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العمارة احد رواسم حضارة المجتمع بل هي التعبير المادي لثقافة الشعوب و المجتمعات .. ان ما نفخر به في مصر اليوم من معالم و آثار خلفها لنا تاريخنا من اهرامات و معابد 
و كنائس و مساجد و بيوت و قصور هي جميعها عمارة أبدعها االجداد و سجلوا من خاللها حضارة عصرهم و كتبوا بها تاريخ االنسان و المجتمع المصري ، و لم يقف عطاء 

المعماري المصري الى اليوم و حتى في فترات النكسات الحضارية التي قد تعرض لها على مدي رحلته الحضارية الممتدة لسبعة آالف عام .

دخلت مصر في نهاية القرن الثامن عشر و بداية التاسع عشر دورة تاريخية جديدة 
بدأت بالثورة على االنتكاسة التي عاشتها مصر في ظل تبعيتها كوالية هامشية نسبيا 
في دولة الخالفة المركزية ، بدأت دورتها في مطلع القرن العشرين كنتيجة للصدمة 
التي واجهتها مع بداية انهيار الخالفة المركزية واستنفار الغرب للهيمنة والسيطرة على 
الشرق .. عاشت مصر هذا التحول التاريخي داخليا و خارجيا و كانت حركة محمد 
علي للتطوير و من خلفه من االسرة العلوية على مدى القرن التاسع عشر مع محاوالت 
للتواصل الحضاري ما بين مصر التاريخ و المكان و بين اوروبا الحضارة و التنوير 
الحديث ... نجحت احيانا و انتكست اخري ، و كانت النهاية المتوقعة او المنتظرة باعالن 
سقوظ الخالفة و اعادة رسم خريطة الشرق من خالل رؤية استعمارية غربية القطاب 
القوى العالمية حينئذ انجلترا و فرنسا ، و في المقابل نشأت هنا في مصر قلب الشرق 
نزعات الحركات الوطنية في كافة المجاالت سياسيا و اقتصاديا و فكريا و على كافة 
المستويات و االصعدة و منها العمارة كرافد ثقافي للمجتمع ، فمع بداية القرن العشرين 
 كان مصطفى كامل و طلعت حرب و محمد عبده و احمد لطفي السيد و طه حسين.

مع ميالد القرن الجديد نشأ الجدل الثقافي بين الموروث و المنقول في اطار الصراع بين حركة 
التحرر الوطني و تطلعاتها و بين حركة التحديث و حتميتها ، و في قلب هذا الحوار و من 
خالله ظهر جيل من رواد العمارة المصريين في مطلع القرن العشرين , و توازى الخطان 
 لرسم مسار التغيير االجتماعي و الثقافي للمجتمع و افرازاته االبداعية و على قمتها العمارة :

االتجاه االول .. يتجه نحو الذات و تأصيل العمارة من مفهوم تقليدي نقلي احيانا و 
متطلع الى تطوير الموروث للوصول الى المعاصرة احيانا اخرى ، بدأ باحياء للعمارة 
الفرعونية مثل جامعة االسكندرية او العمارة االسالمية مثل وزارة االوقاف و نقابة 
االطباء بالقصر العيني و غيرها .. بدأ و لو مرحليا على ايدي العديد من المعماريين 

االجانب المستشرقين ، و لكنه انطلق في اتجاهات و حلقات متواترة في تتابع على ايدي رواد 
العمارة المصريين امثال مصطفى باشا فهمي ، و تعمق هذا االتجاه الحقا على ايدي قطبي 
العمارة التقليدية المصرية رمسيس ويصا واصف و حسن فتحي , و لم يقف عند هؤالء بل 

اخذت تتسع حلقاته بعمق احيانا و سطحية هزلية احيانا اخرى حتى اليوم .

االتجاه الثاني .. يتجه نحو تحديث الرؤى المعمارية في اطار تجديد الخطاب الحضاري المعاصر 
حينئذ و تفاعله مع روافد الحضارة الغربية االوروبية و ثقافاتها المتعددة ، و كانت لرحالت 
التنوير الثقافي لجيل الرواد من المعماريين الى اوروبا تأثيره المباشر على العمارة في مصر 
في الربع االول من القرن العشرين فعاد الجميع و كل يحمل رؤيته و تطلعاته لتحديث الحركة 
المعمارية من خالل ما تعلمه و عاصره و مارسه هناك و كانت ابداعيات هؤالء المعماريين هي 
حجر الزاوية و نقطة التحول للعمارة المعاصرة المصرية بالمفهوم السائد ، فعاد على لبيب جبر 
و محمد شريف نعمان و محمود رياض و محمد رأفت و محمود الحكيم الذين اكملوا دراستهم 
في انجلترا و حملوا مشاعل التنوير و التغيير من وجهة نظرهم ، و عاصرهم االخوين حسن و 
حسين شافعي و احمد شرمي و احمد صدقي و غيرهم الذين اكملوا دراساتهم بمدرسة الفنون 
الجميلة بباريس ، و استنفرت الحركة المعمارية و المعماريون العائدون هممهم في دفع مسيرة 
التطوير و تقليص الفجوة الحضارية مع الحادث لمواكبة تسارع حركة الحضارة بوعي ، و  
عاشت الحركة المعمارية حتى اواسط القرن العشرين زخم ثقافي مصدره التنوع في روافد 
الفكر دونما تصارع بل في تجاور يحمل الحد االدنى من التناغم ، و استمرت في تدافعها مع 
جيل المعماريين العائدين من روافد جديدة للحداثة حملها هناك امثال لوكوربويزيه و نقلها و 
 مصرها رواد امثال سيد كريم العائد من دراسته في سويسرا ليشكل رافدا جديدا متطورا ..
و لم تنغلق ابدا مصر و عمارتها على نفسها خاصة في فترات التنامي الثقافي ، و لم تنحصر 
الحركة المعمارية المصرية على معماريها بل كانت كعادتها دائما منفتحة لها دورها االقليمي 



على لبيب جبر
زمانيات مصرية

3

2 0 1 4

www.walycenter.org

في الشرق ، فعاصر هذه الحركة الوطنية المعمارية النهضوية و تفاعل معها و تأثر 
بها و فيها معماريون اجانب منهم المستشرقون و منهم المتمصرون حتى ان كثير من 
البير  النحاس و  الثقافية امثال انطوان  المجتمع المصري و حركته  هؤالء ذابوا في 

الزنانيري و ريمون انطونيوس و شارل عيروط و غيرهم .

هكذا شهدت مصر على النصف االول من القرن العشرين في الفترة ما بين الحرب 
و  الثقافية  الهوية  لقضية  جاد  الثانية طرح  العالمية  الحرب  نهاية  و  االولى  العالمية 
الحضارية للعمارة في مصر ، و حققت الحركة المعمارية المصرية فورات و ثورات 
تقدمية احيانا و تأصيلية و تقليدية احيانا اخرى و لكنها جميعا كانت تبحث عن بلورة 
جديدة لوضع العمارة ضمن رواسم حضارة مجتمع جديد في عالمه الجديد ، و بغض 
النظر عن التقييم النقدي لتلك المحاوالت و ماحققته من نجاحات او اصيبت به من فشل 
فهي تعبر بصدق عن متطلبات العصر و المجتمع بازدواجيته الفكرية و االجتماعية بين 
التقليدية و التحديث .. بين المنقول و المنظور , لتشكل مع الروافد الثقافية واالبداعية 

االخرى حالة من زمانيات مصرية في القرن العشرين



على لبيب جبر
زمانيات مصرية

4

2 0 1 4

www.walycenter.org

على لبيب جبر



على لبيب جبر
زمانيات مصرية

5

2 0 1 4

www.walycenter.org

 التخرج والمؤهالت العلمية

- حصل على دبلوم العمارة عام 1920
 - حصل على دبلوم الشرف من مدرسة العمارة - ليفربول بانجلتراعام 1924

 التدريج الوظيفـي

- عين معيدا بكلية الهندسة 1920
- مدرس للتصميمات المعمارية ثم أستاذا بكلية الهندسة الملكية من سنة 1924

 - رئيس لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة 1946 – 1955 
- عين أستاذا غير متفرغا بكلية الهندسة فى يونيو 1955 حتى أنهى عمله بالكلية فى 

 الثامن من أكتوبر 1961. 

 الجوائز 

 - أول معماري تمنحه الدولة جائزة الدولة التقديرية عام 1963 
- نال وسام الجمهورية  9/10/1963 تقديرا السهامه فى مشروع )تصميم وتنفيذ 

مبنى المراقبة الجوية بميناء القاهرة الجوى(
- اتخذ مجلس محافظة القاهرة قرارا بإطالق اسمه على الشارع الذي يقع فيه مكتبه - 

 ممر بهلر سابقا. 

الممارسة المهنية 

- فتح مكتبه بالقاهرة 1924 أو 1925 و زاول المهنة قرابة األربعين عاما 
 - عضو بلجنة أبحاث الهندسة المدنية والمعمارية بالمجلس األعلى للعلوم.

- عضو باللجنة الدائمة للبحوث بوزارة الشئون البلدية والقروية . 
- عضو باللجنة المعمارية لمعهد أبحاث البناء

- عضو بالمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية - لجنة العمارة
- عضو بجمعية المهندسين المعماريين

 - عضو بمجلس إدارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة 
- مستشار اللجنة الفنية لمحافظة القاهرة .

 - رئيس جمعية محبي الفنون الجميلة عام 1963
- ممثل مصر فى المؤتمر الدولي التحاد المهندسين المعماريين الذي عقد فى لشبونة 

عام 1935
 - ممثل مصر فى مؤتمر العمال الدولي الذي عقد فى فالدلفيا عام 1944 و عام 1953

- عضو فى لجنة التحكيم الدولية لمشروع مسابقة جامعة الرياض .
- حكم دولي فى )مسابقة مطار القاهرة الدولي( سنة 1954.

-عضوا عن مصر فى اللجنة الخمسية من الخبراء العالميين لدراسة المشروعين 
 the Bureau d’Etudes André Coyne et Jean  المقدمين من فرنسا
Beliier  وإيطاليا Italconsult إلنقاذ معبد »أبو سمبل« عام  1960-1961 

 والمفاضلة بين المشروعين.

السيرة الذاتية
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األعمال المعمارية 

مالجىء 

ملجأ المنيا 1931

 عمارات

- عمارة عبد الحميد كازولى الزمالك
- عمارة محمود حسن المعادى 

- عمارة عبد الحليم الحتوه بالعجوزة
- عمارة عبد المنعم حسن عمار بالجيزة
- عمارة نشات عبد الملك بمصر الجديدة

- عمارة العقيد احمد فهمى الدقى 
- عمارة الدكتور عبد الحليم الحتو بالعجوزة 

- عمارة محمد رضا بالجيزة
- عمارة السيد راسم الببالوى مصر الجديدة

- عمارة المسيو جاريس الدقى
- عمارة السيد جالل الدقى

- عمارة كمال بك جبر بالمهندسين
- عمارة احمد عبد الغفار الزمالك

- عمارة المحامى ابراهيم ابو على العجوزة
- عمارة االتربى الزمالك

- عمارة احمد ابو شقرة , كورنيش النيل المنيل 
- عمارة انسى حبشى بمصر الجديدة

- عمارة اسالم باشا باالسكندرية
- عمارة السيدة نوال هجرس المعادى

- عمارة كامل بالمعادى

- عمارة حسن صالح الدين الدقى
- عمارة ابراهيم االلفى باالسكندرية

- عمارة عبد السالم المعادى
- عمارة شاهين بك الجيزة

- عمارة منير بك الشوربجى الزمالك
- عمارة شكرى باشا الجيزة

- عمارة مرقص و شوقى سعد مصر الجديدة
- عمارة صادق فهمى  قبل يناير 1930

- عمارة فريدة هانم عبد هللا قبل يناير  1930
- عمارة ابراهيم عمرو , 51 شارع الجيزة امام حديقة الحيوان

- عمارة الشرق للتأمين بميدان الجيزة 1956
- عمارة على لبيب جبر 22 ابن زنكى الزمالك

- عمارة ثريا يحيى , شارع الفردوس من محمد مظهر امام السفارة الهندية 1953
- عمارة عباس الرمالى 62 شارع الجمهورية

- عمارة محمود البدراوى 12 شارع طلعت حرب
- عمارة جورج و هالل شماع 9 و 11 شارع عرابى 1951

- عمارة وقف رافت بك بالسيدة زينب على شارع الخليج العربى
- عمارة احمد كامل باشا بعابدين 174 شارع التحرير قبل 1939

- عمارة 28 شارع المبتديان

 فيالت 

- فيال زينب الوكيل  وراء عمارة مصطفى شافعى بالجيزة
- فيال عبد الحميد عطية بين محطة زيزنيا وسان استفانو)شارع صالح باشا 

والكورنيش(
- فيال اديب السراقبى قرب لوكاندة سمر باالس فى جليم االسكندرية

- فيال عبد الرحمن حمادة سرياقوس , على ترعة االسماعيلية بكفر الدوار 1949 
طريق االسماعيلية بجانب مسطرد

- فيال احمد حسن باشا 1951

السيرة الذاتية
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- فيال محمود البدراوى , شارع االهرام  1945
- فيال المستشار سامح عمرو شارع االهرام 

- فيال مجيب فتحى بك بالجيزة ) مبنى محافظة الجيزة شارع الهرم(
- فيال على حسين بك ايوب 25 شارع ابو الفدا 1940 الزمالك

- فيال حسين عرفان بك شارع 85 المعادى 1937
- فيال واصف سميكة باشا , 6 شارع وهيب دوس ـ  المعادى

- فيال محمد صبرى , المعادى , اضافات و تعديالت
- فيال ام كلثوم  الزمالك

- اعادة تخطيط فيال مورو باشا , شارع ابن زنكى الزمالك
- فيال عبد الحميد عطية , 20 أ شارع المنصور محمد بالزمالك 1940

- فيال صافيناز ذو الفقار 
- مشروع سراى بالمملكة العربية السعودية

- فيال انعام عبد الباقى القشيرى بالدقى
- فيال سعد هجرس بالدقى

- فيال فاطمة احمد البحيرى المعادى
- فيال تمام الدين بك الهرم

- فيال السيدة  زبيدة مصطفى بيرم – الهرم
- فيال زايد جالل الدقى

- فيال احمد حسن باشا – الدقى 
- قصرالملك عبد العزيز ال سعود الرياض

- فيال مراقبى بك االسكندرية
- قصر محمد بن جاللة الملك سعودى بالرياض

- فيال االستاذ محمد سليمان الهرم
- تعديل فيال على الشيشينى المحلة
- فيال صبحى الشوربجى الجيزة 

- فيال محمد رضا , 19 شارع محمد مظهر , الزمالك , مقر سكن السفير الهندى

 مستشفيات 

- مبرة محمد على بالمنيا
- مستشفى اسوان , مشروع ابتدائى
- مبرة فاروق بفارسكور العبد باشا

- مستشفى امين المغربى
- مستشفى حسن بك ابراهيم و على بك ابراهيم 

- مستشفى مورو باشا , ميدان المساحة 
- مستشفى الدكتور حسن و على ابراهيم , ميدان فينى , الدقى 1949 

- مستشفى طلبة جامعة القاهرة امام محطة ترام االهرام بالجيزة

 المطابع 

- المطبعة االميرية الجديدة , امبابة  -1960 1962

 المصانع 

- مصنع الشوربجى 1955
- مصنع شركة مصر للحرير الصناعى كفر الدوار 1942

- مصنع شركة الغزل و النسيج المحلة الكبرى 1945
- محطة كهرباء و محطة ماء المحلة الكبرى 

- مصانع كفر الدوار للغزل العادى 
- مصانع البيضة للغزل الرفيع بجانب كفر الدوار

- مصنع الكيماويات بالمكس باالسكندرية مع احمد شرمى 
- مصنع شركة مصر لنسيج الحرير بحلوان و مدينته العمالية مع احمد شرمى

- مصنع الشركة المصرية للغزل و النسيج  بالنزهة باالسكندرية  مع احمد شرمى
- مصنع شركة النقل و الهندسة باالسكندرية مع احمد شرمى

- مصنع شركة الجوت المصرية بشبرا مع احمد شرمى

السيرة الذاتية
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مبانى عامة 

- مبنى نقابة المحامين شارع رمسيس 1936
- نادى الضباط بحديقة الزهرية بالجزيرة 1955 و تهدمت 2003

- مبنى جريدة اخبار اليوم القديم
- شركة االعالنات و جريدة المصرى 
- متحف الفن الحديث مع احمد شرمى

- جمعية محبى الفنون الجميلة
- النادى االجتماعى الرياضى بمستشفى كيما باسوان

- نادى التجديف بجامعة فؤاد
- نادى اجتماعى و ثقافى و مسجد و مستوصف بمصر الجديدة

- غرفة تجارية بنى سويف

مراكز بحوث 

- المركز القومى للبحوث بالدقى 1956

فنادق

- فندق كتراكت الجديد 1960 – 1961 مع أحمد شرمي
- فندق ونتر باالس الجديد 1961-1960 مع فاروق الجوهرى

مساجد 

- مسجد المطبعة االميرية بامبابة
- مسجد شركة مصر للغزل و النسيج

- مسجد كفر الدوار
- مسجد عبد الحميد عطية

- مسجد حمادة باشا بكفر حمزة

- المسجد بنادى ضباط البوليس بالجزيرة
- مسجد المطبعة االميرية

- مسجد شركة مصر للغزل و النسيج

مقابر

- مقبرة على بك رامز قبل يناير 1930
- مقابر عائلة فتحى باشا قبل يناير 1930

- ضريح السيد على بنى سويف 1960
- مدفن احمد حسين بك

- مدفن رضا باشا
- مدفن السيد كمال جبر

- مدفن االستاذ فريد زعلوك
- ضريح لطفى السيد باشا
- مدفن اسرة مورو باشا

- مدفن فريد على
- مدفن فتحى باشا

السيرة الذاتية
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صور شخصية

باإلضافة  متميز  خارجي  شكل  ذات  تكون  أن  يجب  »العمارة 
بدقة  قيمتها  تزداد  كالساعة  تماماً  وظيفياً.  ناجح  داخلي  قلب  إلى 
مهارة  تظهر  فكما  سواء.  حد  على  والداخلية  الخارجية  التفاصيل 
الصانع فى االهتمام بأدق التفاصيل الخارجية والداخلية التي تجعل 
من مظهرها الخارجي وأدائها منظومة تجمع بين الدقة والجمال، 
التفاصيل.«  بأدق  باالهتمام  المعماري  يحاكيها  أن  يجب   هكذا 

                                                           على لبيب جبر
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زمانيات مصرية عمارة أحمد كامل عابدين 
174 شارع التحرير - وسط البلد 
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عمارة أحمد كامل عابدين 
174 شارع التحرير - وسط البلد 
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فيال أم كلثوم
الزمالك 
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فيال أم كلثوم
الزمالك 
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المعادى 
فيال حسين عرفان  
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المعادى 
فيال حسين عرفان  
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المعادى 
فيال حسين عرفان  
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المعادى 
فيال حسين عرفان  



على لبيب جبر
زمانيات مصرية

18

2 0 1 4

www.walycenter.org

عمارة وقف رأفت 
241 شارع بورسعيد - السيدة زينب 
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عمارة وقف رأفت 
241 شارع بورسعيد - السيدة زينب 
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241 شارع بورسعيد - السيدة زينب 
عمارة وقف رأفت 
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شارع الهرم - الجيزة 
فيال محمود البدراوى
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شارع الهرم - الجيزة 
فيال محمود البدراوى
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شارع الهرم - الجيزة 
فيال محمود البدراوى
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المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج

مبنى ادارة مصر للغزل و النسيج 



على لبيب جبر
زمانيات مصرية

25

2 0 1 4

www.walycenter.org

مبنى ادارة مصر للغزل و النسيج 

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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مستشفى مصر للغزل و النسيج 

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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مستشفى مصر للغزل و النسيج 

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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مسجد مصر للغزل و النسيج 

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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مسجد مصر للغزل و النسيج 

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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نموذج سكنى  مصر للغزل و النسيج 

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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حوض السباحة والنادى الرياضى

المطعم الرئيسى

برج الساعة والمبنى االجتماعى والنادى

المحلة الكبرى 
مصنع مصر للغزل و النسيج
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شارع التحرير - الدقى
المركز القومى للبحوث
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شارع التحرير - الدقى
المركز القومى للبحوث
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51 شارع الجيزة - الجيزة 
عمارة ابراهيم عمرو
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51 شارع الجيزة - الجيزة 
عمارة ابراهيم عمرو
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شارع عرابى - وسط البلد  
عمارة جورج و هالل الشماع 
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شارع عرابى - وسط البلد  
عمارة جورج و هالل الشماع 
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شارع عرابى - وسط البلد  
عمارة جورج و هالل الشماع 



على لبيب جبر
زمانيات مصرية

39

2 0 1 4

www.walycenter.org

عمارة مصر للتأمين 
515 ميدان الجيزة - الجيزة 
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عمارة مصر للتأمين 
515 ميدان الجيزة - الجيزة 
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امبابة
المطبعة األميرية 
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امبابة
المطبعة األميرية 
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فندق الكتراكت الجديد
أسوان
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فندق الكتراكت الجديد
أسوان
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فندق الكتراكت الجديد
أسوان

lehnert & landrock كارت بوستال من
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شارع رمسيس - وسط البلد
نقابة المحامين 
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28 شارع المبتديان - السيدة زينب 
عمارة المبتديان
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