
فــى إطــار الــتعاون بــني صــندوق الــتنمية الــثقافــية والــجهاز الــقومــى لــلتنسيق الــحضارى تــم إدراج 
بـــيت «املـــعمار املـــصرى» الـــتابـــع لـــقطاع صـــندوق الـــتنمية الـــثقافـــية ضـــمن مشـــروع «عـــاش هـــنا»، 
حـيث يـتم مـن قـبل الـجهاز تـركـيب لـوحـة مـعدنـية عـلى املـبانـى الـتى عـاشـت بـها شـخصيات اثـرت فـى 
حـضارتـنا الحـديـثة واملـعاصـرة، وأيـضا مـن خـالل تـطبيق «QR» يـمكن الـدخـول إلـى قـاعـدة بـيانـات 

البيت والشخصيات التى عاشت فيه، وكان اخرهم املعمارى املصرى العاملى حسن فتحي. 

بـــيت املـــعمار املـــصرى أســـسه األخـــوان عـــمرو وإبـــراهـــيم املـــالطـــيلى فـــى الـــقرن الـ ١٩، ثـــم اشـــتهر 
بـــبيت عـــلى أفـــندى لـــبيب «حـــارس الـــبيت» ويـــعود طـــرازه الـــى الـــعصر الـــعثمانـــى املـــتأثـــر بـــالـــعمارة 
املـملوكـية الـتقليديـة، وهـو مـن أجـمل الـبيوت اإلسـالمـية بـالـقاهـرة، واشـتهر بـبيت الـفنانـني حـيث سـكن 
بـــه عـــدد مـــن الـــفنانـــني مـــنهم: بـــيبى مـــارتـــن، مـــوســـكا نـــيللي، راغـــب عـــياد، رمـــسيس يـــونـــان، محـــمد 
نـــاجـــى، مـــنير كـــنعان، شـــادى عـــبدالســـالم وحـــسن فـــتحى الـــذى اقـــترن الـــبيت بـــاســـمه الحـــقا حـــيث 

سكن فيه حتى وفاته.

إدراج «بيت املعمار املصري» ضمن مشروع «عاش هنا»



حسن فتحي

فـــي الـــدور األخـــير مـــن مـــنزل عـــلي افـــندي لـــبيب (اثـــر رقـــم ٤٩٧ ومـــوقـــعه ٤ 
درب الــــلبانــــة بــــالــــقلعة) ســــكن حــــسن فــــتحي وعــــمل واســــتقبل طــــلبته ومــــريــــديــــه 

وزواره من مصر ومن أنحاء العال من عام 1961 وحتى وفاته عام 1989.

ولـد بـاالسـكندريـة ٢٣ مـارس ١٩٠٠ وتـوفـي بـالـقاهـرة ١٩٨٩. درس الـعمارة 
بــجامــعة فــؤاد االول، واســتمد مــصادر الــهامــه مــن الــعمارة املــصريــة الــشعبية 
الــريــفية والــنوبــية املــبنية بــالــطوب الــلنب ومــن عــمارة الــقاهــرة الــقديــمة وخــاصــة 
املــملوكــية والــعثمانــية. تــعددت اعــمال حــسن فــتحي املــعماريــة والــعمرانــية فــي 

مصر والعالم وأشهرها قرية الجرنة باالقصر.

مـن هـذه االعـمال فـي الـقاهـرة والـفيوم والـجيزة وسـفاجـا وبـني مـزار وسـمالـوط والـزقـازيـق وقـنا واالقـصر وفـارس 
والـــــخارجـــــة واســـــوان محـــــليا. امـــــا دولـــــيا، فـــــاعـــــمالـــــه فـــــي الـــــهند وفلســـــطني والـــــعراق والنيجـــــر والجـــــزائـــــر والـــــيونـــــان 

وباكستاان والواليات املتحدة وله عدة مؤلفات ترجمت الى عدة لغات.





حسن فتحي:

دبلوم العماره من املهندس خانه – جامعه امللك فؤاد االول (جامعه القاهره حالياً) (1926) •      
مهندس باملجالس البلديه (1926 - 1930) •      

مدرس بكليه الفنون الجميله (1930 - 1946) •      
ريس إدارة املبانى املدرسية بوزارة املعارف (1949 - 1952) •      

خبير بمنظمه األمم املتحده إلعانة الالجئني (1950) •      
استاذ بكليه الفنون الجميله وريس قسم العماره بدايه من (1954 ل1957) (1953- 1957) •      
خبير فى مؤسسه "دوكسيادس" للتصميم واإلنشا بأثينا وحاضر بمعهد أثينا للتكنولوجيا   •      

             وشارك فى بحث عن مدينه املستقبل من (1959 الي 1961) (1957- 1962)
رئيس مشروع تجريبى لإلسكان تابع لوزاره البحث العلمى بالقاهره ومستشار لوزاره السياحه   •      

(1965 -1963)            
خبير بمنظمه األمم املتحده فى مشروع التنمية باململكه العربيه السعوديه (1966) •      

استاذ زاير فى قسم تخطيط املدن والعماره بجامعه االزهر (1966 - 1967) •      
خبير بمعهد أدالى إستفسون بجامعه شيكاجو (1967 - 1969) •      

استاذ زاير لإلسكان الريفى فى كليه الزراعه جامعه القاهره (1975 - 1977) •      
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دور حسن فتحي في تغيير مسار الفكر املعماري املحلي والعاملي

ظهـرت مـع بـدايـة الـقرن العشـريـن تـيارات فـكريـة مـعماريـة مـتعددة، بـناء عـلى 
طـالقـة ومـنطق الـفكر األوروبـي، ثـم فـي تـطبيقات الـفكر األمـريـكي. بـعضها لـه 
مـبرراتـه واآلخـر لـرغـبات التجـديـد، مـثل اإلهـتمام بـتطابـق الـشكل مـع الـوظـيفة أو 
اإلنـتفاعـية، أو اإلبـتعاد الـتام عـن الـعاطـفية والـزخـرفـية واسـتمراريـات الـطرز، أو 
إطـالق الـخيال اإلبـداعـي والتجـريـبي، أو اإلهـتمام بـاإلبـهار الحجـمي والـلونـي 
واإلنـــــشائـــــي ، وإهـــــتمامـــــات أخـــــرى بـــــعضها فـــــلسفي وبـــــعضها اســـــتحداثـــــات 
لــنظريــات ومــدارس مــثل مــسميات الــطراز الــدولــي والحــداثــة ومــا بــعد الحــداثــة، 
والــتفكيكية ... وغــيره، مــما بــدأ فــي الــتأثــير ســلبياً عــلى بــعض ظــواهــر املــعمار 
املـصري فـي خـالل سـنوات قـليلة بـدون مـراجـعات فـكر اإلخـتيار مـن بـني كـل مـا 
هــو صــالــح أو هــو مجــرد إنــبهار، مشــتركــاً مــع ظــروف وأســباب تــدنــي مــنظومــة 
الـــعمران األشـــمل املـــتنوعـــة فـــي مـــصر، فـــاخـــتفت رويـــداً رويـــداً مـــقومـــات أصـــالـــة 

وثقافة املعمار.



دور حسن فتحي في تغيير مسار الفكر املعماري املحلي والعاملي

ظهـرت مـع بـدايـة الـقرن العشـريـن تـيارات فـكريـة مـعماريـة مـتعددة، بـناء عـلى طـالقـة ومـنطق الـفكر األوروبـي، ثـم فـي 
تـطبيقات الـفكر األمـريـكي. بـعضها لـه مـبرراتـه واآلخـر لـرغـبات التجـديـد، مـثل اإلهـتمام بـتطابـق الـشكل مـع الـوظـيفة أو 
اإلنـتفاعـية، أو اإلبـتعاد الـتام عـن الـعاطـفية والـزخـرفـية واسـتمراريـات الـطرز، أو إطـالق الـخيال اإلبـداعـي والتجـريـبي، 
أو اإلهـــتمام بـــاإلبـــهار الحجـــمي والـــلونـــي واإلنـــشائـــي ، وإهـــتمامـــات أخـــرى بـــعضها فـــلسفي وبـــعضها اســـتحداثـــات 
لـــنظريـــات ومـــدارس مـــثل مـــسميات الـــطراز الـــدولـــي والحـــداثـــة ومـــا بـــعد الحـــداثـــة، والـــتفكيكية ... وغـــيره، مـــما بـــدأ فـــي 
الـتأثـير سـلبياً عـلى بـعض ظـواهـر املـعمار املـصري فـي خـالل سـنوات قـليلة بـدون مـراجـعات فـكر اإلخـتيار مـن بـني كـل 
مـا هـو صـالـح أو هـو مجـرد إنـبهار، مشـتركـاً مـع ظـروف وأسـباب تـدنـي مـنظومـة الـعمران األشـمل املـتنوعـة فـي مـصر، 

فاختفت رويداً رويداً مقومات أصالة وثقافة املعمار.



املناصب الشرفية:

عضو املجلس األعلى للفنون واآلداب – مصر. •       
عضو شرف مركز األبحاث األمريكية – القاهرة. •       

رئيس ملجمع الدائرة املستديرة الدولية لتخطيط عمارة القاهرة بمناسبة عيدها األلفي. •       
عضو شرف املعهد األمريكي للعمارة. •       

رئيس شرف املؤتمر الدائم للمعماريني املصريني األول 1985 والثاني 1986 والثالث 1987 والرابع 1988 •       
عضو لحنة تحكيم جائزة االغاخان في العمارة من 1976 إلى 1980 •       

الجوائز:
1959، جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة (ميدالية ذهبية)عن تصميم وتنفيذ قرية   •       

            "القرنة الجديدة" (النموذجية باألقصر)،  وكان أول معماري يحصل عليها عند تأسيس هذه الجائزة
1959، ميدالية وزارة التربية والتعليم •       
1960، ميدالية هيئة اآلثار املصرية •       

1967، جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة، وكان أول معماري يحصل على تلك الجائزة •       
1968، وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى. •       

1988، الجائزة التذكارية لكلية الفنون الجميلة بجامعة املنيا. •       
جوائز عاملية:

1980، جائزة الرئيس، جائزة أغاخان للعمارة،  باكستان •       
1980، أول فائز بجائزة نوبل البديلة،  السويد •       

1980، جائزة بالزان العاملية  إيطاليا. •       
1984، امليدالية الذهبية األولى - االتحاد الدولي للمعماريني في باريس،  فرنسا. •       

1985، امليدالية الذهبية من املعهد امللكي للمعمارين البريطانني،  بريطانيا. •       
1987، جائزة لويس سوليفان للعمارة (ميدالية ذهبية) - االتحاد الدولي للبناء والحرف التقليدية. •       

1989، جائزة برنامج االمم املتحدة للمستوطنات البشرية. •       
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مــــتحف حــــسن فــــتحي بــــشقة الســــطح 
ببيت املعمار املصري

تـــــــــــم تـــــــــــأثـــــــــــيث الحجـــــــــــرة البحـــــــــــريـــــــــــة بـــــــــــاملـــــــــــنزل 
(الـــــــشمالـــــــية) كـــــــما كـــــــانـــــــت أثـــــــناء حـــــــياة حـــــــسن 
فـتحي، مـع بـعض اإلسـتغالل لـلعرض املـتحفي: 
مــكان الســريــر الــذي كــان يســتعمله أحــيانــا فــي 
أوان الـصيف، وتـم وضـع آلـة الـكمان الـتي كـان 
يــــعزف عــــليها فــــي عــــدة أمــــسيات بــــكلية الــــفنون 
الجـــــــــميلة عـــــــــام 1957 (إهـــــــــداء مـــــــــن املـــــــــعماري 
عـصام صـفي الـديـن لـبيت املـعمار). وفـي نـفس 
الحجــــرة، لــــوحــــة الــــرســــم وخــــلفها عــــلويــــاً مخــــزن 
أوراق عــــــــــدة أعــــــــــمال وعــــــــــلى الــــــــــيسار مــــــــــدفــــــــــأة، 

وشنطة الشرائح الضوئية ملحاضراته. 



املدخل



املدخل



الحجرة البحرية



الحجرة البحرية



متحف حسن فتحي بشقة السطح ببيت املعمار املصري

وقــبل مــدخــل الــشقة األصــلية، تــم فــرش الجــزء املــكشوف مســتقبالً الــهواء الــشمالــي، حــيث كــان حــسن فــتحي يجــلس 
هـناك كـثيراً لـلقراءة والـتأمـل، وعـلى الـيمني مـباشـرة بـاب الـدخـول إلـى الـشقة. وفـي الـشقة لـوحـة مـفتاح شـخصية حـسن 
فـتحي، ولـوحـة لـلمقارنـة بـني حـسن فـتحي ورمـسيس ويـصا وتـؤكـد عـلى تـكامـلهما فـي ريـادة مـدرسـة عـمارة مـصر املحـلية 
اإلنــتمائــية، وتــكامــلهما كــذلــك تــجاه كــل اإلهــتمامــات الــوطــنية. ويــضم املــتحف أيــضاً نــماذج مــجسمة لــبعض أعــمالــه مــثل 
مشـروع تـنفيذ مـواضـع مـمارسـة السـباحـة ملـكافـحة الـبلهارسـيا وبـيت سـيدي كـريـر بـاإلسـكندريـة، وغـيرهـا الـعديـد. ويـوجـد 
بـــاملـــتحف عـــدة صـــور شـــخصية لـــحسن فـــتحي، وكـــذلـــك دوالب يـــعرض الـــعديـــد مـــن املـــتعلقات الـــشخصية لـــحسن فـــتحي، 
واملـــصحف الـــذي اعـــتاد الـــقراءة مـــنه وبـــعض األدوات واألقـــالم ومـــاكـــينة الـــحالقـــة وكـــامـــيرا وغـــيرهـــا (مـــقتنيات املـــعماري 
عـصام صـفي الـديـن). وقـد تـم تـأثـيث الحجـرة الشـرقـية أيـضاً كـما كـانـت، ووضـعت بـها لـوحـة الـرسـم واملـكتبة وصـور مـعلقة 
كـما كـانـت أثـناء حـياة حـسن فـتحي وبـاملـتحف كـذلـك صـور لـلمقاالت الـعديـدة الـتي كـتبت عـن حـسن فـتحي، والـكتب الـتي 

قام بتأليفها، وغيرها، ...



جانب من املنزل بعد الترميم



جانب من املنزل بعد تحويله ملتحف حسن فتحي



منزل على افندى لبيب

اثر رقم 497
تاريخ االنشاء : 12هـ / 18م

املوقع : 
يقع هذا األثر بحارة درب اللبانة  خلف مدرسة قانيباى الرماح بحى الخليفة  .

املحيط األثرى :
              {يقع األثر ضمن مجموعه ضخمه من اآلثار األسالميه الهامه حيث يحيط باألثر جامع قانيباى 

الرماح ومسجد الرفاعى والسلطان حسن  ودار املحفوظات وقلعة صالح الدين اليوبى وما تحويه من 
اثار مملوكيه وعثمانيه} 

املنشىء : 
                 لـقد امـر الـسيد الشـريـف عـمر املـالطـيلى وشـقيقه ابـراهـيم بـانـشاء هـذا املـنزل فـى اواخـر الـقرن 12هـ / 
18م ولـــكن عـــرف هـــذا املـــنزل بـــاســـم الـــناظـــر عـــليه املـــدعـــو عـــلى افـــندى لـــبيب وقـــد عـــرف هـــذا املـــنزل اخـــيرا 
بـمنزل الـفنانـني نـظرا التـخاذ بـعض الـفنانـني الـرسـامـني  كـمقرا لـهم فـى اعـمالـهم  وظـل يسـتخدم هـذا املـنزل 
حــــتى عــــام 2000م حــــيث تــــم اخــــالئــــه وتــــم تــــرمــــيمه وافــــتتح فــــى 2004م ضــــمن مشــــروع تــــطويــــر الــــقاهــــره 

التاريخيه . 



ملحات من املنزل بعد الترميم





واجهة املنزل



فناء املدخل



فناء املدخل



املقعد



مدخل السالملك



قاعة سفلية



شخشيخة



احدى القاعات



احدى القاعات



احدى القاعات



حديقة السطح



حديقة السطح



الحديقة الخلفية



سطح املنزل



البانوراما من السطح



بعد الترميم



  تحويل منزل علي لبيب الى مركز ابداع
 تابع لصندوق التنمية الثقافية

 ابريل ٢٠١٦
 بيت املعمار املصري

دليل الزيارة



فناء املعارض واألمسيات

لإلستقبال وإقامة صالون ثقافي قاعة بيت الفنانني

للمحاضرات والندوات قاعة ملحمة تراث العمارة

للتدريب حديقة ورش العمل

مجهزة بمجموعات كتب نادرة املكتبة البحثية

املكتبة الرقمية

للتدريب واإلجتماعات قاعة درب اللبانة

 لوحات وصور ومجسمات لتاريخ
العمارة في مصر

متحف ملحمة تراث العمارة

 لوحات ومجسمات وصور ألعماله
وفلسفته

متحف رمسيس ويصا واصف

 لوحات ومجسمات وصور ألعماله
وفلسفته

متحف حسن فتحي



أمن

مدخل

مبيعات

فناء املعارض واألمسيات

 إلى متحف ملحمة تراث
االعمارة املصرية  

 ومتحفي رمسيس ويصا
 وواصف

 وحسن فتحي

إإلى املكتبة البحثية  
  واملكتبة الرقمية

 وقاعة درب اللبانة متعددة األغراض

 قاعة بيت الفنانني  للندوات
الثقافية والفنية

االحديقة الخلفية  
 لورش العمل

إستقبال

 إلى قاعة ملحمة تراث العمارة
للمحاضرات

آثار



أمن

مدخل

مبيعات

فناء املعارض واألمسيات

 إلى متحف ملحمة تراث
االعمارة املصرية  

 ومتحفي رمسيس ويصا
 وواصف

 وحسن فتحي

إإلى املكتبة البحثية  
  واملكتبة الرقمية

 وقاعة درب اللبانة متعددة األغراض

 قاعة بيت الفنانني  للندوات
الثقافية والفنية

االحديقة الخلفية  
 لورش العمل

إستقبال

 إلى قاعة ملحمة تراث العمارة
للمحاضرات

آثار



فناء املعارض واألمسيات



فناء املعارض واألمسيات



املقعد



املكتبة الرقمية



قاعات االطالع والتدريب



املكتبة البحثية



قاعة درب اللبانة للتدريب



قاعة بيت الفنانني - صالون ثقافي



قاعة بيت الفنانني



حديقة ورش العمل



قاعة الندوات واملحاضرات



 مدخل متحف
  ملحمة تراث
العمارة

 بهو العمارة مصر
القديمة  

 ومصر اليونانة
والرومانية

 عمارة مصر
الشعبية

 عمارة مصر
اسماعيل  
  )مصر
)الجديدة

 عمارة مصر
 التركية ومصر
محمد على

حديقة سطح

 عمارة مصر
املسيحية

 عمارة مصر
اإلسالمية

 ابداعات
 خاصة من
 عمارة مصر
اإلسالمية

متحف ملحمة تاريخ العمارة







 متحف ملحمة تراث العمارة
 متحف العمارة القبظية



 متحف ملحمة تراث العمارة
متحف العمارة االسالمية



  متحف ملحمة تراث العمارة
متحف عمارة عصر مجمد علي



متحف رمسيس ويصا واصف



متحف حسن فتحي


