عنوان رسالة الماجستير

أسس ومعدالت توزيع مدارس التعميم الثانوى الفنى فى مصر
دراسة حالة  .إقميم الدلتا .

م .محمود فؤاد محمود

الدرجة العممية :هاجسخيز الهٌذست الوؼواريت (حخطيط الوذى).

مكان النشر :قسن الهٌذست الوؼواريت – كليت الهٌذست – جاهؼت القاهزة .

تاريخ النشر :يوليو .7991

الممخص :

حىلً الذولت ئهخواهها فً الىضغ الزاهي بالخؼلين وجؼلخه هشزوع قىهً ،وال سيوا الخؼلين الفًٌ بواا
يخفق هغ الخطىراث اإلقخصاديت والخكٌىلىجيت الحذيثت ،ودػن هذا الٌىع هي الخؼلين باإلسخثواراث الالسهات -
هقارًت بأًىاع الخؼلين األخزي -لوا يخطلبه هي حكاليف باهظت .
وهي هٌا حظهز أهويت البحث والذراست لخحذيذ األسس الوإثزة ػلً حىسياغ هاذارا الخؼلاين الثااًىي
الفًٌ وهؼذالحه الخً حؼول ػلً سيادة كفاءحه وفؼاليخه .
وقذ حبًٌ البحث هٌهجا ً ئسخقزائيا ً يقىم ػلً الزصذ الذقيق لألوضاع الزاهٌت للخؼلين الفًٌ فً هصاز
،وئسااخؼزاا الخجااارل والوؼااذالث الؼالوياات والوحلياات هااغ دراساات لالاات ئقلااين الااذلخا  ،والؼالقاااث الخحليلياات
لألسس الوخخلفت وحىسيغ هذارا الخؼلين الثاًىي الفًٌ بأًىاػه ،وححذيذ أهويخها والىسى الٌسبً لها .
وئقخزلاج الذراساات لخٌااوت الخؼلااين الثااًىي الفٌااً ودراساخه ،البااذ وأى حكاىى رؤياات هٌظىهيات حؼخوااذ
ػلً اآلحً :
 -1ححذيذ األسس والؼىاهل الوخخلفت ( السياسيت  ،اإلقخصاديت  ،الؼوزاًيات  ) ....... ،الواإثزة ػلاً حىسياغ
هذارا الخؼلين الثاًىي الفًٌ .
 -2طبيؼت وحزكيب هذارا الخؼلين الثااًىي الفٌاً هاي خاالت ئيجااد دليال ئرلاادي للهيخااث الوخخصات ياٌظن
الوؼذالث الخخطيطيت والخصويويت لخىسيغ هذارا الخؼلين الثاًىي الفًٌ بأًىاػه .

عنوان رسالة الدكتوراة

أنماط التوزيعات المكانية لمتجمعات العمرانية
دراسة تحميمية لمنسق العمرانى المصرى

م .محمود فؤاد محمود

الدرجة العممية :دكخىراة الفلسفت فً الهٌذست الوؼواريت (حخطيط الوذى).

مكان النشر :قسن الهٌذست الوؼواريت – كليت الهٌذست – جاهؼت القاهزة .

تاريخ النشر :يونيو .4002

الممخص :

إتجيت الدولة إلى وضع استراتيجية لمتعمير حتى عام  4071تستيدف التوازن بين السكان والعمران  .ومن
ىنا تظير أىمية البحث والدراسة.وقد تبنى البحث منيجا استقرائيا يقوم عمى إستخالص االسس والعوامل
والفروض من النماذج الغربية والعوامل والمتغيرات المحمية المؤثرة عمى التوزيعات المكانية لمتجمعات العمرانية

واستخدام المنيج التحميمى والتفسيرى اإلستنباطى لموصول إلى إثبات صحة فرضيات البحث بإن النسق العمرانى

المصرى اليمكن تفسيره طبقا لمنماذج الغربية  ،والوصول إلى تحديد األنماط العمرانية السائدة النابعة من
خصوصيتنا اإلدارية والسكانية والجغرافية والعمرانية  ...إلخ .
ويعتمد البحث عمى رؤية منظومية لدراسة النسق العمرانى المصرى من خالل األتى :

 تحديد العوامل المختمفة ( اإلدارية  ،السكانية  ،الجغرافية  ،العمرانية  ) ......المؤثرة عمى األنماطالعمرانية السائدة .
 تقسيم النسق العمرانى إلى أنماط عمرانية  ،ورصد أىم المؤشرات التخطيطية لكل نمط عمرانى  ،تساعدفى مجال العممية التخطيطية وصانعى القرار فى إعادة صياغة النسق العمرانى المصرى .
وتوصل البحث إلى خصوصية النسق العمرانى المصرى واعتباره نظاما فى حد ذاتو ويتكون من عدة أنساق
فرعية بينيا عالقات تفاعمية تبادلية .

