
  

  قسم الهندسة المعماریة

  دبلوم الدراسات العلیا فى التصمیم والتخطیط البیئيالمحتوى العلمي لمقررات 

   التخطیط والتصمیم البیئي:  ٥٢٦همع

مبـادئ األیكولوجیـا الدینامیكیـة وأساسـیات  –تعاریف ومفـاهیم البیئـة المسـتدامة وعالقتهـا باإلنسـان 
وتطــــور وتحــــور شخصــــیة المكــــان والطــــابع البیئــــي وأســــس أیكولوجیــــا العمــــران والتصــــمیم البیئــــي 

توظیــف المــوارد الطبیعیــة فــى التنمیــة ودور المخطــط والمصــمم فــى تقــدیم البــدائل التنمویــة المتزنــة 
  .والمتكاملة مع البیئة 

  التخطیط والتصمیم البیئي – البحوث التطبیقیة ٥٢٧همع

ـــات البحـــث العلمـــى والتطبیقـــي فـــى التخطـــیط والتنمیـــة المســـتدامة وتـــوفر المجـــال لتوظیـــف  إمكان
المفــاهیم واألســس واألدوات ومنــاهج التخطــیط والتصــمیم البیئــي المســتدام وتطویرهــا فــى األبحــاث 

  .الفردیة والجماعیة 

  اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة ٥٣٠همع 

ة معـارف البیئـة الطبیعیـة ونظـم ومصـادر الضـوء ومسـتویاته والعالقـة بـین اإلنسـان والبیئـة الضــوئی
ونظـــــم اإلضـــــاءة وــــــمس ومفـــــاهیم التصـــــمیم الضـــــوئي والتشـــــكیل المعمـــــاري األدوات التصـــــمیمیة 

  .وتقنیات اإلضاءة باألسالیب الطبیعیة والصناعیة وأسس التكامل بینها 

  حركة الهواء فى العمارة  ٥٣١همع 

والعناصـر أسالیب التحكم البیئـي والتصـمیم المعمـاري وأساسـیات تشـكیل الـنظم الحراریـة والمفـاهیم 
أدوات وتقنیــات الــتحكم البیئـــي الطبیعــي والتشـــكیل  –التراثیــة والتهویــة وحركـــة الهــواء فــى العمـــارة 

  .المعماري والعمراني من منظور حركة الهواء والتهویة الطبیعیة 

  النظم البیئیة المتكاملة  ٥٣٢همع 



بــین اإلنســان والبیئــة المحیطــة مفــاهیم الــنظم البیئیــة وطبیعتهــا الدینامیكیــة وأســس العالقــة التبادلیــة 
بـــه وبـــین البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة وأســـالیب تحلیــــل المبنـــى إلـــى نظـــم والتكامـــل علـــى مســــتوى 

  .العناصر والنظم وتكامل األداء وأسالیب ترشید الطاقة واقتصادیات التكامل 

   مشروع تطبیقي في التصمیم والتخطیط البیئي ٥٣٣همع 

  متجددة الو الطاقة البدیلة  ٥٣٥همع 

تقــدیم أساســیات الطاقــة والترشــید والمفــاهیم األساســیة البدیلــة والمتجــددة وأســالیب توظیــف وتقنیــات 
الطاقة البدیلة والمتجددة فـى األقـالیم المصـریة المختلفـة وتأثیرهـا علـى التشـكیل العمرانـي والمعمـار 

  .، فى إطار مفاهیم العمارة المستدامة 

  عمارة المناطق الحارة  ٥٣٦همع 

الــنظم والمفــاهیم والمنــاهج األساســیة للعمــارة واالســتیطان فــى المنــاطق النائبــة ذات المنــاخ القــارئ         
واألقــالیم المناخیــة والجیومورافولوجیــة فــى الصــحراوات المصــریة وأســس التشــكیل شــعاري العمرانــي 

  فى هذه المناطق لتحقیق التنمیة المستدامة 

  

  

  قسم الهندسة المعماریة

  لتقییم البیئي اتحلیل و ال ٥٣٧

ـــة أو  ـــة بمفهومهـــا الشـــامل ســـواء الطبیعی ـــى البیئ ـــاظ عل ـــة فـــى إطـــار الحف مفـــاهیم وأساســـیات للتنمی
واسالیب ومناهج تقیـیم وتحلیـل التـأثیرات علـى البیئـة واسـتراتیجیات حمایـة ) الصناعیة ( العمرانیة 

دارة البیئة  ٕ   . وا

   مقرر اختیاري ٥٣٨همع 

  تصمیم البیئي والتخطیطموضوعات مختارة في ال



  قسم الهندسة المعماریة

  دبلوم الدراسات العلیا فى تخطیط المدن والمستقرات العمرانیة 

  لموقعاتخطیط وتنسیق  ٥٤٠همع 

 –الخصــائص والدراســـات الطبیعیـــة وأثرهــا علـــى القـــرارات التخطیطیـــة  -دراســات تمهیدیـــة للموقـــع
  .المخطط العام  تخطیط المضلع لمغلق والطرق ووضع التشجیر على

  بحوث تطبیقیة  ٥٤١همع 

  والتخطیط –ودراسات طبیعیة  –بحث تطبیقي یشمل دراسة الخصائص الجغرافیة 

  اللغة الفنیة  ٥٤٢همع 

  دراسات في اللغة الفنیة التطبیقیة  

  المخطط التنفیذى والتفصیلي  ٥٤٣همع 

 –التخطـیط التنفیـذى  –عـام التخطـیط ال –تكامـل عملیـة التخطـیط  –فلسـفة المخططـات العمرانیـة 
  المخطط التفصیلي

  التشجیر ٥٤٤همع 

  التشجیر كعنصر حمایة للمستقرات –التشجیر والمساحات الخضراء وتكامل عناصر الفراغ 

  القوانین والتشریعات ٥٤٥همع 

ـــة  –الهیئـــات واألجهـــزة المعنیـــة بإعـــداد لتخطـــیط العـــام  ـــوائح التنفیذی دراســـة نصـــوص القـــوانین والل
  .قانون التخطیط العمراني والئحته التنفیذیة تطبیقات  –بالتصمیمات المعماریة والتنفیذ الخاصة 

  الدراسات البصریة للمدینة ٥٤٦همع 

أغراضـها ومعــاییر ( المجموعـات الســكنیة  –اإلدراك البصـري تعریفــه واثـره والعوامــل المـؤثرة علیــه 
یر التصــمیمیة مــن النــواحى البصــریة المعــای –أهمیــة الفراغــات للتصــمیم العمرانــي  –) التصــمیم 

  .والعمرانیة والفراغیة بحث تطبیقي 



  تخطیط البنیة األساسیة  ٥٤٧همع 

 –مصــادر اإلمــداد بالمیــاه  –لتقــدیر المســتقبلي لعــدد الســكان واحتیاجــاتهم  –دورة المیــاه الطبیعیــة 
هندســـة  –المنزلیــة  میـــاه النیــل وتنقیتهــا لألغـــراض –المیـــاه الســطحیة والجوفیــة  –ملوثــات المیــاه 

اســالیب معالجــة  –هندســة الصــرف الصــحى  –توزیــع شــبكات المیــاه  –عملیــات اإلمــداد بالمیــاه 
  .مخلفات الصرف الصحى 

  التنمیة والتخطیط العمراني  ٥٤٨همع 

نظریــــات  –عملیــــات التخطــــیط االقلیمــــي  –االقــــالیم التخطیطیــــة المتجانســــة  –التنمیــــة االقلیمیــــة 
  مظاهر السكان في المدن الكبرى ووسائل التعامل معها –التنمیة القطاعیة 

   االقلیميالتنمیة والتخطیط  ٥٤٩همع 

وســائل إحصــائیة لتحلیــل  –نظریــة رئیســیة فــى التخطــیط العمرانــي  –أساســیات عملیــة التخطــیط 
ــــة وتغیرهــــا مــــع الزمــــان والمكــــان  –العوامــــل ولمتغیــــرات  تــــأثر التخطــــیط  –المعــــدالت التخطیطی

  .لفكر االقتصادي واالجتماعي بالدولة العمراني با

  

  قسم الهندسة المعماریة

  التنمیة الریفیة ٥٥٠همع 

 –منـاهج التنمیـة الریفیـة  –مـداخل التنمیـة الریفیـة  –مـدى التنمیـة الریفیـة  –مفهوم التنمیة الریفیـة 
  . التنمیة الریفیة في اطار االقلیم الحضري  –التنمیة والثقافة السائدة 

  مشروع تطبیقي٥٥١همع 

  .مشروع تطبیقي یشمل التخطیط والتنسیق العمراني وتخطیط البیئة األساسیة 

  تطبیقات الحاسب االلي  ٥٥٢همع 

  التطبیقات الحدیثة للحاسب االلي لخدمة المجاالت العمرانیة ومجاالت التخطیط  

  نظریات التخطیط  ٥٥٣همع 



نمـــاذج الحضـــارات وأوجـــه  –ط العمرانـــي النظریـــات المعاصـــرة فـــى التخطـــی –العناصـــر العمرانیـــة 
  ) .المدن الدفاعیة مثال ( أنظمة تاریخیة متباینة للتخطیط  –الشبه واالختالف بینها 

  جغرافیا العمران ٥٥٤همع 

تخطـیط المحـاور األساسـیة  –عوامل النمو واالضـمحالل  –نظریات نشأة المدن  –تعریف المدن 
تطبیـــق  –التوصـــیف المقـــارن بـــین العمـــران والریـــف  –واالقتصـــادیة وأمـــاكن التجمعـــات العمرانیـــة 

  على نشأة مدینة القاهرة وتطورها عبر ألف عام

   انقتصاد العمر ا ٥٥٥همع 

سیاســة تعمیــر المنــاطق  –الــنظم االقتصــادیة وأثرهــا علــى العمــران  –عناصــر االقتصــاد العمرانــي 
  .الدولة ومشاركة القطاع الخاص خطة التنمیة ب –توفیر التمویل والموافق  –الجدیدة 

  الدراسات السكانیة واالجتماع الحضري  ٥٥٦همع 

التجمعات العشوائیة  -الهجرة   –تقسیم التجمعات السكانیة مجتمعات صناعیة –علم االجتماع 
  .أهمیة الدراسات االجتماعیة للتخطیط العمراني  –

  تخطیط المناطق السكنیة  ٥٥٧همع 

 –اإلسـكان العشـوائي  –ولویـات السـكنیة لمحـدودى الـدخل اال –ب اإلسـكان األنماط المختلفة لطلـ
سـوق اإلسـكان  –تطور سیاسـة اإلسـكان فـى مصـر  –عوامل العرض والطلب فى سوق اإلسكان 

  .تخطیط وتصمیم مناطق اإلسكان  –

  وسائل التحلیل فى التخطیط ٥٥٨همع 

التخطیطیة وتغیرها مع الزمان والمكان المعدالت  –وسائل إحصائیة لتحلیل العوامل والمتغیرات 
التحلیل االقتصادي فى عملیات التخطیط التحلیل االجتماعي وانعكاسه على عملیات  –

  .التخطیط 

  خصائص العمران الریفي ٥٥٩همع 

االسكان واالنشطة  –التركیب العمراني وعالقته بالتكوین االجتماعي  –استعماالت االراضي 
  الخدمات وتأثیرها على النمط العمراني –االقتصادیة 



  

  قسم الهندسة المعماریة

  الدراسات المعماریة: ماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  بحوث تاریخ ونظریات الفكر المعماري  ٦٠٠همع 

ویوظفهــا )  ٥١١همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر تــاریخ ونظریــات الفكــر المعمــارى 
البحـوث والدراســات وثیقــة الصــلة بتـاریخ ونظریــات الفكــر المعمــاري مــن  كأسـاس وخلفیــة لعــدد مــن

  .خالل العمل المكتبي والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة 

  دراسات نظریات وفلسفة الجمال ٦٠١همع 

أســـاس ویوظفهـــا ك) ٦٠١همـــع (یـــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر نظریـــات وفلســـفة الجمـــال 
وخلفیــة لعـــدد مـــن البحــوث والدراســـات وثیقـــة الصــلة بنظریـــات وفلســـفة الجمــال مـــن خـــالل العمـــل 

  .المكتبي والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها في ورش عمل وحلقات دراسیة 

  دراسات الثقافة والعمران  ٦٠٢همع 

ظفهــا كأســاس وخلفیــة ویو )  ٥١٩همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر الثقافــة والعمــران 
لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالثقــة والعمــران مــن خــالل العمــل المكتبــي والمیــداني 

  .ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة 

  بحوث النقدي المعماري ٦٠٣همع 

أســـاس وخلفیـــة ویوظفهـــا ك)  ٥٢٠همـــع ( یــرتبط المقـــرر بهیكـــل ومكونـــات مقـــرر النقـــد المعمـــاري 
لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالنقــد المعمــاري مــن خــالل العمــل المكتبــي والمیــداني 

  .ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة 

  بحوث العلوم اإلنسانیة  ٦٠٤همع 



اس وخلفیــة ویوظفهــا كأســ)  ٥١٤همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر العلــوم اإلنســانیة 
لعـدد مــن البحـوث والدراســات وثیقــة الصـلة بــالعلوم اإلنسـانیة مــن خــالل العمـل المكتبــي والمیــداني 

  ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة

  عمارة المناطق الحارة  ٦٠٥همع 

المنــاخ القــاري  الــنظم والمفــاهیم والمنــاهج االساســیة للعمــارة واالســتیطان فــي المنــاطق النائیــة ذات
واالقــالیم المناخیــة والجیومورافولوجیــة فــي الصــحروات المصــریة وأســس التشــكیل شــعاري العمرانــي 

  .في هذه المناطق لتحیق التنمیة المستدامة 

  دراسات التشكیل والتكوین المعماري  ٦٠٦همع 

س وخلفیــة ویوظفهــا كاســا)  ٥١٦همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر العلــوم اإلنســانیة 
لعدد من البحوث والدراسات وثیقة الصـلة بالتشـكیل والتكـوین المعمـاري مـن خـالل العمـل المكتبـي 

  . والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة

  

  

  قسم الهندسة المعماریة

  دراسات العمارة اإلقلیمیة والمحلیة ٦٠٧همع 

ویوظفهــا كاســاس وخلفیــة )  ٥١٨همــع ( مقــرر العلــوم اإلنســانیة یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات 
لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالعمــارة االقلیمیــة والمحلیــة مــن خــالل العمــل المكتبــي 

  . والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل وحلقات دراسیة

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  قسم الهندسة المعماریة

  التصمیم والتخطیط البیئي: المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر 

  التخطیط والتصمیم البیئيبحوث  ٦٠٨همع 

مبـادئ االیكولوجیـا الدینامیكیـة واساسـیات  –تعاریف ومفـاهیم البیئـة المسـتدامة وعالقتهـا باالنسـان 
لبیئــــي واســــس ایكولوجیــــا العمــــران والتصــــمیم البیئــــي وتطــــور وتحــــور شخصــــیة المكــــان والطــــابع ا

توظیــف المــوارد الطبیعیــة فــي التنمیــة ودور المخطــط والمصــمم فیــر تقــدیم بــدائل التنمویــة المتزنــة 
  .والمتكاملة مع البیئة 

  التصمیم البیئي اتجاهات  ٦٠٩همع 

ـــات البحـــث العلمـــي والتطبیقـــي فـــي التخطـــیط والتنمیـــة المســـتدامة وتـــوفر المجـــال لتوظیـــف  إمكان
ات ومنــاهج التخطــیط والتصــمیم البیئــي المســتدام وتطویرهــا فــي االبحــاث المفــاهیم واالســس واالدو 

  .الفردیة والجماعیة 

  النظم البیئیة المتكاملة  ٦١٠همع 

مفــاهیم الــنظم البیئیــة وطبیعتهــا الدینامیكیــة وأســس العالقــة التبادلیــة بــین االنســان والبیئــة المحیطــة 
المبنـــى الـــى نظـــم والتكامـــل علـــى مســــتوى  بـــه وبـــین البیئـــة الداخلیـــة والخارجیـــة وأســـالیب تحلیــــل

  .العناصر والنظم وتكامل االداء وأسالیب الطاقة واقتصادیات التكامل 

  التحلیل والتقییم البیئي ٦١١همع 

ـــة أو  ـــة بمفهومهـــا الشـــامل ســـواء الطبیعی ـــى البیئ ـــاظ عل ـــة فـــي اطـــار الحف مفـــاهیم واساســـیات للتنمی
وتحلیــل التــأثیرات علــى البیئــة واســتراتیجیات حمایــة  وأســالیب ومنــاهج تقیــیم) الصــناعیة(العمرانیــة 

  .وادارة البیئة 



  االضاءة الطبیعیة والصناعیة ٦١٢همع 

معارف البییئة والطبیعة ونظم ومصـادر الضـوء ومسـتویاته والعالقـة بـین االنسـان والبیئـة الضـوئیة 
التصــــمیمیة وتقنیــــات ونظــــم االضــــاءة ومفــــاهیم التصــــمیم الضــــوئي والتشــــكیل المعمــــاري االدوات 

  .االضاءة باالسالیب الطبیعیة والصناعیة وأسس التكامل بینها 

  االیرودینامیكا المعماریة ٦١٣همع 

أسالیب التحكم البیئـي والتصـمیم المعمـاري وأساسـیات تشـكیل الـنظم الحراریـة والمفـاهیم والعناصـر 
لــتحكم البیئـــي الطبیعــي والتشـــكیل أدوات وتقنیــات ا –التراثیــة والتهویــة وحركـــة الهــواء فــي العمـــارة 

  .المعماري والعمراني من منظور حركة الهواء والتهویة الطبیعیة 

  المتجددة و الطاقة البدیلة  ٦١٤همع 

تقــدیم أساســیات الطاقــة والترشــید والمفــاهیم االساســیة البدیلــة والمتجــددة وأســالیب توظیــف وتقنیــات 
ة المختلفـة وتــأثیرها علـى التشـكیل العمرانـي والمعمـار الطاقة البدیلة والمتجددة في االقـالیم المصـری

  .في اطار مفاهیم العمارة المستدامة 

  

  

  

  

  قسم الهندسة المعماریة

  التنمیة العمرانیة وتصمیم المجتمعات: المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر 

  بحوث التصمیم العمراني ٦١٦همع 

ویوظفهــا كأســاس )  ٥٥١همــع ( العمرانـي  یـرتبط المقــرر بهیكــل ومكونـات مقــرر مــدخل للتصــمیم
وخلفیــة لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالتصــمیم العمرانــي مــن خــالل لعمــل المكتبــي 

  .ولمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 



  بحوث اإلسكان والتنمیة  ٦١٧همع 

ویوظفهــا كأســاس وخلفیــة )  ٥٥٣ همــع( میــة یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر اإلســكان ولتن
لعـدد مــن البحــوث ولدراســات وثیقـة الصــلة باإلســكان والتنمیــة مـن خــالل لعمــل المكتبــي والمیــداني 

  .ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

   بحوث نظریات تصمیم وتنمیة المجتمعات ٦١٨همع 

)  ٥٥٧همـــــع ( ت تصــــمیم وتنمیـــــة المجتمعــــات یــــرتبط المقــــرر بهیكـــــل ومكونــــات مقـــــرر نظریــــا
ویوظفهـــا كأســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث والدراســـات وثیقـــة الصـــلة بنظریـــات تصـــمیم وتنمیـــة 
ـــدني ویـــتم إعـــدادها وبلورتهـــا وعرضـــها ورش عمـــل  المجتمعـــات مـــن خـــالل العمـــل المكتبـــي والمی

  .وحلقات دراسیة 

  رانیة العمبحوث اقتصادیات واجتماعیات التنمیة  ٦١٩همع 

)  ٥٥٦همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر اقتصــادیات واجتماعیــات التنمیــة العمرانیــة 
ویوظفهـــا كأســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحـــوث والدراســـات وثیقـــة الصـــلة باقتصـــادیات واجتماعیـــات 
التنمیة لهمعانیة مـن خـالل العمـل المكتبـي والمیـداني ویـتم إعـدادها وبلورتهـا وعرضـها ورش عمـل 

  .وحلقات دراسیة 

  دراسات تصمیم المواقع ٦٢٠همع 

ویوظفهـــا كأســاس وخلفیـــة )  ٥٥٤همــع ( یــرتبط المقــرر بهیكـــل ومكونــات مقــرر تصـــمیم المواقــع 
لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بتصــمیم المواقــع مــن خــالل العمــل المكتبــي والمیــداني 

  .یة ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراس

  اسات التحسین والتجدید العمراني در  ٦٢١همع 

ویوظفهـا كأسـاس )  ٥٥٥عـم ( یرتبط المقـرر بهیكـل ومكونـات مقـرر التحسـین والتجدیـد العمرانـي 
وخلفیــة لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالتحســین ولتجدیــد العمرانــي مــن خــالل العمــل 

  .ضها ورش عمل وحلقات دراسیة المكتبي ولمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعر 

  دراسة عمارة وتنسیق األراضى  ٦٢٢همع 



ویوظفها كاساس )  ٥٥٩همع ( یرتبط المقرر بهیكل ومكونات مقرر عمارة وتنسیق لراضى 
وخلفیة لعدد من البحوث والدراسات وثیقة الصلة بعمارة وتنسیق األراضى من خالل لعمل 

  .تها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة المكتبي والمیداني ویتم إعدادها وبلور 
  
  

  قسم الهندسة المعماریة

  لتأهیل وتطویر االستخدامالحفاظ و ابحوث  ٦٢٣همع 

ویوظفهـا )  ٥٦٠همـع ( یرتبط لمقرر بهیكل ومكونات مقـرر الحفـاظ والتأهیـل وتطـویر االسـتخدام 
وتطــویر االســتخدام كأســاس وخلفیــة لعــدد مــن البحــوث والدراســات وثیقــة الصــلة بالحفــاظ والتأهیــل 

  .من خالل لعمل المكتبي والمیداني ویتم إعدادها وبلورتها وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

  مناطق السكنیة فى الدول النامیة تنمیة الات دراس ٦٢٤همع 

همــع ( لمنــاطق الســكنیة فــى الــدول النامیــة المقــرر بهیكــل ومكونــات مقــرر دراســات تنمیــة ایــرتبط 
ســـاس وخلفیـــة لعـــدد مـــن البحــــوث والدراســـات وثیقـــة الصـــلة بدراســـات تنمیــــة ویوظفهـــا كأ)  ٥٦١

لمنــاطق الســـكنیة فـــى الــدول لنامیـــة مـــن خــالل العمـــل المكتبـــي والمیــداني ویـــتم إعـــدادها وبلورتهـــا 
  .وعرضها ورش عمل وحلقات دراسیة 

  



 قسم الهندسة المعماریة

  التخطیط العمراني: الماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  بحوث التخطیط اإلقلیمي ٦٢٥همع 
  م.التنمیة واإلقلي –مستویات التخطیط –تكامل التخطیط  –فلسفة التخطیط اإلقلیمي 

  - :بحوث التخطیط والتنسیق العمراني للموقع ٦٢٦همع
  .تكامل المشروعات –بحوث التخطیط التنسیق العمراني  –نظریات التخطیط 

  بحوث نظریات التخطیط ٦٢٧همع 
  .تخطیط العمراني تكامل التخطیط والریة المستقبلیةنظریات ال

  اسات المخطط التنفیذى والتفصیليدر  ٦٢٨همع 

تكامل التخطیط وتناسق  –المخطط التفصیلي  –المخطط التنفیذى  –المخططات العمرانیة 
  .المخططات 

  جیر وتأثیث الفراغ دراسات التش ٦٢٩همع 
التشجیر كعنصر أساسى فى  –الفراغ  التشجیر والمساحات الخضراء كعنصر من عناصر

  .المساحات الخضراء كعنصر جمالي ورقة للمجتمعات الجدیدة  –حمایة المستقرات العمرانیة 

  بحوث جغرافیة العمران ٦٣٠همع 
  .خریطة العمران الحالیة ولتوقعات المستقبلیة للتوسع العمراني 

  بحوث القوانین والتشریعات ٦٣١ع هم
وتركیز على التزامات المخطط والمصمم فى  –المناطق العمرانیة الجدیدة قوانین وتشریعات 
  .اللوائح التنفیذیة  –الهیئات واألجهزة المعنیة بإعداد التخطیط  –التنمیة المستدامة 

  بحوث االقتصاد العمراني ٦٣٢همع 
  . دراسات جدوى المشروعات العمرانیة الجدیدة  –الحدود االقتصادي للتوسع العمراني 

  دراسات تخطیط البنیة االساسیة ٦٣٣همع 
 –مصادر االمداد بالمیاه  –التقدیر المستقبلي لعدد السكان واحتیاجاتهم  –دورة المیاه الطبیعیة 

هندسة  –میاه النیل وتنقیتها لالغراض المنزلیة  –المیاه السطحیة والجوفیه  –ملوثات المیاه 



أسالیب معالجة  –هندسة الصرف الصحي  –یاه توزیع شبكات الم –عملیات االمداد بالمیاه 
  .مخلفات الصرف الصحي  

  بحوث الدراسات السكانیة واالجتماع الحضري ٦٣٤همع 
التجمعات العشوائیة  –الهجرة  –تقسیم التجمعات السكانیة مجتمعات صناعیة  –علم االجتماع 

  .أهمیة الدراسات االجتماعیة للتخطیط العمراني  –

  تخطیط المناطق السكنیة دراسات  ٦٣٥همع 
 –االسكان العشوائي  –أولویات السكنیة لمحدودي الدخل  –االنماط المختلفة لطلب االسكان 
 -سوق االسكان   –تطور سیاسة االسكان في مصر  –عوامل العرض والطلب في سوق االسكان 

  تخطیط وتصمیم مناطق 

  

  لهندسة المعماریةاقسم 

  علوم وتكنولوجیا البناء:مقررات الماجستیر المحتوى العلمي ل

  بحوث تاریخ وفلسفة علوم وتكنولوجیا البناء ٣٣٦ ھمع

  فلسفة علوم وتكنولوجیا البناء –تكنولوجیا البناء  –تاریخ علوم البناء 

  اقتصادیات البناء في دراسات ٦٣٧ ھمع

  اسات الجدوىدر –اقتصادیات العملیات  –عناصر التحلیل  –بادئ التحلیل االقتصادي 

  بحوث تقییم وتحلیل المشروعات ٦٣٨ ھمع

نمــاذج  –دراسـة العناصــر –تحلیــل المشــروعات  –جــدوى التقیـیم  –أوجـه التقیــیم  –مقـاهیم التقیــیم 
  .المشروعات تحلیل نمطیة 

  بحوث المباني سابقة التجهیز ٦٣٩ ھمع

تشـطیب العناصـر سـابقة  –تجمیع العناصـر سـابقة التجهیـز  –العناصر اإلنشائیة سابقة التجهیز 
  التجهیز التعین بعناصر سابقة التصنیع



  بحوث مواد البناء ٦٤٠ ھمع

المــواد  –مواصــفات مــواد البنــاء  –اختبــارات مــواد البنــاء  –خصــائص مــواد البنــاء  –مــواد البنــاء 
  .المخلوطة والمركبة 

  ومعدالت البناء تحسین األداء في دراسات ٦٤١ ھمع

  معدالت اإلنجاز –جودة األداء  –تقییم األداء  –دراسة العمل واألداء 

  بحوث نظم وعملیات البناء ٦٤٢ ھمع

  المیكنة ونظم البناء  –دراسة العمل فى مواقع البناء  –مفردات عملیات البناء  –نظم البناء 

  بحوث إدارة المشروعات والتنفیذ ٦٤٣ ھمع

 –مسـتندات المتابعـة  –نیـة للتنفیـذ البـرامج الزم –جزئ المشروع إلـى مراحـل ت –إدارة المشروعات 
 –الموقـــع  –اجتماعیـــات  –الهیكـــل اإلداري للمشــروعات تسلســـل القــرارات راســـیا وافقیــا  –التقــویم 

  إعداد التقاریر لإلدارة العلیا

  تكنولوجیا صیانة وترمیم المبانى في دراسات ٦٤٤ ھمع

ــــانى  صــــیانة  –الصــــحیة  صــــیانة األعمــــال –مصــــادر المشــــاكل مــــع االســــتخدام  –صــــیانة المب
 –صــیانة الهیكــل  –صـیانة التشــطیبات والواجهـات  –األعمـال المیكانیكیــة والتوصـیالت الكهربیــة 

  صیانة المبانى األثریة والتراث  –اصول الترمیم 

  تكنولوجیا التركیبات الصحیة ٦٤٥ ھمع

العــزل  –یة المواصــفات القیاســ –معــدالت االســتخدام طبقــا لطبیعـة المنشــأة  –التركیبـات الصــحیة 
  .معاییر القبول  –القیاسات  –موانع التسرب  –

  

  

 


