى رأيك ىو ما 1-
o أوافق 
o الأوافق 
  أساسى؟ كمكون  المعمارية والمبانى الواجيات تصميم عند الممون  الزجاج دخول تحبذ ىل -2
o أوافق 
o الأوافق 
 بالراحة شعور وتعطى المعمارية الواجيات في استخداميا يمكن التى المونية الدرجات أنسب ىى ما نظرك وجية فى -3

 لممتذوق؟
o األسود      o األبيض  
o البنى      o األحمر 

o البنفسجي o األزرق 
o األصفر    o       األخضر  
 ؟ الواحدة المعمارية الواجية في لونية  درجة من اكثر استخدام يمكن ىل -4
o أوافق 
o الأوافق 
 ؟ اإلنسان نشاط عمى نفسياً  تأثيراً  يعطى الواجيات في المونية الدرجات استخدام ان تعتقد ىل -5
o أوافق 
o الأوافق 
 لالنسان؟ كعالج تستخدم ان ممكن األلوان ان تعتقد ىل -6
o أوافق 
o الأوافق 
 ؟ والتقاليد بالعادات يرتبط المون ىل -7
o أوافق 
o الأوافق 
 ؟ العشوائيات في األلوان استخدام يمكن ىل -8
o أوافق 
o الأوافق 
 والمتمقي؟ والمجتمع لمبيئة العام الذوق من يرفع العشوائيات في المون استخدام ىل -9
o أوافق 
o الأوافق 
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    شخص 184 حوالي الراي استطالع عمى باالجابة قام وقد
 : األول لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت

 

 : الثانى لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت

 
 : الثالث لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت
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 : الرابع لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت

 
 : الخامس لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت

 
 

 : السادس لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت
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 :السابع لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت 

 
 

 : الثامن لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت
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 : التاسع لمسؤال الرأي استطالع تحميل نتيجة وكانت

 
 % .90 تتعدي العشوائية المبانى وتجميل المعمارية الواجيات في األلوان استخدام عمى الموافقة نسبة ان نجد االستبيان نتيجة وبعد
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 االنسان عمي واثرىا المعمارية الواجيات في المون استخدام لتطور تحميمية دراسة:  ثانياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنسان عمي واثرىا المعمارية الواجيات في المون استخدام لتطور تحميمية دراسة يوضح( 1)  جدول
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 :التطبيقية الدراسة -: رابعاً 
   بإمبابة المطار عزبة منازل واجيات

 كفاءة رفع عمى العمل الحقيقية الىتمامات اولي كانت حيث ، الحجر قبل البشر بتطوير نبدء ان العصر بديييات أولي
 مؤىل البشري العنصر يكون كي  يسكنو الذي المكان وتييئة ، ونفسياً  بيئياً  بو والرتقاء بيئتو  إصالح يتم وان النسان
 ؟ عشوائي نفسة وىو النسان يبدع فكيف ،  المجتمع مسئولية لتحمل

 الي نقمو تم والذي  بالقاىرة العشوائية البؤر اىم من واحدة وىي بأمبابة المطار عزبة بمنطقة النتقال في التفكير فكان 
 بمحور الدائري الطريق ربط وبعد ، يونية 03 ثورة بعد الدولة اىتمامات أولي من وتطويرىا  اكتوبر من السادس مدينة
 السكنية القاىرة أحياء  ألفضل المالصقة وىي المطار بعزبة البداية تكون ان عمي الختيار فوقع  بالميندسين عرابي احمد
 .  القبمي الوجو قطار  شريط سوي بعض عن يفصميما ول

 عمي تقام ان في التفكير وبدء ، التكاليف مرعاة مع المنطقة كفاءة ورفع لتطوير الفنية الدراسات بعمل الينا عيد ىنا ومن
 اقامة وبعد ، ومناطقيا الجيزة لىل متنفس لتكون بارك الجيزة تسمي حديقة الي لممطار المخصصة  الرض نص مساحة
 بيوت خمفيات ىي منزل  78 الخري والواجية الحديقة سور الشارع واجية متر 03 بعرض شارع لدينا أصبح الحديقة
 بطريقة مبنية كالحة واجيات كانت حيث ، الماضي القرن من الخمسينات نياية من عشوائية بطريقة إقيمت ومنازل
 .  البناء طريقة وحتي  والعروض الرتفاعات حيث من شئ كل في عشوائية

       

      
 بإمبابة المطار عزبة بمنطقة لمعشوائيات متفرقة صور يوضح(  7) شكل

 
 بإمبابة المطار عزبة بمنطقة لمعشوائيات مجمع شكل يوضح(  8) شكل
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  بإمبابة المطار عزبة منطقة لعشوائات المونية المعالجات لعمل اتبع الذي العممي المنيج

  والدراسة الفحص مرحمة: أوال
 مع المخاطبات وكذا لممبانى  تصميمية اسكتشات وعمل التنفيذية الرسومات وتحديد لممنطقة ميدانية دراسة عمل تم حيث
 . تنفيذىا يتم سوف التى األلوان لمجموعة الجمالية اذواقيم لمعرفة المناطق سكان

 
 بإمبابة المطار عزبة بمنطقة العشوائيات لتجميل مبدئي اسكتش يوضح(  9) شكل

 انسبيا إلختيار الفنية التصميمات عمل مرحمة: ثانياً 
 الحديث الفن لمدارس التجريدي الفنى الفكر تتبع المبانى لواجيات المونية لممعالجات التصميمية الفكار بعض عمل تم

 ليم وتعطى المنطقة سكان لحماية تيدف المعمارية لمواجيات ببوابات سور وعمل المصرية البيئة مع تتناسب وبالوان
 . الخصوصية

 
 العشوائيات لتجميل األولى التصميمية الفكرة يوضح(  10) شكل

 
 العشوائيات لتجميل الثانية التصميمية الفكرة يوضح(  11) شكل

 

 
 السور اضافة وعند السور بدون العشوائيات لتجميل  الثالثة التصميمية الفكرة يوضح(  12) شكل
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 العشوائيات لتجميل  التصميمية الفكرة اجزاء بعض يوضح(  13) شكل

 
 العشوائيات لتجميل  الرابعة التصميمية الفكرة يوضح(  14) شكل

 
 المون عينات واختبار الفحص لنتائج التحميل مرحمة: ثالثاً 
 لسور المواجية المنازل خمفيات عمي الحديثة الفنية المدارس تتبع ىندسية بتصميات المونية المعالجات من العديد عمل تم

 لصعوبة نظرا ، كفنانين لنا مرضية غير كانت النتيجة أن غير ، عقود طوال المتراكمة التربة من معالجتيا بعد الحديقة
 . البناء عشوائية نتيجة والنتوءات الفراغات في بالمون والتشكيل الفنية المعالجة

 
 المونية المعالجات عمل واثناء قبل المبنى وشكل العشوائيات لتجميل  عمييا االختيار وقع التى التصميمية الفكرة يوضح(  15) شكل
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 التنفيذ مرحمة: رابعاً 

 عشوائي مبنى 78 لحوالي المنشآت كفاءة ورفع المعالجة خطة في تعديل لعمل ، لممشروع واإلستشاري المالك مراجعة تم 
ضافة المقصف الزجاجي الصوف شعيرات مع أسمنتية معالجة عمل وتم ،  الخمطة الي أسيتات فينيل البولي مادة وا 

 الرواسب لزالة بالمياة غسميا بعد  البيوت لخمفية مس عمل وتم ، والمقصف المفري جالس والفيبر والرمال األسمنية
 تقسيميا خالل من عمييا التصميم توقيع بدء ثم  أيام 4 لمدة وتركيا ، الواجية  لسطح تسوية عمل ثم ، عمييا من الترابية

 والعناصر لمخامة المقوية العناصر بعض الكيميائية تركيبتيا الي أضيف والذي ، باللوان تغطي تشكيمة مساحات الي
 طبقاً  متربة بيئة في المنازل خمفيات عمي خارجية وتشكيمية لونية كعناصر أستخداميا طبيعة مع لتتناسب بيا الممونة

 . المعد الفني لمتصميم

 من والتمكن عمييا الثاني المون توقيع لنا يتثني كي الجفاف تمام لنضمن اليوم في واحد لون نضع بأن يتم العمل وكان
 ثم ، بالكامل الخمفيات تموين من النتياء تم الي وىكذا ، البعض ببعضيا اللوان اختالط وعدم الخطية العالقات تحرير
 .عمييا األمطار تأثير وعدم عمييا المحافظة لنضمن عازلة بمادة بالكامل الخمفيات تمك رش خالل من المون تثبيت مرحمة
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 بإمبابة المطار عزبة مبانى واجيات عمى المونية المعالجات تنفيذ لمراحل صور يوضح(  16) شكل

 

 
 

 
 عمييا المونية المعالجات تنفيذ بعد المطار عزبة لعشوائيات النيائي الشكل يوضح(  17) شكل
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 -: النتائج

 المتمقي عمى المعمارية الواجيات في المون سيكولوجية أثر بدراسة  النسان لدى الجمالي التذوق آلية الى التوصل تم •
 . وحسياً  نفسياً  عميو المؤثرة األلوان انسب وتحديد

 ادى مما المتذوق ونفسية سيكولوجية عمى واثر الحضارات من بالعديد مر المعمارية الواجيات في اللوان استخدام ان •
 . درجاتيا بكل لاللوان استخدامو في وابداعو فكره تطور الي

 خالل من لمستعممييا ونفسي سيكولوجي بعد ذات معمارية واجيات الي وتحويميا العشوائية المنازل خمفيات كفاءة رفع •
 . بإمبابة المطار عزبة بمنطقة العشوائية المبانى واجيات عمى المختمفة المونية المعالجات تطبيق

 . العشوائية منطقتو تطوير بعد بو المحيطة البيئة مع وتعاممو اسموبو وتغير العشوائيات بتمك القاطن الفرد بسموك اإلرتقاء •

 -: التوصيات

 .تأىيميا لسبل والبحوث الدراسات واجراء ، بالمدن الحضارية بالمناطق المحيطة العشوائية المناطق حصر •

عادة بالعشوائيات الىتمام •  بما لممصمم اإلبداعي الفكر من بالستفادة  المبتكرة التصميمية الحمول بدراسة تجميميا وا 
 .  معيشتيم وطريقة ساكنييا متطمبات مع يناسب

 فى عام بشكل العمرانى والتخطيط والفنون اليندسة كميات مع والجنائية الجتماعية البحوث دراسات مركز اشتراك •
 . العشوائيات لتطوير المبدئية الدراسات

 -: المراجع

.  اليندسة كمية.  دكتوراه رسالة"  المعماري الطابع عمى الزجاجية العمارة نأثير"  مصطفى السميع عبد نثيمة •
   3330 القاىرة جامعة

• http://www.archdaily.com/889570/imi-international-management-institute-kolkata-
abin-design-studio 

 


