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 نقابة المهندسين
 التنوير واألشعاع الحضاري

 
 قال هللا تعالى:

 114 سورة طه: آيه﴾َوقُل َربِّ ِزدني ِعلًما       ﴿85سورة األسراء: آيه  ﴾َوما أوتيُتم ِمَن الِعلِم إِّال َقليًال             ﴿

ا َال ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمًال إ            ﴿  76سورة يوسف: آيه  ﴾َوَفوَق ُكلِّ ذي ِعلٍم َعليمٌ ﴿ 30 سورة الكهف: آيه﴾نَّ
ِه َعلَْيَك َعِظيًما            ﴿  113سورة النساء:آيه ﴾َوَعلََّمَك َما لَْم َتُكن َتْعلَُم َوَكاَن َفْضُل اللـَّ

َه َعِزيٌز َغفُورٌ             ﴿ َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء إِنَّ اللـَّ َما َيْخَشى اللـَّ  28 سورة فاطر: آيه﴾إِنَّ

ُر أُولُو اْألَْلَبابِ             ﴿ َما َيَتَذكَّ  9 سورة الزمر: آيه﴾قُْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن َال َيْعلَُموَن إِنَّ
ُه ِبَما َتْعَملُوَن َخِبيرٌ             ﴿ ُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللـَّ  11 سورة المجادلة: آيه﴾َيْرَفِع اللـَّ

ُئُكم ِبما ُكنُتم َتعَملونَ             ﴿ ُه َعَملَُكم َوَرسولُُه َوالُمؤِمنوَن َوَسُتَرّدوَن إِلى عالِِم الَغيِب َوالشَّهاَدِة َفُيَنبِّ  105 سورة التوبة: آيه﴾َوقُِل اعَملوا َفَسَيَرى اللـَّ

 قال الرسول علية الصالة والسالم:
  "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إلى الجنة           "
ِ َحتَّى َيْرِجعَ           "  " َمْن َخَرَج فِي َطلَِب اْلِعْلِم َفُهَو فِي َسِبيِل هللاَّ
 "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار          "
  أن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنة"            "

 
 

 نقابة المهندسين                               
نقابة المهندسين ..هي جزء من مصر .. عبقريه في مكانها ومكانتها .. عبقريه في دورها وتاريخها ..حبانا هللا  •

 بها فال يجب أن نفرط في فرص تطويرها وتنميتها.. وجعلها نموزجا في تراثها المعماري وقيمتها الحضاريه.
 نقابة المهندسين .. رأس رمح للتنمية الشاملة.. في أنحاء مصر"الرائده في محيطها اإلقليمي علي مر العصور..  •

ملتقي األديان السماويه.. معبر األنبياء..مهد الحضارة..منبع الفنون.. بهاء العمارة.. عبقرية المكان.. مركز العالم 
..همزة الوصل بين قاراتة القديمة..مشعل الحرية في أفريقيا..بلد النيل..أرض الفيروز..وقناة السويس..مصر 

 األزهر والكنيسة.. مصر العربيه واألفريقيه واإلسالمية والمتوسطية .. درة العالم .. محط أنظارالجميع" .
 25"..مره عندما ثار ضد الفساد واستبداد الفرد في30-25نقابة المهندسين .. آن لنا بعد ثورتين عظيمتين" •

 يونيو..فما ثار عليه الشعب ال مكان له في 30يناير.. ومره آخرى عند رفض طغيان فئه باسم الدين في 
 المستقبل.."آن لنا نحلم أن تكون دار للحرية يفتخرويعتزبها. كل المهندسين" 

نقابة المهندسين .. آن لنا أن نجعل منها مركز للتنوير واإلشعاع الحضاري ..ومركز عالمي للهندسة.. والفكر  •
 والثقافه والفن واإلبداع ..واإلبتكارواإلختراع ..وتنمية المجتمع وتضم المراكز اآلتيه:

   مركز للتدريب الهندسي بجميع التخصصات والحاسب اآللى واللغات. -
  مركز اإلبتكار واإلختراع وتنمية المجتمع. -
 مركز أللتقاء علماء المهندسين من الداخل والخارج وربطهم بأجهزة الدولة لتنفيذ إختراعتهم. -
 مركز إللتقاءالفكر والثقافه والفن واإلبداع من خالل المسرح والسينما والمكتبة. -
 مركز إلجتماعات رجال األعمال المهندسين (الصناعة-التشيد والبناء-التجارة...إلخ). -
  مركز جذب شباب المهندسين وطالب كليات الهندسة والفنون- لتكون جزء من حياتهم اليومية.                                                 -
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نقابة المهندسين ..ليست مشروع لترميم المبني فقط.. بل لتحويله إلى مشروع تنويري و حضاري متكامل.. يوفر  •
فرصاً هائلة للتنمية بعد عمل دراسات الجدوي الفنية واالقتصادية  للمشاريع .. القوميه.. العمالقة .. المصرية 

 والعربية واألفريقية واإلسالمية والمتوسطية .. كاألمثلة التالية:
 توليد الكهرباء من الطاقة (الشمسية -الحرارية- الرياح- النووية- القمامة..إلخ) •
 تحلية مياة البحر بأقل تكلفةبعد عمل األبحاث ودراسات الجدوى. •
 سد النهضة ومدى تأثيره على مصر(حياة أو موت). •
  مياه لمصر".3 مليار متر100ربط نهر الكونغو(المهدر مياه في المحيط الهادي) ..  بنهر النيل " يوفر •
  حاليب وشالتين- الدلتا- قناة قنا" سفاجا-القصير- تنمية أقاليم مصر (سيناء - الغربي- المثلث الذهبي" •

 السويس - الصعيد- جنوب أسوان- الساحل الشمالي- ساحل البحر األحمر ..إلخ).
 إستكمال مشروع توشكي علي النحو التالي: •

 إنشاء محافظه جديدة تضم "شرق العوينات.. توشكي .. درب األربعين". -
 إستكمال الخدمات في كامل المحافظه الجديدة. -
  مليون مواطن .. إعطاء شقة لكل مواطن وأسرته مجاناً .2إنشاء مناطق سكنيه لجلب  -
 إنشاء مناطق صناعيه "مسالخ - صناعة اللحوم - التصنيع الزراعي ..إلخ". -
  مصنع في مجاالت التصنيع الزراعي بكافة أشكاله.800إنشاء ماال يقل عن  -
زراعة المحاصيل المالئمه للمناخ الحار .. "زراعة تقاوي وبذور منتقاه .. زراعة الدخان"   -

 والتصدير إلفريقيا بدالً من اإلستيراد منها كما كان يتم سابقأً .
 زراعة غابات شجريه وأشجار التوت والجاتروفا باألعتماد علي مياه الصرف الصحي المعالج. -
عمل شركات مساهمه زراعيه "تعاونيات" للشباب لتكن حصة كالً منهما عشر فدادين ..  -

 ألستصالح وأستزراع األراضي.
 إستكمال المطار القائم وعمل مدن إنتاجيه حوله.. لجذب المستثمرين للمحافظه الجديدة. -

 ممر التنمية من البحر المتوسط الى جنوب افريقيا. •
مركز إقليمي للسكة الحديد بالسويس لربط مصر بالدول العربية واألفريقية واإلسالمية والمتوسطية  •

 واالوربية واألسيوية.
تطوير شبكة الطرق والكبارى بجميع أنحاء مصر والقاهره الكبرى والمدن لمنع الحوادث لتواكب النظم  •

 العالميه في التخطيط والتنفيذ.
 تطوير السكك الحديديه والمواني إلستيعاب حركة البضائع والنقل و لتواكيب النظم العالمية في التخطيط. •
حل مشاكل المرور في المدن المزدحمه  القاهره الكبرى .. األسكندريه .. المنصوره ..إنشاء المترو  •

 المعلق ومترو األنفاق .. دعم موصالت النقل الجماعي.
إعادة حفر قناة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنة.. من القاهره (الفسطاط) إلى خليخ  •

السويس (العين السخنة)إلقامة القاهرة اإلداريه والمجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية.. والطرق 
 والكبارى والقطار.. إلستخدامها في التجاره بين مصر ودول العالم. 

 تطوير التعليم الهندسي .. ومهنة الهندسة .. لترقي إلي المستوى العالمي الالئق بالمهندس. •
تطوير ودعم التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بالمصانع المصرية العربيه واألقريقية واإلسالمية  •

 والمتوسطية والعالمية (ألمانيا- اليابان- كوريا-الصين- أوربا- أمريكا...إلخ) 
اإلستعانه بالبحوث والدراسات العلمية التي تمت دراستها من قبل علماء مصر في كافة المجاالت  •

الهندسية والعلمية الموجودة في المجالس القوميه المتخصصه - بنك األفكار بمجلس الوزراء - مراكز 
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 مراكز البحوث بالجامعات المصريه"القاهره-عين شمس-–البحوث التابعة لوزارة البحث العلمي 
 اإلسكندريه - حلوان - المنصورة..إلخ" لتنمية مصر العربية واألفريقية واإلسالميه والمتوسطية.

 تصنيع الخامات الطبيعية التى حبانا هللا بها(فوسفات-شرائح السيلكون-الرخام والجرانيت..إلخ). •
انشاء الغابات الشجرية فى الطريق الصحراوى للمحافظات اعتمادا على مياه  الصرف الصحى المعالجة  •

.. للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى والمجارى 
 المائية .. واالستفادة من الغابات فى الحصول على األتى :

  اسمدة عضوية ) .– اخشاب –منتجات متنوعة ( طاقة  -
 حماية االراضى المهددة من عوامل التعرية . -
 الحفاظ على الكسبان الرملية وحماية المناطق السكنية . -
 استغالل مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعة وهى تمثل عشر حصة مصر من مياه النيل. -

الحفاظ علي المياه والهواء من التلوث .. إزالة العشوائيات "المباني .. األعالنات .. مواقف النقل الجاعي  •
 ...ألخ" وتنفيذها طبقاً للنظم العالميه الحديثه.

 أعيدوا للشعب المصري قدرته علي تذوق الفنون الراقية وأستلهام معانيها  وتحقيق أهدافها األتية:-  •
تجديد الخطاب الديني يجب أن يكون جزء من حركة تنويريه شامله .. التقتصر علي الجانب  -

 األخالقي والقيمي .. إنما تستهدف اإلرتقاء بالذوق المصري العام.
تشارك فيها كافة المرافق الثقافية القومية والخاصة.. فكتابي مصر وأدبأوها .. وشعراؤها ..  -

وصحفيوها وإعالميوها .. وفنانوها ومبدعوها .. مدعون جميعاً للمساهمه الفاعله .. الجاده 
 والموضوعيه .. في هذه الحركة التنوريه .. ألعاده إحياء الهويه الثقافيه المصريه .

 برفضها الفطري للتعصب .. وكرها الطبيعي لإلرهاب .. بحبها للتسامح .. وبقبولها لألخر. -
فمصر قديمه قدم التاريخ .. كانت وستظل بأذن هللا باقيه خالده .. إنها عائده المحاله لدورها ومكانتها  -

 في المنطقه .. فهذا قدرها .. وهذه رسالتها .. تفرضها مقاومتها التاريخية والبشرية.
 الجنه هي بالدنا      وجهنم هي حدودنا -

 اللي يخطيها راح يهلك فيها    ويدوق الموت علي إيدنا 
 هنعيش ونشوف مصر سعيده   نعيش ونشوف دنيا جديده

 وكفاحنا يكون بكره قصيده     توصف أيام ثوره مجيده
 دافع عن شمس الحريه         عن شرف الرايه المصريه

 وشعوب األمه العربيه          إنت وهي وحده قويه
 إعادة أراضي و مصانع  ومزارع  وفنادق .. مصر المنهوبه. •
 السياحه الفرعونيه: •

 ربط المتحف المصري بمنطقة األهرامات "أكبر وأعظم متحف في التاريخ" .. -
  ومتحف التحرير .. ومتحف الفسطاط .. بالمناطق األثريه باألقصر.

 إنشاء "طرق وكباري - مترو األنفاق ومترو المعلق - أسطول نهري - مطارات ..إلخ". -
 إزالة العشوائيات حول المتاحف واألثار .. وإعادة تخطيطها طبقاً للمواصفات العالمية. -
 إنشاء مخيامات حديثة لمبيت السياح يوم واحد حول األثار مثل" مخيامات عرفه ومنا ومزدلفه". -

 السياحه الدينيه لمصر الحضارات المتعاقبه (الفرعونيه .. القبطيه .. اإلسالميه): •
 األنبياء والرسل .. العائله المقدسه .. آل البيت. -
  ضريح للمسيحين" 840 ضريح للمسلمين و840أولياء هللا الصالحين والقدسين"مصر بها  -
 يقام لمعظمهم موالد وأحتفاالت .. يحضرها المسلمين والمسيحين معاً . -
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ساهمت مصر في الثقافه العربيه والفكر األسالمي ممثله في إنشاء أول"مؤسسه األزهر الشريف"  -
 للعلوم الدنيه .. منذ مايزيد عن ألف عام.

 .. إلعطاء كافة المعلومات التي يطلبها المستفسر عن مسارالعائله الكاتدرائيهأنشأت مصر -
 المقدسه "مبارك شعبي مصر" .. لكل دول العالم .. منذ مايزيد عن ألفين عام.

 من أرضنا هل اإليمان والدين  عيسى ومحمد ثورتين خالدين. -
 والعلم ثورة ومن هنا قامت       والفن والحريه والتمدين.

 ثوار نهزك ياتاريخ تنطلق       نحكم عليك يامستحيل تتخلق.
 السياحة الثقافيه والفنيه واألادبيه: •

دار االبرا - مكتبة االسكندرية - المكتبات العامه - قصور الثقافة - مكتبات" األدباء .. الفنانين  -
  القانون ..إلخ " – السياسه واألقتصاد– الطب –الشعراء.. المفكرين" العظماء.. العلماء "الهندسه 

  الحدائق العامه".– الجامعات – قصور الثقافه – األقاليم –المسارح "القوميه والخاصه  -
المراكز الثقافيه المصريه .. الروسيه .. األمريكيه .. األنجليزيه  .. اليابنيه .. الكوريه .. الصنيه  -

  حلوان " .. الصالونات األدبيه والشعريه.–.. معاهد إعداد القاده " العجوزه 
  العلميين .. إلخ".– التجاريين – األطباء – المحاميين – الصحفيين –نقابات  " المهندسين  -

 إعادة هيكلة جهاز الشرطه: •

َمَراتِ  َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَ  ﴿                                          قال هللا تعالى:  126سورة البقره: آيه ﴾َذا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثَّ

التعني تسريح الجميع .. بل مجموعة .. األستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات .. التي  -
 تهدف إلي تخفيض التكاليف ورفع الكفائه.

 اليحتاج إلي تخفيض العماله .. بل إدارة العماله الفائضه. -
األعتماد علي أفراد ذو خبره مكتسبه يتم تدريبهم "ضباط وأفراد جيش سابقين .. خريجو كليات  -

التجاره والحقوق واألقتصاد والسياحه والفنادق .. للعمل في شرطة التهريب الضريبي والجمركي 
 والجوازات والمرور".

 إنشاء كلية "ضباظ شرطه .. أمناء شرطه" في جنوب الوادي. -
 إنشاء جهاز خاريجي للرقابه علي جهاز الشرطه .. غير تابع لوزير الداخليه. -

تطوير وصيانة األجهزه الطبيه .. في المستشفيات .. المراكز الطبيه .. التأمين الصحي .. كلية طب  •
بالجامعات .. ودعم وتطوير دراسات األجهزه الطبيه .. وجعلها ماده أساسيه في التدريس .. في كليات 

 الطب .. العالج الطبيعي .. ومعاهد ومدارس التمريض.
 التأمين الصحي الشامل .. لكل أفراد "الشعب المصري". •
 ".airportcitiesتطوير المطارات .. وإنشاء مدن إنتاجيه متكامله حولها "ِ •

 
 

 مكونـــات مـــبني النقابـــة                               
 ربط سقف المسرح بالدور الرابع والخامس والسادس والسابع بهيكل حديد وزجاج بمبني النقابة. •
 .coffee shop سقف المسرح: مكتبة عامه ومنفذ بيع الكتب الحديثه و •
 الدور السادس: مركز تدريب هندسي بكافة التخصصات وعلوم الحاسب اآللي واللغات .  •
 الدور السابع : مركز لإلبداع واإلبتكار واإلختراع. •
 مبني الرعاية الصحية بالجزء األيمن من مبني المسرح ومدخلة من شارع الجالء ،المكون من : •

 مركز إجراءات الرعاية الصحيه المستدامة. •
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 عيون-أنف وأذن وحنجره ..إلخ) واشعة وتحاليل.–مركز طبي (عيادات باطنة -اسنان -عظام  •
 صيدليه بالدور األرضي بجوار المدخل. •

األرض الفضاء بجوار المبنى : مجمع مطاعم ومطعم في جزء من البدروم وسوق تجاري مصغر (كمبيوتر -  •
 موبيل-  صحف ومجالت- ميني ماركت ...إلخ). 

 البدروم: صالة متعدده األغراض (عقود قران- أعياد ميالد-إمتداد لمجمع المطاعم والسوق المصغر).  •
 المسرح و مجمع السينمات: وهو ثاني أكبر مسرح بمصر بعد دار األوبرا واستخداماته كاآلتي: •

 مركز محاضرات وندوات هندسية لعلماء مصر بالداخل والخارج  . •
 مركز للندوات والمؤتمرات للدرسات الهندسية والعلمية واالقتصادية للمشاريع القومية  . •
 مركز تنويري وثقافي وفكري ومسرحي وفني وأبداعي مثل(مكتبة األسكندريه وداراألوبرا معهد القادة). •

 األدوار من األرضي حتي الخامس كما هي مع عمل االّتي: •
 إعادة توزيع األنشطة واألستخدامات دون االخالل بحقوق الجميع (عدم إلغاء نشاط أوعماله). •
 االستغالل األمثل للمساحات المتاحة بعمل التصميمات الداخلية الحديثة.  •
 عدم المساس بجوهر المبني إنشائيا والحوائط المقامة. •
 استحداث مصاعد وسلم ودرجات- للتنقل في المبني أفقيا ورأسيا بيسر وسهوله.  •
 نقل إتحاد المهندسين العرب بأحد األدوار ووضع مكانه التأمينات والمعاشات لكبار السن .  •
 تسكين المجلدات والملفات بالكمبيوتر(التأمينات والمعاشات والرعايه الصحية..إلخ) . •

 اإلنشائية -الوجهات- كهرباء-صحي- تكيف-إنذار وإطفاء حريق -شبكات الكمبيوتر- –التفاصيل "المعمارية  •
 الديكور الداخلي - الفرش...إلخ".. سيتم تصميمها أثناء تسويق وتنفيذ المبنى.

 
 

 المكتبة ومراكز التدريب واألختراع  
تم تصميم سقف المكتبة ومركز التدريب واألختراع ذات أحمال خفيفة مبتكرة بالحديد والزجاج المكون من  •

طبقتين تتضمن خاليا شمسية مولدة للطاقة وتتداخل مع الطاقة المثبتة على الهيكل  المعدني للوجهات.. ثم توزيع 
 الكهرباء التي تولده على كافة مكونات المبنى.  

 .الدورالرابع والسادس والسابع (المكتبة ومركز التدريب واألختراع) في منطقة واحدة •
المكتبة ليست مشروع لرص الكتب بل لكيفية وضع القارئ وتهيئتة نفسيا لكي يتفاعل مع المكان سواء في  •

 التي تهيئ المكان المناسب للقارئ coffee shopتصميم الفرش وسهولة إيجاد المعلومة باألضافة لوجود 
 وإستقبال المعلومة.

مراكز التدريب (الهندسة-الكمبيوتر-اللغات) في مستوى مراكز التدريب (البريطاني واألمريكي والروسي -  •
Yat.وربطها بالمكتبة وتكامل الخدمات بينهما ووجود مدربين مهره ذو كفائه عالية ..( 

إتمام العملية التثقفية للمكان وكذلك وضع المهندس في نفس األجواء الخاصة بالمكان كأتمام بحث معين ليبقي  •
 مترابطا  ذهنياً ويوفرالوقت والجهد .

ورش العمل وهو المكان الذي ينهي عنده المهندس لتحويل مراحل تلقي المعلومات والثقافة واألبحاث الى  •
 مخترع يمكن عمل منتج قابل للبيع والتسويق .

تتبني النقابة الفكره واألختراع مع الحماية الفكرية للمهندس المخترع ... بتوفير كافة اإلمكانيات االزمة للتنفيذ  •
 وظهور المنتج والتسويق لة مع نسبة عائد ربح للنقابة .

تتبني النقابة العلماء والمهندسين وطالب كليات الهندسة المخترعين لتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة  لتنفيذ  •
 إختراعتهم وظهور المنتج والتسويق لهم مع نسبة عائد للنقابة. 
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 الوجهات األمامية والجانبية والخلفية  
 

تحكي وتحاكي تاريخ المبني وعبقرية مكانها ومكانتها منذ إنشائها  حتى اآلن وهي إستمرارية الخط الزمني  •
 للطراز القديم مع تفعيلة باإلتجاهات التصميمة الحديثة وهي كما يلي :

إبراز الجزء الطرازي  االقوى من المبنى وإضافة خطوط إستكماليه مستحدثة للجزء اآلخر لتفعيل  •
 إستمرارية هذا الخط الزمني .

 تقديم مبنى يحافظ على الطاقة وصديق للبيئة .  •
 وضع شرائح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء وإلضافة منظر جمالي للوجهات. •
 التأكيد على عدم المحافظة على الطراز القائم حاليا ألنة ال يمت للطراز الإلسالمي بأى صلة. •

 
 

 نبذه عن األعمال الحديديه بمبني النقابة
  25سورة الحديد:آية ﴾ َوأَنَزْلَنا اْلَحِديَد فِيِه َبأٌْس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ ﴿                قال هللا تعالى:

 لم يكن الحديد مادة أساسية في البناء قبل إكتشاف الحديد المصبوب الذي جعل من تطويع الحديد مادة وتشكيلة  •
 على نطاق واسع يؤدي كل األغراض المناطة به، وليصنع "حضارة الحديد والفوالذ"التي نعيشها حالياً . 

فمع الوقت ومع التوسع في أشكال الحديد أكتشفنا مايمكن أن له هذه التقنية "المطوعة"فهي تقنية ال تضع حدوداً  •
 لإلبداع التي التنتهى.

 "ومنافع للناس" التي أكد عليها الخالق سبحانه وتعالى ليضف مساحات وظيفية مستقبلية يؤديها الحديد. •
 لهذا نسطيع أن نستمتع بفكرة التكوين البصري الشبكى الذي يعطى إحساسأً زخرفيا يتباين مع الشرائح المعدينة  •

 االليكوبوند "البلوميرات".
 ومن المعروف أن الحديد قابل للتشكيل مما يعني أنه يمكن أن يتمدد وأن يتقبل التمديدات الجديدة المالصقه له  •

دون ان يتسبب ذلك في تفكيك المباني القائمة وفي هذا تحقيق لفكرة األستدامة التى تنادي بالتقليل في استخدام 
 المصادر الموجودة على األرض.

ومن حيث التصميم المعماري فقد ساعدنا الحديد على مرونة التصاميم والتوزيعات التي يمكن تعديلها وإعادة  •
 استعمال المباني إذا ما إقتضت الحاجه. 

وقد ساعدنا الحديد على استخدامه كأسقف بحيث يمكن تقليص عدد األعمدة التى تحمل األسقف من خالل اسقف  •
 مكونة من شبكات من الحديد ثالثية األبعاد ذات البحور الكبيرة.

إنه الحديد الذي فية منافع للناس ذو البأس الشديد اللين والمرن والمطاوع والقابل للتشكيل حضارة الحديد التي  •
 نعيشها حالياً تعبر عن عصر صار يتشكل بسرعة ويتوقع أن يستمر بأذن اللة لفتح آفاقاً غير مسبوقة للعمارة. 

إم بي بهدف التقليل من وزن 980في مجال زيادت  القدرات اإلنشائية للحديد أمكن إنتاج حديد يبلغ حد مرونتة  •
الوحدات المعدنية والجسور وتقنيات الحديد تفتح مجاالت غيرمسبوقة تجعل من العمارة فعل تقني غير متوقع 

 وعندما نقول "غير متوقع" فنحن نعني هذه الكلمة.
إذ أن إمكانية تطويع الحديد تفتح آفاقاً شكالنية وبصرية اليمكن التكهن بها مع إمكانية جعلها ثرية وبصرية ذات  •

 تأثير زخرفي ولوني .
 صداقة هذه المادة للبيئة "بأسها الشديد "التي تجعل في العمارة قابلة للحياة الدائمه مع إمكانية تطوير مباني دائمة  •

 ومستديمة وذات حس جمالى عالى ومن مميزات الحديد:
 التجاوب مع البيئة في مجال البناء. •
 مادة الحديد أقل ضراراً من غيرها على البيئة والطبيعة كونها مادة طبيعية. •
 التصنيع المسبق لمنتجت الحديد يساعد على سرعة إنجاز المباني. •
 ال يسبب مواقع تنفيذ المباني الحديديه إزعاجاً صوتياً وعادًة ماتكون أكثر نظافة. •

 تنفيذ مبني النقابة
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 التسويق في مرحلة تنفيذ تطوير المبنى. •
 الرعاه الرسمين :المسئول عن تنفيذ الوحدات الرئيسيه للمبنى. •
 تحت رعاية     :المساهمة (في الحمالت اإلعالنية - تنفيذ وحدات المبنى- مقابل دفع مادي). •
 األدوات المستخدمة في التسويق: •

 الحمالت األعالنية في األشهار عن األدوات المستخدمة (االعالنات الداخليه والخارجية) -
 نقابة المهندسين ليصبح متوافق مع المعايير القياسية المستخدمة في الدعاية  website تطوير  -

 واالعالن طبقا لقوانين األنترنت .
-social media:-FaceBook-Twitter-Google-MySpaceمواقع التواصل األجتماعي  -

Pink-Yahoo-Hotmail –Microsoft chat.  
 اعالنات المديا : تلفزيون- راديو-إعالنات الطرق-إعالنات داخل النقابة. -
 ). VIP:(العادية- خاصةinvitationالدعوة  -

 األدوات المستخدمة في األعالنات: •
سيتم استخدامها كدعاية وإعالن للرعاة الرسمين في تنفيذ تطوير المبنى ويتم الكتابة في االعالنات  -

 عن موعد إفتتاح مؤتمر االنتهاء من تطوير نقابة المهندسين .
 التسويق المستدام : •

 الدورات التدريبية :الكورسات العملية واالتفاق مع المدربين والمصميمين والمطورين . •
 المطاعم والكفيهات: تأجير مناطق محددة خصصت لتأجير مطاعم وكفيهات مشهورة.  •
 انشاء شركة استضافة مواقع وتطوير ويب وجرافيكس  •
 يونيبول : اعالنات خارجية ( مساحة اعالنية )، اعالنات المديا ( داخل النقابة ). •

 عرض مجسم المبني والمساقط األفقية علي الشركات والمؤسسات والمصانع الهندسيه لتنفيذه.  •
 تقسيم لجنة تطوير النقابة الي مجموعات لمقابلة الشركات والمؤسسات والمصانع للتنفيذ واألشراف.  •
 عدم تحميل النقابة اى أعباء مالية للتطوير قدراإلمكان.  •
 يتم التنفيذ في وجود العاملين والموظفين لعدم وجود عوائق كما يتضح من آلتي:  •

 معظم االعمال تركيبات (الوجهات - األسقف الحديدية والزجاج). •
 عدم المساس بالمبني إنشائياوعمل الترميمات والدهانات وتركيب السراميك والرخام باللصق.    •
  االستغالل األمثل للمساحات المتاحه بعمل المكاتب الحديثه التي تستوعب جميع العاملين. •
 مجمع مطاعم وسوق تجارى مصغر وهو خارج المبنى.  •
 ترميمات المسرح والرعاية الصحية والمركز الطبي والصيدلية وهى خارج المبني. •

 
 

 إدارة مبني النقابه
 مدير إداره متخصص ذوخبره وموهبه علمية وعملية وإدارية لكل وحدة من المبني. •
 العاملين بالمبني بعد إعادة تدريبهم وتأهيلهم للوحدات المستحدثة . •
مجموعة ذو موهبه في التسويق وفي الدعايه ومسئوله عن مواقع التواصل اإلجتماعي مجموعة ذو موهبة  •

  للنقابه. websit وخبره في تطوير صفحة 
 شخص ذو موهبه علمية وعملية وإدارية من كل لجنة من اللجان المشكلة لإلشراف على المبني. •

 
 

 عبقرية المكان
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 تصميمة المنفرد عالمة مميزة وبه عناصر الجذب األتيه: •
 مسرح و مجمع سينمات.. وقاعات للمحضرات. •
 مجمع مطاعم وسوق تجاري متكامل. •
 .coffee shop مكتبة ومركز بيع الكتب الحديثة و •

 مركز تدريب هندسي بكافة التخصصات وعلوم الحاسب اآللي واللغات. •
 مركز لإلبداع واإلبتكار واإلختراع •
 نقطة إلتقاء مهندسي مصرلوجوده: •

 في قلب القاهره الكبرى •
 بجوارسكك حديد مصر.  •
 بجوارمحطة أتوبيسات مصر..الترجمان.  •
 بجوار محطة مترو األنفاق .. أحمد عرابي. •
 ألتقاء أتوبيسات النقل العام والخاص وسيارات األجره. •

 

 أبتدى الشعب الحكايه
آن اآلوان أن يخرج الي النور مشروع النقابة التنويري الحضاري من خالل المجلس األعلى للنقابة بقيادة  •

 المدركة لهذا الفكر لمصر والمصريين ومحيطها العربي واألفريقي واإلسالمي النبراويالمهندس طارق 
والمتوسطي.. فلوال وجود هذه القيادة التي جاءت بإرادة جماهير المهندسين.. بعد ثورتيه..تلمس وتشعر 

 بإحتياجاتة.. فهي لديها القدره والشجاعه .. بتحويل الحلم الي حقيقة .
آن علينا جميعاً أن نصفوا نفوسنا .. ونغسل قلوبنا بالمحبة.. والوفاء.. لبعضنا البعض .. ونعلي قيمة اإليثار  •

 وإنكار الذات .. وأن تتضافر جهودنا لخدمة أمتنا.. العربيه.. األفريقيه.. األسالميه ..المتوسطيه. 
"وبمشروع النقابه التنويري الحضاري" ..سيكون بداية الطريق واألشاره.. لعودة مصر بلد التقدم وأم الدنيا وأم  •

الحضاره .. فعلى اسم مصر.. صنعنا الحب والثورة .. وقادرون على صنع المستقبل .. وعلى اسم مصر.. سجل 
 التاريخ تاريجة .. في أروع الصفحات .. وعاشت الدنيا في نور مصر .. بلد األعتدال والسالم .

وليكن شعارنا هو"مصر تستطيع" .. وهي بالفعل تستطيع .. أن تحقق التنميه الشامله المرتكزه علي العلم  •
والمعرفه .. ال تقل عن التي تم تحقيقها عالمياً .. في شرق أسيا وأوربا وأمريكا .. فهي لديها سحراً وقدره 

 وعبقريه علي صنع التاريخ .. وهذه فرصتنا األن .. وكما حققت مصر التنميه الشامله في عهد محمد علي ..
 وعبد الناصر .. يمكنها األن صناعتها .. في عصر العلم .. لتصبح جوهره التاج في المنطقه.

رجعت األرض الحبيبه الطيبه ألدين صحابها .. إلتقينا العز فيها والكنوز تايهة في تربها .. قولنا نلحق نبني  •
 مستقبلها ونرجع شبابها .. نعمل إيه؟ .. كان طبيعي بعد أن أسقطنا .. الجماعتين .. بثورتين عظيمتين 

بال رجعه .. ونحارب المعركه المزدوجه .. ضد أخوان الفساد .. وأخوان األرهاب .. أن نقوم "بالثوره الثالثة" 
 ثورة "البناء والتنميه الشامله" التي تقودها نقابة المهندسين .. لتشق الطريق أمام مصر الجديدة التي نحلم بها.

قوم يا مصرى .. مصر دايما بتناديك .. لبناء حضارة جديدة  .. فى مصر الحديثة .. لتحتل مكانتها التى تستحقها  •
بين الدول العظمى .. النها منذ فجر التاريخ عظيمة .. وستبقى عظيمة باذن هللا والثورة مستمرة .. حتى تحقق 

 اهدافها نحو افاق التقدم واالزدهار . 
وأبتدى الشعب الحكايه .. شعب زاحف خطوته "تحفر قناه" إنها ساعه الشعب المصري تدق األن .. فليضبط  •

العالم ساعاته علي وقع أقدامنا الزاحفه "ماليين الشعب تدق الكعب" .. فقد صنعت مصر .. فجر التاريخ 
اإلنساني .. وهي تعاود سيرتها وعادتها .. تعيد النجوم إلي مدارتها .. تثبت إنها أقوى من الخطر .. وإنها أعظم 

 بلد في الكون .. فعلى إسم مصر.. صنع التاريخ تاريخه "فمصر هي التاريخ".
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 أدي حكاية الشعب .. شعب للزحف المقدس قام وثار .. شعب زاحف خطوته تولع شرار .. •

  شعب أنكتب له اإلنتصار .. "وما النصر إال من عند ل".
 ياصالة الزين ..  علي بلدنا يا صالة الذين .. مصر حلوه .. و في قلبنا غنوه .. نغنيها أجيال ورا أجيال .

 هنعيش من أول وجديد .. والنصر ينور أعيادنا .. ونحي روح كل شهيد بيرفرف علي أرض بالدنا . 
                        

 اللهم يارب العزه والقدره بناجيك يارب
 انصر بلدي وايدها    سدد خطوتها وخذ ايدها.

 اجعلنا نحقق كل خيال    واجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال .
 فجر ينابيع الخير تحت اقدامنا   والمستقبل خلية نور قدمنا.

 انظر لعملنا وبارك في  كفاحنا  ونضالنا واحفظ ثورتنا وبلدنا أمتنا.
            يارب .. يا ل .. يا ل .. يا ل .. يا رحمن .

 
 

                                                                                                          
 مهندس إستشاري/عبد السالم السبع

www.facebook.com/abdelslam.alsapa 
 @abdelslamalspa 
  Alsapa.eng@gmail.com 
 ِ◌ALsapa_en@hotmail.com 

   01144598887-01064350333 

 أعضاء الفريق   
 مهندسة معمارية : نورا السبع.

 مهندس معماري : عمر عبد الناصر.

 منظم تسويق     : كريم عبد اللطيف.
 

http://www.facebook.com/abdelslam.alsapa?fref=ts
https://twitter.com/abdelslamalspa
mailto:Alsapa.eng@gmail.com

