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دمشق -السوق في المدينة العربية اإلسالمية 







:أهم اتجاهات تخطيط المدن التي ظهرت في فترة ما بين الحربين وبعدها
نظريات التقنية الصناعية -
نظريات احياء الماضي او النظريات الثقافية اإلصالحية -
النظريات العضوية -
النظريات الخيالية في الستينات-

نظريات تخطيط المدن



:أهم اتجاهات تخطيط المدن التي ظهرت في فترة ما بين الحربين وبعدها
نظريات التقنية الصناعية -

نظريات تخطيط المدن

الفراغ المفتوح -مجموعة سيام – لوكوربوزييهمن أفكار 
واقترح التنظيم بالهدم لمدينة باريس

اليكوشارتم اعتماد هذا المبدأ في دمشق 

الباوهاوسمدرسة  – سايمر هيلبر لاللمانينظرية التضاعف الهندسي 



:أهم اتجاهات تخطيط المدن التي ظهرت في فترة ما بين الحربين وبعدها
نظريات احياء الماضي او النظريات الثقافية اإلصالحية -

نظريات تخطيط المدن

اردهاو اليبنز الحدائقيةمخططات توضح المدينة 
طبقت في لندن

ريس في با لوكاربوزييه الفكاركانت استمرارية 
ولكن بشكل اكثر منطقية



:أهم اتجاهات تخطيط المدن التي ظهرت في فترة ما بين الحربين وبعدها
النظريات العضوية -

نظريات تخطيط المدن

د على تؤكد على اتصال االنسان بالطبيعة للتأكي
االنسانية



:أهم اتجاهات تخطيط المدن التي ظهرت في فترة ما بين الحربين وبعدها
النظريات الخيالية في الستينات-

نظريات تخطيط المدن

النظرية الحجمية الفراغية ليونا فريدمان 

ة باريس وتطوير المركز على مبدأ النظرية الحجمي
لفريدمان

 

من أفكار فريدمان جسريةمدينة 



) جوناس. و( المدن المخروطية ل 
تؤمن مساحات حرة 

بنية تخطيطية مختلطة

ميموندالمدينة الفراغية للمعماري 



فيرنييهلبيرو ) x(المدينة بشكل حرف اكس 

 مياسترومدينة المستقبل لمجموعة 



دينة المدينة الخطية لسوريا ماتا والتطبيق على م
مدريد

تطبيق عملي على المدينة  – ويلواينمدينة 
هاوارد اليبنز الحدائقية



نسمة  3000تتسع ل  للوكوربوزييهمدينة الغد 
إلخ..سفنميناء وحوض ... مختلطة الوظائف 

نسمة  3000تتسع ل  للوكوربوزييهمدينة الغد 
يمين فصل الوظائف 

ركةيسار تكوين حجمي ومقاطع توضح فصل الح

اة شبكة شطرنجية لحل مشكلة السيارات والمش
متبعة في معظم المدن األمريكية 



بيري لكالرنسالمجاورة السكنية 



المدن التوابع لريموند يونينكوشونالمدينة السداسية لنوالن 



هيلبرسايمرلودفيج   –التوسع الشبكي ورايتالبلوك الكبير شتين 

 –ينة ونظريات أخرى للرواد المعماريين نذكر أيضا التفكيك العضوي للمد
سارينينايلين 

سدوكسياد –تالحم المدن في تجمعات طبيعية هائلة – االيكومنوبوايس
تانغي كينزو –المحوران األساسيان 


