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     تقرير عن المحاضرة التعريفية :
 

 
 

 تحت رعاية

 
 عميد الكمية

 

 وريادة كاًل من  

 
 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 
رئيس قسم اليندسة المعمارية   
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 ىامش ورشة العمل التي أقاميا قسم اليندسة المعمارية بالكمية تأتى ىذه المحاضرة التعريفية عمى  -
   بالتعاون مع مؤسسة روبرت بوش الثقافية التابعة لمعيد  ١1٢2فبراير  ١٢ - ١٢الفترة من  في  

  .وبالتعاون أيضًا مع مبادرة انقذوا تـراث المنصورة، جوتة التابع لمسفارة األلمانية بالقاىرة 
   ظر الطبيعية حيث أدارت ورشة العمل ، وكذا المحاضرة بروفيسور/ ستيفاني كيربس أستاذ المنا - 

.والتخطيط المكاني بألمانيا  
  حواليبقاعة أ.د رشاد البدراوى وذلك  ١1٢2فبراير  ١١أقيمت المحاضرة يوم االثنين الموافق  -

صباحًا. العاشرةالساعة      

   وقد شيدت الندوة إقبااًل ممحوظًا من الطالب ، وخاصة طالب شعبة اليندسة المعمارية لجميع  - 
لدراسية فضاًل عن الباحثين والميتمين حيث تفاعل السادة الحضور مع المحاضر واتضحالفرق ا     
ر.ذلك من خالل اسئمتيم التي أجابت عمييا حيث أشادت سيادتيا باألسئمة الذكية لمطالب من الحضو      

عدد من أساتذة الكمية ومنيم أ.د أحمد النمر ، أ.د زكى زيدان ، كما شرفت المحاضرة بحضور -    
.أ.د ماىر عبد الرزاق ، أ.م.د محمد عبد العظيم ، أ.م.د شريف شتا ، د. منى الوزير وغيرىم   

: من  كل والتوثيق والتغطية اإلعالميةبالتنسيق واإلعداد لممحاضرة  قام -    
.ىيمينا أوري ممثمة مؤسسة روبرت بوش الثقافية بدلتا النيل . أ/ ٢  
      أنقذواوالمنسق العام لمبادرة  اليندسة المعمارية سمقب/ ميند فودة المدرس المساعد م. ١ 

.المنصورة      

. أ/ منى الحضرى مسئول التدريب والتوعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية.  3  
 

 المـحاور الرئيسية:
 .خطوات إنتاج خريطة صوتية لألماكن العمرانيةو ،   Soundscapeتناولت التعريف ب .٢
 .تاريخ الخرائط الصوتيةعن رة نبذة مختص .١
 .عدد من التجارب لمشاريع سابقةل راضاستع .3
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 أىـداف المحاضرة : 
 ٢( إخراج خريطة صوتية لألماكن التراثية بمدينة المنصورة من خالل مجموعة من ممفات صوتية

 . mp3 بصيغة      
 ١( تتيح ىذه الخريطة الصوتية لزائر المدينة تحميميا من شبكة اإلنترنت واالستماع إلى تاريخ تمك المباني

  واألماكن عند التجول فييا سيرًا عمى األقدام من خالل ىاتفو النقال وسماعات األذن مصحوبًا بخريطة       
 ديجيتال محدد عمييا المسار ومواقع المباني التي ليا ممفات صوتية. 

3( حيث يتم االستماع لشرح تمك المباني التراثية بمسان ساكنييا والمحيطين بيا لنتعرف عمى الحكايات       
  واألسرار التي تزخر بيا تمك الجدران القديمة ذات التاريخ العريق.

 

 التوصـيات : 
          ٢. ضرورة إنجاز الخريطة الصوتية لمباني المنصورة القديمة.

 ١. حتمية االعتماد عمى الشباب واشراكيم فى إنجاز الخرائط الصوتية لممبانى األثرية.
 

 تقييم الحضور :             
 .المعمن عنو  بموضوع المحاضرة ممتزم والمحاضر،  جداً  الحضور جيد .٢

  .السادة الحضور طة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتـبطريقة مبس وعـموضالتم عرض  .١

 ن حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحددم تبين أىمية موضوع المحاضرة .3

 والسادة الحضور. وار بين المحاضرليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والح   
                                                                                        

وكيل الكمية                                                                               
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                  

                       
ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                    
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 المحاضرة من مقتطفات مصورة 
 

 


