ماجستٌر العلوم الهندسٌة فى الحاسبات
عدد
الساعات
المعتمدة
3

المقرر

كود
المقرر

تقارٌر وبحوث
هندسٌة

عمر10
5

الحاسب اآللً
والمحاكاة المعمارٌة

عمر5٠٥

3

ستودٌو التصمٌم
المعمارى المتكامل

عمر5٠3

3

التخطٌط والتنسٌق
العمرانً للمواقع

عمر5٠4

3

مدخل للتنسٌق
العمرانً للمواقع

عمر5٠5

3

مشروعات االسكان
والتصمٌم الحضري

عمر5٠6

3

توصٌؾ المقرر

ٌهدؾ المقرر الى التعرٌؾ بأهداؾ وأسس وأنواعها التقارٌر
وكٌفٌة التقرٌر أهداؾ تحدٌد وكٌفٌة كتابتها وكٌفٌة
واسس النتائج وكتابة اعداد وكٌفٌة المحتوي وتتابع تنسٌق
التطبٌقى البحثى العمل بلورة الً وكذلك التقرٌر عرض
ومناهج واألسس المفاهٌم رض ا وأستع علمى بأسلوب
العمل وورش الجماعً العمل خالل من التطبٌقٌة البحوث
و والعروض
العمارة مجال فً العلمً الندوات وأٌضا الجماعٌة المناقشات
المعماري بالتصمٌم المرتبطة المختلفة والتخصصات
ٌقدم مفاهٌم تطبٌقات ومبادئ العمارة فً الحاسب اآللً
الرئٌسٌة األدوات من كأداة اآللً الحاسب ٌعرض المقرر ثم
فً
الظهار المناسب البرنامج استخدام وكٌفٌة المعماري التعبٌر
االسالٌب ٌتناول ثم المختلفة رحله فً المعماري العمل.
التصمٌم مرحلة فً اآللً الحاسب بأستخدام المتطورة
أنواع تحقٌق فً البرمجٌات استخدام وطرق المعماري
من مختلفة
المعماري بالتصمٌم وصوال رضً ا االفت والواقع المحاكاة
 ..النهائٌة صورته الً
ٌعرض التصمٌم استودٌو فى التطبٌقً العمل خالل من
التصمٌم لعملٌات المتكاملة واالسس األطر المقرر المعمارى
والبٌئٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الثقافٌة التحدٌات وٌتناول
على وتؤثر المعاصرٌن المعمارٌٌن تواجه التى وؼٌرها
صٌاؼة
و المشروعات ،تقٌٌم ومعاٌٌر المعماري التصمٌم أهداؾ
تحلٌل خالل من والموارد رن ا والعم البٌئة اشكالٌات ٌتناول
التصمٌم وعملٌات المشروعات
ٌتناول المقرر علً مشروع بحثى متكامل ٌقوم به مجموعات
من الطالب بهدؾ د ا رسة قضاٌا اساسٌة فى مجال
التخطٌط والتنسٌق العم ا رنً للمواقع باالضافة الى تعلم مها
ا رت تطبٌق أساسٌات وعناصر التشجٌر وتصمٌم المساحات
الخض ا رء وتكامل عناصر الؾ ا رغ وكٌفٌة استخدامها
كعنصر هام لحماٌة المواقع والمدن من الناحٌة البٌئٌة
والجمالٌة .كما
ٌمكن للمجموعات الطالبٌة إعداد مخطط تفصٌلً متكامل
لجزء من الد ا رسة البحثٌة
ٌتناول المقرر أساسٌات وعناصر التخطٌط والتنسٌق العم ا
رنً للمواقع وٌشمل األطر النظرٌة وتطورها والمداخل
التحلٌلٌة
المختلفة ،الد ا رسات التمهٌدٌة للموقع ،الخصائص والد ا
رسات الطبٌعٌة واثرها على الق ا ر ا رت التخطٌطٌة،
تخطٌط المضلع
.المؽلق والطرق ووضع التشجٌر فً المخطط العام
تدرٌب الطالب على استخدام البحث المكتبى ،واالدبٌات
واالطر النظرٌة فً د ا رسة احد المشروعات المرتبطة

ستودٌو التصمٌم
الداخلً

عمر
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االنسان وتشكٌل
البٌئة العمرانٌة

عمر
515

3

أخالقٌات ممارسة
المهنة

عمر
519

3

قوانٌن وتشرٌعات

عمر
501

3

الممارسة المهنٌة
وتطبٌقات البرامج
الزمنٌة

عمر500

3

بمجال
االسكان والتصمٌم الحضري ،وبلورة جوانبه من خالل ربط
 .الفكر النظرى بالعمل المٌدانى
ٌعرض المقرر من خالل العمل التطبٌقً فى أستودٌو
التصمٌم الداخلى أسس ومبادئ التصمٌم المعماري بوجه عام
والتصمٌم الداخلً واعادة التوظٌؾ على وجه خاص،
وٌتناول المعاٌٌر التصمٌمٌة وٌركز على عملٌات التصمٌم
وطرح
الحلول العادة توظٌؾ المشروعات فى اطار المحددات
الثقافٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ،وٌتناول مفاهٌم
التصمٌم الداخلى من خالل تحلٌل وتقٌٌم د ا رسة حالة
.لمشروعات معمارٌة معاصرة
ٌتناول المقرر العمارة واالنسان – معان وطروحات  ،البعد
االنسانً لصٌاؼة الؾ ا رغ المعماري  ،مفاهٌم وأسس
التشكٌل
والتكوٌن المعمارى ومدى تأثرهم بالجوانب الوظٌفٌة
والثقافٌة وٌتناول أٌضا العالقة بٌن أسس التشكٌل وجمالٌات
العمارة
والعم ا رن من خالل رؤٌة شاملة للعمارة واإلنسانٌات
وٌتناول أهم المداخل الفكرٌة والنظرٌات المتعلقة بالعالقة
التبادلٌة بٌن
البٌئة المشٌدة والعلوم اإلنسانٌة ومجاالتها المختلفة  :اإلجتماع
وعلم النفس وعلم اإلنسان واألدب  ،واستق ا رء للبعد
االنسانً
فً نماذج معمارٌة من الواقع المحلً والدولً
ٌقدم المقرر المبادئ األساسٌة ألخالقٌات ممارسة المهنة
وٌعرؾ الطالب بالنماذج المتعارؾ علٌها والتً تحكم العالقة
بٌن
المعماري والعمٌل ،وٌستعرض دور المنظمات الدولٌة
والمحلٌة فً تطوٌر ومتابعة األسس التنظٌمٌة والمسئولٌات
لضبط
العالقة بٌن المعماري الممارس والعمٌل وٌقوم الطالب
بتطبٌق د ا رسات حالة ألمثلة عدٌدة من خالل تمارٌن وأو ا
رق بحثٌة
ٌتناول المقرر تعرٌؾ القوانٌن والتشرٌعات المنظمة للعم ا
رن شاملة اللوائح التنفٌذٌة ،سواء فى المناطق القائمة او
الجدٌدة،
مع التركٌز على اهمٌة االشت ا رطات البنائٌة فى اعداد
المخططات العم ا رنٌة بمستوٌاتها وااللت ا زم بها لتحقٌق
التنمٌة
المستدامة كما ٌستعرض المقرر الهٌئات واالجهزة المعنٌة
باعداد المخطط وتنفٌذه مع توضٌح مسئولٌات ومهام
وصالحٌات
.كل من االط ا رؾ المعنٌة
ٌتناول المقرر بالتحلٌل المراحل المختلفة للتصمٌم المعماري
والعملٌات المرتبطة بكل مرحلة وٌستعرض المداخل
واآللٌات
المختلفة للتحكم فً الجداول الزمنٌة بهدؾ ادارة التصمٌم فً
المكاتب الهندسٌة وٌقوم الطالب بتطبٌق هذه اآللٌات من
خالل تمارٌن محددة وباستخدام ب ا رمج الحاسب اآللً

 .المتخصصة والمطورة لالستخدام فً التطبٌقات المعمارٌة
البٌئة الحرارٌة فً
المبانً

عمر
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صوتٌات واضاءة
المبانً

عمر
503
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التشجٌر وتأثٌث
الفراغ

عمر4
50

3

تقٌٌم المشروعات
بعد التشؽٌل

عمر5
50

3

عمر  506الدراسات
االجتماعٌة للعمران

عمر
506

3

ٌتناول المقرر المدخل البٌومناخً للتصمٌم  ،مقاٌٌس
الحرارٌة  ،األقالٌم المناخٌة فً مصر  ،االستراتٌجٌات
البٌئٌة فً األقالٌم المختلفة  ،تحدٌد األهداؾ التصمٌمٌة من
ناحٌة ال ا رحة الح ا ررٌة ووسائل تحقٌقها  :تشكٌل المبانً
،
التوجٌه  ،معالجات األسطح الخارجٌة  ،االنتقال الح ا رري
خالل ؼالؾ المبنً (المعامل الكلً لالنتقال الح ا رري
والمقاومة الح ا ررٌة والسعة الح ا ررٌة واال ا زحة الزمنٌة)
 ،الوسائل التصمٌمٌة والمعالجات المعمارٌة  ،مقدمة فً
طرق
المحافظة علً الطاقة فً المبانً كأحد أهم أهداؾ اتجاه
العمارة البٌئٌة من خالل التعرؾ علً االستخدام ؼٌر الكؾء
للطاقة فً العمارة المعاصرة  ،مبادئ العمارة الخض ا رء
ودورها فً توفٌر الطاقة
ٌتناول المقرر مفهوم صوتٌات المبانً وأهم العوامل التً
تحكم طبٌعة البٌئة الصوتٌة فً الؾ ا رؼات المؽلقة  ،زمن
التردد  ،عالج العٌوب الصوتٌة  ،أهداؾ التصمٌم الصوتً
الناجح لقاعات االستماع  ،تطبٌقات الحاسب اآللً فً
حقل صوتٌات المبانً  ،أجهزة قٌاس الصوت  ،تأثٌر الض
وضاء علً االنسان والتحكم فٌها  ،التخطٌط للتحكم فً
الضوضاء الخارجٌة والداخلٌة فً المبانً  ،االضاءة
الطبٌعٌة فً منظومة االعتا ا رت البٌئٌة فً المبانً  ،أهداؾ
االضاءة الطبٌعٌة  ،العوامل المؤثرة علً شدة االستضاءة
نتٌجة لنوافذ الضوء الطبٌعً فً الؾ ا رغ الداخلً  ،طرق
تحلٌل االضاءة الطبٌعٌة  ،التقنٌات الحدٌثة للتحكم فً
االضاءة الطبٌعٌة  ،تكامل االضاءة الطبٌعٌة مع االضاءة
الصناعٌة  ،نظم وأسالٌب االضاءة الصناعٌة (األنواع
)..واالستخدامات والتوزٌع والتجهً ا زت
ٌتناول المقرر اساسٌات ونظرٌات التشجٌر والمساحات
الخض ا رء كأحد عناصر الؾ ا رغ ،باالضافة الى دور
التشجٌر
كعنصر أساسً فً حماٌة المستق ا رت العم ا رنٌة من
الناحٌة االٌكولوجٌة ،باالضافة الى وسائل استؽالل المساحات
الخضراء
كعنصر جمالى فى المجتمعات العم ا رنٌة الجدٌدة
ٌقدم المقرر معاٌٌر تقٌٌم وتقوٌم المشروعات بعد االستعمال
من خالل دا رسة األسس التً تم تصمٌم المشروعات علً
أساسها  ،وتحدٌد العٌوب ان وجدت وطرق اصالحها ،
وتقٌٌم المشروع من حٌث تحقٌقه لألهداؾ الوظٌفٌة التً
أنشئ
 .من أجلها وكٌفٌة ضبط العالقة بٌن عناصر المشروع
ٌتناول المقرر المداخل المختلفة لد ا رسة العالقة المتبادلة
بٌن اإلنسان والعم ا رن من خالل د ا رسة العوامل
اإلجتماعٌة
المرتبطة بالعم ا رن والتى ٌلزم وضعها فى األعتبار عند د ا
رسة وتحلٌل البٌئة المبنٌة  ،حٌث ٌتناول مفهوم االجتماع
الحضري والدالئل االجتماعٌة للتطور التارٌخً للمدن
والمناطق الحضرٌة وخصائص البناء االجتماعً للمدن

منهجٌة بحث

عمر
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االتجاهات المعمارٌة
الحدٌثة فً التصمٌم

عمر
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نظرٌات الفكر
المعماري المعاصر
:

عمر
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3

دراسات اسكان

عمر
614
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ادارة تشٌٌد
المشروعات :

عمر
615

3

والمناطق
الرٌفٌة وظاهرة التحضر والخصائص االجتماعٌة لسكان
المناطق العشوائٌة
ٌتعرض المقرر الى أخالقٌات البحث العلمً  ،أهمٌة منهج
البحث العلمً  ،وسائل جمع المادة العلمٌة والبٌانات ،أسس
البحث العلمى الكمى و النوعى فى الد ا رسات المعمارٌة ،
مالحظات حول كتابة البحث العلمً (العناصر المكونة
للبحث)
 ،شروط البحث العلمً وسماته  ،تعرٌؾ االشكالٌة البحثٌة
وفرضٌات البحث  ،أسالٌب وطرق التطبٌق البحثٌة المختلفة
،أسالٌب األختبار والقٌاس واالستبٌان واختبار مصداقٌة
 .الفرضٌات ،واجراء التطبٌقات
ٌتناول المقرر المفاهٌم الجدٌدة فى العمارة و ٌطرح مداخل
فلسفٌة جدٌدة للعمارة من خالل عرض النظرٌات والتٌارت
الفكرٌة
الحدٌثة و المستقبلٌة من بٌنها :المفاهٌم الجدٌدة للفراغ
المعمارى ،االبعاد الفراؼٌة الجدٌدة ،مفهوم الطاقة الجدٌدة،
التفكٌر
ال ا رئد و النقالت الفكرٌة و الدروس المستفادة و رفض
الحدود و المحددات و شكل الزمن والتحكم فٌه ثم ٌتناول
تطبٌق تلك
األفكار علً مشروعات معمارٌة
ٌطرح المقرر إطار نظرًٌا لتصنٌؾ وفهم النظرٌات
والتوجهات المعمارٌة الحدٌثة على اختالؾ انواعها مما
ٌمكن من سهولة
استٌعابها واستخدامها سواء فً البحث او فً التصمٌم أو فً
النقد والتحلٌل .وٌتم اختبار هذا االطار بتطبٌقه على نماذج
من المشروعات المعاصرة ومناقشتها فً حلقات بحثٌة
ٌتناول المقرر تصمٌم المجتمعات السكنٌة بدءا من الد ا
رسات االقلٌمٌة الشاملة لتحدٌد مناطق التنمٌة السكنٌة
ومحدداتها
ثم اختٌار مواقع المدن الجدٌدة وتحدٌد السكان المستهدفٌن
والقوام االقتصادي واالجتماعً للتجمع السكنً والمعاٌٌر
التخطٌطٌة للخدمات وأنماط االسكان المختلفة والتعرؾ علً
أسس تقاسٌم اال ا رضً ونسبها واالشت ا رطات البنائٌة
والقانونٌة والمداخل المختلفة لتجمٌع األنماط السكنٌة من
خالل الفراؼات العمرانٌة والحضرٌة والبٌئة المحٌطة
وتنسٌق
المواقع .
وضع الجدول الزمنً التنفٌذ العام  ،الجدول الزمنً التنفٌذي
التفصٌلً  ،دمج الجدول التنفٌذي والتموٌلً  ،ادارة عملٌة
التشٌٌد ،أعمال المتابعة الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة
للجداول  ،التقارٌر الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة الدارة
مجال
التشٌٌد  ،مطابقة المستخلصات الجا رٌة الشهرٌة للجدول
الزمنً وختامً العملٌة  ،النقاط الحرجة ونقاط البداٌة
والتداخل
واالنتهاء  ،أوامر التشؽٌل واالستالم والرفض ومسا ا رتها
ونتائجها  ،االستالم االبتدائً والنهائً

الطاقة والبٌئة
الحضرٌة
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المجتمعات الخضراء
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أسس النقد المعماري
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عمارة المجتمعات
االسالمٌة :
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هندسة القٌمة فً
المشروعات المعمارٌة
:

عمر
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التنمٌة الحضرٌة
المستدامة

عمر
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اقتصادٌات نظم الطاقة
فً المبانً

عمر
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ٌعرض هذا المقرر مقدمة لألسالٌب المختلفة للحفاظ علً
الطاقة علً مستوي المبانً كمدخل للعمارة البٌئٌة مع د ا
رسة
لمبادئ تلك العمارة الً جانب التخطٌط العم ا رنً ودورهما
فً الحفاظ علً الطاقة باالضافة الً معرفة مصادر
ٌهدؾ المقرر إلى بناء قاعدة معرفٌة فً مجال النقد
المعماري من خالل تناول الموضوعات التالٌة :المبادئ
األساسٌة للنقد
فً العمارة ،مهام الناقد وأدواته ،مستوٌات النقد ومجاالته،
معاٌٌر النقد ،النقد الذاتً والموضوعً ،مدارس النقد
ومناهجه،
.واألسالٌب النقدٌة
ٌقدم المقرر تعرٌفا للمجتمعات الخض ا رء وكٌؾ ٌمكن
تحقٌقها وماهً فوائدها  ،كما ٌركز علً فهم بعض
المصطلحات
األساسٌة التً تقوم علٌها المجتمعات الخض ا رء مثل حفظ
الطاقة وأنواع الوقود البدٌلة واست ا رتٌجٌات بدٌلة للطاقة
وتصمٌم المبانً الخض ا رء باالضافة الً عدة د ا رسات
حالة محلٌة وعالمٌة توضح األفكار األساسٌة للمنهج
ٌهدؾ المقرر إلً التقدٌم المتكامل ألسس ومفاهٌم الحفاظ
المعماري والعم ا رنً وٌسترجع عالقاته بالمجاالت وثٌقة
الصلة
وبوجه خاص التصمٌم العم ا رنً وتنمٌة المجتمعات،
وٌعرض لعملٌات الحفاظ المعماري والعم ا رنً وأدواته،
والتسجٌل
والتوثٌق المعماري والعم ا رنً ،وٌدعم التناول عرض
وتحلٌل المداخل والتجارب العالمٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة
ٌطرح المقرر مدخال لد ا رسة واستق ا رء المجتمعات
االسالمٌة وٌركز على المنتج المعمارى واالنساق السلوكٌة
والقٌم المرتٌطة
بهذه المجتمعات وٌستعرض المقرر تحدٌات العولمة وتأثٌرها
على اشكالٌة الهوٌة فى المجتمعات االسالمٌة
ٌستعرض المقرر مفهوم هندسة القٌمة مع التركٌز على
تطبٌقاته فً مجال الهندسة المعمارٌة بوجه عام وفً مرحلة
التصمٌم المعماري على وجه الخصوص ،وٌستعرض المقرر
المفاهٌم والمبادئ لهندسة القٌمة وآلٌات التطبٌق فً التصمٌم
وعالقتة بم ا رحل التصمٌم والجداول الزمنٌة لتطوٌر
.المشارٌع المعمارٌة وباالستعانة بنماذج من الواقع المحلً
تناقش هذه الوحدة المناظ ا رت الحالٌة القائمة حول التنمٌة
المستدامة حٌث تستعرض تطور المفهوم وتعرؾ قابلٌة
االستم ا رر القوٌة والضعٌفة  ،كما تتم مناقشة األهداؾ
والتحدٌات ومبادئ االستدامة  ،ثم ٌتم استكشاؾ العالقة بٌن
االقتصاد وعلم البٌئة وتطبٌق مبادئ العدل وتحلٌل أفضل
الممارسات للمشارٌع الموجودة فً العالم للخروج بدروس
والتعرؾ علً التحدٌات
مقدمة عن النظم المستخدمة للطاقة فً المبانً  ،نظم التهوٌة
 ،مقارنة بٌن النظم المختلفة لتكٌٌؾ الهواء (كفاءة نظم
التكٌٌؾ  ،المستوٌات المطلوب تحقٌقها  ،التشؽٌل  ،الصٌانة ،
تحسٌن األداء وتقلٌل استهالك الطاقة)  ،نظم االمداد
بالمٌاه  ،نظم القدرة الكهربٌة  ،تقلٌل متطلبات الطاقة فً

طرح األعمال والعقود
والمنازعات :

عمر
604

3

البحوث االنسانٌة فً
العمارة :

عمر
605

3

التقٌٌم البٌئً
االستراتٌجً :

عمر
606

3

التفكٌر العلمً ومناهج
البحث

عمر
510

3

دراسات معمارٌة
متقدمة

عمر
515

3

بحوث التصمٌم
المستدام :

عمر
513

3

النظم الكهربٌة والمٌكانٌكٌة  ،ادارة طاقة المبنً  ،نظم التحكم
اآللً  ،تقٌٌم خٌا ا رت الحفاظ علً الطاقة وتكالٌؾ
االستهالك
ٌتناول المقرر م ا رحل ومكونات وأساسٌات العمل
المعمارى ،وأسالٌب الممارسة والفاعلٌات المرتبطة بها
وٌعرض الفكر
النظرى والتطبٌقات العملٌة لعملٌات الممارسة وادارة
المشروعات والمؤسسات المعمارٌة ،ومشاكل الواقع المحلى،
واإلطا ا رت
المنظمة للعمل المعمارى وماٌرتبط به من مؤسسات وقوانٌن
.وتشرٌعات للبناء والعمارة والعم ا رن
د ا رسة انعكاس األنشطة الحٌوٌة علً تشكٌل الفراؼات
المعمارٌة وتحدٌد ألبعاد العالقة التبادلٌة بٌن المبنً
وسلوكٌات
قاطنٌه  ،ودور تلك العالقة فً تقوٌم التوجهات الفكرٌة
والنتاج التنفٌذي لتلك الصٌاؼة مع تناول تطبٌقً لدور
المتؽً ا رت الثقافٌة فً توجٌه الصٌاؼة التشكٌلٌة لعم ا رن
الواقع المحلً المعاصر مع التركٌز على تطبٌق مناهج
البحوث
والد ا رسات فى العلوم اإلنسانٌة المعمارٌة من خالل العمل
المٌدانى وٌتم إعدادها وبلورتها وعرضها فى ورش عمل
وحلقات
.د ا رسٌة
مقدمة لمفهوم التقٌٌم االست ا رتٌجً للبٌئة كموضوع
معاصر فً مجال التخطٌط البٌئً كما ٌقدم المقرر تعرٌفا
للتقٌٌم
االست ا رتٌجً للبٌئة ومجال ومنهج هذا التقٌٌم  ،وٌناقش
أٌضا دور التقٌٌم االست ا رتٌجً للبٌئة فً رسم السٌاسات
المستقبلٌة وتحلٌل تنفٌذ التقٌٌم االست ا رتٌجً للبٌئة علً
 .مستوي العالم
تهدؾ هذه المادة إلى تعرٌؾ الطالب بأهمٌة التفكٌر العلمً
وخصائصه واست ا رتٌجٌاته .كما تهدؾ إلى تعرٌفه بماهٌة
البحث العلمً ،وخطواته ،ومناهجه (المنهج الوصفً –
المنهج التجرٌبً  ،)..-مصادر المعلومات ،وأدوات جمعها،
ومها ا رت البحث فٌها ،ومجتمع البحث وأنواع العٌنات،
وكٌفٌة االقتباس منها وتوثٌقها بالطرق العلمٌة  ،التقرٌر
النهائً للبحث وعناصره  ،توثٌق المراجع العلمٌة
ٌوفر المقرر حلقات بحثٌة لمناقشة ابحاث الدكتو ا رة الجارٌة
من الباحثٌن واعضاء من لجان االشراؾ االكادٌمى لمناقشة
ما
توصلوا الٌه فى مجال االنشطة البحثٌة الخاصة بهم وعرض
نماذج متمٌزة وتقٌٌمها من نخبة من اعضاء هٌئة التدرٌس
تقدم تعرٌؾ النظم األٌكولوجٌه والنظم الدٌنامٌكٌه وتطور
البحوث فى مختلؾ محاور التصمٌم البٌئى وتطور وتحور
الطابع
البٌئى وأسس توظٌؾ الموارد الطبٌعٌة فى التنمٌه المستدامه
ودور المخطط والمصمم فى تقدٌم البدائل التصمٌمٌه
والتنموٌه
المتزنة والمتكاملة مع البٌئة والبحث فى تقدٌم نماذج عالمٌه
.ومحلٌه

التعبٌرٌة فً العمارة
والعمران :

عمر
514

الحاسب اآللً وادارة
التشٌٌد :

عمر
515

3

قضاٌا النقد المعماري
والممارسة :

عمر
516

3

ٌهدؾ هذا المقرر الً تطوٌر قد ا رت الطالب النقدٌة من
خالل تعرضه لنماذج من الممارسة المعمارٌة على
المستوٌات
العالمٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة مع ربطها بالتحوالت الفكرٌة
والتنظٌرٌة .وٌ.هتم المقرر بالتناول النقدي لقضاٌا الفكر
والتنظٌر
فً العمارة ،وٌتناول الموضوعات المتعلقة بأدوات
ومنهجٌات ومعاٌٌر نقد الفكر والنظرٌات فً العمارة ،تأثٌر
الرؤى العالمٌة
والمحلٌة على العمارة ،قٌاس تأٌٌد النظرٌات والفكر
المعماري على المستوى المحلً ،اإلقلٌمً ،العالمً وؼٌرها

بحوث االقتصاد البٌئً
وهندسة القٌمة :

عمر
515

3

ٌعرض المقرر لدالالت المفاهٌم االساسٌة لهندسة القٌمة وٌتناول
بالبحث والتحلٌل التطبٌقات المعمارٌة لهندسة القٌمة فى
المشروعات ومناهجها وٌركز على ضوابط ومحددات تطبٌقها فى
المستوٌات المختلفة وٌقدم عرضا وتحلٌال "للد ا رسات
واالبحاث لتقٌٌم المردود اإلقتصادى لهندسة القٌمة.
ٌعرض المقرر لمفهوم النظم الدٌنامٌكٌه وتطبٌقاتها فى العما رة
وأسلوب تقٌٌم بنٌة النظم ومدى تداخلها والمنظومات المكونه
للنظم الداخله فى النظام الشامل للمبنى أو المشروع وٌقوم الد ا
رس بأعداد بحث إلٌضاح النظم الدٌنامٌكٌة وأسلوب االت ا زن
بٌن مختلؾ النظم ٕوامكانات التحكم فى هذه النظم ومناقشته فى
حلقة د ا رسٌة .
ٌقدم المقرر دالالت ومفاهٌم الطاقة الجدٌدة والمتجددة ٕوامكانات
توظٌفها فى المبانى والدور الذى ٌمكن أن تلعبه لتشكٌل
المبانى والعم ا رن وٌقدم الباحثون بحوثهم فى رفع كفاءة نظم
الطاقة المتجددة فى المبانى والعم ا رن .

بحوث النظم
الدٌنامٌكٌة فً العمارة
:

بحوث الطاقة الجدٌدة
والمتجددة :

عمر
515

عمر
519

ٌتناول المقرر مفهوم العمارة كأداة للتعبٌر المجتمعى
والسٌاسً والثقافً ،وٌستعرض آلٌات تطبٌق هذا المفهوم فى
التصمٌم
المعمارى وٌناقش المقرر من هذا المنطلق توفٌق المعانى مع
االهداؾ والؽاٌات فى عملٌة التصمٌم كما ٌتناول المقرر
استطالع مجموعة من القوانٌن الحاكمة للنظم التشكٌلٌة
المرتٌطة بالنتاج االنسانى والطبٌعى والتى ثبت علمٌا عالقتها
باثارة
الوجدان االنسانى وٌعرؾ المقرر الفروق بٌن االد ا رك
الوجدانى والمعرفى والتخٌلى ،وٌطرح مقٌاسا مركبا لرصد
المردود
الوجدانى للمبانى والتعقٌد فى المبانى واالشٌاء التى تثٌر
.الوجدان
طرق إدارة التشٌٌد باستخدام الحاسب اآللً  ،وكٌفٌة تخطٌط
وجدولة المشارٌع ،وتقدٌر التكالٌؾ ٕواعداد قوائم الكمٌات
والمواصفات الهندسٌة ،واستخدامات الحاسب اآللً فً حساب
الكمٌات وحساب التكالٌؾ وحساب التدفق النقدي
للمشارٌع ،ثم التخطٌط واإلش ا رؾ على المشارٌع باستخدام
الحاسب اآللً.

3

3

بحوث كفاءة األداء
البٌئً للمشروعات :

عمر 01٠

3

ٌعرض المقرر لدالالت المفاهٌم االساسٌة لكفاءة االداء البٌئى
للمشروعات وٌعرض للمفاهٌم المختلفة من تقٌٌم
التأثً ا رت البٌئٌه وهندسة القٌمة واالت ا زن الدٌنامٌكى البٌئى
وٌقدم الد ا رسى بحوث فى الجوانب المختلفة لتقٌٌم كفاءة االداء
البٌئى للمشروعات

بحوث الصوتٌات فً
العمارة :

عمر
011

3

ٌقدم المقرر د ا رسة للصوتٌات فى العمارة وٌقدم تحلٌال للدالالت
الخاصة بمفاهٌم الصوتٌات ٕوامكانات توظٌفها فى العمارة
والدور الذى ٌمكن وأن تلعبه فى التشكٌل المعمارى والعم ا رنى

بحوث تكامل
االضاءة الطبٌعٌة
والصناعٌة :

عمر
01٥

3

ٌقدم المقرر د ا رسة تكامل اإلضاءة الطبٌعٌة والصناعٌة وٌقوم
الدارسون بتقدٌم أبحاثهم فى حلقات د ا رسٌة ٌتم تقٌمها ومناقشة
ٕواستنباط إست ا رتٌجٌات للتصمٌم والتخطٌط منها

التشكٌل والتصمٌم
العمرانً :

تخط 6٠1

3

الحاسب اآللً
ومحاكاة الفراؼات
الخارجٌة :

تخط 6٠٥

3

تنمٌة التجمعات
العمرانٌة الجدٌدة :

تخط
6٠3

3

ٌدور هذا المقرر فً اطار مناقشات وتحاو ا رت حول موضوعات
وقضاٌا تختص بفكر ومفاهٌم التصمٌم والتشكٌل
العم ا رنى وتطبٌقها المعاصر ٌتبلور لدي الطالب القد ا رت النقدٌة
التجاهات وتحدٌات التصمٌم التً ٌتعرؾ علٌها من
خالل مجموعة من الق ا رءات المرتبطة بالمجال ومن خالل
دعوة مصممً مشروعات لعرض اعمالهم ومناقشة الطلبة
من خالل رؤٌتهم للعمل
ٌهدؾ المقرر الى التعرٌؾ بأسس بناء النماذج ومحاكاة الؾ ا
رؼات الخارجٌة شامال النماذج الثالثٌة األبعاد للمبانً
وعناصر البٌئة الطبٌعٌة من تضارٌس ومسطحات مائٌة وتشجٌر
وكذلك فرش الؾ ا رؼات من تبلٌطات وتشجٌر وأعمال
نحتٌة ونافو ا رت ....وؼٌرها من عناصر تأثٌث الؾ ا رؼات كما
ٌتعرؾ الطالب على الب ا رمج والتطبٌقات الهامة للمحاكاة فى
عملٌات دعم اتخاذ الق ا رر فى العملٌة التخطٌطٌة.
ٌتناول المقرر تطور المجتمعات العم ا رنٌة الجدٌدة فً مصر
وتصنٌفها زمنٌا وجػ ا رفٌا مع د ا رسة الجوانب العم ا رنٌة
وؼٌر العم ا رنٌة لعملٌات التنمٌة وذلك فى إطار شامل وألٌات
التحضر والنمو العم ا رنى والمحددات اإلجتماعٌة
واإلقتصادٌة والسٌاسٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة التى تؤثر على
المحتوى العم ا رنى للمشروعات فى المناطق العم ا رنٌة
الجدٌدة.

النظرٌات الحدٌثة فً
التصمٌم الحضري :

تخط6٠4

3

ٌعرض المقرر نظرة عامة للنظرٌات المعاصرة وأنماط النقد
المتعلقٌن بالتصمٌم الحضري  ،كذلك تقدم األبعاد الرئٌسٌة
  – Temporalالستة للتصمٌم الحضري نظرٌا وعملٌا  :البعداالجتماعً – البصري – الوظٌفً – المورفولوجً
االد ا ركً  ،وٌتم التركٌز علً كٌفٌة استجابة الهٌكل الحضري
للقوي االقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة
والجمالٌة والطبٌعٌة لمكان حضري  ،مناقشة موضوعات تكوٌن
المكان – الؾ ا رغ المفقود – هوٌة المكان ...-السٌاسة
العامة والممارسة المهنٌة وتطبٌقات التصمٌم الحضري

الدراسات البصرٌة
للمدٌنة :

تخط 6٠5

3

ٌتناول المقرر اساسٌات ونظرٌات التصمٌم العم ا رنى واالطر
المنهجٌة المختلفة العداد الد ا رسات البصرٌة للمدٌنة شاملة
د ا رسات توثٌق وتحلٌل و تقٌٌم البٌئة المبنٌة من خالل الرصد
المٌدانى ووسائل االظهار والتعبٌر

ادارة االراضً
والعمران

تخط 6٠6

3

التصمٌم الحضري
البٌئً

تخط 6٠0

3

االرتقاء بالمناطق
العشوائٌة :

تخط 6٠٦

3

ٌتناول المقرر المصطلحات والمفاهٌم والتعارٌؾ المرتبطة بمجال
ادارة العم ا رن .اهمٌة الالمركزٌة فى ادارة العم ا رن
،مسئولٌات االدارة المحلٌة واالتجاهات المستقبلٌة ،دور القطاع
الخاص .مفهوم ادارة اال ا رضى ،توفٌر اال ا رضى
الحضرٌة ،ادوات وتقنٌات ادارة اال ا رضى ( تنظٌم اال ا رضى
) ،امثلة مرتبطة بتوفٌر اال ا رضى واستؽاللها االستؽالل
االمثل.
ٌعرض المقرر فرصة د ا رسة العدٌد من سمات البٌئة من وجهة
نظر التصمٌم الحضري وٌشرح طرق الحد من تأثٌر
البناء علً البٌئة كما ٌتم التأكٌد علً العالقة بٌن سلوك االنسان
واحتٌاجاته والناحٌة البصرٌة والمادٌة للبٌئة العم ا رنٌة
 ،كذلك ٌتم د ا رسة تأثٌر العملٌات المستدامة علً الهٌكل العم ا
رنً باالضافة الً د ا رسة مدي تأثٌر المشاكل البٌئٌة
العالمٌة والمحلٌة علً التصمٌم الحضري
مقدمة تمهٌدٌة لتعرٌؾ المناطق العشوائٌة  ،البحث فً نشأة
المناطق العشوائٌة  ،د ا رسة األوضاع القائمة والوضع
ال ا رهن بالمناطق العشوائٌة  ،أسالٌب الرفع العم ا رنً
واالجتماعً واالقتصادي والبٌئً لهذه المناطق  ،وضع توصٌات
لتحسٌن وتطوٌر هذه المناطق  ،أسالٌب االرتقاء بالمناطق
العشوائٌة  ،د ا رسة تحلٌلٌة لبعض األمثلة

ادارة وصٌانة تنسٌق
المواقع :

تخط 6٠٦

3

الرؤٌة المستقبلٌة
للمدٌنة والتخطٌط
االستراتٌجً :

تخط 61٠

3

تطبٌقات فً تقٌٌم
األثر البٌئً

تخط 611

3

ٌهدؾ المحتوى التدرٌسى إلى تركٌز عملٌات ومنظومات التشكٌل
المرتبطة بعملٌات التنسٌق واألعتبا ا رت اإلٌكولوجٌة
والوقائٌة الواجب أتباعها بصدد مواقع التنسٌق بما ٌتعرض لم ا
رحل التجهٌز والتورٌد واألستز ا رع والمتابعة والتفاصٌل
الهندسٌة المرتبطة كذلك طبٌعة مناهج التكلفة ٕوادارة المحاسبة
لمثل هذه النوعٌات وذلك بعرض لما هٌات التوصٌؾ
الكمى والنوعى ونظم التسعٌر
ٌستكشؾ المقرر عملٌة وضع رؤٌة تخطٌطٌة للمدن كعامل حتمً
فً نجاحها واستدامتها فٌعرض المقرر الطرق
واألسالٌب المختلفة التً تطبقها المدن لجذب األعمال واألشخاص
كما ٌتعامل مع أسالٌب الوصول الً الرؤٌة فً مدن
مختلفة  ،وٌركز المقرر عاي خمسة موضوعات أساسٌة هً :
السكن والمعٌشة  ،جودة البٌئة  ،التشكٌل الفراؼٌة ،
الموارد المالٌة ،الحكامة الحضرٌة  ،وٌقوم المقرر بتحدٌد خطوات
علمٌة لتأسٌس است ا رتٌجٌة تنمٌة المدٌنة والمحتوٌة
علً مرحلة البدء ثم تحدٌد نطاق العمل  ،والتقٌٌم المبدئً
والوصول الً الرؤٌة وكذلك تحلٌل مكامن القوة والضعؾ
والفرص والمخاطر للوصول الً اإلستراتٌجٌة المناسبة من خالل
المشا ركة الشعبٌة ونشر التوعٌة ثم دفعها الً حٌز
ٌتناول المقرر تعرٌؾ الرصد البٌئً مع التمٌٌز بٌن األخطار
والمخاطر البٌئٌة وكٌفٌة تقدٌر المخاطر وتقٌٌمها ثم
ٌتعرض المقرر للبحث فً مواضٌع ومشاؤٌع مختلفة فً د ا
رسات تقٌٌم األثر البٌئً والتطبٌقات المحلٌة والعالمٌة

تخط 61٥

3

المدن فً زمن
العولمة

تخط 613

3

جمالٌات العمران
والتنسٌق الحضاري

تخط 614

3

مشروعات التصمٌم
الحضري وتنمٌة
المجتمعات

تخط 615

3

ٌركز المقرر علً دور د ا رسة الجدوي فً دعم طلبات التموٌل
واالحتٌاجات اآلخري لالستثما ا رت المقترحة للتطور
الحضري  ،كما ٌتعرض لمفهوم قٌمة الزمن المادٌة مع بٌان
طرٌقة عرض مختلفة توضح وتختصر مفهوم الربح
والخسارة لدعم عملٌة تقٌٌم االستثمار  ،ثم ٌقدم نظرة عامة لوسائل
التسوٌق الضرورٌة ألي مخطط عمرانٌة  ،والمقررٌؽطً د ا رسة
البٌئة الحاكمة للتسوٌق  ،تخطٌط عملٌات التسوٌق  ،كٌفٌة تسعٌر
المشروعات العمرانٌة فً البٌئات
المختلفة  ،تنمٌة مها ا رت االتصال الخاصة بعملٌات التسوٌق كما
ٌعرض المقرر الخب ا رت السابقة فٌما ٌخص عرض
وتسوٌق المدن الجدٌدة
ٌركز المقرر علً تأثٌر العولمة علً المدن باالضافة الً اكتشاؾ
دور هذه المدن كمواقع للتنمٌة االقتصادٌة وبوتقة
بشرٌة فً هذا العصر  ،وٌهدؾ المقرر الً اكتشاؾ امثلة من مدن
عالمٌة والتركٌز علً االحداث الحالٌة بالمدن مثل
رؤي المدن والالمركزٌة  ،وسٌقوم المقرر باالضافة الً ذلك بد ا
رسة تأثٌر التكنولوجٌا وعصر المعلومات الرقمٌة علً
شكل المدن ونموها .
ٌتناول المقرر المجال المعرفى لجمالٌات العم ا رن :المفهوم،
تشكٌل الؾ ا رؼات العم ا رنٌة ،الطابع المعمارى ،الطابع
العمرانً ،الفن العام ،تطبٌقا على أنماط فراؼات تارٌخٌة
ومعاصرة على المستوٌٌن العالمى والمحلى .كما
ٌتعرض إلى مشاكل العم ا رن المؤدٌة إلى التشوه والقبح ،وأهمٌة
التنسٌق الحضارى كمفهوم ،ومجاالت عمل ،وأسس
ومعاٌٌر فنٌة،والقوانٌٌن واللوائح المطبقة
ٌتناول المقرر تدرٌب الطالب علً تطبٌق نظرٌات التصمٌم
الحضري فً إعداد وتصمٌم المشروعات وحل المشكالت
العم ا رنٌة التً تواجه تنمٌة المجتمعات فً إطار المحددات
االقتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة ومن خالل تحلٌل وتقٌٌم
د ا رسة حالة لمشروعات عم ا رنٌة معاصرة

التصمٌم الحضري
للمدٌنة

تخط 0٠1

3

تنمٌة التجمعات
العمرانٌة الجدٌدة 5

تخط 0٠٥

3

ٌتناول المقرر بالد ا رسة والتحلٌل مورفولوجٌة المدٌنة ،العوامل
المؤثرة علً تركٌب وتشكٌل وتصمٌم المدٌنة مع التركٌز
على الرؤٌة الفراؼٌة للمدٌنة ظاهرة التؽٌر والتحول فً شكل
المدٌنة وخصائصها وسماتها الهوٌة العم ا رنٌة ٌتعرض
المقرر المثلة من المدن العالمٌة والمصرٌة وٌتم مناقشة وتحلٌل
خصائص المدٌنة فً اطار حلقات د ا رسٌة /ورش
عمل.
ٌتكامل المقرر مع مقرر (تخط  ) 613تصمٌم وتنمٌة المجتمعات
 ، 0وٌستكمل تقدٌم تصمٌم وتنمٌة المجتمعات
كمجال معرفى ،وٌستكمل طرح أهم المفاهٌم والتوجهات ،ومناهج
إستق ا رء وتحلٌل المجتمعات وأسس وأدوات تقٌٌمها
وتنمٌتها والتحكم فى عم ا رنها ،وٌتضمن المقرر وحدتٌن
متكاملتٌن هما:
 التنمٌة المستدامة ،السٌاق الحاكم الجدٌد ،وٌتضمن  :المبادىءالبٌئٌة الجدٌدة  ،ومشاكل وقضاٌا البٌئة المشٌدة،
والتنمٌة الحضرٌة المستدامة ،واألدوار والفعالٌات المؤثرة ،ودور
المنظمات ؼٌر الحكومٌة فى التنمٌة الحضرٌة
المستدامة ،ومفاهٌم الحكم والتحكم واإلدارة الحضرٌة و العم ا
رنٌة ،وتنمٌة القد ا رت واإلمكانات ومفاهٌم الش ا ركةٕ ،واشكالٌة
النوع فى منظومات التنمٌة :دور الم أ رة فى إدارة العم ا رن .
 التنمٌة الحضرٌة :المجتمعات القائمة والجدٌدة عن السٌاساتومالمح العم ا رن ٕواقتصادٌات التنمٌة ،نمو ٕوامتداد

دراسات الجدوي
والتسوٌق للتنمٌة
العمرانٌة

المجتمعات العم ا رنٌة القائمة ،واألبعاد والمحددات اإل قتصادٌة
لإلمتدادات العم ا رنٌة ،ومنهجٌة إتخاذ الق ا ر ا رت العم ا رنٌة،
واإلعتبا ا رت اإلقتصادٌة المباشرة وؼٌر المباشرة ،اإلعتبا ا رت
العم ا رنٌة ( المادٌة ) وؼٌر العم ا رنٌة لإلمتدادات العم ا رنٌة،
والتسوٌق كمدخل للتحكم فى شكل العم ا رن وفى معدالت التنمٌة
الحضرٌة.

بحوث فً دراسات
االسكان والتنمٌة
العمرانٌة

تخط 0٠3

3

تنمٌة المناطق
السكنٌة القائمة :

تخط 0٠4

3

ٌحتوى المقرر على مشروع بحثى متكامل ٌتناول التنمٌة السكنٌة
بجوانبها المختلفة (السٌاسٌة -اإلجتماعٌة،
اإلقتصادٌة ،التشرٌعٌة ،اإلدارٌة ،التنظٌمٌة ،البٌئٌة ،التقنٌة ...الخ)
فى منطقة إما قائمة أو جدٌدة وٌرتكزعلى المحاور
اآلساسٌة التى سبق تناولها فى مقر ا رت االسكان والتنمٌة من
حٌث طرق تحدٌد استعماالت اال ا رضً ونسب كل منها
والمعاٌٌر التخطٌطٌة والتصمٌمٌة للخدمات  ،أنماط االسكان
المختلفة ومدي تالئمها مع الش ا رئح االجتماعٌة
واالقتصادٌة المختلفة .
ٌتناول المقرر التنمٌة السكنٌة للمناطق القائمة (إسكان رسمى وؼٌر
رسمً) ،المناطق ذات الطبٌعة الخاصة
(الصحراوٌة ،الرٌفٌة ،النائٌة ،الخ) مع تناول الجوانب العمرانٌة
وؼٌر العمرانٌة (السٌاسٌة ،االجتماعٌة ،اإلقتصادٌة،
التشرٌعٌة ،اإلدارٌة ،التنظٌمٌة ،البٌئٌة ،التقنٌة ...الخ ) .

عمران المناطق ذات
القٌمة :

تخط 0٠5

3

ٌتناول المقرر مداخل التعامل مع النطاقات ذات القٌمة من خالل
طرح مفاهٌم المحمٌات العم ا رنٌة ومستوٌاتها المختلفة
باالضافة الى مفهوم التقسٌم المناطق تبعًا لمدى تمركز المبانى ذات
القٌمة ( منطقة التمركز ،المنطقة االنتقالٌة،
منطقة التنمٌة )  ،حٌث ٌتم تحدٌد خصائص كل منطقة واشت ا
رطات التنمٌة والتحكم فى عمران هذه المناطق.

