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 نبذة عن جامعة المنيا
 

 

 من الكليات، بمحافظة  أسيوط، حيث تأسست مجموعة جامعة في أحضان المنيا، ةجامع نشأت
، الخــا   6391لســنة   39أســيوط، ىلــ  أن اــرر اللــرار الجمهــور ، ر ــم   المنيــا، رعــرا لجامعــة

أسـيوط، والتـي رانـت تضـم و تهـا، خمـت رليـات، ال راعـة،   جامعـة المنيا، عن جامعة باستلـالل
 .اب، التربية والعلوماآلد الهنرسة والتكنولوجيا،

المعهر العالي للتمريض، ثالث رليات منها خارج الحرم   رلية، ىل  جانب 61حاليا،  وتضم الجامعة
 .األسنان، الهنرسة اآلداب، طب: الجامعي، وهي  

التربية الرياضية، بنين وبنات، ال راعة،  : رليات   رلية، داخل الحرم الجامعي، فتشمل 69أما ال
ــوم، دار الع ــة، الســياحة، التربيــة، التربيــة النوعيــة، الحاســبات   لــوم، ال،ــب، العنــونالعل الجميل

وحـرة اات   82هـذا ىلـ  جانـب  . الصـيرلة، والمعهـر العـالي للتمـريض   والمعلومـات، األلسـن،
األســتاا  بحثــي، ومــا هــو خــرمي، ومــا هــو ىنتــاجي، ويــرأس الجامعــة،   طــابع خــا ، منهــا مــا هــو

 .محمر أحمر شريف/ الررتور
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 نبذة عن رلية الهنرسة
والـذ  تحـول ىلـ    6399يرجع ىنشاء الكلية ىل  البـرايات األولـ  للمعهـر العـال  الصـناع  بالمنيـا عـام  

م وتلع خارج جامعة المنيا وتتكون من ثالث   6391: 6399الهنرسة والكنولوجيا ف  العام الرراس   رلية  
وتتكون الكلية   .8162لكلية عل  اعتماد الجودة عام  و ر حصلت ا، مبان  منعصلة باالضافة ال  الورش

 :األتية سام  األمن  
 :أ سام يتم  بول ال،الب بها وه  - أ

 سم الهنرسة المعمارية . 
 سم الهنرسة المرنية . 
 سم الهنرسة الكهربائية . 
   وال،ا ة  ةكيالميكانياللو   هنرسة   سم. 
 سم هنرسة اإلنتاج والتصميم . 
 رات سم هنرسة السيارات والجرا. 
 سم الهنرسة الكيميائية . 
 سم هنرسة الحاسبات والنظم . 
 سم الهنرسة ال،بية . 
 (:نظام الساعات المعتمرة) البرامج المتمي ة   - ب

 برنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية. 
 :و ر توال  عل  عمادة الكلية ثمانية عمراء هم

 م 6399:  6399من     محمر عبر العتاح دهيم           / األستاا الررتور
 م 6329:  6399من       حسنين مص،ع  عصعور         / األستاا الررتور
 م 6323:  6329من      ماهر عبر الوهاب محمر         / األستاا الررتور
 م 6332:  6323من   عمر عبر العظيم محمر              / األستاا الررتور
 م 6333:  6332البسيون   من  عبر المنعم عبر الحمير  / األستاا الررتور
 م 8119:  6333محمر مؤنت عل  بيوم              من  / األستاا الررتور

 م 8112:  8119من       أغارير محمود تايب          / األستااة الررتورة
 م8162:  8112من         جمال الرين عل  أبو المجر    / األستاا الررتور
 8162:  8162من                        حامرفتح    هشام/ األستاا الررتور
 م 8162من             رمضان بسيون  محمر      / األستاا الررتور
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 نبذة عن  سم العمارة
ثم تم تلسيمه ىل   سم   ، وران يسم  تكنولوجيا االنشاءاتم   6392ترجع براية اللسم ىل  عام  

وتوال  عل  رئاسة اللسم تسعة رؤسـاء   ،م 6329الهنرسة المعمارية والهنرسة المرنية ف  عام  
 :هم
 

 عبر المنعم حسن رامل: األستاا. 
 سام  عل  رامل:  األستاا الررتور. 
 عبر الرحمن مجاهر: األستاا الررتور. 
 محمر ع م  موس : األستاا الررتور. 
 محمود حسن نوفـل: األستاا الررتور. 
 عنتر عبر العال أبو  رين: األستاا الررتور. 
 مهنر محمر محمر حسنين العجم : ررتوراألستاا ال. 
 خالر سليم محمر فجال: األستاا الررتور. 
 محمر نبو  عبره جاد اهلل: األستاا الررتور. 
 

 :رؤية  سم العمارة
يسعع ق مسععع ال مععا إ دلععق د عع اد عمععي نععت الم مععا يمت ي ممعع     ا   مععا     

كمع  ال ىمعق  يكعت  لع يهع ال  , لمج م هع  نحعاظيمت  ىعق يتي عل الم ما يعة

 المب ع ظعق  ععا الحىعتل لىملعالي الم ما يعة نعت وعرل لخعتي  ال ع نا  

 .المج م مة الم ما ية  ظقاً لىم ايم  ال الممة لىجتدإ اللانىة

 : سم العمارة  سالةر 
لنلأ  سالة القسع نت  سالة الكىمة  ذلك  إ  اد نهن س نؤيي    ىعمع عمع     

ل حىمععي لمناظسععة انمعع ا  ظععق سععت     ى مععة متيععة ظععق الم ععايمع   معع  ظععق ا

لمععا يى عع ق القسععع     يعع  انسععىتح ال ىمععق لحععي الملععكر   لحىمععي , ال مععي

 .اندا   اإلعاظة دلق ال ساح أورمما  المهنة
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 رؤساء قسم العمارة
 األن منذ نشأته وحتى
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 عبد المنعم حسن كامل/ االستاذ 

  ق1171:1171

  

 

 سامى على كامل/ األستاذ الدكتور

 ق 1117:  1111ق,   1111:  1171
 

 عبد الرحمن مجاهد/ األستاذ الدكتور
 ق 1115:  1112

 ق
 

 محمد عزمى موسى/ األستاذ الدكتور

 ق 1111:  1115

 ق
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 عنتر عبد العال أبو قرين/ األستاذ الدكتور

 ق2111:  2111,   ق 2111:  1111

 محمود حسن نوفل/ توراألستاذ الدك

 ق 1111:  1111
 

 مهند محمد حسنين العجمى/ األستاذ الدكتور

 ق2111:  2111
 

 خالد سليم محمد فجال/ األستاذ الدكتور

 ق2112:  2111
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 محمد نبوى عبده جاد هللا/ األستاذ الدكتور

  ح ق اآل  2112
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 دراسة  حليليلة  ححلدلةد "   م0929، كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا عةام  ماجستير الهندسة المعماريةة

 ."فى مصر احلكومي اإلسكانمواقع  فيوظلف  احفراغ احسكنى 

  عةةام    ،بولنةةدا -كليةةة العمةةارة -سةةيليزيا التكنولوجيةةةجامعةةة مةةن  ،التخطةةيط العمرانةةى دكتةةوراه فةة

 " . المدن التاريخية ف تطوير واالرتقاء ال " بعنوان، م0993

  م8111حصل على درجة أستاذ مساعد عام . 

  م8115حصل على درجة أستاذ فى عام. 

   8115حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية فى العلوم عام . 

  المنمعا  ةنت ورل ا ل اممة الثرثمعة  عمت عان ع: فى مهمات ورحالت علمية خارج وداخل الوطن  شارك

عان ععة لاسععي  ألما مععا  عان ععة دنلعع   سععت يا لى بععادل ال ىمععئ  الم  مععة نععت يم ععة ال بععادل ال ىمععئ  

DAAD. 

  المنسق العام لمشروع اعداد المخطط االستراتيج  للقرى بمحافظتى المنيةا و سةوهاج واعةد المخطةط

 .االستراتيجى و المخطط التفصيلى لعدد من القرى بمحافظة المنيا

 منهاة له عدة أبحاث علمي:  

- The Influencing Factors which Affect the Up-Grading of the Artistic Sense and Buity 

Awarness of the Egyptian Child. The 4th Conference (Globalization and Fine Arts 

Education), Faculty of Fine Arts, Cairo, Egypt, April 2003. 
- The Importancy of the Social Side as Effective Factors Influencing the Sucsses of the 

Up-Grading Projects, Lessons from Berlin City Experiment. The Arabic Regional 

Conference (Inhancement Life Sercumstances through Sustainable Regional Development.) 
Ministry of Housing, Cairo, Egypt, December 2003. 

-  The Local Architectural Personality Confelect during the Present Thinkings Chalenges. 

The Engineering Research Magazine, Faculty of Engineering, Mataria, Helwan University, 

No 95, October 2004. 

- Forming the Arabian City between the Local Personality and the International 
Influences. The International Conference (No 8), Elazhar University, Cairo, December 2004.  

- Developing the Local Societies in the Old Arabian Cities Concerning Reuse the 

Historical Buildings. The 3rd Minia International Conference for Advanced Trends in 
Engineering, April 2005 (Micate’ 2005) Minia University  – Minia  – Egypt. 

- Housing Rehabilitation in the Historical Cairo. Developing El Darb Elahmar District 

during Elazhar Park Project. The 3rd Minia International Conference for Advanced Trends 

in Engineering. April 2005  ( Micate’ 2005  ) Minia University  – Minia  – Egypt. 

 

 العجم  مهند محمد محمد حسنين  / األستاذ الدكتور     

 أستاذ التخطيط العمران 
  5002أستاذ منذ عام  

  متزوج  -.  الجيزة  -م 3690أغسطس  13مواليد . 

 ELAGAMI 5@YAHOO.COM  

 10228838332  -ت 

  بتقةدير   ،كلية الهندسةة جامعةة المنيةا ،الهندسة المعمارية سبكالوريو
 .م3691 عام ،جيد جد
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 حطةةولر مي ةةه احهةةوا   "  م0922، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا عةةام  ماجسةةتير الهندسةةة المعماريةةة

 . " بهده إعادة اسحخدامه في احعمارة احمصرل  احمعاصرة
   جامعة شتوتجارت بألمانيا معباالشتراك  من كلية الهندسة جامعة المنيا ،عمارة البيئيةالدكتوراه ف 

معالجة التهوية الطبيعية لنماذج اإلسكان النمطة  بالمةدن الجديةدة المصةرية  "م بعنوان 0993عام 
 . "باستخدام التقييم العددي 

  منيام من كلية الهندسة جامعة ال8111حصل على درجة أستاذ مساعد عام . 

  م من كلية الهندسة جامعة المنيا8115حصل على درجة أستاذ عام . 

  إلةى  8115/  19/  0جامعة المنيا فةى الفتةرة مةن –عمل رئيسا لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة

 .  م8112/ 12/ 31

 يةة ومعهةد يعمل أستاذا للتصميم البيئ  بالعديد من الجامعات والمعاهد الخاصة منهةا الجامعةة األمريك

 . مايو ومعهد العاشر 05

  استشاري معماري وعمران  ودراسةات بيئيةة لكةل مةن جهةاح البحةور والدراسةات، وهيئةة التخطةيط

العمرانةة  بةةوحارة اإلسةةكان، ومركةةز بحةةور البنةةاء والعديةةد مةةن الهيئةةات وجمعيةةات اإلسةةكان والبنةةاء 

 OUDA, Habitat))ة لألمم المتحةدة التعاونية، أيضا استشاري للعديد من الهيئات الدولية والتابع

 .وخبير للعديد من بيوت الخبرة والمكاتب االستشارية الخاصة الهندسية

   منهاحه عدة أبلاث عيمل: 
- Respecting the environmental aspects during the process of architecture design, an 

applicable model for designing a housing plot in the new cities. Al - AZHAR 

Engineering th International Conference AEIC. 

- Adequate building form for the environmental Arid zones conditions, bulletin of the 

faculty of engineering, MINIA University, vol.22 no.1 – July 2003. 

- Environmental considerate factors for identifying the site of NAGA HAMADY New 

city, proceeding of the fourth CRED conference faculty of engineering – SHEBIN El-KOM 

rural development center, 15-17 September 2003. 

- Climate Responsive Design Strategies in Egypt, bulletin of the faculty of engineering, 

MINIA University vol.23 no.1 April 2004. 

- Hybrid Ventilation for Non-Domestic Buildings, Military technical college – fifth 

international conference on civil & Arch. Engineering, 23-25 Nov. 2004 – Cairo. 

- Environmental Construction Technology High performance office Buildings Façade 

solutions, Military technical college – fifth international conference on civil & Arch. 

Engineering, 23-25 Nov. 2004 – Cairo.  

 خالد سليم محمد فجال/ األستاذ الدكتور 

 أستاذ العمارة والتصميم البيئ 
  5002أستاذ منذ عام  

  متزوج  -الدقهلية   -م 3690سبتمبر  31مواليد 
 KHALED_FAGGAL@HOTMAIL 

 10228022133  -ت 
  ربتقدي  ،كلية الهندسة جامعة المنيا ،الهندسة المعمارية سبكالوريو 

 .م3691عام  ،جدا دجي
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 إمكانية اإلستفادة من أسس " 0929عة المنيا عام  ماجستير الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جام
 ".تصميم المسكن اإلسالمى فى المسكن المصرى الحديث

  دكتوراه ف  التصميم العمرانةى مةن جامعةة المنيةا باإلشةتراك مةع جامعةة(TA&M ) األمريكيةة عةام

 Urban Growth Management Policy for Sustainable Development in " بعنوان 0995

Egypt : A case Study of Upper Egypt"  

  م من كلية الهندسة جامعة المنيا8118حصل على درجة أستاذ مساعد فى عام . 

  م من كلية الهندسة جامعة المنيا8112حصل على درجة أستاذ فى عام. 

  شارك فى مسابقة تصةميم مسةار مسةتقل لطةوام المعةاقين وكبةار السةن بصةحن المسةجد الحةرام مةن

 .كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز  السعودية –عة عمل قسم العمارة خالل مجمو

  عمل رئيسا لفريق العمل والمخطط العمرانى لمشروع التخطةيط اإلسةتراتيجى لقةرى الوحةدة المحليةة

من خالل التعاون بين هيئة التخطيط العمرانى ، وجامعة ) محافظة المنيا  -مركز سمالوط  -بشوشة 

 (. المنيا

  قةةام بالتصةةميم واإلشةةرام علةةى تنفيةةذ العديةةد مةةن المشةةروعات المعماريةةة والتخطيطيةةة الحكوميةةة

 . والخاصة

 عضو لجنة تأسيس وإنشاء وحدة إدارة المخاطر بكلية تصاميم البيئة جامعة الملك عبد العزيز. 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

 نبادئ ال  خمط انيكتلتعق لى نممة المس  انة ظق نص  -

 لحض  ال يف لإس  المجمة ظ الة لى نممة ال ي مة ظق ص م  نص  -

 نص  –د اسة حالة ن ينة المنما ) دس  المجما  ال نممة ال م ا مة لىمناط  الحض ية ال قم إ ظق ال  ل النانمة  -

 ال نممة ال م ا مة لألمالمع الصح ا ية ظق نص  لإس  المجمة ظ الة ظق دل ا  النس  الحض ى -

 (د اسة حالة القاي إ ال اطممة ) تظم مة لى م ا  ال  اثق ظق الم ينة ال   مة المر نة ال -

 –د اسة حالة ن ينة القاي إ الكب ى ) د اسة لحىمىمة  ت المناط  ال لتائمة  الم   الكب ى ظق ال  ل النانمة  -

 (ننخقة غ ح الجم إ 

 (د اسة حالة ن   التعل القبىق ) ة ال تاني المح دإ ن ماط النمت  ال لكمي ال م ا ق لىم ينة المص ي -

 ال نممة المس  انة  ال  خمط البم ق لىمج م ا  ال  ا مة ظق الصحا ى المص ية -

 دشكالمة ال بايت ظق أ ماط النسمج ال م ا ق لىم ينة المص ية -

 ل اوي ال م ا  الحض ى  ال ي ق ظق دطا  دس  المجمة ال نممة ال م ا مة الم تاصىة -

لقممع ال ج  ة  منخقة )  المح ت إ لحت ال   ة لأسىتح لىقائق لإل ما   المناط  الجبىمة(  المسالت) انحتاش  -

 (الجمايم ية الىمبمة  –غ يا  

 .لنممة المج م ا  المحىمة  الم   ال   مة الق يمة نت ورل د ادإ لتظمف المبا ق ال  اثمة -

 

  محمد إسماعيل عبد اللطيف عبد الرحمن/ األستاذ الدكتور 

 أستاذ التصميم العمرانى 
   م5009أستاذ منذ عام. 

   متزوج -.   سوهاج –م 3690ديسمبر  2مواليد . 

  عةام ، كلية الهندسة جامعةة المنيةا ،الهندسة المعمارية سبكالوريو
 .م3691
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 سةة التكةوين العمرانة  درا"  0922، كلية الهندسة جامعة المنيةا عةام  ماجستير الهندسة المعمارية
 ".المالئم للمواقع السكنية ف  المناطق الصحراوية الجافة بجمهورية مصر العربية

  8114، دكتةوراه فة  التخطةيط العمرانة ,Sheffield Hallam Univ., UK.: "Technology 

and Future Urban Change in Egypt: Implications for Developing Countries"  

   م0998، التخطةيط العمرانة دكتةوراه فة, "Desert Development Policies and Strategies: 

The Case of The Egyptian Western Desert", Under the joint-supervision system 

between Minia University and Texas A&M University, USA. 

 حه عدة أبلاث عيمل  منها : 
Urban Primacy in Egypt: From Colonisation to Globalisation - ، المععؤلم  الم مععا د العع  لئ

 .2111د  يي  15-13 مضايا ن اص إ, لىمة الهن سة, عان ة أسمتط,: الثانت, ال ما إ  ال م ا 

نجىعة ال ىعتق الهن سعمة, ، تحليةل نقةدي وتصةور مقتةرب: ممر التنمية والتعميةر المقتةرب بصةحراء مصةر الةربيةة -

 2111ان ة أسمتط, سب مب  لىمة الهن سة, ع

- Impacts of Rapid Urbanisation in the Arab World: the Case of Dammam Metropolitan 

Area, Saudi Arabia ،5th Int'l Conference on Built Environment in Developing Countries 

(ICBEDC 2011), 6-7 December 2011, Universiti Sains Malaysia 

- Urban Concentration: A Characterising Feature of Urban Change in Egypt ,5th Int'l 

Conference on Built Environment in Developing Countries (ICBEDC 2011), 6-7 December 
2011, Universiti Sains Malaysia 

 حه عدة كحب منها : 
 21235/2111: ال  ممع ال  لئ، ة وتصور مقتربدراسة تحليلية نقدي –ممر التنمية والتعمير  -

 .دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة-حالةةة صةةحراء مصةةر الةربيةةة: سياسةةات وإسةةتراتيجيات تنميةةة الصةةحاري المصةةرية -

  3-2412-11-177: ال  ممع ال  لئ
 1-2413-11-177: ال  ممع ال  لئ، أسس ونظريات التخطيط العمران  -

 عام  تنمية الصحاري المصريةخصصة  في مسابقة  حاصل على جائزة المجالس القومية المت
4991 

 شارك في إعداد احعدلد من احمشارلع احعمرانل  منها: 
 .الهيكل  العام للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعوديةالمخطط  استشاري اعداد -

 .وديةات المحلية لمدن حاضرة الدمام ومحافظت  القطبف ورأس تنورة، السعالمخطط استشاري اعداد -

 .العام لحديقة التكنولوجيا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعوديةالمخطط  استشاري اعداد -

 .استشاري اعداد المخططات العامة للعديد من المناطق الصناعية بالمملكة العربية السعودية -

 .لبعض القرى المصرية بمحافظات المنيا وسوهاجالمخطط اإلستراتيجى العام  استشاري -

  

 
 

 عنتر عبد العال أبو قرين/األستاذ الدكتور

 العمرانى أستاذ التخطيط

  م5031أستاذ منذ عام. 

  متزوج – .م 3690يوليو  52مواليد 

 antarkorin@yahoo.com  

 10220209128  -ت 

  بتقةدير   ،كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا ،الهندسةة المعماريةة سبكالوريو
 .م3691عام  ،جيد جدا
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 العوامةل المةرةرة "بعنوان   ،م0922عام  ،كلية الهندسة جامعة األحهر ،التخطيط العمـرانى ماجستير
 ".على تصميم وتخطيط الفراغات الخارجية على مستوي المجاورة السكنية

   فى إطار برنامج لإلشـــــرام المشةترك لكليةة الهندسةة،  - تصميم المعماري والعمران الدكتوراه ف 

 :بعنوان ،م0994عام  ،جامعة المنيا مع جامعـــــة بنسلفانـــيا بالواليـــــات المتحــــدة األمريكيـــة

 ". التفاعل بين السلوك االنسان  والفراغات الخارجية" 

  م من كلية الهندسة جامعة المنيا8115على درجة أستاذ مساعد فى عام حصل . 

 ــط والعمــــــارة المكتـــب اإلستشـــارى للتخطيعمل ب" C. O. P. A." 

 االشتراك فى دراسةة للهيئةة العامةة للتخطةيط العمرانةى تحةف إشةرام هيئةة األمةم المتحةدة لتنميةة قام ب

 .. جنوب الوادى كخبير فى التصميم العمرانى وسلوكيات  العمران

  ةلتابعةة لمركةز مةاغةا" ميانةة الوقةف"قام بعمل التخطيط االستراتيجى للقرى التابعة للوحدة المحلية 

 . بمحافظة المنيا –( قرية 00عدد )

  ان لق ل صمع نببنعق لىمعة انسعنا   لىمعة الخعي البمخع ى الجائ إ )حصل على العديد من الجوائز منها

 لىمة ال م يض  حان ة المنصتؤإ  الجائ إ الثا مة ل صعممع لىمعة انداح  جان عة المنصعت إ ,  الجعائ إ 

ظعق نسعا قة نك بعة الق يعة صعن      ق ي يعةال قا عة المهن سعمت  عأ ت ال ع ا,  الجعائ إ الثالثة ل صعممع  عادى 

 عائ إ أحست  حث  ىمق نق ق ظق    إ ال نممة ال م ا معة ظعق المنعاط  , ال نممة الثقاظمة  تزا إ الثقاظـــة

 (.الصح ا ية  نلكر  البنا  ظمها

 له عدة أبحار علمية منها : 

د اسعة سعمكتلتعمة نحعع   -خعع   ظعق انحما اللع بمة  ىععق الل ــعـت    ب مــعـة ال  اغععا  لعأثم  العنمط ال  خمخعق لى -

"   حعت  م ــعـة أظضعي"المعؤلم  القعتنق ال ا عا لى  اسعا   البحعتي البم مـعـة . انحم  القاي إ ل  حاالمناط  ظىحــــى

 .1114 تظمب  ,ن ه  ال  اسا   البحتي البم مة , عان ــة  مـــت شمـــــس

 . build Inter 96المــؤلم ال  لق الثالـث لىبنعا   ال لعم  . المــ ا س  ن  انط ـال د ا  الهينق لصت إ نبا قاإل -

 . كىمة الهن ســـة عان ـــة انسكن  يــة  -ل    الهن سة  حت  م ة أظضي  1116لما ألقق ظق المؤلم  ال  لق ان ل 

المؤلم  ال  لق ان ل ل    الهن سعة  حعت  م عة أظضعي .   اثمة الق يمـــــةالح اظ  ىق الهتية الثقاظمـة ظق المناطــ  ال -

 . 1116, كىمة الهن سة عان ـة انسكن  يـة -

المعؤلم  الع  لق  ال يعا , . ال عتع دلق ال لكمي ال م ا ق الم ضاق ل حقم  ال نممة الم تاصىة  التاحعا  المصع ية -

2112 . 

 لع إ ان حعاي ال ىممعة, ين سعة المخ يعة, حىععتا , . الم  صصعمت  ال انععةدشعكالمة اوع را ال  ضعمي الجمعالق  عمت  -

2114. 

 .2114 ل إ ان حاي ال ىممة, ين سة المخ ية, حىتا , . الجمال ال  بم ى ل ما إ المساع   القاي إ ال ا ي مة  -

المخ يعة, حىعتا ,   لع إ ان حعاي ال ىممعة, ين سعة. أزنة الهتية الم ما ية المحىمة ظق ظي لح يا  ال ك  الم اص  -

2114. 

 
 

 الحسين  علــــى محمـــد / األستاذ الدكتور

 أستاذ العمارة والتصميم البيئ 

  م5039منذ عام متفرغ أستاذ . 

  متزوج - .م3629فبراير  50من مواليد  . 

 Alhusseiny14@yahoo.com  

 10119922223  -ت 

  بتقةدير   ،كلية الهندسة جامعةة أسةيوط، الهندسة المعمارية سبكالوريو
  .م3690م عا ،جدا دجي
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 العوامةل المحليةة "  بعنةوان   0922األحهر عام  ، كلية الهندسة جامعة هندسة المعماريةماجستير ال
 . "المرةرة على إسكان ذوى الدخل المنخفض فى مصر 

 المحةددات " م بعنةوان  0994العمرانةى مةن كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا عةام   دكتوراه ف  التخطةيط
 . "فض فى مصر والسياسات التخطيطية إلسكان ذوى الدخل المنخ

  م من كلية الهندسة جامعة المنيا8110حصل على درجة أستاذ مساعد ف  عام . 

  0997جائزة الدولة التشجيعية ف  العلوم الهندسية لعام.  

  حةةائز علةة  المرتبةةة األولةة  فةة  جةةائزة الشةةيك عبةةد هللا المبةةارك الصةةباب لإلبةةداع العلمةة  بةةين الشةةباب

 . 0990العرب  ف  مجال البيئة لعام 

  مهندس ورئيس مجموعة بالمكتب االستشاري الهندس  للتخطيط والعمارة(COPA ) 2/0921من 

 .تاريخه  ىحت 0/0995، ومدير الدراسات المعمارية من  01/0990حتى 

 الرئيسى للبنك المركزى المصرى بالقاهرة ىمقر الجديد للمبنقام بعمل التصميم المعماري لل. 

  المنيا  ةراتيج  والتفصيل  لبعض قرى محافظإعداد المخطط االست شارك ف.  

 قام بإعداد المخططات التفصيلية للقرى األكثر احتياجا بمحافظة سوهاج. 

  تخطةيط وتصةميم مشةروع  -قطةاع المتةاحف بةالمجلس األعلةى ل ةةار)اشترك فى الكثير مةن المسةابقات منهةا

  (.أكتوبر 6إسكان متميز بمدينة 

   مرحلةة الثانيةة لمدينةة العاشةر مةن رمضةان والتخطةيط التفصةيل  وتصةميم التخطةيط العةام للقام بعمل

  .تصميم مبان  مركز الحى السكنى السادس  1شبكات المرافق العامة الداخلية بها 

 تخطيط أربعة مجاورات سكنية بمدينة العاشر من رمضان وتصميم نماذج اإلسكان بهم. 

 شرم الشيك –احى التخطيط السياحى لمركز المنتزه شرم الشيك السي.  

  نسعا قة المجمعا  قظع ان لعقالجعائ إ ) منهةافةى مسةابقات معماريةة وتخطيطيةة حصل على العديد من الجةوائز

ن ينععة   –نبنععئ المخب ععة ال ئمسععمة لجان ععة انزيعع    , 1116 ععاق ن ينععة  صعع  –( 2ال  سععا  )الم كانععي ان لععخة 

ل خععمط ال نممععة السععماحمة , 1114ن ينععة  صعع   –يعع نبنععئ اللعع ت  الهن سععمة   الععت ش عان ععة انز ,1114صعع   

المقع  الج يع  , 1111ى  يع ا  الم عاد ىنلع  ع دسعكا  طمبعة الم عاد, 1112سعمر  / اللانىة لمنخقة  ىع ال  ق 

ق ل خعمط ال نممعة السعماحمة اللعانىة لمن جعا المن ع ا شع ق اللعم  السعماح, 1111 القاي إ  ىالمص  ىلىبنك الم ل 

لىمععة ال  اسععا  اإلسععرنمة   ال   مععة , 1111ن ينععة  صعع  -    ال  عمععة  نععمت عان ععة انزيعع  لىمععة الى ععا, 1111

  .(1111المنصت إ  – نا  عان ة انزي  

 له عدة أبحاث علمية منها : 

السماسعا  ال  خمخمعة  ال م ا مععة لىع حكع ظعق ال كى ععة ا م صعادية  ملع   ا    عع انج  الجايعا  لعتظم  اإلسععكا   -

 .ع له ى ال ي المن  ض ظق نص الحكتنق المرئ

الع   س  –ال رمة  مت ال  م ا  ال م ا مة  السىتلما  ا ع ما مة نت ورل لقممع أدا  البم ة السكنمة     اإلش ال  -

ل ععتظم  المسععكت ا م صععادى لععه ى العع وي ( الحكععتنق)المسعع  ادإ نععت ال لععتائما   ملعع   ا  اإلسععكا  اللعع بق

 .المن  ض ظق نص 

 ادإ نععت لجععا ح الملععا لة اللعع بمة  الجهععتد الهالمععة  اسعع ثما  طامععا  المج مععا ظععق لععتظم  البم ععة العع   س المسعع  -

 .السكنمة  ب انج  نل   ا  دسكا  ذ ى ال وي المن  ض ظق نص 

 
 

 شريف حسن على اسماعيل/ األستاذ الدكتور

 التخطيط العمرانى. أستاذ م

 م 5039منذ عام  تفرغاستاذ م. 

  م  3629اكتوبر  39مواليد  . 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوطالهندسة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م3690عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف
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  دراسةةات تحليليةةة للمعةةايير  " بعنةةوان 0922ماجسةةتير الهندسةةة المعماريةةة، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا عةةام
 ."يطية للخدمات الحضرية بالمدن المصريةالتخط

 عمليةات االرتقةاء بخةدمات  " بعنةوان 0993الهنةد عةام -دكتوراه ف  التخطيط العمرانى واالقليمةى  مةن نيةودلهى
 " تطبيق على مدينة المنيا -الرعاية الصحية فى المناطق الحضرية بجمهورية مصر العربية

  م 8118حصل على درجة أستاذ مساعد فى عام . 

  استشاري تخطيط مدن وقةري بالهيئةة و، 0999منذ عام (  ع.م.ج)المهندسين استشاري تخطيط عمران  بنقابة

 .0999منذ عام (  ع.م.ج)العامة للتخطيط العمران  

 مضةرب أرح  –مخبةوحات افرنجيةة  –رات ومصنع بالط وبةرد) مصانع  7عمل التصميمات التنفيذية المتكاملة لعدد قام ب

 (.مصنع مالبس جاهزة  –مصنع للمنتجات المعدنية  –مصنع أعالم دواجن ومركزات  –المواد الةذائية ةالجة لحفظ  –

  بالمنطقةة الصةناعية بالمنيةا ومدينةة ( صناعات متنوعة ) مصنع  79عمل الدراسات والتصميمات االبتدائية لعدد

 .اكتوبر ومدينة السادات  6

  فدان  344لجديد بالوادى األسيوطى على مساحة تخطيط حى رجال األعمال بالتجمع العمرانى ا. 

  ات التفصةيلية لعةدد إعةداد المخططةو، قرية مصةرية 05اإلستراتيجية لعدد إعداد الدراسات المتنوعة والمخططات

المملكةةة العربيةةة  -إعةةداد المخططةةات للمنطقةةة الصةةناعية والمنطقةةة التقنيةةة الثانيةةة بجةةدةو، قريةةة مصةةرية 48

 .السعودية

 رسةةائل ماجسةةتير،  9وهةةم لعلمةةى علةةى عةةدد مةةن رسةةائل الماجسةةتير والةةدكتواره تةةم اجةةاحه عةةدد منهةةا االشةةرام ا

تحكةيم ومناقشةة عةدد ، رسالة ماجسةتير 4رسالة دكتوارة، عدد 3رسالة دكتوراه، وجاري االشرام على عدد 8

 .رسالة دكتوراه  8رسائل ماجستير ،  08

 له عدة أبحار علمية منها:  

عان ععة -مسععع ال مععا إ -المععؤلم  الم مععا ى العع  لق الثالععث. ل ج  ععة ال نممععة الصععنا مة ظععق صععحا ى نصعع   ال ؤيععة المسعع قبىمة -

 .1117اسمتط, 

-مسعع ال معا إ -المؤلم  الم ما ى ال  لق ال ا ا. اس  المجمة ال نممة ال م ا مة ظق اطا  ال نممة اللانىة لمنخقة عنتح التادى -

 .2111عان ة اسمتط, 

,  21ال ع د الثععا ق نععت المجىعع  -عان ععة المنمععا -لىمععة الهن سعة-المجىعة ال ىممععة. ة لى نممعة الصععنا مة  مصعع  حعت  سععع اسعع  المجم -

2112. 

  2112نؤلم  المنما ال  لئ الثا ئ لرلجايا  الح يثة ظئ الهن سة, . نق  ح لسماسا  ال نممة اللانىة  لمال سمنا  -

-مسعع ال معا إ -المؤلم  الم ما ى الع  لق السعادس . مص  ىم    الق ى حت أسالمي  ح يثة  دممقة  و ما  نتاما ان  ادا  ل -

 .2115عان ة اسمتط, 

د اسة حالعة المقعا    مع ين ئ المنمعا )لأثم    ض  ناص  ا س   انا  وا ج الحم  ال م ا ئ  ىئ لنممة ال جم ا  ال م ا مة  -

 .2115 سة, نؤلم  المنما ال  لئ الثالث لرلجايا  الح يثة ظئ الهن(.  ال ا عة

 26ال ع د -عان عة المنمعا -لىمة الهن سعة-المجىة ال ىممة.  ؤية  ل خمخمة ل   مي الم خخت ا س  المجمة لىم    الق ى  مص  -

  .2117ا ص ا  الثا ئ, 

. لمصع يةلأثم  ال قسمما  السكنمة ال لتائمة أ  الم  م إ طبقا لقا ت  ال  خمط ال م ا عق  ىعق البم عة السعكنمة لألحمعا   المع   ا -

 .2117عان ة المنما,  -لىمة الهن سة-المجىة ال ىممة

عان عة المنمعا,  -لىمة الهن سة-المجىة ال ىممة, ال   س المس  ادإ نت ال جا ح ال الممة  المحىمة ظق لنممة المناط  الصح ا ية -

2117. 

لىمعة -المجىعة ال ىممعة, ع شعمال الصع م  عال خبم   ىعق دمىعم لنممة الهتانش الصح ا ية لاس  المجمة ل نممة الصح ا  المص ية -

 .2111عان ة المنما,  -الهن سة

 

 محمد نبوى عبده جاد هللا/ األستاذ الدكتور 

 التخطيط العمرانى واالقليمى . أستاذ م 

  م5005أستاذ مساعد منذ عام. 

 متزوج -.   م 3690سبتمبر  50ليد موا  . 

 Nabawi2004 @yahoo.com  

 10119988819  -ت 

  امتيةةاز  بتقةةدير ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةادسةةة المعماريةةة، الهن سبكةةالوريو
 .م3691عام 
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 المدينةة التابعةة "بعنةوان  ، م0929عةام  ،كلية الهندسة جامعةة المنيةا ،الهندسة المعمارية ماجستير
  . "بالتطبيق على القاهرة الكبرى– كحل لمشكلة التضخم العمران  للمدن الكبرى والعواصم

   التنميةةة  "بعنةةوان  ،م 0996عةةام  ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا العمرانةة ، التخطةةيطدكتةةوراه فةة
 .  "بالتطبيق على مدينة المنيا العمرانية لعواصم المنطقة الوسطى من وادي النيل ف  مصر 

 م8115صل على درجة أستاذ مساعد فى عام اح . 

  المبانى العامة"حاصل على استشارى تصميم معمارى من نقابة المهندسين فى مجال." 

  وسوهاج المنيا بمحافظات لمدينة ملوى ولبعض القرىالمخطط اإلستراتيجى العام شارك ف  إعداد. 

  المكتبةة المركزيةة الرئيسةيةعةدة مبةانى فةى جامعةة المنيةا منهةا قام بتصةميم واإلشةرام علةى تنفيةذ ،

، اإلسةتاد األوليمبة و، يةهوالمطةابع المركز ،مركز البحةور الزراعيةةو،  مركز بحور وعالج العقمو

 .تطوير مستشفى الكبدو، وملحق مستشفى الجامعه

  بمدينة المنيا منها أبراج هيئة قضايا الدولة وأبراج السكة الحديدقام بتصميم عدة مشروعات. 

  شركات المقةاولون العةرب والقةاهرة العامةة إشترك فى لجان تحليل األسعار للمشروعات المنفذة من

 .المنيا الحرم الجامعى لجامعةل ومختار إبراهيم وإجيكو داخل للمقاوالت والني

 له عدة أبحار علمية منها : 

المعؤلم  الم معا د .  لأثم يا  ىق لتعمعل ال نممعة ال م ا معة  صعحا ى نصع  لق ا ا  الخا ئة  لأ  أ مال البنا ا -

 .1117, ال  لئ الثالث  كىمة الهن سة عان ة أسمتط 

المععؤلم  . هعع ا لحقمعع  اسعع ق ا  البم ععة ال م ا مععة لىمعع   القائمععة  ل ممعع  صععح ا  نصعع   ددا إ الم ى ععا  الصععىبة -

 .1111ال  لئ السنتد لكىمة الهن سة عان ة المنما 

المعؤلم  الع  لئ السعنتد لكىمعة .  هع ا اسع   اق الخامعة اللمسعمة ظعئ نصع  لختي  أسىتح ل خمط شعبكا  الخع   -

 .1111 ,الهن سة عان ة المنما

. نجىععة المهنعع س ال   يععة الصععاد إ نععت لىمععة الهن سععة عان ععة المنمععا. لععتادد  ععمت الني يععة  ال خبمعع لنممععة عنععتح ا -

 .2111 ,المؤلم  الم ما د ال  لئ ال ا ا  كىمة الهن سة عان ة أسمتط

د اسعة حالعة  –لمنيتنعا  ل خمخمعة  عال خبم   ىعق ن ينعة المنمعا لنممة ال جم ا  ال م ا معة ذا  القممعة الحضع ية  -

  .بق المنماحق شى

نجىعة المهنع س . د اسعة حالعة حعق شعىبق  م ينعة المنمعا -ال نممة ال م ا مة لىحم ا  السكنمة المس ج إ  المع   القائمعة -

 .2111, ال   ية الصاد إ نت لىمة الهن سة عان ة المنما

د اسعة حالعة حعق  -لمنيتنا  ل خمخمة  ال خبم   ىق ن ينة المنما لنممة ال جم ا  ال م ا مة ذا  القممة الحض ية -

 .2114, عان ة القاي إ-لىمة الهن سة (ARCHCAIRO)المؤلم  ال ىمئ ال  لئ ان ل . شىبق  م ينة المنما

د اسعة  -دس  المجما  ال نممة اللانىة ظق ععت  ا نكا معا  الم احعة  عامىمع المنمعا  ؤيعة لى نممعة المسع قبىمة الم تاز عة -

 2115ا عان ة المنم-لىمة الهن سة  ( MICATE)ل ىمئ ال  لئ الثالث المؤلم  ا. حالة حق شىبق  م ينة المنما

 كىمعة  سعادسالمعؤلم  الم معا د الع  لئ ال .د   سماسة ال نممعة الحضع ية  حعت ن خىبعا  اسعكا  ال قع ا  ظعق نصع  -

 .2117الهن سة عان ة أسمتط 

 
 

 أشرم أبو العيون عبد الرحيم /األستاذ الدكتور

  خطيط العمرانىالت. مأستاذ 

  م 5002استاذ مساعد منذ عام. 

  متزوج -م   3690اكتوبر 9مواليد . 

 ashrafaboloyoun@yahoo.com  

 10228212088  -ت 

  بتقةدير ،  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا ،هندسةة المعماريةةال سبكالوريو
  .م3691عام  ،امتياز
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 النمةاط دراسةة تحليليةة " بعنةوان  3661عةام  ،أسةيوطالهندسة المعمارية، كليةة الهندسةة جامعةة  ماجستير
 " .مدينة اسيوط كمثال  -التصميم العمرانى للتجمعات السكنية للمدينة المصرية 

  جامعةةة تكسةةاس  ةكليةةة العمةةار + مصةةر -جامعةةة المنيةةا، كليةةة الهندسةةة، الهندسةةة المعماريةةة دكتةةوراف فةة– 
دراسةةة  -تطةةوير معيةةار شةةامل لقيةةاس فاعليةةة التنميةةة االقليميةةة الشةةاملة"  :م بعنةةوان 3666امريكةةا  عةةام 

 ".مصر -تطبيقية على محافظة المنيا

  م من كلية الهندسة جامعة المنيا8117حصل على درجة أستاذ مساعد فى عام . 

  العزيز بجامعة الملك عبد البيئة كلية تصاميمباستاذ مشارك. 

  والمواصةفات للعديةد مةن قطةع األراضةى  ائم الكميةات وكراسةة الشةروطإعةداد التصةميمات المعماريةة والتنفيذيةة وقةوقام

 (واالسكندرية بالمنيا والقاهرة فلل وعمارات)السكنية 

  مبنى االستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعىقام بتصميم. 

  إعةةداد وقةةام ب 8116لمعرفةةة بجامعةةة الملةةك عبةةد العزيةةز مشةةروع مسةةابقة تصةةميم منظومةةة المةةال واحصةةل علةةى جةةائزة

 .الدراسات األولية والبرنامج الوظيفى ومعايير التقييم للمشروع

 إعةةداد مرشةةرات ومعةةايير ودالئةةل  استشةةارى فةةى إعةةداد المنهجيةةات واآلليةةات إلنشةةاء وتشةةةيل المراصةةد الحضةةرية وفةةى

إنشةاء "والخةا  بمشةروع  البيئةة كليةة تصةاميمإعداد العرض الفنةى ل وشارك فى ،التنمية البشرية لقياس جودة الحياة

 .8116خالل النصف األول من عام  العربية السعودية المحلى بمحافظة جدة بالمملكة الحضرى المرصد

  دار النخيةل "المرشةد السةياحى لشةوارع القةاهرة –القةاهرة مةن األلةف إلةى اليةاء "اشترك مةع خخةرين فة  اعةداد كتةاب ،

  1988.(باللةة االنجليزية))القاهرة  -للنشر واإلعالن، الزمالك

 له عدة أبحار علمية منها : 
المعؤلم  ال ىمعق الع  لق ان ل  .لصممع نتما  ىق ا     ت لى نممة الم ما ية ال م ا معة المسع  انة  المنعاط  السعماحمة  محاظيعة المنمعا -

  .2114ظب اي , القاي إ, "ال ما إ  ال م ا  ظق دطا  ال نممة المس  انة"  عان ة القاي إ -لىمة الهن سة -لقسع الهن سة الم ما ية 

" لإللجايعا  الح يثعة ظعق الهن سعة"نعؤلم  المنمعا الع  لق الثالعث  .النمهعة التام مة ثرثمة ان  اد لعأداإ نسعا  إ ظعق ال صعممع الم معا ى -

 .  مخبت ا  المؤلم  521-514 جان ة المنما  مص , ص  لىمة الهن سة 2115أ  يي 

عان عة  - المخ يعة لىمة الهن سعة -نجىة البحتي الهن سمة .ن ايمع ن ما ية   م ا مة ل صممع ح يقة الم  ظة  جان ة المىك  ب  ال  ي   -

   A100-A114 , ص 2116  د أل ت   ( 117)حىتا , نجى  

نعؤلم  المنمعا الع  لق  .لكنتلتعما  متا   البما ا  الم  م إ  ىق ا     ت لاداإ ل نلمط الح اظ المسع  اق لى ع اي الم معا ى  ال م ا عق -

 . 2115أ  يي  , جان ة المنما  مص   ," حت  م ة آننة   يم ة"

المى قعق  .د اسة حالة طرح لىمة لصانمع البم عة  جان عة المىعك  بع  ال  يع : ال  ىمع ا لك    ق لمق   ال صممع  مسا  إ الحاسيلقتيع  -

 .2111لح يا    جاحا , نا س  :ال  نا  اللانىة -الس تدية -ال انس لى  نا  انلك    مة  المنخقة الل ممة

ق نؤشعع ا  عععتدإ الحمععاإ ظععق التحعع ا  السععكنمة لأسععاس ل صععممع نلعع   ا  اإلسععكا  لععأثم  ال  معع  ا ع مععا ق لى  لمععي انسعع ى  ىعع -

 .2111حىتل د  ا مة, أ  يي : الس تدية ,الثا مة لإلسكا  ال م ى  الممس  الن  إ .الممس 

المى قعق الثالعث  . جان عة المىعك  بع  ال  يع  كىمعة لصعانمع البم عةالكىمة انلك    مة لحي نؤسسق ن كانعي ل قع يع ال ع نا  انلك    معة   -

 . 2111ظب اي   ال ختإ ال المة؟: نس قبي ال  نا  انلك    مة -الس تدية -لى  نا  انلك    مة  المنخقة الل ممة

 
 

 محمد محمود حسن معتوق /األستاذ الدكتور

 قليمىالتخطيط العمرانى واال. مأستاذ 

  م 5001أستاذ مساعد منذ عام. 

  م 3692ابريل  51مواليد    . 

 متزوج  . 

  بتقدير جيد  ،كلية الهندسة جامعة أسيوطالهندسة المعمارية،  سبكالوريو
 .م3691عام  ،جدا مع مرتبة الشرف

http://envirodesign.kau.edu.sa/
http://envirodesign.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://envirodesign.kau.edu.sa/
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 بعنوان  3611عام  ،كلية الهندسة جامعة أسيوط ،ماجستير الهندسة المعمارية: 

 "مارية لخفض تكاليف المنشآت السكنية بالمدن المصرية دراسات مع" 

 تصةميم : " بعنةوان 3696عةام  ،الغربيةةبألمانيةا قنيةة التجامعة بةرلين  ،دكتوراف فى التخطيط العمرانى
 "دراسة حالة أقليم أسيوط  –إستراتيجية لتنمية وادي النيل بمصر 

  قام بالعمل بعدة مشروعاتعمل كمصمم بمكتب الدكتور عبد المنعم حسن كامل باسيوط و: 

مشيروع مبنيى كلي يى ال جيارل وال  يو   ،مشروع مبانى كلية الهندسة بجامعة أسييو  :(3693-3615)ف  الفترة  -
 .سوهاج ي قنا ي أسوان   المنيا يي أسيو  ات مشروعات  خ ي  و صميم مبانى المراكز ال عليمية لجامع ،بجامعةأسيو 

مشيروع   ،شروع مبنيى الخيدمات ال يبيية وصياالت االم  انيات بجامعية أسييو  م :(5005-3696)ف  الفترة  -  
مشيروع قسيم الكيمييا    ،مشروع المباني الرياضيية لجامعية أسييو  ،مبنى االدارل المركزية ومركز المؤ مرات لجامعة أسيو 

 ،مس شيفي اط فيال)ت الجامعيية مشاريع المس فيا ،مشروع أس كمال أقسام كلية الزراعة بجامعة أسيو  ،بكلية علوم أسيو 
 (مس شفي الكبد  ،ال لب مس شفي ،مس شفي الص ة النفسية ،مس شفي الكلي والمسالك البولية ،مركز ص ة المرأل

  قام باعداد التصميمات المعمارية والتنفيذية واالشراف على العديد من المشروعات مةن خة ل الوحةدة
نبنععق ) :منهةةا (5035-3696)فةة  الفتةةرة  امعةةة المنيةةااالستشةةارية بكليةةة الهندسةةة والتكنولوجيةةا ج

نبنععق ما ععا  العع  س  -اسعع  احة الجان ععة-نجمععا حمانععا  السععباحة-المخ ععع الم لعع ى-ن لعع  الحاسععي ا لععق

نجهععع إ لقا عععة لىمعععؤلم ا   نععع  دإ  مسععع ح  الجان عععة الم ل يعععةما عععة  - المحاعععع ا   المس لععع ق الجعععان ق

المر ععي المكلععتظة لكىمععة   -ما ععة اسعع قبال لبععا  العع  ا + م ا  مععؤلصعع  د لىما ععا   3+ لى عع    ال نمععة   

 +  نر ععي لعع إ سععىة 4+ نر ععي لعع إ يعع   4+ نر ععي لعع إ طععائ إ  4+ نر ععي لععنس 4)   ال   مععة ال ياعععمة

 حع ا  لسعا لعي  5  عه  ع د ) نبعا ق ا سعكا  الخر عق  -نبنعئ المك بعة الم ل يعة -(ال  نا  ال اصة  هعانبا ئ 

نبنعئ دسعكا  طر عئ سع ة   -نبنئ دا  الضماظة -البل د كىمة الخيانمساق انلاديممة لنبنئ  -(يطال  551ننها 

 .(( نا )نبنئ لىمة الخي  -طالي 151

 له عدة أبحار علمية منها : 

 .(اعد اسة حالة نساع  ن ين ئ نىتد  ع )الح اظ  ىئ المبا ئ ال ا ي مة  -

 .الحىتلالملالي  .. ال نممة ال م ا مة ظئ ص م  نص   -

 .لكنتلتعما البنا  الم تاظقة  أث يا ظئ حي نلكىة اإلسكا  ظئ نص  -

 .أم صاديا  ل خمط  لصممع المبا ئ الجان مة ظئ نص  -

 .أسس  ن ايم  لصممع اإلسكا  الخر ئ لىم    مت  -

 
 

 عصام عبد العزيز محمد عبد الرحمن / الدكتور

 مدرس التخطيط العمرانى واالقليمى

 م3696نذ عام مدرس م. 

  الشرقية ة مصر 53/30/3616 مواليد   . 

 Dr:essam,2006@yahoo.com  

 10112998800  -ت 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوط ،الهندسة المعماريةة سبكالوريو
 .م3615جدا عام  دجي
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  دراسة تحليلية إلبعاد "بعنوان  0991عام  ،المنياماجستير الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة
 ."للقرية المصرية فى إطار اإلستراتيجية القومية فى مصر التطور العمرانى

 ،اسةتراتيجيات تنميةة "بعنةوان  0996عةام  ،كلية الهندسة جامعة المنيةا دكتوراه فى التخطيط الريفى
 ."وإنشاء المجتمعات الريفية فى مصر

  ة أعمةال منهةاحتةى اآلن وقةد قةام خةالل هةذه الفتةرة بعةد 8116استشارى شركة كيمونكس مصر فةى الفتةرة مةن 

مةدرج دراسةى ( 80)التصميم وإعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرب واالشرام علةى تنفيةذ إنشةاء عةدد )

جهةةاح تنميةةة  –مواقةةع بجامعةةة الفةةات   7طالةةب باإلضةةافة إلةةى الخةةدمات وذلةةك فةةى عةةدد ( 411 – 311)سةةعة 

التصةةةميم وإعةةةداد الرسةةةومات التنفيذيةةةة  - 8116الجماهيريةةةة العربيةةةة الليبيةةةة  –وتطةةةوير المراكةةةز اإلداريةةةة 

جهةةاح تنميةةة وتطةةوير  -بالخةةدمات والمرافةةق ( وحةةدة سةةكنية 511)ومسةةتندات الطةةرب لمشةةروع قريةةة العواتةةة 

التصةميم وإعةداد الرسةومات التنفيذيةة ومسةتندات الطةرب - 8116الجماهيرية العربية الليبية  –المراكز اإلدارية 

 (. 8117بالجماهيرية العربية الليبية   C.K.Gلمشروع المبنى اإلدارى لشركة 

  وقةد قةام خةالل هةذه الفتةرة بعةدة أعمةال  8108حتةى  8116استشارى الشركة العربيةة للهندسةة فةى الفتةرة مةن

ملةةك  –التصةةميم وإعةةداد مسةةتندات الطةةرب واالشةةرام علةةى تنفيةةذ وإدارة العقةةد لمصةةنع الزجةةاج بةةالفيوم ) منهةةا

التصميم وإعداد مستندات الطرب واالشرام علةى تنفيةذ  - 8108حتى  8119من لزجاج الفترة الشركة الزكية ل

 . (8112وإدارة العقد ، تطوير مبنى وحارة الصناعة والتجارة عام 

  والشةركة المصةرية لتةدوير المخلفةات الصةلبة ( إنتةاج)رئيس قطاع األعمال المدنية بمجموعة األنشطة الهندسةية

التصةةميم ) وقةةد قةةام خةةالل هةةذه الفتةةرة بعةةدة أعمةةال منهةةا 8116حتةةى  0997 الفتةةرة مةةن –( إيكةةارو)والزراعيةةة 

مصةانع إعةادة ( 9)وإعداد الرسومات التنفيذية ومستندات الطرب واالشرام على التنفيةذ وإدارة العقةد لمشةروع إنشةاء عةدد 

 –ميةةة المحليةةة وحارة التن - 8116 – 8115تةةدوير القمامةةة وتحويلهةةا إلةةى سةةماد عضةةوى واسةةترجاع المفةةروحات خطةةة 

التصةةميم وإعةةداد الرسةةومات التنفيذيةةة واالشةةرام علةةى تنفيةةذ مشةةروع خةةدمات الةةدفن الصةةحى  -جمهوريةةة مصةةر العربيةةة 

جمهوريةة مصةر  –محافظة القاهرة  –هيئة نظافة وتجميل القاهرة  –جنوب القاهرة  –والمعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة 

 (.  8114العربية 

 8118 – 0999الفترة من ( انبرجيف)دولية للمشروعات الهندسية والبترولية استشارى الشركة ال  . 

  0999حت   0997استشاري شركة رام للمقاوالت المعمارية الفترة من. 

  بتصةميم وإعةداد الرسةومات التنفيذيةة  )وقام من خاللهةا0995 -0994استشارى جمعية كاريتاس مصر

دارة العقةد لمشةةروع إنشةاء قريةة  المشةةايعة بمحافظةة أسةيوط عةةدد ومسةتندات الطةرب واالشةرام علةةى التنفيةذ وإ

 . (وحدة سكنية( 45)

 له عدة أبحار علمية منها : 

نؤلم  عان ة . ال نممة ال م ا مة لرمالمع الصح ا ية ظئ نص  لاس  المجمة ظ الة ظئ ال ا  النس  الحض د -

 . 1111,  اق (د   الهن سة  حت  م ة اظضي)ا سكن  ية 

نؤلم  (. د اسة حالة ن   التعل القبىئ)ة الم تاصىة لم وي لحي الملكر  ال م ا مة لىم  مة المص ية ال نمم -

 .1111 ن    ا     مىى ,  اق 

 –د اسة حالة ننخقة غ ح سمالتط )اس  المجما  ال نممة ال ي مة لىمج م ا  ال  ا مة الج ي إ ظئ نص   -

 .1111ا,  اق عان ة المنم –نجىة لىمة الهن سة (. المنما

 
 

 هاحمد عبد الوهاب احمد طلب/الدكتور

 مدرس التخطيط الريفى 

  م3669مدرس منذ عام. 

  متزوج -.   م3693رس ما 39مواليد  . 

 Ahmed tolba1961@yahoo.com  10110229222  -ت 

  بتقةةدير  ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةاالهندسةةة المعماريةةة،  سبكةةالوريو
 .م3691جيد جدا عام 
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 مرشةرات لتصةميم  "بعنةوان  0929عةام  ،ماجستير الهندسة المعمارية، كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا
 ."الظروم البيئية المحلية تأةير المناطق السكنيه ف  مدن مصر الوسطى تحف

  بعنوان 0992عام  ،المانياجامعة كاسل  -كلية تخطيط المدن والقرى، علوم التخطيطدكتوراه فى 

 " .ف  المدينة والقرية  –تنميط أوضاع االسكان ف  مصر  –هوية المكان وال" 

  مكتب أستشاري خا  للعمارة وتخطيط المدن وادارة المشروعات  أسس وافتت""DAHAP . 

 انجز مشروع اعداد المخطط االستراتيجى والتفصيلى لمدينة مطاى بمحافظة المنيا. 

  الراض   مخصصة لجمعية أسكان نقابةات امل أراض  وأعد ألبوم التصميمات الكمشروع تقسيم أنجز

 .والتقسيم السابع ببنى مزار بالمنياالمهن الطبية مدينة المنيا الجديدة 

  وسوهاج ف  إعداد المخطط االستراتيج  والتفصيل  لبعض قرى محافظت  المنياشارك . 

 رية بمدينة المنيا قام  بعمل التصميمات المعمارية والتنفيذية للعديد من المنشآت السكنية واإلدا 

   وتبةادل الخبةرات وورع عمةل بةين جامعةة دولةى كان المشرم العام والمنسق ألتفاقيات تعاون علم

وذلةك مةن خةالل تنفيةذ  .(8114-8110فة  الفتةرة ) والعربيةة المنيا مع الجامعات العريقة األوروبيةة

نيا وكلية العمارة بجامعة دمشق أتفاقيتين مع كلية العمارة وتخطيط المدن والقرى بجامعة كاسيل بألما

 .بسوريا وقسم العمارة بهندسة المنيا بمصر

  متر  511111على مساحة من األرض تبلغ  حوالى  بالمنياقوات األمن ل المقار الجديد صمم وخطط

  .وذلك بمدينة المنيا الجديدة مربع

  الحرم  على أرض "بالمنيا  دابلمقر الجديد لكلية اآلا"  قام بأنجاح األلبوم المعماري الكامل لمشروع

  .واشرم على المشروع بالكامل وحتى تسليمه ابتدائيا الجامع 

 له عدة أبحاث علمية منها:  

دروس مستـفادة من تجربة   -االهتمام بالجانب االجتماعي و مؤشرات نجاح مشاريع االرتقاء والتحسين  -
ن الظـروف المعيشية من خالل التنمية الحضريـة تحسي" المؤتمر العربى االقليمى  .مدينة برلين الموحدة 

 .3002، القاهرة –وزارة االسكـان والمرافق والمجتمعات العمـرانية  -" المستدامة
 .4991المانيا،  -جامعة كاسل .تنميط أوضاع اإلسكان فى مصر –المكان والهوية  -

 . ما لها وما عليها –المدن الجديدة فى الصحراء  -
 
 
 
 

 
 

 أحمد محمد عطيه ابو اليزيد شلقام / الدكتور

 مدن والقرىتخطيط المدرس 

  م3669مدرس منذ عام. 

   متزوج -.    م3695يناير  3مواليد. 

  Dahap2005@yahoo.com 

 10110038311  -ت 

  بتقةةدير ، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا ،الهندسةةة المعماريةةة سبكةةالوريو
 .م3691جيد جدا عام 
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  دراسةات تحليليةة "بعنةوان  ،0993عةام  ،كلية الهندسة جامعة أسيوطالمعمارية، ماجستير الهندسة
 ."عن تخطيط وتصميم خدمات الطفل ف  المدن المصرية

 مبةاد  التصةةميم البصةةري بالمةةدن "  :بعنةةوان ،8113المانيةةا عةةام  ،دكتةوراه فةةى التصةةميم الحضةري

 ".مصر  -دراسة حالة مدينة المنيا –متوسطة الحجم 

  أسيوط مدينة -تاذ الدكتور صبري فرغل ف  إعداد التصميمات المعمارية والتنفيذية بمكتب األسشارك. 

 قام بعمل التصميمات المعمارية والتنفيذية للعديد من المنشآت السكنية واإلدارية بمدينة المنيا. 

  أةناء الدراسة للحصول على )شارك ف  عمل بعض الدراسات التخطيطية لبعض مدن الجزائر وعمان

 (. درجة الدكتوراه

 راتيج  والتفصيل  لبعض قرى محافظت  المنيا وسوهاجشارك ف  إعداد المخطط االست. 

 وخارجها التصميمات المعمارية والتنفيذية للعديد من المنشآت السكنية واإلدارية بمدينة المنيا قام بعمل. 

 

 

  ،مفهةةةوم "  :بعنةةةوان 0994عةةةام ، كليةةةة الهندسةةةة جامعةةةة أسةةةيوطماجسةةةتير الهندسةةةة المعماريةةةة
 ."الخصوصية وتأةيرة على تصميم المسكن ف  مصر

 ،الصوتيات ف  الفراغةات المعماريةه " :بعنوان، 8113ا عام ألماني دكتوراه فى التصميم المعمارى– 
    ".التفاعل التبادل  بين االداراك البصري والسمعى

 عزمة  موسةى، ومكتةب / شارك  ف  إعداد التصميمات المعمارية والتنفيذيةة بمكتةب األسةتاذ  الةدكتور

 .أسيوط -األستاذ الدكتور صبري فرغل 

 لتحسين األداء الصةوت  لةبعض المنشةآت اإلداريةة فة  جمهوريةة  شارك ف  عمل الدراسات المعمارية

 (. أةناء الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه)ألمانيا االتحادية 

 شارك ف  إعداد المخطط االستراتيج  والتفصيل  لبعض قرى محافظت  المنيا وسوهاج. 

 ة واإلدارية بمدينة المنياقام بعمل التصميمات المعمارية والتنفيذية للعديد من المنشآت السكني. 

 الدين أحمد حسنعماد / الدكتور 

 التصميم الحضريمدرس 

  5001مدرس منذ عام. 

  م3691أكتوبر  32من مواليد    . 
 متزوج  . 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوطالهندسة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م3699عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف

 
  

 عصام رجب إسماعيل/ الدكتور

 مدرس  التصميم المعماري
  5001مدرس منذ عام . 

  3691ديسيمبر  55مواليد. 
 متزوج .  

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوطالهندسة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م3699عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف
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 بعنوان 0992عام  ،هندسة جامعة المنياماجستير الهندسة المعمارية، كلية ال: 

إقليم  -دراسة تطبيقية -أسس التخطيط والتصميم للقرى السياحية فى المناطق الصحراوية الداخلية" 
 ".الوادى الجديد فى جمهورية مصر العربية 

 8113عام  ،جامعة السلوفاك للتكنولوجيا بجمهورية السلوفاك ،دكتوراه فى التخطيط العمرانى  

 ". Using GIS technique in urban planning of desert cities"  :انبعنو

 له عدة أبحار علمية منها:  

- Planning Characteristics of Tourist Zones In Inland Desert Areas, Case of New 

Valley Region. The 3rd Architectural International Conference “Architectural 

Design and Planning of Desert”, Assiut University, 1997. 

- Architectural Design Characteristics of Tourist Villages in Inland Desert Areas, 

Case of New Valley Region. The 3rd Architectural International Conference 

“Architectural Design and Planning of Desert”, Assiut University, 1997. 

- Toward a great water resource for agriculture and a soft weather for tourism In 

inland western desert of Egypt. Conference of “Architecture and urban aspect of 

countryside, faculty of civil engineering. Slovak University of Technology, 

Bratislava, Slovakia, 2002. 

- Application of GIS in the Analysis of Historical Urban Development of Kharga 

City, Egypt. Conference of “Architecture and urban aspect of countryside, faculty of 

civil engineering. Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia, 2002. 

- Toward A New and Accurate Tools for Sites Selection of Settlement’s Urban 

Growth in Egypt. The 6th Architectural International Conference, Faculty of 

Engineering, Assuit University, 2005. 

- The Effects of Some Land Uses Outside The Urban Areas on The Urban 

Development, Case study of Minia and Kharga Cities in Egypt. The 3rd international 

Conference of engineering, Faculty of Engineering, Minia University, 2005. 

- GIS modeling of site selection for new urban settlements as expansion areas. 
Journal of engineering in faculty of engineering, Minia University, Egypt, 2007. 

- Forms effects of roads network on humane scale achievement in Egyptian cities. 
Journal of engineering in faculty of engineering, Minia University, Egypt, 2009. 

 أشرم محمد سليمان محروس /الدكتور  

 التصميم الحضريمدرس 

  5001مدرس منذ عام. 

  م3613مايو  51مواليد    . 
 متزوج  . 

  بتقدير جيد  ،كلية الهندسة جامعة المنياالهندسة المعمارية،  سبكالوريو
 .م3661عام  ،جدا
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  الحفةةاظ علةةى "   :بعنةةوان 0997عةةام  ،الهندسةةة المعماريةةة، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةاماجسةةتير
 ."دراسة على محافظة المنيا -المورور المعمارى فى المدينة المصرية

 بعنوان ،م8114عام  ،اليابان -، جامعة ناجويادكتوراه فى التخطيط العمرانى واالقليمى: 

"Conservation Strategies of Historic Urban Sites Using GIS Data, 

Computer Graphics, and the Internet"  

  قرية مصرية 61شارك ف  المخطط االستراتيج  لتطوير. 

  عدة جوائز منها علىحصل: 
- Gold prize for the “EcoCell Brick” entry in Taylor’s Business Plan Competition in September, 

2011; 

- Three Bronze Medals from the “Malaysian Technology Expo MTE 2012”, Kuala Lumpur, 

Malaysia, for three projects in three different categories: a. EcoCell Brick;     b. Size Reader;      

c. The Invisible Screen. 

 له عدة أبحار علمية منها : 
- Preserving and Reusing the Inherited Buildings in an Egyptian City. "EDRA" international 

conference, Edinburgh, Scotland, 2001. 

-  Visualizing Historic Urban Sites on Conservation Web Pages: Tools for People to Know and 

Act. "EBRA" international conference, Shanghai, China, 2002. 

- Positive and Negative Viewpoints towards Historic Urban Sites: The Role of the Web. 

"EBRA" international conference, Shanghai, China, 2002. 

- Stepping towards Conserving Historic Urban Sites Using Still Images on the Internet”. 

"CUPUM'03" international conference, Sendai, Japan, 2003. 

- Comparing Between Using GIS Base Map Data and Raster to Vector Software in 

Constructing 3D Virtual Reality Modes of Urban Sites. "CUPUM'03" international 

conference, Sendai, Japan, 2003. 

- Impacts of Information of Historic Urban Sites -Supplied Using Online Still Images- on 

Individual’s Opinions: Between Harmony and Contradiction. "Visual Resources" 

International Journal, USA, 2003. 

- Informative-ness of Historic Buildings’ Images Based on People’s Capabilities to Remember 

them. "Antípodas” International Journal, Australia 2005. 

- Visualizing Historic Urban Sites on the Web Using Three Products of VR Modeling: 

Walking-through Environment, Video Shots, and Still Images, Case Study of a Propositional 

HUS”. "Antípodas” International Journal, Australia 2005. 

- Encouraging Interactive Production-Consumption Creativity, to Stop Mutual Environmental 

Damaging Chaos, between Rural and Urban Districts. “RETBE08”, Alexandria, Egypt, 2008. 

 اسامة حلمى محمد حسن/ الدكتور 

 مدرس التخطيط العمرانى واالقليمى 

  م 5001مدرس منذ عام. 

   متزوج -.    م  3610أبريل  9مواليد  . 

 Haddad.usama@gmail.com  

 10088908903  -ت 

  بتقةةةدير  ،كليةةةة الهندسةةةة جامعةةةة المنيةةةاالهندسةةةة المعماريةةةة،  سبكةةةالوريو
 .م 3665 ، عامامتياز
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 بعنوان 0999عام  ،كلية الهندسة جامعة المنيا لمعمارية، ماجستير الهندسة ا:  

 "دراسة حالة مدينة المنيا  –لتأةير المناخ على التشكيل العمرانىراسة تحليلية د" 

  عةام  ،جامعةة المنيةا مةع مشةاركةالب انيةا، مال-جامعةة كاسةيل، واإلقليمى التخطيط العمرانىدكتوراه فى

 :بعنوان 8119

 " .نحو إستراتيجية للتنمية الريفية بإقليم شمال الصعيد كمدخل للتنمية اإلقليمية " 

 (. 8100- 8101) رى بمحافظة سوهاج يعمل عضوا بمجموعة مشروع اعداد المخطط التفصيل  لق 

 ى بيتك بجهاح مدينة بنى سويف الجديدةعضو بلجنة مناقصة اإلشرام على مشروع خدمات إبن.  

 عضو مجلس ادارة الوحدة االستشارية بكلية الهندسة جامعة المنيا.  

 جامعة المنيالالمعمارى  التصميم العمرانى وخطيط ستشارى التا.   

  طالب بكلية طب األسنان جامعة المنيا 451قام بتصميم مبنى عدد أربعة مدرجات سعة. 

 شرام على مشروع خدمات إبنى بيتك بجهاح مدينة بنى سويف الجديدةعضو لجنة مناقصة اإل.  

  عضو لجنة اإلشرام على تجهيز قاعات المناقشة وقاعات التدريس التابعة لبرنامج الجودة واإلعتماد

  .وصيانة المعامل ومبنى ب بكلية الهندسة جامعة المنيا

 منياعضو لجنة اإلشرام على مبنى المكتبة المركزية جامعة ال. 

  جامعة المنيا –عضو لجنة االستالم االبتدائى لمبنى المكتبة المركزية. 

  تابع للجودة –جامعة المنيا  –عضو لجنة االشرام على صيانة مبانى كلية الهندسة. 

  جامعة المنيا –عضو لجنة اعداد مناقصة معامل كلية الزراعة. 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

 .3044مؤتمر االزهر الهندسي الدولي العاشر،  .اقليم شمال الصعيدمعوقات التنمية الريفية ب -
، القرى ذات الظهير الصحراوى كمحور من محاور التنمية العمرانية دراسة حالة قرى محافظةة بنةى سةويف -

 .3043مؤتمر االزهر الهندسي الدولي الثاني عشر، 

 

 

 

 
 

 
 

 رمضان محمد شكرى فرج / الدكتور

 واإلقليمى التخطيط العمرانىمدرس 

  م5006مدرس منذ عام. 

   متزوج -.   بنى سويف –م 3610أكتوبر  10مواليد .  

 Ramadanshoukrey@yahoo.com 

 10230992288  -ت 

  الهندسة جامعة المنياكلية الهندسة المعمارية،  سبكالوريو،  

 .م3661عام  ،جيد جدا بتقدير

mailto:Ramadanshoukrey@yahoo.com
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 اسةس التصةميم "   بعنةوان  0992عةام  ،كلية الهندسة جامعة المنيا لمعمارية، ماجستير الهندسة ا
 ".تطبيقى شارع الحسينى بمدينة المنيا  مثال –الحضرى للشوارع التجارية فى المدينة المصرية 

 ،بعنوان ، 8100عام  ،فرنسا -جامعة باريس دكتوراه ف  التصميم الحضري: 

تصميم حضرى -مركز مدينة القاهرة فى ظل المتةيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية"         
 ".ووظائف وامكانية الوصول وانشطة السكان

   أكتوبر 6جائزة تشجيعية ف  المسابقة المعمارية لتصميم المسكن المثالى ف  مدينة حصل عل. 

 فرنسةا -مصةر) قام بعمل التصميمات المعمارية والتنفيذية للعديد من المستشةفيات فةى دول مختلفةة- 

 (.العراق -تاهيتى-االمارات

 8108- ل التصميم المعماري للمجمع الطب  بجامعة المنياقام بعم.  

 8108- قام بإعادة تصميم مستشفى أمراض الكبد بجامعة المنيا. 

 ف  المكتب االستشاري  شارك بالعملAART-FARAH Architectes   _ فرنسا، باالت  –باريس: 

الععف ن عع   115 –سعع ي   143 –الج يعع إ ظععئ ظ  سععا  Chambourcyنسععا قة ال صععممع الم مععا د لمس لعع ق  -

 (8101) ن  ا

 –ال عمت , د لعة اإلنعا ا  ال   معة  – New Tawamلمسا   ن ي  نل  ع لصممع نس لع ق ال عتاق الج يع إ  -

 (.2111-2111)ألف ن   ن  ا  211 –س ي   624

 227 –ظئ ظ  سعا  Colmarظئ ن ينة  Albert SCHWEITZERلمسا   ن ي  نل  ع لصممع نس ل ق  -

 (.216-2114)ف ن   ن  ا أل 26 –س ي  

ألععف ن عع  ن  ععا   112 –سعع ي   Tahiti – 561الملععا لة ظععئ ا عع اد ال سععتنا  ال ن مهيععة لمس لعع ق لععايم ئ  -

(2113-2114.) 

   فة   ،القةاهرة -احمةد فةراد حةافظإعةداد التصةميمات المعماريةة والتنفيذيةة بمكتةب الةدكتور شارك فة

 .8113-0995الفترة 

   شةةريف . شةةفيق حسةةن  ، د. د ) لمعماريةةة والتنفيذيةةة بمكتةةب الةةدكتورإعةةداد التصةةميمات اشةةارك فةة

  .0995-0994ف  الفترة  ،القاهرة ( حسن على

   فة   باسةيوط -عصام عبد العزيةزإعداد التصميمات المعمارية والتنفيذية بمكتب الدكتور  شارك ف ،

 .0994-0998الفترة 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

  LADYSS-Paris-France,  2114,  ىق ال م ا الم ل ية الحض ية لأثم   -

 LADYSS-Paris-France, 2117, ال  نا  ال جا ية ظق ننخقة  سط الم ينة -

 LADYSS-Paris-France ,2111, لم ينةالم ل ية ال ن ية لمنخقة  سط ا -

 
 

 محمد محمود كمال إبراهيم أبو العال /لدكتورا

 تصميم الحضرىمدرس ال

  م5033مدرس منذ عام. 

  متزوج - .م 3610مايو  31مواليد . 

 Mohamed.aboela@mu.edu.eg  

 10110089222  -ت 

  جيد بتقدير  ،كلية الهندسة جامعة المنياالهندسة المعمارية،  سبكالوريو
 .م3665عام  ،جدا
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 مدحف محمد احمد عثمان /الدكتور

 التصميم البيئىالعماره ومدرس 

  م 5033مدرس منذ عام. 

  متزوج -.  م  3612سبتمبر  51اليد مو. 

 @yahoo.com medhat.osman 

 10102288808  -ت 

  بتقةةدير  ،كليةة الهندسةةة جامعةةة المنيةاالهندسةة المعماريةةة،  سبكةالوريو
 .م3666عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف عام

  بعنوان ،م 8100عام  ، المملكة المتحدة –جامعة دندي ، دكتوراه ف  التصميم والعمارة البيئية : 

"Evaluating and enhancing design for natural ventilation in walk-up public housing 

blocks in the Egyptian desert climatic design region" 

 مع المكتب اإلستشاري  تصميم المركز الثقاف  األندونيس  بالقاهرةتأهيل و شارك ف  اعادة

(APRD) 

 مع  تصميم المعماري للمركز التجاري بمجمع اإلسكان التعاون  بالمنيا الجديدةالف   قام بالمشاركه

 . (DAHAP)البيف العرب  األلمان  للعماره والتخطيط 

  مع الوحده  جامعة المنيا –التصميم المعماري للمبن  الجديد لكلية االداب  قام بالمشاركه ف

 .اإلستشاريه لكلية الهندسه

 مبان  السكنية بمدينة المنيا الجديدة محافظة المنياقام بتصميم العديد من ال . 

  بمركز ( م السال –الروب   –سيدهم  –الطبية  –شوشة ) شارك ف  المخطط االستراتيج  لقري

 .سمالوط محافظة المنيا

  جامعة المنيا من خالل الوحده اإلستشاريه  –قام بالتصميم المعماري للمبن  الجديد لكلية دار العلوم

 .الهندسهلكلية 
 

 اإلهتمامات البحثيه :  

 Environmental design of buildings; 

 Thermal comfort & Energy efficiency in hot climates; 

 Natural ventilation as a passive cooling strategy; 

 Buildings’ monitoring; and 

 Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling and simulation. 
 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

- Gado, T. and M. Osman, Investigating natural ventilation inside walk-up housing 

blocks in the Egyptian desert climatic design region. International journal of 

ventilation, 2009. 8(2): p. 145-160. 

- Gado, T., M. Mohamed and M. Osman, Investigating the intelligence of the low-

tech earth architecture of the Sahara: A feasibility study from the Western Desert 

of Egypt. Intelligent Building International, 2010. 2(3): p.179-197. 

- Gado, T. and M. Osman, Investigating traditional natural ventilation methods 

used in El-Dakhla Oasis old village. Intelligent Building International, 2010. 2(4): p 

267-285. 
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 8118عام  ،كلية الهندسة جامعة المنيا، ير الهندسة المعماريةماجست، 

حالة  :خصائص الوحدة العمرانية الصةرى المالئمة لعمليات التنمية العمرانية بالصحاري المصرية"   :بعنوان       

 ".توشك   –جنوب الوادي 

 بعنوان، 8100عام  ،اليابان -، جامعة كيوشوالحضري والتخطيط دكتوراه فى التصميم: 
"Urbanization of Villages Encompassed within Expanding Egyptian Cities". 

 وتصميم عدد مةن المسةاكن بةذات ، قامف بتصميم مركز تجاري ف  مدينة السادس من اكتوبر، القاهرة

 .8118 -8110، المنطقة

 نتةاج ماكينةات حراعيةة، لقطةع الرخةام، ال)مصانع  3شاركف ف  تصميم  واعداد الرسومات التنفيذية لـ

 .8111-0999ف  مدينة الخارجة، الوادي الجديد، مصر، ( لتخزين  وتعبئة البل 

  ،8111شاركف ف  تخطيط مركز لتجارة الجملة ف  مدخل طريق تله، المنيا، مصر. 

  8114 -0999بلوك سكن  بمدينة المنيا الجديدة، مصر،  00صممف عدد. 

 8117 -8115 ،تيجية لعدد من القري المصريةشاركف ف  اعداد المخططات االسترا. 

 لها عدة أبحاث علمية منها : 

- A Study of the Appropriate Size of Small Urban Settlement Suitable for Desert 

Development in Egypt (In Arabic). Scientific Journal of Engineering Faculty, El-

Minia, Vol. 24 (1), pp. 306-318, July, 2005. 

- Characteristics of Urban Patterns Suitable for Human Settlements in the Egyptian 

Deserts (In Arabic). Scientific Journal of Engineering Faculty, El-Minia, Vol. 24 (1), 

pp. 319-327, July, 2005. 

- Urban Expansion Trends and Patterns of Developing Cities in Egypt. Journal of 

Architecture and Urban Design, Kyushu University, Vol. 14, pp.19-31, July, 2008. 

- Urban Expansion Issues of Medium-Sized Egyptian Cities: Case of El-Minya City. 

Journal of Habitat Engineering JHE, Volume 1 Inaugural issue, No. 1, pp. 39-49, 

March, 2009. 

- Rural Villages Encompassed into Urbanized Areas of Egyptian Developing Cities. 

Journal of Architecture and Urban Design, Kyushu University, Vol. 16, pp. 47-59, 

July, 2009. 

- Physical Transformation of Rural Villages Encompassed into Egyptian City 

Borders. Journal of Asian Architecture and Building Engineering JAABE, Vol.9, No. 

2, pp. 379- 386, May, 2010 

- Transformation Patterns of Peripheral Villages under Urbanization Pressure in 

Egypt: The Case of El-Minya City.  J. Archit. Plann. AIJ, Vol. 76, No. 660, pp. 369-

377, February, 2011. 

- Guiding Urbanization of Villages Encompassed within Egyptian Cities- An 

Urban Strategic Prototype-. Journal of Habitat Engineering JHE, Volume 3, No. 

1, pp. 35-46, March, 2011. 

 
 

    ناج  عبد الحافظـمانأ /الدكتورة

 مدرس التصميم والتخطيط الحضري

  م5033مدرس منذ عام. 

   متزوجة  -.   ليبيا  –م 3619مارس  1مواليد . 

 Amany_nagi@yahoo.com  

  بتقةةدير  ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةاالهندسةةة المعماريةةة،  سبكةةالوريو 
 .م3669عام  ،امتياز مع مرتبة الشرف
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  خالد سيد عويس / الدكتور 

 عمرانىالتصميم المدرس 

  5039مدرس منذ عام. 

  م  3696أكتوبر  10مواليد    . 

 متزوج . 

 @hotmail.com kheloo 

 10112033833  -ت 

  م0993بكالوريوس الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة أسيوط، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرم، عام. 

 أسةس تصةميم " م بعنةوان  8118الهندسةة جامعةة المنيةا عةام  حاصل على ماجستير الهندسة المعمارية من كلية

 ".مع التطبيق على مدينة المنيا-وتنسيق المناطق الشاطئية لضفام نهر النيل

  دراسةة تحليليةة للتنسةيق " بعنةوان من كلية الهندسة جامعةة المنيةا م  8102عام  التصميم العمرانى فى دكتوراه

 ".ير وحماية البيئة الطبيعية للشواطئ المصريةالمعماري للمواقع الشاطئية بهدم تطو

  (.النمسا) الملا لة ظئ  د  اد نل  ع نبنئ الس ا إ المص ية  م ينة ظممنا 

   ج المنصععت إ( ن هع  ال معع يض –  طععي ا سععنا   –  الخععي البمخع د )د ع اد ال سععتنا  ال ن مهيعة لملعع   ا ,

 .عان ة المنما – نل  ع نس ل ئ لىمة طي ا سنا  

   ن   نىك ش لة د ما   15111اد المل  ع ا    ائئ  ال ستنا  ال ن مهية لم  سة ا سكا  لى ا   ىئ نسخح د

 نسا قة نح  دإ(. عائ إ أ لئ)الم ادد – أ   الم  اج 

  نمجا مىع  / ن   نسعخح  نىعك شع لة  14111ال صممع الم ما د  الحض د لحئ المى قئ ال   ئ   ألماظة  مساحة

 . دلألس ثما  ال قا

  6 م ينععة  - من جععا د يععع   عع  -.أحمعع   هجععت/مصعع ال ل ت  )ال صععممع الم مععا د  ال سععتنا  ال ن مهيععة لععـكي نععت 

, أسعتا  –عان ة ا زي  – لىمة ال  اسا  ا سرنمة , ن ينة السادس نت ال ت  – نس ل ئ حتا  ال  لئ , ال ت  

 م ينعة  2ن ع  12111  عادد د إ ا ع معا ئ, المنمعا – لعا ع الجمهت يعة ( طمبة  عرزا) المبنئ ا د اد ال جا د

ددا يعة  –سعكنمة ) أ عاظة الئ ا ش  ا  ظئ ا  اد ال صممما   ال ستنا  ال ن مهيعة ل ع دإ نلعا يا , المنما الج ي إ

 ( . القاي إ الكب د  وا عها.......( ل ىمممة-ظن ممة  –

 طا   41نحم   اس  أ ل اع /ىىك اللم  لب ج سكت ادا د لجا د  مم ا  س نكس ن ال صممع الم ما د. 

  ا ش  ا  ظئ د  اد نل  ع ح يقة ا نتاج الساح إ    لة البح يت. 

  ظ ا   ال ائ إ  الجعائ إ 1511 ىئ نساحة ( ايجتي ( )يا ئ د يم )ا ش  ا  ظئ ا  اد ال ستنا  ا    ائمة لق ية

 .الساحي اللمالئ – منخقة سم د  ب ال حمت  -ا  لئ

  لصعممع  لنسعم  ننخقعة حمعاق   أ مال لنسم  المتما لمنخقعة اللعاطب  الكانعي اللالمها   ا عنحة ال ن ممة لصممع

  . د  اد ال ستنا  ال ن مهية الكانىة لق ية   انم ا ش ق اللم  سمنما ما ة  سباحة اننتاج

 م ينععة السععادس نععت ( لئ   يععال ظععا)   السععكنئ من جععالىنمععاذج الم  ى ععة لى ال سععتنا  ال ن مهيععةإعةةداد تصةةميم و 

 (ن ي  نل  ع )-ال ت   نىك ش لة ال ا  الهن سمة لرس لا ا   المل   ا  ال م ا مة  

 القخانمة -سكنمة  م ينة سما القاي إ  الخ ي  ال ائ د ال ما ا  النماذج لصممع    ستنا  لن مهية ل. 

 ش ق اللم   -زيسال صممع الحض د  ال ستنا  ال ن مهية لىمتما ال اق لق ية  يف أ ا. 

  

   عان ة المنما –ا ش  ا  ظئ لصممع نل  ع  نس ل ئ لىمة طي ا سنا. 

 ا ش  ا  ظئ د  اد ال ستنا  ال ن مهإ لمس ل ئ ستزا  نبا    لىت دإ  طي ا ط ال. 

 له أبحار علمية وهى: 

 عان ععة , ىعة لىمعة الهن سععة ال ىممعةنج, ال عأثم ا  النالجعة  ععت ال نممعة السعماحمة السععاحىمة  لقمممهعا  حىتلهعا المق  حععة

 .2116, المنما

  المؤلم  ال عالمق ,  ال خبم   ىق الساحي اللمالق ال   ق –ددا إ ال م ا  ل ختي   الح اظ  ىق الستاحي المص ية

 .2111, عان ة المنما, لىمة الهن سة, مسع الهن سة الم  مة,  ال  دمة لىهن سة الم  مة  البم مة
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 منار على محمد سيد/  الدكتوره    

 لعمرانى واإلقليمىالتخطيط امدرس 

 8102منذ عام  مدرس 

  م  0979أكتوبر  6مواليد    . 

 متزوجة  . 

 Manar_ali_msk@yahoo.com 

 نيةا  بتقةدير جيةد جةدا حاصلة على بكالوريوس الهندسة المعماريةة مةن كليةة الهندسةة جامعةة الم

حاصلة علةى ماجسةتير الهندسةة المعماريةة مةن كليةة الهندسةة .م8110مع مرتبة الشرم  عام 

 -دراسةةة تحليليةةة لمعوقةةات التنميةةة الريفيةةة العمرانيةةة" م بعنةةوان  8101جامعةةة المنيةةا عةةام 

 ".دراسة حالة قرى مركز المنيا 

 بعنةوان  من كلية الهندسة جامعة المنيةا  م8102عام   التخطيط العمرانى واإلقليمى فى دكتوراه

التجمعةةةات )دراسةةةة حالةةة . التنميةةة العمرانيةةة للهةةةواما الصةةحراوية بةةةإقليم شةةمال الصةةعيد" 

 (".العمرانية الجديدة بالظهير الصحراوي لإلقليم

 االشتراك فى أبحار علمية: 

المجلةة ، لصةحراويةالدروس المسةتفادة مةن التجةارب العالميةة والمحليةة فةى تنميةة المنةاطق ا -

 .8107جامعة المنيا،  -كلية الهندسة-العلمية

بةةالتطبيق علةةى إقلةةيم  تنميةةة الهةةواما الصةةحراوية كاسةةتراتيجية لتنميةةة الصةةحراء المصةةرية -

 .8102جامعة المنيا،  -كلية الهندسة -المجلة العلمية، شمال الصعيد
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 التنميةةة "  ق   نععتا  2111ن سععة الم ما يععة نععت لىمععة الهن سععة عان ععة المنمععا  ععاق اصععىل  ىععق ناعسعع م  الهح

 ".(دراسة حالة محافظــة المنيا ) السياحية فى إطار التنمية الشاملة فى مصر 

  الجان ععة المصعع ية الما ا مععة لى ىععتق  ال كنتلتعمععا   نععتا نععت  2111دل ععت اا ظععق ال صععممع البم ععق  ععاق "  

“TOWARDS AN OPTIMIZED TECHNOLOGICAL GREEN 

ARCHITECTURE DESIGN MODEL BASED ON EVALUATION OF 

NATURAL VENTILATION FOR HOT HUMID REGIONS IN EGYPT”." 

  نل  ع ا ش  ا  ظقEcoCity   , 2117,  الملا لة ظق النل ا. 
   د  اد وا طة ط يEcoCity   2115, "ادع ا ا  لى نممة الحض ية ال  الة ديكتلتعم"لمص. 
   د  اد لق يEcoCity  2115, "لحتيي   ج ال  ح الج ي إ دلق  م ة ديكتلتعمة"د اسة ع  ى. 
 لها أ حىث  ىممة  يق: 

1-  “Towards a Green Building: a Preliminary Study of Natural Ventilation on Thermal 

Comfort and its Impact on Residential Building in the City of New Borg El Arab” ICESA 

2016: The International Conference of Engineering Sciences and Applications, Aswan, 

Egypt, 210-215 (29-31 January 2016), also published as special issue to (The Egyptian 

International Journal of Engineering Sciences and Technology). 

2- “Life Cycle Assessment as a Decision Making for Window Performance Comparison in 

Green Building Design”. ICAE 2015: 17th International Conference on Architectural 

Engineering, September 7-8 2015, Geneva, Switzerland (In the conference proceeding with 

acceptance ratio 20%):853-861, Also published in International Journal of Civil, 

Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9, No:9, 2015. 

3-  “Optimization of Strategies and Models Review for Optimal Technologies-based on Fuzzy 

Schemes for Green Architecture”, ICABE 2015 13th International Conference on 

Architectural and Building Engineering, April 13-14th, 2015, Venice, Italy. (in the 

conference proceeding with acceptance ration 20%), 369-374. 

4- “EcoCity roadmap for Egypt: Actions for eco-efficient urban development”. VTT 

Technology, vol. 215, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo. 

5- “Environmental Performance and Optimization approaches of Aluminum and Beech Wood 

Window Frames”, The 4th Environment Asia International Conference, Thailand, June 21, 

2017, 1-14. 

6-  “Numerical and experimental investigations of the impacts of window parameters on indoor 

natural ventilation in a residential building. Energy and Buildings”. 

7- “AI Technologies in Green Architecture Field: Statistical Comparative Analysis” 

Interdisciplinarity in Engineering, Romania, Elsevier, Procedia Engineering, 181 (2017).  

8-  “Economic Appraisal of Energy Efficiency in Buildings Using Cost-Effectiveness 

Assessment” Procedia Economics and Finance 21, Science Direct (2015): 422-430.  

9-  “EcoNBC feasibility study: Transforming New Borg El Arab into an EcoCity”. VTT 

Technology, vol. 220, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo. 

 

  
 

  عزيز الشافعىغادة محمد عبد ال/ دكتورةال          ا  

 م
 مدرس التصميم البيئى

  ق 2111ن  س نسا   ننه  اق. 

   ن   عة –ق  1111اغسخس 4نتالم.  

 Ghada_elshafeio7@yahoo.com 

 الهندسة المعمارية من كلية الهندسة  سحاصلة على بكالوريو 

 .م8114جامعة المنيا  بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرم عام 
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 شيماء محمد حمدى/  الدكتورة              

 اإلقليمىالتخطيط مدرس       

  م 8102عام منذ مدرس. 

  م  0925نوفمبر  2مواليد    . 

 متزوجة  . 

 Shimaa_hamdy@yahoo.com 

 الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة المنيةا  بتقةدير جيةد جةدا  سحاصلة على بكالوريو

 .م8117مع مرتبة الشرم عام 

  م 8108علةةى ماجسةةتير الهندسةةة المعماريةةة مةةن كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا عةةام حاصةةله

 ".دراسة تحليلية  –محاور التنمية العمرانية ف  مصر بين الواقع والمأمول " بعنوان 

  بعنةةوان  مةةن كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا م  8102عةةام  فةةى التخطةةيط اإلقليمةةى دكتةةوراه "

 (".دراسة حالة صحراء مصر الةربية) وتعمير الصحراء  التوجهات المستقبلية نحو تنمية

 االشتراك فى أبحار علمية: 

، جامعةة المنيةا، مجلةة الهندسةة والتكنولوجيةا، إتجاهات التنمية العمرانية فى صحراء مصةر -

 .8108، 30عدد 

مرشرات التهيئة المكانية اإلقليمية لجمهورية مصر العربية فى جةذب االسةتثمارات لتحقيةق  -

كليةةة التخطةةيط اإلقليمةةى ، النشةةرة العلميةةة لبحةةور العمةةران، لتنافسةةية فةةى السةةوق العالميةةةا

 .8107، 83عدد ، جامعة القاهرة، والعمرانى

دراسة تحليلية مقارنةة لفةر  ومعوقةات النجةاب فةى "التهيئة المكانية باألقاليم الصحراوية  -

مجلةد رقةم ، جامعة حلةوان، بالمطرية كلية الهندسة، مجلة البحور الهندسية، التنافس العالمى

055 ،8107. 
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 عمر الفاروق قرنى محمد/ الدكتور

 مدرس التصميم البيئى
  م 8112مدرس مساعد منذ عام. 

  م  0960اغسطس 0مواليد   . 

  متزوج  . 

 yahoo.com elfaroukomar2010@ 

 01288885567  -ت 

 الهندسةة المعماريةة مةن كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  بتقةدير جيةد جةدا   سحاصل على بكةالوريو

  .م0924عام 

  م بعنةوان  8112حاصل على ماجستير الهندسةة المعماريةة مةن كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا عةام "

 ".العوامل المرةرة على تشكيل التجمعات السكنية ف  المناطق الصحراوية

 تقيةةيم المعةةايير البيئيةةة " بعنةةوان  مةةن كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا  م  8102عةةام  فةةى     تةةوراه دك

 " .دراسة حالة القاهرة الجديدة، للعمران بالمناطق الصحراوية

  8108 –جامعة القاهرة  –" ادارة المشروعات للمهندسين المحترفين " حاصل على دورة. 

 االشتراك فى أبحار علمية: 

مكتبةة الجامعةة األمريكيةة "أغلفة المبانى وتأةيرها على ترشيد الطاقةة فةى المنةاطق الحةارة  تشكيل -

 .8102 ،جامعة المنيا، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، "بالقاهرة الجديدة كمثال تطبيقى

مجلة كليةة ، "دراسة حالة القاهرة الجديدة"تقييم دور مسارات حركة المشاه فى المدينة المصرية  -

 .8102، جامعة األحهر، هندسةال

                    

                       ******************************************** 
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 ******************************************** 

 
 

 

  رشا ماهرعبد الوهاب/  مهندسة              

  ق 2116ن  س نسا   ننه  اق. 

   ق  1171يناي   24نتالم    . 

 ن   عة . 

 Rasha_ao@hotmail.com  

 الهن سعععة الم ما يعععة نععت لىمعععة الهن سعععة  ساصععىة  ىعععق  كععالت يتح

 .ق1111عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا  اق 

  ق 2116حاصععىل  ىععق ناعسعع م  الهن سععة الم ما يععة نععت لىمععة الهن سععة عان ععة المنمععا  ععاق

لرا  دراسةة  حليليلةة  حيملةةددائ احبلملةة  احمةةلترة عيةةى اححنملةة  احعمرانلةة  بصةة"    نععتا 

 ".وال  سلوة –دراس  لاح   –مصر احغربل  

  التقييم البيئى للتجمعات العمرانية الريفية "   نتا   2117مانت   سجمي ال ل ت اا  اق 

 دراس  لاح  )  فى ضوء التنمية المستدامة -الصحراوية بإقليم شمال الصعيد فى مصر
 ".(قرل  بنى خاحد مركز سماحوط

 
 

 

 باسم حشمف حبيب/  مهندس           

   1117ن  س نسا   ننه  اق 

   ق 1161 تظمب   2نتالم  . 

 Architect.bassem@yahoo.com  

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة  سحاصي  ىق  كالت يت 

 .ق1111 اق   عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا     

  ق   نعتا   1117حاصي  ىق ناعسع م  الهن سعة الم ما يعة نعت لىمعة الهن سعة عان عة المنمعا  عاق

 ".االعحبارائ احمعمارل  احخاص  بحصملم مراكز حأهلل األطفال احمعاقلن لركلا بمصر"

   االرح ةا  باحواههة  احلرةارل  حيمةدن مةن خة ل" ق   نعتا   1111ماق   سجمي الع ل ت اا  عاق 
 " . اححصملم احلرري حيمناطق احمفحول 
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    جواد   أسماء أحمد عثمان عبد ا/ مهندسة              

  ق  2117ن م إ  ننه  اق. 

   ق  1113يناي   2نتالم    . 

 ن   عة  . 

 Asmaahmd@hotmail.com 

 الم ما ية نت لىمة الهن سة  الهن سة سحاصىة  ىق  كالت يت

 .ق  2115عان ة المنما   ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا  اق 

  ق  2114حاصععىل  ىععق ناعسعع م  الهن سععة الم ما يععة نععت لىمععة الهن سععة عان ععة المنمععا  ععاق

 ". حليلل احنظام احعمراني إلقيلم شمال احصعلد"   نتا  

   اسةةةحراحلهلائ اححنملةةة  احعمرانلةةة  " ق   نعععتا   2115مانعععت   سعععجمي الععع ل ت اا  عععاق
دراس  لاح  إقيلم شةمال ) احمسح بيل  بهده إعادة هلكي  احعمران بوادى احنلل فى مصر 

 ".(احصعلد

  

 
 

 

 أمنة وعظ امجد/ مهندسة                  

 ق2114ننه  اق   س نسا   ن. 

   ق1116لمت يت 21نتالم. 

 wazamna@yahoo.com 

 الهن سعععة الم ما يعععة نععت لىمعععة الهن سعععة  سحاصععىة  ىعععق  كععالت يت

 .ق2111 اق  ان ماز عان ة المنما    ق ي 

  ق   نتا  2114حاصىل  ىق ناعس م  الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة عان ة المنما  اق

 ". ح  اح اهرة اححارلخل دراس  لا) حأصلل احطابع احمعماري حواههائ اإلسكان  " 

   اححفاعل االنسانى مع بلمائ اححسوق فى ظل " ق   نتا  2115 مانت   سجمي ال ل ت اا  اق
 ".معطلائ احح دم اححكنوحوهى فى احمدلن  احمصرل  احمعاصرة
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 سارة محمد رضا/ مهندسة               

 2114ننه  اق نسا      سن. 

   ق1111ظب اي   1نتالم  . 

 ن   عة.  

 arcsaramohammed@yahoo.com 

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة  سحاصىة  ىق  كالت يت

 .ق2111عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق 

  نععتا  ق 2114اق  عععان ععة  نهععا حاصععىل  ىععق ناعسعع م  الهن سععة الم ما يععة نععت لىمععة الهن سععة  

 ".حطبل ائ احطاق  احشمسل  في احعمارة"

 

 

 

 

    ************************************************ 

 
 

 

 رغدة محمد عل  ضرار/ مهندسة                

 2114ننه  اق    س نسا  ن. 

   ق 1111ا  يي  21نتالم . 

 ن   عة. 

 Raghdaderar@yahoo.com     

 مععة الهن سععة عان ععة المنمععا    قعع ي  الهن سععة الم ما يععة نععت لى سق  كععالت يتحاصععىة  ىعع

 .ق2111نا ن لبة الل ا   اق  ان ماز

 ق 2114 عاق أ  انعا  حاصىل  ىق ناعس م  الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سعة عان عة
 Interaction Between Building Envelope and       "   نععتا  

Surrounding Environment: Mitigation of Climate Change.." 
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 مروة محمد جمعة ميهوب / مهندسة              

   ق 2116ننه  اق  ن  س نسا. 

   ق  1117يناي  11نتالم   . 

 Marwa_mayhoub@yahoo.com 

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة عان ة  سحاصىة  ىق  كالت يت

 .ق2111 اق  لبة الل ا نا نالمنما    ق ي  عم  ع ا 

  ق 2116حاصعىل  ىعق ناعسعع م  الهن سعة الم ما يععة نعت لىمععة الهن سعة عان ععة المنمعا  ععاق

دراسةة  لاحةة  إقيةةلم  –حهدلةةدة بمصةةر ام ومةةائ ومعوقةةائ اححنملةة  فةةي احمةةدن "   نععتا  
 " شمال احصعلد 

 
 
 

 

******************************************** 

              

 

 

 

 سيد صدقى محمد احمد/ مهندس              
 

   2111ن م  ننه  اق 

  ق 1111ا  يي  1نتالم  . 

 Tamer_sedky2002@yahoo.com   

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة سحاصي  ىق  كالت يت 

 .ق2111عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق       

  ق 2111  عاق المنمعا نت لىمة الهن سعة عان عة ما يةالهن سة الم  ناعس م حاصي  ىق
ملةةةددائ اححشةةةكلل احمعمةةةارى حيمبةةةانى احسةةةكنل  فةةةى احمدلنةةة  احمصةةةرل  "  نعععتا  
 " . احمعاصرة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 محمد حسين عبد العزيز / مهندس                
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 جهاد أحمد حنفى/  مهندسة                

  2114ننه  اق ن م إ. 

   ق1112 سب مب  1نتالم   . 

 Gehad_ahmed@yahoo.com 

 الهن سعععة الم ما يعععة نععت لىمعععة الهن سعععة  سحاصععىة  ىعععق  كععالت يت

 .ق2114عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق 

  ق   نتا   2111 اق  ة المنما حاصىل  ىق ناعس م  الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة عان 

 ".ة احخررا م مح احعمارة احمسح بيل  فى مصر فى رو  أنظم  ح للم احعمار"

 
 

       

 

 

 محمود جمال صبحى/ مهندس        

   ق 2113ننه  اق ن م. 

   ق  1111 سب مب  15نتالم    . 

 ن   ج . 

 Mahmood_gamal88@yahoo.com  

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة سصي  ىق  كالت يتحا 

 .ق2113عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق       

  ق   نتا   2116 اق  ة المنماالهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة عان  ناعس م  حاصي  ىق

      ".(دراس  لاح  مدلن  احمنلا اح دلم )اححطولر احلررى كأداة حيلفاظ عيى احمناطق اححراتل  "

  

        ************************************************ 
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         *************************************************** 

 
 

 عبير رفعف محمد هاشم/  مهندسة                

  ق 2113ن م إ ننه  اق. 

   ق  1111أغسخس  1نتالم    . 

 ن   عة . 

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة عان ة سحاصىة  ىق  كالت يت 

 ق2112المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا  اق 

 

 

 
 

 

 هبه فاروق فرويز عبد العزيز/ مهندسة                

  ق 2117ن م إ ننه  اق. 

   ق  1114نا س  1نتالم    . 

 ن   عة . 

 Islam_way20082010@yahoo.com   

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة  سحاصىة  ىق  كالت يت

 .ق2115لبة الل ا  اق  عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن 

   اححخطلطلةةة  واححصةةةململ  األسةةة  "ق   نعععتا   2111مانعععت   سعععجمي الماعسععع م   عععاق
 ". حيمساكن احط بل  باحهامعائ احمصرل 

 

                               ************************************************ 
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 عبد الرحمن محمد تونى محمد جاد / مهندس                

 
   ق2115ننه  اق  ن م . 

   1112سب مب   1نتالم  . 

 ن   ج . 

 @gmail.com  eltoneyeg 

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة سحاصي  ىق  كالت يت 

 .ق2015عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق       

       

   األسواق التأةير المتبادل عمرانياً بين "ق   نتا   2117ماق   سجمي الماعس م   اق

 (".العشوائية المفتوحة والسلوك  اإلنسانى

 

        ************************************************ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 نسرين ممدوب سيد / مهندسة                

 
  ق2116ننه  اق   إن م 

  ق1113ظب اي   24 نتالم  . 

 @yahoo.com nesreenmamdouh2013 

 سة الم ما ية نت لىمة الهن س ىق  كالت يت ةحاصى 

 الهن سة

 .ق2116عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق       

 دراس  حليليل  حبرامج اححنمل  احرلفل  "ق   نتا   2111  سجمي الماعس م   اق   مانت
 ".(دراس  لاح  قرى مركز احمنلا)فى مصر 

 

        ************************************************ 
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 محمد حسين عبد العزيز / مهندس                

 
   ق2117ن م  ننه  اق 

  ق1113سب مب   21 نتالم  . 

 @yahoo.com mohammed.hussein1993 

 الهن سة الم ما ية نت لىمة الهن سة سحاصي  ىق  كالت يت 

 .ق2116عان ة المنما    ق ي  عم  ع ا نا ن لبة الل ا   اق       

 حأتلر مواد وح نلائ احبنا  عيى اححصملم "ق   نتا   2111  سجمي الماعس م   اق   ماق
 ".واححشكلل احمعمارى

 

        ************************************************ 
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 المقررات الدراسيةالئحة 

 لمرحلة البكالوريوس
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 دسة المعماريةقسم الهن

 
 (6،  -،  4،  2)، ( 6،  -،  4،  2)احظل واحمرملائ واحمنظور   111ع م 

ايييل / اييل المسييي  ات/ ايييل المسييي  يم / دراسييية ايييل الن  يية  -مصييادر الضيييو  المخ لفيية 
دراسة أنيواع المنيااير  -  ديد زوايا المناور - عريف المناور  -ال اطشكال المعمارية / ال جوم 
 .المخ لفة 

 ( 4،  -،  -،  4)حارلخ احعمارة  112أ عع 

العمارل والفين اغغري يي  -عمارل غرب آسيا  -العمارل المصرية ال ديمة  -العمارل والفن قبل ال اريخ   
العميييارل والفييين  -العميييارل والفييين البيزن يييي  -العميييارل والفييين  يييي  جييير المسيييي ية  -العميييارل والفييين الرومييياني  -

 .العمارل والفن اغسيمي  -العمارل والفن  ي عصر النهضة  -ن ال و ى العمارل والف -الرومانسي 
 -الشييييكل  -اغنشيييا   -الوايفييية  -العوامييييل الميييؤ رل عليييى العميييارل  -شيييرت و  لييييل لنشيييةل العميييارل و  ورهيييا 

 .  عارف أساسية  -  ليل المباني إلى عناصر  -المناخ  -االق صاد 
 

 (  4،  2،  - ، 2) حغ  احبرمه   111ح ن 

 م ييييييل  -البرمجييييية با يييييدو الل يييييات أو البرمجييييييات ال  بي يييييية -م دمييييية للبرمجييييية بل يييييات ال اسيييييب  
جميل ال كراريية  -الجمل الشر ية  -الدوال  -ك ابة المص ل ات ال سابية  - عريف الم  يرات  -المعلومات 

عملييييات  -لعدديييية ال وابيييت والم  ييييرات غيييير ا -المرصوصيييات  -المؤشيييرات  -إنشيييا  الهياكيييل واطهيييداف  -
  بي يات  -نميااج ال يل المبنيية عليى البرمجية المنسي ة  -اس رجاع معلومات من اليااكرل  -اغدخال واغخراج 

 .  ى الهندسة المعمارية
 (   8،  -،  8،  -) ، (  6،  -،  6،  -) رسم معماري وحصملم معماري    111ع   ع 

 احفصل احدراسي األول 

ال دريييييييييب  – يييييييدريب عليييييييى الايييييييييل وال هشييييييييرات  -و  المخ لفييييييية ال ييييييدريب عليييييييى أنيييييييواع الخ ييييييي
إعييييييداد اسك شييييييات مخ لفيييييية لل ييييييدريب البصيييييير   -( النبا ييييييية / الهندسييييييية / المعمارييييييية ) علييييييييى الزخيييييييييارف 

البييييييد   ييييييى  عريييييييف ال يييييييب علييييييى عناصيييييير الفيييييير  المعمييييييار  وأبعيييييياد   -داخييييييل الفصييييييول أو خارجهييييييا 
 ييييى  يييير  الفراغييييات المخ لفيييية والييييك ميييين خيييييل ال مييييارين واطب ييييا  و يييير  الفيييير  وال ييييوانين ال ييييي  يييي  كم 

إعييييداد ق اعييييات وواجهييييات لفراغييييات مفروشيييية  -إعييييداد  صييييميمات مخ لفيييية لفيييير   ييييرا  معلييييوم اطبعيييياد  -
البييييييد   ييييييى ال ييييييدريب علييييييى رسييييييم مسيييييي   أ  ييييييي  -ال ييييييدريب علييييييى عناصيييييير و يييييير  اغخييييييراج المخ لفيييييية  -

شيييييروع المعميييييار  ك يييييدريب عليييييى عناصييييير الفييييير  المخ لفييييية يييييي م إكميييييال الم -م كاميييييل لمشيييييروع معميييييار  
 -ال عريييييييف والبييييييد   ييييييى ال ييييييدريب علييييييى عناصيييييير  نسييييييي  الموقييييييع العييييييام  -واغاهييييييار واغخييييييراج كييييييامي 

خراجهييييا ك مهيييييد للبييييد   ييييى االع ميييياد علييييى ال الييييب  ال ييييدريب علييييى إسيييي ا  الواجهييييات وعمييييل ال  اعييييات واا
 . ى  صميم مشروع كامل 
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 ني احفصل احدراسي احتا

أبعياد ) ب    فصيلي لعناصر المشروع : ي م ال  بي  على مشروع سكنى لموقع ما ويشمل ما يلي 
لفيييت سيكنية  سيب م  لبيات الموقيع ( نميااج )  صيميم نميواج  –( عيقيات  – ر   –مسا ات  –قياسية 
 –الواجهييات  –اط  ييية المسيياق   –الموقييع العييام ) الرسييومات المعمارييية للمشييروع االب ييدا ي و شييمل  –الم  ييرت 

 ( . منااير داخلية وخارجية –ال  اعات 
 

 (  8،  -،  6،  2) ،  ( 6،  -،  4،  2)اإلنشا  احمعماري   114ع م  
 احفصل احدراسي األول

 -البنيا  بيال وب  -اطساسيات   – سلسيل أعميال البنيا   -م دمه  اريخية عن   وير إنشيا  المبياني 
 . مون المباني والخرسانة العادية  -  ال املة والساندل والع ود ال وا  -البنا  باط جار 
 احتانى احفصل احدراسي

المباني  –عناصر ال ركة الراسية  -مواد العزل المخ لفة  -اطس ف بةنواعها  -الخرسانة المسل ة 
 .الجاهزل

 

 ( 4،  -،  -،  4) نظرلائ احعمارة   121ع م 

 -المواقييع  -الفييرا  الخييارجي وال بيعيية  -وال ركيية  يييه  الفييرا  الييداخلي ، عناصيير  و كوينييه
 .  ليل اال جاهات المعمارية لرواد العمارل ال دي ة -و ر يبها  ى الفرا  والمواقع  -الك ل 

 

 (2،  -،  -،  2) كحاب  احح ارلر احعيمل  احمعمارل    122ع أ  ع 

ات والمعيادالت الهندسييية ، أسيا ك ابيية مراجعية لمبيادا ال واعييد ، ك ابية اطرقيام والرمييوز واالخ صيار 
صيي  ها الل وييية ، ال ركيييب ، االخ صييار ، الدقيية ، ال ماسييك، ال نييوع ، ال ةكيييد علييى المعنييى ، : الجمليية المييؤ رل 
 -ال لخيي  وخ يام الموضيوعات  -أسا ك ابة الف رل المؤ رل ، بعض  ر  البيد   يى الك ابية  -سهولة ال را ل 

الخ ابيييات ، العيييروض ، ) صيييور الك ابييية المخ لفييية  -ع ، المراجعييية وال  ريييير ك ابييية و ناييييم هيكيييل الموضيييو 
موضيييوعات م نوعييية  شيييمل معالجييية النصيييو  ، ك ابييية المراجيييع والهيييوام  ، اسييي خدام المن نييييات ( ال  يييارير 

 ري ة صيياغة  - ري ة صياغة   رير  ني  -والجداول ، اغخراج النها ي للمادل الفنية  صميم شكل المشروع 
 .   صميم شكل الرسا ل الجامعية -روع البكالوريوا مش
 

 ( 4،  -،  -،  2+2) ، ( حكلله  –صلي داخيي ( : ) 1)فلزلاملائ وحركلبائ مباني   211ع م 

 –دراسية ال ركيبيات الصي ية و فاصييلها للمبياني مين  يي  أعميل الصيرف الصي ي وال  ايية بالميييا  
المخ لفييية  تللفراغييياالمسيييا ة وكيفيييية  سيييابات أ ميييال  كيييييف  الدراسيييات الناريييية ل كيييييف اطمييياكن الم يييددل

 . بالمباني
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 (  4،  2،  -،  2) حطبل ائ معمارل  عيى احلاسب  212ع م 

أوامير -أوامير الرسيم -م دمة عن برنامج اط وكاد والرسم ال نا ي اطبعياد : إدارل الرسم  نا ي اطبعاد 
ال عييديل  -أواميير ال ب ييات الشييفا ة  -ال ييياا والرسييم الييدقي  أواميير و ييدات -  يييير مجييال الرؤييية  -ال عييديل 

ك ابة اطبعاد هاا باغضيا ة إليى مشيروع  -إنشا  البلوكات -ال هشير -الك ابة  ى الرسم  -باس خدام الم ابض 
وي يوم ال اليب ب نفييا   يوال ميدل الم يرر ( أو شياليه )   بي ي عبارل عن مسي   أ  يي وواجهية لفييي دور وا يد 

 .راسي و ين هي منه بان ها هالد
 

 ( 8،  4،  2،  2)، ( 6،  2،  2،  2)حنفلذ مباني   211ع م 
 احفصل احدراسي األول

أعمييال الفييرم  -دراسية نارييية وعمليية طعمييال ال فير والشييدات الخشييبية لسيند جوانييب ال فير 
أعمييال ال ب ييات  –أعمييال البنييا  بييال وب  -الخشييبية لل واعييد والسييميت واطعمييدل واطسيي ف والسيييلم 

 . أعمال الخرسانات   –العازلة 
  احتانىاحفصل احدراسي 

 -أعمييال نجييارل البيياب والشييباك  -أعمييال ال كسيييات  -أعمييال البييياض الييداخلي والخييارجي 
اطعميال  -أعميال اليدهانات  -اطعميال الصي ية  -اطعمال الكهربا ية للمباني  -أعمال اطرضيات 

 (.ال ديد المش ول  -كييري ال ) المعيدنية 
 

 ( 8،  -،  8،  -) ، (  6،  -،  6،  -( : ) 1)حصملم معماري   214ع م 
 احفصل احدراسي األول 

دراسيية ال كوينييات المعمارييية  -دراسيية عيقييات العناصيير بييبعض المبيياني اغدارييية والخدمييية         
غ يدو المنشيآت ال عليميية أو  ي م ال  بي  على مشروع -والك ل المناسبة لكل نوع من ها  المنشآت 

) ، و يدل صي ية ريفيية (  علييم أساسيي )دار  ضيانة أو مدرسية اب دا يية :الخدمية على سبيل الم يال 
،علييى أن ييي م عمييل الرسييومات المعماريييية ( مركييز صيي ي  ضيير  ، مجلييا قييرو  ، مجليييا مدينيية 

 .للمشروع االب دا ي كله 
 احفصل احدراسي احتاني  

مشيييروع وا يييد عليييى اطقيييل غ يييدو المبييياني العامييية أو مجموعييية مييين ي  يييوو الم يييرر عليييى 
ي وقييف أدا  ال يييب علييى    يييي  . المبيياني ال ييي    لييب الب يي  العلمييي لدراسيية عناصيير المشييروع 

 .الواا ف المرجول من المبنى وال وا   بين عناصر  المادية باغضا ة إلى ال يمة المعنوية لل صميم
 (4،  -،  2،  2( : )1)حخطلط مدن  221ع م 

 ياريخ  - عرييف المسي  ات العمرانيية المسي خدمة  يي هياا المجيال  -  ديم عيام  يي ال خ يي  العمرانيي بمفهوميه الشيامل  
 -عصير النهضية  -العصير اغسييمي  -العصيور الوسي ى -العصيور ال ديمية ) نشة  و كوين المدن عليى مير العصيور 
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النارييييات  -ديناميكيييية النميييو العمرانيييي للمدينييية  - ركييييب اليييداخلي للمدينييية نارييييات ال -مور ولوجييييا المدينييية  -والبييياروك 
 .مشكيت مدينة العصر الصناعي  -ال دي ة لل خ ي  العمراني  

 
 (  4،  -،  -،  2+2) ، ( صوحلائ وإرا ة( : ) 2)فلزلاملائ وحركلبائ مباني  222ع م 

 –ال ييردد واالم صييا   –اسيييات االنعك –السييماع  –ال عريفييات الصييو ية والو ييدل الصييو ية 
 .الكهروصو يات  –العزل الصو ي  -الرنين داخل ال جرل  

 .    سابات اغضا ل –اغضا ل الصناعية  –اطلوان  –العين وكيفية الرؤية  
 

 ( 2،  -،  -،  2)قوانلن احبنا  واححشرلعائ احعمرانل    221ع أ ع

مواصييييفات ومعييييايير ) لوا  هييييا ال نفياييييية قييييوانين  وجيييييه و نايييييم أعمييييال البنييييا  والعمييييران و 
اغضييا ل وال هوييية  -عييروض ال يير  والك ا يية البنا ييية واالر فاعييات  -ومسيي ويات اغسييكان المخ لفيية 

باغضيا ة إليى أ   -(  لبيات ال يرخي  والمسي ندات ال يي  ر ي  بهيا  -السيلم والبروزات  -واط نية 
 .قوانين أو  شريعات  صدر  ي هاا الشةن

 

 ( 2،  -،  -،  2)احبلم  واحمناخ   111ع ع أ 

السييييلوك ال ييييرار  للمبيييياني  -عناصيييير المنيييياخ ، و ة يرهييييا علييييى الرا يييية ال رارييييية ل نسييييان 
دراسية للمعيادالت الرياضيية  -العواميل الميؤ رل عليى  ركية الهيوا   -والفراغات و ة رهيا ب ركية الهيوا  

 ير  ال صينيف البيومنياخي  -ميار  وال ضير  ال ي   دد العيقة بين عناصر المناخ وال صيميم المع
 .اس خدام ال اقات السالبة  ي ال صميم المعمار   -للمنا   المخ لفة 

 

 (6،  -،  4،  2( : ) 1)حصملمائ حنفلذل   112ع م 

إعيييداد  -الرسيييومات ال نفيايييية طعميييال النجيييارل  -الرسيييومات ال نفيايييية لاعميييال االع ياديييية 
 . مال الص ية والكهربا ية الرسومات ال نفياية لاع

 ( 8،  -،  8،  -) ، (  6،  -،  6،  -( : ) 2)حصملم معماري   111ع م
 احفصل احدراسي األول 

يهيييييييييييدف م يييييييييييرر هيييييييييييا  الميييييييييييادل إليييييييييييى  نميييييييييييية قيييييييييييدرات ال ييييييييييييب عليييييييييييى  صيييييييييييميم المبييييييييييياني 
للمبييييييييييييياني وي عيييييييييييييرض ال ييييييييييييييب   601السيييييييييييييكنية بنيييييييييييييا ا  عليييييييييييييى   بي يييييييييييييات قيييييييييييييانون اغسيييييييييييييكان رقيييييييييييييم 

كمييييييييا ييييييييي م . المبيييييييياني ل  ييييييييام علييييييييى ق عيييييييية أرض  شييييييييابه الواقييييييييع  ييييييييي المييييييييدن المصييييييييرية  ل صييييييييميم أ ييييييييد
 يييييييييدريب ال ييييييييييب عليييييييييى دراسييييييييية المواقيييييييييع الخارجيييييييييية للمبييييييييياني  وأمييييييييياكن ان ايييييييييار السييييييييييارات لل كاميييييييييل 

 . مع المباني المف رض إقام ها 
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 احفصل احدراسي احتاني 

السييييييييييييييا ية ،  ييييييييييييييدرا ال اليييييييييييييب إ يييييييييييييدو مشيييييييييييييروعات المبييييييييييييياني العامييييييييييييية أو المشيييييييييييييروعات
وال يييييييييييي  بيييييييييييرز المهميييييييييييات المك سيييييييييييبة  يييييييييييي ال يييييييييييدرل عليييييييييييى جميييييييييييع البيانيييييييييييات و  ليلهيييييييييييا ميييييييييييع مراعيييييييييييال 

كميييييييييييا ين اييييييييييير مييييييييييين ال ييييييييييييب إاهيييييييييييار المشيييييييييييروعات . الايييييييييييروف البي يييييييييييية واالج ماعيييييييييييية والنفسيييييييييييية 
والدراسيييييييييييات عليييييييييييى مسييييييييييي وو يليييييييييييي  بال ةهيييييييييييل لل عاميييييييييييل ميييييييييييع الايييييييييييروف ال نا سيييييييييييية بيييييييييييين المكييييييييييييا ب 

 . الهندسية بعد ال خرج 
 

 (8،  -،  6،  2)، ( 6،  -،  4،  2( : )2)حخطلط مدن    114ع م 
 احفصل احدراسي األول  

ناريييات  خ ييي  المدينيية  ييى العصيير  - جييم المدينيية  - كييوين المدينيية ال دي يية -وايفيية المدينيية 
والمراجعية ال  يييم  -ال نفييا  -ال وصييات-اطهيداف  -الدراسيات) ال خ ي  العمرانيي الشيامل للمدينية -ال دي  
الدراسييات الشيياملة ، عناصييرها وعمليا هييا ،  -الدراسييات االسيي  يعية : و شييمل الدراسييات كييل ميين .(وال عييديل 

 .إجرا ا ها ،   بي  الدراسات االس  يعية على إ دو المنا   السكنية ال ا مة 
 

 احفصل احدراسي احتاني 

دراسية مس فيضية  -نا   ال اريخية اطساليب المخ لفة ل  وير المنا   السكنية ال ديمة والم
المسييييا ات  -شييييبكة المواصيييييت والن ييييل  -المن  يييية السييييكنية  -مركييييز المدينيييية  -لعناصييير المدينيييية 

مع أم لة   ليلية لبعض المدن  - دود المدينة الخارجية  -المنا   الصناعية -الخضرا  والمف و ة 
 . ال دي ة 

 
 (   4،  -،  2،  2) إلصا  هندسي وحليلل عددي     121ع   ع

ال عريييف باغ صييا  الوصييفي  -م دمييه عيين اغ صييا  ودورهييا  ييي الب ييو  المعمارييية وال خ ي ييية 
 -العينيات اال  ماليية وكيفيية اشي  اقها  -ال عريف بيالمج مع اطصيل )نارية العينات  -واغ صا  االس داللي 
: ) ناريية اال  مياالت -( ديد  جيم العينية    -الم وس  ال سابي واالن راف المعيار   -العينات اال  مالية 
ال وزيعيات اال  ماليية  -العمليات على اط دا   -ال د  اال  مالي  -ال جربة العشوا ية  - عريف اال  مال 

ال عريييييف :) الفييييروض اغ صيييا ية وكيفيييية ال   ييي  منهيييا  -االر بيييا  ال نيييا ي ( من نيييى ال وزييييع االع يييدالي  -
 ( .إجرا  بعض ال  لييت اغ صا ية على ال اسب  -غ ه رياضيا بالفرض الصفر  وكيفية صيا

 (  6،  -،  6،  -( : ) 1)حصملم معماري  411ع م 

ييي م ال  بييي  علييى مشييروعات مبيياني اات  بيعيية خاصيية  شيي مل علييى عناصيير م عييددل مييع 
 -ليي  خ ي  و نسي  الموقع وعمل اليندسكيب اليزم ، على سبيل الم ال مبنيى م يار م ليى أو دو 

 .الخ.....مبنى سفارل أو قنصلية 
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 ( 4،  -،  2،  2)إدارة أعمال احبنا    412ع م 

واجبيييات  -المخيييازن  -الشييي  ال نفييييا  والع يييد  -المشيييروعات الهندسيييية  - مهييييد و عرييييف 
ال يييوا ز  -الييي  كم  يييى العمليييات اغنشيييا ية والجيييداول الزمنيييية  -الهيكيييل اليييوايفي  -الجهيياز اغدار  

 .ا خاا ال رار  0أمن الموقع للمشروعات الص يرل والكبيرل  -قياا معدالت اطدا   -ونامها 
 

 ( 4،  -،  2،  2)ع ود وكملائ ومواصفائ   411ع م 

 -كراسيية الشيرو  والمواصييفات و شييمل االشيي را ات العاميية  -ع يود أعمييال البنييا  المخ لفيية 
ال ييدريب علييى  صيير أعمييال  0االب دا ييية  م ايسيية الكمييية -االشيي را ات الفنييية لجميييع بنييود اطعمييال 

 . البنا  وعمل م ايسات الكميات والم ايسات ال  مينية 
 (6،  -،  6،  -) ، ( 6،  -،  6،  -( : ) 2)حصملمائ حنفلذل   414ع م 

 احفصل احدراسي األول 

 المسياق  اط  ييية ،: عميل ال صيميمات ال نفيايية ال فصييلية للمبياني العامية مين  يي  دراسية 
الوجهيييات ، ال  اعيييات ، ال  اعيييات ال فصييييلية ، أعميييال النجيييارل واطلمونييييوم ، اطعميييال الصييي ية ، 

 .  اطعمال الكهربا ية
 احفصل احدراسي احتاني  

دراسية  فاصييل  جلييد  - صميم ودراسة ال فاصيل المعمارية وال جهيزات الداخلية والخارجية 
 .سة اطعمال الكهربا ية الخاصة درا -ال وا   واطرضيات والسيلم واطس ف 

 

 (6،  -،  4،  2) ، (6،  -،  4،  2) حخطلط عمراني وإقيلمي   414ع م 
 احفصل احدراسي األول  

دراسيية م ارنيية للمعييايير ال خ ي ييية  ييى كييل ميين بعييض المييدن العالمييية والمييدن المصييرية الجديييدل ، 
- :لي للمدينة والم ددات ال خ ي ية ما يليو شمل الدراسات ال خ ي ية اليزمة غعداد المخ   الهيك

بييييييييييرامج ) البييييييييييرامج  -الدراسييييييييييات االق صييييييييييادية ، والسييييييييييكانية  -الدراسييييييييييات ال بيعييييييييييية والبي يييييييييية 
ال ييييييير  والن يييييييل ، ) البنيييييييية اطساسيييييييية ( الخيييييييدمات ، برنيييييييامج اغسيييييييكان ، ميزانيييييييية اسييييييي عماالت اطراضيييييييي 

  الدراسيييييييات السييييييياب ة غعيييييييداد مخ ييييييي    بيييييييي -( المييييييييا  والصيييييييرف الصييييييي ي ، الكهربيييييييا  واال صييييييياالت 
 (.قا مة أو جديدل ) هيكلي لمدينة ص يرل أو م وس ة ال جم 

 احفصل احدراسي احتاني  

اطسيييا واالع بيييارات العامييية والواجيييب  -المرا يييل المخ لفييية لعمليييية  خ يييي  اسييي عماالت اطراضيييي 
 .ا باعها  ي عملية   سيم اطراضي بالمنا   السكنية

ال ريييية المصيييرية والعواميييل ال يييي أ يييرت عليييى  - كوينهيييا  -خصا صيييها  -ال ريييية اغنجليزيييية  -: عريييف ال ريييية 
 خ ي  ال رية ال دي ية  -العوامل ال دي ة ال ي  ؤ ر على إنشا  قرية العصر ال دي  - خ ي ها  ي الماضي 
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) راسيات اغقليميية الد -شيبكة ال خ يي  اغقليميي ال دي ية  -( مفياهيم عامية و عريفيات ) ال خ ي  اغقليمي  -
 (.العامة  -االج ماعية  -االق صادية  -ال بيعة 

 
 ( 4، -،  2، 2) اقحصادلائ مباني   421ع م 

وسيا ل الي  كم  يي  -دراسة نسبة  كلفية هيا  العناصير  -  ليل لعناصر ال كلفة  ي المبنى 
 . ال خ ي  ودورل  ي  كلفة المباني -ال كلفة كل من ها  العناصر 

 

 ( 11،  -،  11،  -) احمشروع  422ع م 

ي وم ال الب باعداد مشيروع   يي مجيال ال صيميم المعميار  أو يى مجيال ال خ يي  العمرانيي 
وهو عبارل عن مشروع ب  ي   بي ي مس خدما المعلومات ال ي سب  دراس ها  يي الميواد المخ لفية  يي 

 .ال سم ويكون   ت إشراف أعضا  هي ة ال دريا بال سم 
 

 :ختياريةالملررات اال 
 

 (4،  -،  -،  4)حليلل االلحلاهائ اإلنسانل  حورع احبرامج احمعمارل    11×ع م 

يهيييدف م يييرر هيييا  الميييادل إليييى  زوييييد ال ييييب بالمعر ييية الناريييية ال يييي  مكييينهم مييين إ ميييام العمليييية 
اط ييان إليى  ال صميمية بةسلوب علمي بدال من االع ماد على اطساليب المع ادل وال ي قد  ف  ر  يي ك يير مين

 .ال خ ي  السليم
ومييين أهيييداف هييياا الفصيييل  عيييود ال ييييب عليييى أسييياليب ال صيييول عليييى المعلوميييات اليزمييية عييين اه ماميييات 
مسيي عملي الفراغييات ميين نا ييية وا  ياجييا هم ،   لعييا هم ، وسييلوكهم و فيياعلهم ، وميين  ييم  رجم هييا إلييى برنييامج 

 .أ  بعد البنا  -مس  بلية مما ي يح اال  ياجات اليزمة لل وقعات ال. معمار 
هييا  الدراسييات ال صييميمية  شييكل نييوع ميين الب يي  العلمييي  ييي  ري يية جمييع البيانييات ميين الواقييع و  ليلهييا ممييا 
يسيياعد ال يييب علييى  ييدريب ال يييب علييى ال خ ييي  و جنييب اطخ ييا  المكلفيية وال ييي  يينجم عيين ال صييور  ييي 

 .دراسة المشروعات قبل ال نفيا
 ( 4،  -،  -،  4)خيل   احعمارة احدا 11×ع م 

يهييدف الم ييرر إلييى دعييم مهييارات صييياغة و شييكيل الفراغييات الداخلييية  ييي المبيياني العاميية والخاصيية 
والدراسة ال فصيلية لمكونات الفراغات المعمارية والنام المؤ رل على  شيكيلها ودعيم إمكانيات اغاهيار وال عبيير 

اغضا ل ، الصيو يات ، الميميا ، اطشيكال ، : الفراغاتعن مفاهيم و فاصيل الفراغات المعمارية ، مكونات 
 -دراسيات اطليوان و ة يرا هيا النفسيية  -الميواد واطدوات  -ال صميم الصناعي واط يا   -المعدالت وال ياسات 

 -الفراغييات المعمارييية الخاصيية  -اال جاهييات المعاصييرل  ييي ال صييميم الييداخلي  -جمالييات الفراغييات الداخلييية 
ال كاميييل ميييع اغ يييار  -الييي  كم البي يييي وا  ياجا يييه  -نميييااج ودراسيييات  الييية  -المعماريييية العامييية  الفراغيييات
 . ر  اغاهار ومهارات ال عبير -أب ا  ودراسات   بي ية  -المعمار  



-51- 

 

 

 (4،  -،  -،  4)احعمارة واحلرارة واححراث   11×ع م 

دراسييات اغنسييانية واالج ماعييية يهييدف الم ييرر إلييى دعييم و عمييي  خلفييية ال الييب  ييي المعييارف وال 
 .العمارل الم لية واغقليمية  -ال را  المعمار    -وال  ا ية وال ةكيد على موضوعات ال  ا ة الم لية 

الميمييح والسييمات ، منيياهج وأسييا ال عييرف علييى الميمييح ، الميينهج : ال عييرف بالمجييال والبي يية ال  ا ييية      
اغدراك وصيورل البي ية  -ال فاعيل االج مياعي والبي ية العمرانيية  -لبنييو  الوصفي ، المنهج الوايفي ، المينهج ا

المفييياهيم  -( نميييااج ودراسيييات   ليليييية)العميييارل ك عبيييير عييين ال  ا ييية  -العميييارل والبي ييية  -واطنميييا  السيييلوكية 
ي اطنميييا  ال عبيييير ال  يييا  -( الخصوصيييية ، ال يييزا م ، االن ميييا  ، اال  يييوا )اغنسيييانية والعملييييات ال صيييميمية 

عواميل وم يددات ال عبيير -العمارل اغقليمية على المس ويين الم لي وال ومي واليدولي  -السلوكية واالج ماعية 
 . صنيف اطقاليم المعمارية و عبيرا ها -اغقليمي المعمار  

 -ل وجهييات الك ابييات وأهييم ا -ال  ليييل والمفييردات وبييدا ل ال عامييل مييع ال ييرا  : ال ييرا  المعمييار  المصيير     
 . دراسات ونمااج   بي ية

 

 (4،  -،  -،  4)اإلسكان في احدول احنامل    11×ع م 

ليييى   يييديم   يهيييدف الم يييرر إليييى ال عرييييف بمشييياكل اغسيييكان والمنيييا   السيييكنية  يييي اليييدول الناميييية واا
وأهميية اليوعي المداخل المخ لفة لل عامل مع ها  المشكلة ميع ال ركييز عليى  بيعية المركبية لمجهيودات ال نميية 

 .بالجوانب االج ماعية وال  ا ية واالق صادية ودور المشاركين  ي إنجا ها
 

 (  4،  -،  -،  4( : ) 2)حطبل ائ معمارل  عيى احلاسب  12×ع م 

اس كشياف اطبعياد  -م دمة عين برنيامج اال وكياد والرسيم  ي يي اطبعياد  : إدارل الرسم  ي ي اطبعاد 
النماجيييية  – هيييم اطسييي ح ونايييام إ يييدا يات المسييي خدم  –ح  ي يييية اطبعييياد مسييي  يلة إنشيييا  أسييي  –ال ي يييية 
ويمكين  يي )  صييير النميواج  –معاينة النمواج  ي ي اطبعاد و  رير   –النماجة مع المجسمات  –الس  ية 

3)هييا  المر ليية النها ييية االسيي عانة أيضييا  ببييرامج أخييرو م خصصيية  ييي اغاهييار المعمييار  م ييل   وشييوب 
D 

max ) وي يوم ال اليب ب نفييا  ( أو شاليه) هاا باغضا ة إلى مشروع   بي ي عبارل عن مناور لفيي دور وا د
 بان ها ه   وال مدل الم رر الدراسي وين هى منه

 

 (4،  -،  -،  4)اححصملم واححخطلط احبلمي واحطاق    12×ع م 

وال ركيز على اطدوات وال  نيات الم ا ة  يهدف  إلى دعم وبلورل مهارات ال صميم وال خ ي  البي ي 
لييدعم عمليييات ال شييكيل المعمييار  والعمرانييي باغضييا ة إلييى   ييديم دراسييات ال اقيية الشمسييية والم جييددل وال لييو  

 .و كامل اطنامة  ي المباني و ولها
صييات ال صيميم الميميح و و  -المنا   المناخيية العمرانيية  يي مصير  -مراجعة المجاالت البي ية ومس ويا ها 

ال مايية  -الينام االيكولوجيية  -ال صميم البي ي الم كامل ي مؤشيرات الرا ية واال  ياجيات اغنسيانية  -وال نمية 
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ميدخل لل عاميل ميع ال ليو  الجيو   -السييول  -الشيوا    - ركية الرميال  -ال ص ر : من العوامل ال بيعية 
 .والس  ي

 -اغاييييل وال شيييميا  -الشيييما والبي ييية ال راريييية  -صيييميم المواقيييع المعيييايير والميييؤ رات البي يييية وال شيييكيل و 
 -ال صيييميم ل خليييل الهيييوا  وال مايييية مييين الرييييات  -االيروديناميكيييا المعماريييية  -ا  ياجيييات اغضيييا ل ال بيعيييية 

 كاميل  -ال اسيبات والجيدوو  -اطسياليب وكفيا ل االسي خدامات  -ال اقية الشمسيية  -مدخل لل اقة الم جددل 
مكانات   سين اطدا : مة البي ية الداخلية والخارجيةاطنا  .اطسا واا

 

 (4،  -،  -،  4)حكنوحوهلا احبنا  ونظم اإلنشا    12×ع م 

يهييدف الم ييرر إلييى ال عريييف بةسيياليب البنييا  الم  ييورل والم ييورل و  بي ا هييا ودراسيية   نيييات و يير    
اديات ال  بيييي  وال نفييييا لييينام اغنشيييا  المخ لفييية ال صييينيع  يييي المواقيييع والمصيييانع باغضيييا ة إليييى دراسييية اق صييي

 .  ال  ليدية والم ورل والممكنة وال ر  ساب ة ال جهيز
اآلالت  -ال ر  المميكنية  - كنولوجيا البنا   ي الموقع  -خلفية  اريخية  -ال عريف بمفاهيم ال كنولوجيا      
 -سيب  ال جهييز واغن ياج بالجملية  -اطساسيات الميداخل و  - كنولوجيا سب  ال جهييز  -ميكنة  ر  ال نفيا  -

اق صاديات ال عاقد وبدا ل  يرت المشيروع لل نفييا  -مجاالت الداخل بين النام  -أسا اخ يار النام اغنشا ية 
 .اغنها  -ال خزين  -الن ل وال شوين  -ال نفيا بالموقع  -ال صنيع  -اق صاديات إقامة المبنى  -

 (4،  -،  -،  4)ا  احلرري  اححهدلد واالرح  12×ع م 

 -ال عييرف بالييدول النامييية  -يهييدف الم ييرر إلييى   ييديم مييداخل ومفيياهيم ال جديييد واالر  ييا  ال ضيير  
 . الة مصر -مشكلة اغسكان  ي الدول النامية  -الجوانب العمرانية  -عمليات ال نمية وميم ها 
الجوانيب اغداريية  -اطبعاد االق صادية  -ة الجوانب العمرانية واالج ماعية وال  ا ي: مجال اغسكان 

يجابيات اغسكان ال ير رسمي -وال نايمية   .  ليل مشاكل اغسكان كما ونوعا  الة واا
 نميية المنيا   السيكنية  -نمااج لي جاهات الم  يورل  -عرض و  ييم : المدخل ل لول مشاكل اغسكان      
 -الو دات ال خ ي ية اطساسية :  ي  و شكيل المواقع السكنية  خ -اغ ار السياسي واغدار  وال نايمي  -

 يييراب   -ال نسيييي  المعميييار  ومعالجييية الفراغيييات الخارجيييية  -  سييييم اطراضيييي  -اطنسيييا  ال  ليديييية والم يييورل 
 .نمااج و  بي ات ودراسات ب  ية -و كامل الفراغات الداخلية والخارجية 

 

 (4،  -،  -،  4)احن د احمعماري   41×ع م 

يهييدف الم ييرر إلييى   ييديم مفيياهيم الن ييد المعمييار  وأدوا ييه وأسيياليبه واسيي عراض نمييااج ميين ا جاهييات 
ومييدارا الن ييد المعمييار  ون اجهييا وال عييرف علييى أهييم منااريهييا ودعييم مهييارات ال  ييييم اغيجييابي وال عبييير عنهييا 

 .بال وار وال  ليل المر ي والك ابة
 ياريخ الن يد  - بيعية ووايفية وأهميية الن يد المعميار   - يييم وال  يويم الن د وال  -المفاهيم وال عاريف 

ال وصييف وال و يي  وال سيجيل  -البيانات  -عمليات الن د المعمار   -المعمار  والمدارا واال جاهات الن دية 
 -ال  ييييم معييايير  -الن ييا ج  -ال  ييييم  -اال  راضييات والمعييايير وأسييا ال  ييييم  -الشييرت وال  ليييل  -اغيجييابي 
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 -الن يد وال  يييم  يي العملييات ال صيميمية ون اجهيا  -ال بياين وال  يير -الشخصية والمج معيية  -ال يم والمعايير 
نمييااج و  بي ييات  -ن ييا ج المعميياريين والمشييروعات الكبييرو  -المسيياب ات المعمارييية  -مييدخل الن ييد المعمييار  

 .ودراسات  الة
 

 (4،  -،  - ، 4)احهماحلائ واححشكلل   41×ع م 

يهيييدف الم يييرر إلييييى  عميييي  المفييياهيم النارييييية واال جاهيييات المخ لفييية ل نيييياول الجمالييييات المعمارييييية  
وال شيكييت والفراغيات واليرب  بيين هييا  المفياهيم وبيين الن ياج المعميار  ال يياريخي والمعاصير ميع ال ركييز علييى 

يات وال شكيل والبي ة االج ماعية ال  ا ية والعمرانيية ال جارب الم لية وال ةكيد على العيقات ال بادلية بين الجمال
 .وميمح بي ة المج مع

نميااج مخ يارل  -أنواع وأنسا  الفراغات  يي العميارل  -اال جاهات الفكرية والفلسفة  -ال يم الجمالية  
 -غييات ال  ييول  ييي مفيياهيم الفرا -العمييارل اغسيييمية دراسييات  اليية ميين منييا   و  بييات  اريخييية م باينيية  -

 .اال جاهات االن فاعية ومفاهيم الفرا   ي العمارل 
العملييات ال صيميمية  -المكونيات  - صيميم الفراغيات  - ي اطدوات والمهارات والميداخل لل شيكيل  
 .  بي ات وب و    بي ية -إشكالية البنا   -ال عبير  -ال  وير  -البنية  -المفهوم  -
 

 (4،  -،  -،  4)اقحصاد لرري   41×ع م 

العوامل المؤ رل  يي  شيكيل ال اعيدل االق صيادية  -ال اعدل االق صادية للمج معات ال ضرية  
 .ال نبؤ باآل ار االق صادية للمشروعات اغقليمية -للمج معات العمرانية 

 
 (4،  -،  -،  4)احلفاظ احلرري واحبلمي   41×ع م 

اليي  كم  يي العمييران  يي المنييا   اات ال يميية يهيدف الم ييرر إليى   ييديم مفياهيم الم ا ايية والصييانة و  
العيقييات  -مفيياهيم ال جديييد واالر  ييا  ور ييع المسيي وو والصيييانة والم ا ايية واليي  كم  -ال ضييارية  ييي المييدن 

مفاهيم اال زان واالس مرارية  ي البي ة المبنية  -ال بادلية بين مخ  ات الم ا اة واط ر ال خ ي ية العمرانية 
قيوا م المبياني اات ال يمية  -مسح و سجيل و  ليل الن اقيات اات ال يمية ال ضيارية  -لويات اطهداف واطو  -

ضييواب   صييميم ومييل  الفراغييات أسيياليب اليي  كم  -  ديييد منييا   الم ا ايية والصيييانة  -ومعييايير  صيينيفها 
 -عييية وال  ا ييية الجوانييب االج ما: دراسييات ق اعييية . الييدال ل اغرشييادية  -االشيي را ات  -اللييوا ح : العمرانييي

 .دراسات  الة و  بي ات ميدانية -المشاركة الجماهيرية  -اق صاديات الم ا اة  -إشكالية ال را  
 -المخ  ييات الم كامليية لل فيياا البي ييي  -اطهييداف  -االيكولييوجي واليينام البي ييية : ال فيياا البي ييي  

الينام وال  نييات  -الم ا اية ومسي ويا ها  سياسيات وأسيا -الن اقيات ال اريخيية  -دراسات ال ة ير على البي ة 
 .دراسات ق اعية و  بي ات -ال وانين واالش را ات وال  كم  -ال نمية والبي ة  -
 
 



-54- 

 

 
 (4،  -،  2،  2( : )1)حطبل ائ معمارل  وعمرانل  عيى احلاسب  42×ع م 

ي مجييييال باسيييي خداما ها  يييي GIS م دميييية عيييين بييييرامج GISإدارل بييييرامج ناييييم المعلومييييات الج را ييييية 
أواميير الرسييم  –كيفييية إنشييا  نمييواج جديييد وال عامييل مييع الخييرا   الرقمييية وال ييير رقمييية  –ال خ ييي  العمرانييي 

خيرا   اسي عماالت اطراضيي إنشاء  –ال  لييت المكانية  –ك ابة اطبعاد  –إنشا  البلوكات  –وأوامر ال عديل 
اغضيييا ة إليييي مشيييروع   بي يييي غعيييادل  خ يييي  أو  و ييياالت المبييياني والك ا يييات السيييكانية وميييا  شيييابهها هييياا ب

وي وم ال الب ب نفييا   يوال ميدل الم يرر وين هيى منيه ( مجاورل سكانية ص يرل ) االر  ا  بة د المواقع السكانية 
 . بان ها ه 

 

 (4،  -،  2،  2)اححصملم احلرري   42×ع م 

سييية أسيييا ال صيييميم درا -( مكونيييات وأبعييياد -أهيييداف وبيييرامج ) عرييييف ال صيييميم ال ضييير   
  ليل  صيميم شيبكة الفراغيات العمرانيية  -العمراني و ة ير العيقات ال بيعية على ال شكيل العمراني 
البيانييات االج ماعييية  -البيانييات العمرانييية  -و  ييابع خصييا   اغدراك البصيير   ييي البي يية الم ي يية 

ال  ديييد الكمييي للعيقييات الوايفييية  -دراسيية  فاصيييل شييبكات ال ركية بييالموقع  -االق صيادية وال  ا ييية 
 .بالموقع

 

 (4،  -،  2،  2)اقحصادلائ احبنا    42×ع م 

يهييدف الم ييرر إلييى دراسيية الجوانييب االق صييادية للمبيياني ون اقهييا والييوعي بعناصيير وميمييح ال كلفيية  
ضيا ة إليى ال عرييف خيل ال صميم وال نفييا وال شي يل والهيدم و  يديم المهيارات وال  نييات للي  كم  يي ال كلفية باغ

 .بدراسات الجدوو االق صادية للمشروعات ومكونا ها
 -ال  ييديرات  -دراسييات عناصيير ال كلفيية  -االق صيياد ال ييومي و يية ير  علييى صييناعة وعمليييات البنييا   

 ييير   -العمليييات  -العميير االق صيياد  واغ يييل  -عمليييات الع ييا ات   ييييم بييدا ل اسيي  مارات رأا المييال 
 -  ليييل ال كلفيية والعا ييد ، دراسيية جييدوو المواقييع و  ييمهييا  -إدارل وصيييانة وهييدم المبيياني  -ويلييية اليي  كم وال م

اسيي خدام ال اسييب  -دراسييات   ييييم أ نييا  ومييا بعييد ال نفيييا  -دراسييات الجييدوو اغب دا ييية  ييي عمليييات ال صييميم 
 .  الة و  بي ات -اآللي 

 
 (4،  -،  2 ، 2)حخطلط وحنمل  احمهحمعائ احرلفل    42×ع م 

يهدف الم رر إليى   يديم الميدخل الم كاميل ل نميية و صيميم المج معيات الريفيية  يي إ يار الم يددات  
 .العمرانية وال اريخية واالج ماعية واالق صادية ويركز على دور ال رية كو دل من جة

 -ق صييادية ال عريييف بمييدخل  صييميم و نمييية المج معييات الريفييية وعيق ييه بالجوانييب االج ماعييية واال 
ميييينهج ال نمييييية كم  ييييوو  -اطوضيييياع ال ا ميييية  -  ييييور دور ال رييييية المصييييرية اق صيييياديا واج ماعيييييا وعمرانيييييا 

عمليية  صيميم و  يوير المج ميع  -اطدوار الرسمية والشيعبية وا زانهيا : العمليات اغنما ية -اق صاد  عمراني 
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أم لييية ونميييااج  -عملييييات اغدارل وال نفييييا  -سيييمية اغجيييرا ات وال نايميييات الشيييعبية والر  -عمرانييييا ومكونا هيييا 
ال خ ييي   -دراسييات  ييي  خ ييي  و صييميم المج معييات الريفييية  -الم ابعيية و  ييييم ال جييارب  - اريخييية وم لييية 

  .يلية  بي ات ودراسات  فص -ال نفيا  
 

 -:مواد لدرسها قسم احهندس  احمدنل 

 (  4،  2،  -،  2) خواص مواد بنا   114م د ع 

 كنولييوجيا الخرسييانة  –الف   الفنيي  –الكودات  –المواصفات ال ياسية  –ال و يد وال ياا  –المواد الهندسية 
) ميكانيكييا المييواد الهندسييية  – صيينيع الخرسييانة  –( صييلب ال سييليح  –اغضييا ات  –مييا  الخليي   –اطسييمنت  –الرخييام ) 

 –ماكينييات االخ بييار ( ،  يياالت االنهيييار ، الخييوا  الميكانيكييية  اط مييال ، االجهييادات ، ال شييكيل ، االنفعييال ، المرونيية
ميواد البنيا  ال  ليديية وغيير  –( الشيد ، الضي  )  -م اومة وسلوك المواد   ت  ة ير اط مال االس ا يكية –قياا االنفعال 

 .  اخ بارات معملية للموضوعات الماكورل بعالية  –ال  ليدية 

 (  4،  1،  1،  2) مسال  مسحول   121م د ع 

رسيم  –االس كشياف  –و يدات ال يياا  – صينيف العليوم المسيا ية  – عريفيات  –نبال  اريخيية ) م دمة عن علم المسا ة 
 . الكروكيات المسا ية 

أخ ييا  ال ييياا و صيي ي ها ،  را ييرا الشييري   –قييياا المسييا ات  – خ ييي  الخيي  المسيي  يم ) المسييا ة بالشييري   -
 .   ر  الر ع –و ص ي ه 

 ( . …… - را را البوصلة و ص ي ة  –االن راف  –البوصلة ) المسا ة بالبوصلة  -
 را يييييرا ال يودلييييييت  –قيييييياا و وقييييييع الزواييييييا  –ال يودلييييييت وأخ يييييا  ال يييييياا و صييييي ي ها ) المسيييييا ة بال يودلييييييت  -

 ( .  … و ص ي ه 
 ( .  ر يب الخرا    –كما  الخرا   ان -أنواع الخرا   المسا ية –م ياا الرسم  –رسم الخرا   ) الخرا   -
 –اطخ ييا   ييي الميزانييية  –المييوازين وأنواعهييا  –الروبيييرات  – يير   عيييين  يير  المنسييوب  – عريفييات ) الميزانييية  -

ال وزيييع    من نييى  –ال جييوم والكميييات  –أعمييال ال ربيية  –خ ييو  الكن ييور  –أنييواع الميزانييية  – يير   ييد   الميزانييية 
  .الكمي 
 (    6،  -،  2، 4) ملكانلكا حرب  واساسائ  214م د ع 

اجهيادات ال ربية  –نفاايية ال ربية  – وزييع و صينيف ال ربية  –خوا  ال ربة و عريفات ال ربة اطساسيية 
 .   صميم االساسات الض لة –قدرل   مل ال ربة  –قوو ال    –
 

 (   4،  -،  2،  2) ، (  4،  -،  2،  2) نظرل  إنشا ائ  216م د ع 
 احفصل احدراسي األول  

 –قيوو ال ي   –ال وو الم وريية  –اط مال وردود اط عال  –مبادا االس اسيكية المس وية 
خيييوا  المسيييا ات  –ال مالونيييات الم يييددل اسيي ا يكيا   –عييزوم االن نيييا   يييي الكمييرات  –عييزوم الليييي 
 . المس وية 
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 احفصل احدراسي احتاني 

ال يييير  الكيسيييييكية  –االجهييييادات اطساسييييية  –ال يييي  اجهييييادات  –االجهييييادات الم ورييييية 
اط مييال  –نارييية العييزوم ال ي ييية ل ييل المنشييآت غييير الم ييددل اسيي ا يكيا   –ل سيياب  ييرخيم الكمييرات 

 –برامج ال اسب اآلليي للمنشيآت ال يير م يددل اسي ا يكيا   –االندماج  –ال ية على الكمرات الم صلة 
 . نمواج المنشآت المعل ة  –اال زان  –نمواج عملي ل ياا سهم االن نا  

 
 (  6،  -،  2،  4) منشآئ خرسانل    114م د ع 

 –االن نييا   –اطجييزا  الخرسييانية المعرضيية لعييزوم االن نييا   –المسييل ة  –خييوا  المييواد المكونيية 
ال صييميم المييرن و صييميم ق اعييات الخرسييانة المسييل ة المعرضيية  – يير   صييميم عناصيير الخرسييانة المسييل ة 

اط مال على الكمرات الخرسانية المسل ة  –م اومة ق اعات الخرسانة المعرضة ل ول ق   –عزوم االن نا  ل
 –اط مييال الم ورييية علييى أعمييدل الخرسييانة المسييل ة  –اط مييال الم ورييية علييى أعمييدل الخرسييانة المسييل ة  –

ت الخرسيانة المسيل ة المعرضية ال صميم ب ري ة  االت ال دود ل صميم ق اعا –اطس ف الخرسانية المسل ة 
 . لعزوم ان نا  والمعرضة ل ول ق  وكالك اطعمدل الخرسانة المسل ة المعرضة ال مال م ورية 

 
 (  6،  -،  2،  4) منشآئ معدنل   122م د ع 

اطسي ف الجمالونيية  – صميم اطجزا  المعرضة ل ول الشد والض    –اط مال واالجهادات 
ناريييية  – صيييميم الكميييرات بةنواعهيييا المخ لفييية  –ميم اطعميييدل وقواعيييدها  صييي – صيييميم الوصييييت  –

 صيميم  –صميم و  ليل المنشآت م عيددل اطدوار  –اللدونة و  بي ا ها  ي  صميم المنشآت المعدنية 
 .  المنشآت المركبة من أجزا  من الصلب والخرسانة 
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 قسم الهندسة المعمارية: الفرقة األولى   (3)دول رقم ج  

 ئ  يحسي لى   يي  ل    د عة لضاا عمت أ مال السنة يؤدى الخالي ل  يباً لى سع   الم اني  القسع لم إ أ   ة أسا ما  قي ان حا ا  ال صي ال  اسئ الثا* 

 .ظئ ال  مة الثا مة( 1)لمادإ لصممع ن ما د 

                        
 

 ر ـم
 الكود

 
 اسم الملرر

 الفصل الدراس  الثان  الفصل الدراس  األول
 

 مجموع
 درجات

 المقرر
عدد  توحيع الدرجات عدد الساعات األسبوعية

 ساعات

 االمتحان

 التحريري

 توحيع الدرجات عدد الساعات األسبوعية
 عدد ساعات

 االمتحان

 التحريري
 عمل  تمرين محاضرة

 مجموع

أعمال 

 سنة

 عمل

 /

 شفوي
 تحريري

 مجموع عمل  تمرين محاضرة
 أعمال

 سنة

 /عمل 

 شفوي
 تحريري

 311 4 081-  91 6-  4 8 - --  91 6-  4 8 الظل والمرئيات والمنظور 000ع م 

 011  3 61-  41 4- -  4 تاريك العمارة 008 ع اع

 011  3 51 31 81 4 8 - 8 لةة البرمجة 003ب ن 

 011  3 61 81 81 4 8-  8 البناءخوا  مواد  004م د ع 

 003ع م 
رسم معماري وتصميم 

 معماري
 -6  -6 71  -- -  -2  -2 081  -061 6 351 

 311 4 081-  91 6-  4 8 - --  91 6-  4 8 اإلنشاء المعماري 004ع م  

 011 3 61-  41 4- -  4  نظريات العمارة 080ع م 

 011 3 61 81 81 4 0 0 8  مساحة مستوية 083م د ع 

 088 ع ا ع
كتابة التقارير العلمية 

 المعمارية
 8  - -8 05  -35 8 51 

   31 0 07 08  31 4 04 08 إجمال  عدد الساعات األسبوعية

 0511 المجموع الكلى للدرجات
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 قسم الهندسة المعمارية: ة ةالفرقة الثاني(  5)ل رقم جدو 

  مر 
 الكود

 اسم الملرر

 الفصل الدراس  الثان  الفصل الدراس  األول
 مهموع

  درهائ 
 احم رر

عدد  حوزلع احدرهائ عدد احساعائ األسبوعل 
 ساعائ
 االمحلان
 اححلرلري

عدد  حوزلع احدرهائ عدد احساعائ األسبوعل 
 ساعائ
 االمحلان
 اححلرلري

 

 مهموع عميي حمرلن ملاررة
أعمال 
 سن 

/ عميي
 شفوي

 مهموع عميي حمرلن ملاررة حلرلري
 أعمال
 سن 

 /عميي
 شفوي

 حلرلري

 211ع م 
ئ وحركلبائ فلزملا
صلي )  1مباني 
 (حكلله  -داخيي 

8+8  - -4 41  -61 4  011 

 212ع م 
حطبل ائ معمارل  
 عيى احلاسب

8  -8 4 81 31 51 3  011 

م د ع 
214 

ميكانيكا تربة 

 واساسات
4 8  -6 31 31 91 3  051 

 351 4 041 31 91 2 4 8 8 - - 31 61 6 8 8 8 حنفلذ مباني 211ع م 

 2-  2-  - --  91 6-  6-  *(1)صملم معماري ح 214ع م 
81+
011 

 -041 2 351 

م د 
 216ع

 811 3 031-  41 4-  8 8 - --  31 4-  8 8 نظرل  إنشا ائ

 011 3 61-  41 4-  8 8  (1)حخطلط مدن  221ع م 

 222ع م 
فلزملائ وحركلبائ 

صوحلائ ) 2مباني 
 (وإرا ة 

 8+8  - -4 41  -61 3 011 

ع ا 
 221ع

قوانلن احبنا  
واححشرلعائ 
 احعمرانل 

 8  - -8 01 01 31 8 51 

إجمال  عدد الساعات 
   31 4 04 08  31 4 08 04 األسبوعية

 1411 المجموع الكلى للدرجات

 . يؤدى الخالي ل  يباً نم ا ما لم إ شه  ظئ ال خىة الصم مة  -

 .ة ان لق عمت أ مال السنة لهها المادإ الم اني  قي ال  م علحسي  ل    د عة ل   يي ال س*     
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 قسم الهندسة المعمارية: الفرقة الثالثة  (  1)  جدول رقم 

 ر ـم
 اسم الملرر الكود

 الفصل الدراس  الثان  الفصل الدراس  األول
 

 مهموع
 درهائ
 احم رر

عدد  توحيع الدرجات عدد الساعات األسبوعية

 ساعات

 االمتحان

 التحريري

 عدد ساعات توحيع الدرجات ات األسبوعيةعدد الساع

 االمتحان

 مجموع عمل  تمرين محاضرة التحريري
أعمال 

 سنة

/ عمل 

 شفوي
 مجموع عمل  تمرين محاضرة تحريري

 أعمال

 سنة

 /عمل 

 شفوي
 تحريري

ع أع 
111 

 51  2 41-  11 2- -  2 احبلم  واحمناخ

م د 
 114ع

 051  1 01 11 11 6-  2 4 منشآئ خرسانل 

 011  1 01-  11 4- -  4 (1)م رر اخحلاري  11×ع م 

 112ع م 
حصملمائ حنفلذل  

(1) 
2 4  -6 01  -61 6  051 

 351 8 141-  121 8-  8-  - --  01 6-  6-  (2)حصملم معماري  111ع م 

 351 6 141 11 01 8-  6 2 - - 11 61 6-  4 2 (2)حخطلط مدن  114ع م 
ع   

 121ع
دسي إلصا  هن

 وحليلل عددي
 2 2  -4 11  -01 1 011 

م د ع 
122 

 051 1 01 11 11 6-  2 4  منشآئ معدنل 

 011 1 61-  41 4- -  4  (2)م رر اخحلاري  12×ع م 
إجمال  عدد الساعات 

   11-  18 12  11-  16 14 األسبوعية

 0511 المجموع الكلى للدرجات

 . شه  ظئ ال خىة الصم مةيؤدى الخالي ل  يباً نم ا ماً لم إ  -
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 قسم الهندسة المعمارية: الفرقة  الرابعة   (1) قم جدول ر 

 .ا     ا  ها  أ مال ا ن حا ا  لى صي ال  اسئ الثا ئ أسا م س ةيس م  نل  ع البكالت يتس لم إ  -

 

 ر ـم
 اسم الملرر الكود

 الفصل الدراس  الثان  الفصل الدراس  األول
 مهموع
 درهائ
عدد  توحيع الدرجات عدد الساعات األسبوعية احم رر

 ساعات

 االمتحان

 التحريري

 توحيع الدرجات عدد الساعات األسبوعية
 عدد ساعات

 االمتحان

 مجموع عمل  تمرين محاضرة التحريري
أعمال 

 سنة

/ عمل 

 شفوي
 مجموع عمل  تمرين محاضرة ريريتح

 أعمال

 سنة

 /عمل 

 شفوي
 تحريري

ع م 
411 

 051  8 61-  01 6-  6-  (1)حصملم معماري 

ع م 
412 

 011  1 61-  41 4-  2 2 إدارة أعمال احبنا 

م  ع
411 

ع ود وكملائ 
 ومواصفائ

2 2  -4 41  -61 1  011 

ع م 
×41 

م رر اخحلاري 
(1) 

4  - -4 11  -01 1  011 

ع م 
414 

حصملمائ حنفلذل  
(2) 

 -6  -6 01 21 - -  -6  -6 01 21 121 6 311 

ع م 
414 

حخطلط عمراني 
 وإقيلمي

2 4  -6 01 21 - - 2 4  -6 01 21 121 6 311 

ع م 
421 

 011 1 61-  41 4-  2 2  ادلائ مبانياقحص

ع 

 x42م

 اخحلاريم رر 
(4) 

 2 2  -4 21 21 61 1 011 

ع م 
422 

 851 مناقش -  141 111 11-  11-   احمشروع

إجمال  عدد الساعات 

   11-  24 6  11-  21 11 األسبوعية

 0511 للدرجات المجموع الكلى
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 الئحة المقررات الدراسية
  لمرحلة الدراسات العليا
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 عمارل قســم احهندس  احم
 (0)تصميم معماري وداخل   500هـ ع 

. النقعع  -حععي الملععكر   -ال صععممع  -لخبمعع  المععنهج ال ىمععئ لى صععممع الم مععا د ظععئ صععنا القعع ا 

حععا   سععا قة ظععئ الهن سععة الم ما يععة  أنثىععة  د اسععا )انسععالمي  اإلععع ا ا   القمععتد , انيعع اا , 

 (. المجا   ذا  الصىة

 (ضوئيات –تكييف  –صوتيات  –صح  داخل  ( )0)تركيبات فنية  508هـ ع 

لتصععمي انسععر , نعع  الكععا ر , نعع  ان ا مععي, المجععا ى, : نتاصعع ا  ان مععال الكه  مععة  المبععا ق

اللعبكا   –شعبكة النع ا  الع اوىق  –هتالعف شعبكة ال –ان معال ال اوىمعة  –ال ىي,   لتحعا  ال تزيعا 

أعه إ اننت, ن ا ج الكه  ا , الم المح, ن ا ج اإلعا إ   لجهمع ا  اإلععا إ : الىتازق –انو ى 

المتاصعع ا    د ئععي ال صععممع, : المصععا     الرلععع الكه  ائمععة –ال ععأنمت   ال تصععمي ان عععق  –

أ يمعة د عها   –أ يمعة د عها  السع مة  –  اإلشع  اطا  الم خىبا  ال اصة, ال ل مي   ال حكع, ال ن مه 

 .أ يمة ن ق نة أو ى لى حكع –أ يمة نكاظحة النم ا   –الح ي  

 (0)تصميمات تنفيذية  503هـ ع 

المصعععا     السعععرلع , ا معععال ا لتننمعععتق  ال لعععي: د اسعععة ال صعععممما  ال ن مهيعععة لىمبعععا ئ ال انعععة 

 . ا  اإلعا إال تصمر  الصحمة   لجهم, الكه  ائمة

 (0)اقتصاديات مشروعات  504هـ ع 

لقمععمع اندا  ن مععال . مبنععقال تانععي المععؤث إ ظععئ أدا  ال.    ا د اسععا  الجعع  ى ا م صععادية لىملعع

 وصععة لكى ععة الصععما ة , . سععنتيةال,   ةمتسععممال,  ةسععبت مان,  ةمتنمععال: ن خىبععا  الصععما ة . ن منععة

 .  نمعال ج ي   ال,  مةال اوى أ مال الصما ة. أ مال الصما ة

 (8)تصميم معماري داخل   600هـ ع 

المقا  ععة  ععمت ال ىسعع ا  . عمالمععا  ال مععا إ  الجمععال ظععئ ال نععت  , ن هععتق الجمععال  الحسععمة  ال  حمععة

 ال صععائا الجمالمععة لر مععاط الم ما يععة ,  ناصعع  ال كععتيت الجمععالئ , التحعع إ  ال نععتع  ال ععتاز  

 .اع , اإليجا مة  السىبمة ,  المقماس ,  الحجع , النسي , اليي  الضت  ا  سجاق  ال بايت , اإليق

 (8)تصميمات تنفيذية  608هـ ع 

, الحعععتائط, ا عهععع إ ال اوىمعععة  ال عععا عئ: المتاصععع ا    د ئعععي ال صعععممع لى  اصعععمي الم معععا د

 .أ يمة ن ق نة أو ى لى حكع –ا  عما   ا سقف  د اسة ا  مال الكه  مة ال اصة

 (ضوئيات –تكييف  –صوتيات  –صح  داخل  ( )8)تركيبات فنية  603 هـ ع

. ال احعة الح ا يعة, حسعا ا  أحمعال ال سع مت   ال ب يع . وصائا  يع ال س مت, ال هتية,   لكممف الهعتا 

لقنمععا  لصععممع لتزيععا . لحىمععي ان يمععة   دععع ا ا  دو مععا  ال جهمعع ا . ال هتيععة   ن خىبععا  عععتدإ الهععتا 

لخبمقععا  . د  بععا ا  الح ععاظ  ىععق الخامععة. لصععممع المجععا ى الهتائمععة   ال تزيععا. م خخععا الهععتا    ال

 .الحاسي ظق لحىمي   لصممع أ يمة ال س مت, ال هتية,  لكمف الهتا 
 

 (8)اقتصاديات مشروعات  604هـ ع 

كا  ال رمة  عمت ال انعي ا م صعادد  اإلسعكا   نع ى نر ن عة ظعئ أ معاط اإلسع -ام صاديا  لإلسكا  

 نسعع تيا  العع وي ,   يععاق المصععاد  المالمععة  القعع     ا   ععاح لملععا يا اإلسععكا  ظععئ نسعع تيالل 

 .الم  ى ة

 (0)تخطيط إقليم   580هـ ع 

ال حىمععي البععمت دمىممععق نلعع مر  ىععق لحىمععي المعع ور    الم  عععا , . القتا عع  المب ئمععة لى  خععمط اإلمىممععق

 حىمععي داوععي اإلمىععمع شععانر نتمععا الصععنا ا , ال  لمععي ال  اغععق ال.  ي يععة القا عع إ اإلم صععادية,   الهجعع إ

 .لألمالمع,    ماذج ال  اور  ال  اغمة
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 تخطيط قرى 588هـ ع 

. انظكععا , المبععادئ, السماسععا     عع انج ال نممععة لىمنععاط  ال ي مععة  ىععق المسعع تى اإلمىممععق,   المحىععق

النمعت السعكا ق,   ال حضع ,   أعع ا يما الصر   مت السماسعا  القتنمعة   المنعاط  ال ي معة, نثعي 

 ماذج ن  ى ة لى نممة ال م ا مة نعا لألمع   عت ق  ىعق ال صعا  ية ظعق ال  لمعي .  ىق المناط  ال ي مة

نتعععت ا   ت مععة لى  خععمط   ال صععممع . المععادى, نععت القعع ى, القعع ى الم تسععخة, القعع ى الصعع م إ

 .  لىمناط  ال ي مة  اإلمىمع سم ع لق يمها
 

 عوامل البيئة والمناخ 583هـ ع 

الخقس   المناخ, اإلش اع الح ا ى ظق البم ة, المماا  البم ة   لع اورلها نعا المبعا ق, د  قعال الحع ا إ 

لعأثم  ال يعاح  ىعق المبعا ق, لسع ح الهعتا    . ظق  نمة المبنعق, لعأثم  اإلشع اع اللمسعق  ىعق المبعا ق

ن خىبا  ال احة الح ا يعة, البصع ية,   : مة نل مىة  ىقلق نة الجتدإ اإلعمالمة لىبم ة ال اوى. ال هتية

 ال طبة-د  با ا  ال صممع لىمبا ق ظق انعتا  الحا إ   الحا إ. الصتلمة,   ن ايم  ال صممع
 

 طرق النقل والمرور  584هـ ع 

التصعععف العععتظم ق, ال  خعععمط,   لحىمعععي أ يمعععة . ل خعععمط   ددا إ أ يمعععة المتاصعععر  ال م ا معععة

  .وصائا  سائي المتاصر  ال ئمسمة  مص . المتاصر 

 دراسات ف  محيط المدينة الخارج   585هـ ع 

ال  انععي نععا نلععكر   –ال حىمععي المقععا    ععمت طعع   ال  خععمط  ال صععممع ال م ا ععق ظععق ال تطمنععا  

د  بععا  ال تانععي  –النمععت اإلم صععادى    رم ععل  لععكي الم ينععة  –ال تسععا النععالج نععت ال  عع اد الم  ايعع  

  .ان ماط ال م ا مة –ع ما مة   اإلم صادية   البم مة  ىق ال صممع اإل
 

 تصميم عمران  586هـ ع 

اس   ا  ا لجايا  الح يثعة ظعئ ال صعممع الحضع د  -ا لجايا  الم اص إ ظئ ال صممع ال م ا ئ 

 -نت وعرل  معي ل خمخعا  ن صعىة  سع   انا  ان اععئ , ن هعتق ال صعممع الحضع د  ال معا إ 

رل المععتا د الم احععة لىتصععتل الععئ نق  حععا  لحقعع  ال نععاغع المخىععتح  ىععق المسعع تى انظقععئ اسعع  

 . ال أسئ لىك ي  ال  اغا  الحض ية
 

 مواقع واستعمال االراضى 587هـ ع 

المحع دا    . نبع أ السماسعة,  ععا البع انج   ال  خعمط. لا ي    ل  يف ل خمط دس   اق ان اععق

. ال نممععة اإلع ما مععة اإلم صععادية   دسعع   اق ان اعععق.   اق ان اعععقان يمععة المتعهععة ل نممععة دسعع 

 مععاذج ل خععمط دسعع   اق ان اعععق,   . ن خىبععا  ال عع ال, ال تزيععا ال  اغععق   نبععادئ لح يعع  اننععالت

 .دع ا ا  لم خخا   سممة إلس   اق ان اعق
 

 (8)تخطيط اقليمى  582هـ ع 

لصععممع المسعتح شععانر . المعع     ال  خعمط اإلمىممعقنضعمت    د   البما عا    ال حىمععي ظعق ل خعمط 

الخ     ال قنما  المس   نة ظق ال  خمط . ل خمط    نا  اإلس بما , عما البما ا    ن الجة البما ا 

 .دل ... نثي ال نبؤ,  ماذج دل اذ الق ا , لقممع   دو ما  الب  انج, ع  لة الب  انج, 
 

 (0)تخطيط مدن  680هـ ع 

 ىممة ظئ ل خمط الم   , ن خط اسع   انا  ان اععئ   ظقعا لقا ع إ البما عا  نعت وعرل انسالمي ال

ظعئ . المسح الحض د  ا م صادد  ا ع ما ئ , لحىمي ن ىتنا  القا  إ ا م صادية  ظع ص ال معي

 معي  ع ائي ال  خعمط  نعت ثعع او معا  .  خا  ن خعط ل صعمىئ نع لبط  اسع  المجمة ال نممعة الحضع ية

 .ناسبةالب ائي الم
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 تخطيط إسكان 688هـ ع 

.  مىمععة لنممععة اإلسععكا  ال ععاص نقا ععي اإلسععكا  ال ععاق. نجمععي ن عع    اإلسععكا     ظم  ععل لسععى ة

د عادإ . د عادإ لأيمعي   الح عاظ  ىعق المسعكت لإسع  المجمة لنممعة المج معا. المس   ق   لصممع السكت

مع اإلعمعالق لىم ع      المخىعتح ال قمع. اإلس   اق المضبتطة, دحمعا  ال مع ا    اإلسعكا  المصعنا

نت اإلسكا  نقا ي دح ماععا  السعكت, ن  مع ا  ىعق ال خعت ا  ال يم  اظمعة المحىمعة   اإلسع  المجما  

 .ال انة لإلسكا   ىق المس تيا  المحىمة, اإلمىمممة,   القتنمة
 

 طرق النقل والمرور 683هـ ع  

  التصععر   ظععق الممعع ا  , نتاز ععة الح لععة نحالععاإ النقععي  نعع -اد ا  العع حكع الم   يععة الم ق نععة 

الم   ية , ا يمة ال حكع الم   ية الم ق نة  ن  التصر  , ال قنمت  ال  ط لرشعا ا  , الع حكع ظعق 

 .النقي ظق الخ   الح إ , ا يمة ال حكع الم   ى الم ل ية , ا يمة النقي الهلمة
 

 حاسب خل  وتحليل عددي  684هـ ع 

خععرح إلسعع   اق الحاسععي ظععق ين سععة البنععا , ال مىمععة ال صععممممة, ال مىمععا    ال  عع يض ال قعع يمق لى

نبععادئ ال صععممع   ال سععع  مععؤاز إ الحاسععي, الععهلا  اإلصععخنا ق, . لنيععمع متا عع  البما ععا . الصععما ة

اإللصععال   ال تصععمي,  م ععة . أ يمععة ال بعع إ ذا  القتا عع  الم  ظمععة   الب نجععة ذا  ال تعععل المععادى

  .أنثىة لخبمقمة. النمهعة   المحالاا الحاست مة. بكا , لخبمقا  التسائط الم   دإاإل    ت   الل

 

 هندسة صحية وبلديات 685هـ ع 

ال ىععتي , ن عع ل اسعع هر  الممععاا , ن عع ل )د اسععا  اساسععمة لى جم ععا  ال م ا مععة نععت  احمععة 

ظمعة , اليع  ا المناومعة , د اسعا  نسعاحمة   طبتغ ا( الم ى ا  نت نماا الصع ا الصعحق

 .د اسا  ا عمة , د اسا  ام صادية  اع ائمة , ال قنمت  ال صممع , اظ  اعا   م مة
 

 اقتصاديات مشروعات ودراسات اجتماعية 686هـ ع 

لاثم  ال تاني ا ع ما مة  الثقاظمة  ىئ الم ينة ,  لحىمي  -نلالي اإلسكا  ظئ نص   أ تا ها 

تي  ا ماط ا سكا  لكئ ل ناسي نا ال قالم    مط الملالي ال اينة ظئ الم   المص ية  ه ا لخ

 .الحماإ ظئ البى ا  ال   مة
 

 (8)تخطيط مدن 687 هـ ع 

ال  مم ا  ال ئ ح ثت ظئ الم ينة . نبادئ ال  خمط نت ننيت  دسرنئ  ظقا لىل ي ة اإلسرنمة

 .ال   مة لا  كاس لى خت ا  المم عة  ان يمة ال  لمة
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 :لدراسات العليا ف  التصميم المعماريدبلوم ا( أ)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م

 

 

 

 

 المقررات

 النهاية العظمى للدرجات اعات أسبوعياعدد الس

مدة 

االمتحان 

 بالساعات
السنة 

 األولى

السنة 

 الثانية

أعمال 

 السنة
 مجموع تحريري

 

1 

2 

 :الفصل الدراس  األول

 (1)لصممع ن ما د  داوىئ 

صععتلما   –صعحئ داوىععئ ( )1)ل لمبعا  ظنمععة 

 (عتئما  –لكممف  –

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

111 

 

11 

 

111 

 

121 

 

211 

 

211 

 

1 

 

4 

  411    06 لمجمــــــوعا 

 

3 

4 

 :الفصل الدراس  الثان 

 (1)لصممما  لن مهية 

 (1)ام صاديا  نل   ا  

 

1 

4 

 

- 

- 

 

111 

31 

 

111 

71 

 

211 

111 

 

1 

2 
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1 

2 

 

 :الفصل الدراس  األول

 (2)لصممع ن ما د داوىئ 

 (2)لصممما  لن مهية 

 

 

- 

- 

 

 

1 

1 

 

 

111 

111 

 

 

111 

111 

 

 

211 

211 

 

 

1 

1 

  411   06  المجمــــــوع 

 

3 

 

4 

 :الفصل الدراس  الثان 

صععتلما   –صعحئ داوىععئ ( )2)ل لمبعا  ظنمععة 

 (عتئما  –لكممف  –

 (2)ام صاديا  نل   ا  

 

 

- 

- 

 

 

1 

4 

 

 

11 

31 

 

 

121 

71 

 

 

211 

111 

 

 

4 

6 

  311   08  المجمــــــوع 
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 :دبلوم الدراسات العليا ف  تخطيط المدن( ب)

عدد الساعات  المقررات م

 أسبوعيا

مدة  النهاية العظمى للدرجات

االمتحان 

السنة  بالساعات

 األولى

السنة 

 الثانية

أعمال 

 السنة

 مجموع تحريري

 

1 

2 

3 

4 

 :الفصل الدراس  األول

 (1)ل خمط دمىممئ 

 ل خمط م ى

  تاني البم ة  المناخ

 ط   النقي  الم   

 

4 

4 

4 

4 

 

- 

- 

- 

- 

 

41 

41 

31 

31 

 

61 

61 

71 

71 

 

111 

111 

111 

111 

 

4 

4 

3 

3 

  411    06 لمجمــــــوعا 

 

 

5 

 

6 

7 

 

1 

الفصةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةة  

 :الثان 

د اسعععععا  ظعععععئ نحعععععمط 

 الم ينة ال ا عئ

 لصممع  م ا ئ

 نتامعععععععععا  اسععععععععع  مال

 ان اعئ

 (2)ل خمط دمىممئ 

 

4 

4 

4 

4 

 

- 

- 

- 

- 

 

31 

31 

31 

41 

 

71 

71 

71 

61 

 

111 

111 

111 

111 

 

3 

3 

3 

4 

  411    06 المجمــــــوع 

 

1 

2 

3 

 :الفصل الدراس  األول

 (1)ل خمط ن   

 ل خمط دسكا 

 ط   النقي  الم   

 

- 

- 

- 

 

4 

4 

4 

 

41 

41 

31 

 

61 

61 

71 

 

111 

111 

111 

 

4 

4 

3 

  311   08  مــــــوعالمج 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

الفصةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةة  

 :الثان 

حسععععاح آلععععئ  لحىمععععي 

   دد

 ين سة صحمة   ى يا 

ام صععاديا  نلعع   ا  

  د اسا  اع ما مة

 (2)ل خمط ن   

 

- 

- 

- 

- 

 

4 

4 

4 

4 

 

31 

31 

31 

41 

 

71 

71 

71 

61 

 

111 

111 

111 

111 

 

3 

3 

3 

4 

  411   06  المجمــــــوع 
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 أوائل خريجى القسم
 وحتى اآلن 0928منذ عام 
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 3691دفعة  3695عة دف
 عبد ال كم  سنى م مد -6
 صالح سليمان خميا -2

  سين م مد ا مد -3

 وليد  سن يوسف -4

  سن م مد عبد ال فار -5

 م مد نبوو عبد  جاد اهلل -6

 أشرف أبو العيون عبد الر يم -2

  عن ر عبد العال أبو قرين -3

  خالد سليم م مد  جال -4

  مهند م مد م مد  سنين -5

 3692دفعة  3691دفعة 
  لى أ مدبكر مراد ع -6

  أ مد م مد ع يه  -2

  أ مد عبد الوهاب أ مد -3

  م مد إسماعيل عبد الل يف -4

  م مد عبد الر من  سن -5

  عمرو عبد الوهاب سليم -6

  هشام صيت الدين صالح -2

  م مد مجدو عبد ال واب -3

  أ مد إبراهيم إبراهيم سالم -4

  هشام م مود أ مد -5

 3691دفعة  3699دفعة 
  خالد م مد م مد عبد العال -6

  بشارل مجلى منال -2

  شريف  ه أ مد خليل -3

  عبد الر يم عباا م مد -4

  عي  عبد اهلل عابد -5

  ناصر أ مد عبد الف ات -6

  أ مد م مد  ه -2

  أشرف  مدو م مد -3

   عيسى عبد الجابر  ميد  -4

  ممدوت قديا  كيم -5

 3696دفعة  3699دفعة 
  أ مد عبد العايم أبو سبع -6

  م مد  همى مص فى -2

  السيد ناصر السيد -3

  د م مود م مدعلى سعي -4

  سيد الدسوقى أ مد -5

  أشرف م ولى إبراهيم ع ية -6

  جمال شعيب سليمان -2

  م مود أ مد م مد -3

  سمير م مد عبد الراز  -4

  م سن عبد العزيز أ مد -5
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 3663دفعة  3660دفعة 
  ب ر أ مد عبد الل يف -6

  ربيع عبد الشكور عبد الر من -2

  باسم  شمت  بيب -3

  أ مد م مد  ه على -4

  عمرو م مد صفوت -5

  خالد م مد سيد م مد .6

  عي  مسامح عبد العزيز .2

   سين عيسى  سين .3

  أشرف صب ى أمين .4

  شعراوو عبد الجواد جيل .5

 3661دفعة  3665دفعة 
  أسامة  لمى م مد  سن .6

  م مد م مود كمال إبراهيم .2

  م مد أنور م مد أ مد .3

  أشرف م مد أبو  جاج .4

   سن م مود شلبى .5

  خالد سيد عويا .6

  رمضان م مد شكرو .2

  أشرف على  ه  .3

   سين عبد المنعم السيد .4

  خالد أ مد م مد .5

 3662دفعة  3661دفعة 
  اشرف م مد سليمان .6
  ال سن م مد ماضي .2
  عبد الجواد رجب عبد الجواد .3
  با عة  ارو  عباا .4

  أسامة صيت الدين ش ا ة .5

  دينا ممدوت م مود نصار .6
  مد ت عبد الم لب إبراهيم .2
  خالد خلف م مد أمين .3
  د رياضغادل م م .4

  أسامة عبد الس ار أبو صالح .5

 3661دفعة  3669دفعة 
  ماضي ا مد أ مد  .6
  يوسف رشد  كامل .2
  إيمان يوسف أنيا .3
  جيهان  ه إسماعيل .4

  شيرين  كر  عبد الرشيد .5

  ا مد علي ا مد جابر .6
   شيرين عبد الشا ي م مد .2
  أيمن  سني م مد .3

  أماني  ؤاد كامل .4
  نسرين ر عت كامل .5
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 3666ة دفع 3669دفعة 
  أمانى ناجى عبد ال ا ا .6
  ريم وعا امجد على .2
   ا مة  ه م مد سالم .3
   نان صيت م مد  .4
  إجيل سيد البديع م مد .5

  رشا ماهر عبد الوهاب .6
  مد ت م مد ا مد ع مان .2
  هبة  سن ا مد كامل .3
  رانيا رجب عبد الم صود .4
  عبير عبد ال كيم على .5

 5003دفعة  5000دفعة 
  مرول مص فى سعد -6
  مة عبد ال ادر م مدأمي -2
  أمنية ناجى عبد ال ا ا -3
   داليا شوقى ال م  -4

  هبة م مد  ا ا ا مد -5

  منار على م مد -6
  هبة م مد    ى  -2
  مرول  ركى عبد الراز  -3
  أمل م سن عبد العزيز -4

  غادل عادل  ا ا -5

 5001دفعة  5005دفعة 
  عبير م مد ر عت -6
  منال م مود ا مد مرسى -2
  مرول على عبد العال -3
  سيد كامل صفا  -4

  هدو عبد العايم م مد -5

  غادل م مد عبد العزيز -6
  ا مد عزت عبد الجواد -2

  شيما  م مد على صالح -3

  شيما  م مد على ضرار -4

  رقية عبد المنعم م مد -5

 5002دفعة  5001دفعة 
  ريام م مد الص ير م مود -6

  ريهام ا مد عبد الل يف -2

  مبروكة م مد عبد العزيز -3

  مادلين ا مد على -4

   مد نجيبريهام م -5

  أسما  ا مد ع مان -6

  هبة  ارو   رويز -2

  ا مد سعيد ا مد -3

  شيما  ممدوت ا مد -4

  داليا م مد سيد -5
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 5001دفعة  5009دفعة 
  رباب عمر  سن -6

  ا مد عبد الهادو عبد ال ميد -2

  هيام ناجح كريم -3

  إسيم عبد النعيم م مد -4

  هنا  سيد إسماعيل -5

  شيما  م مد  مدو -6

  إيناا جمعة السيد -2

  بشير ا مدر اب  -3

  مييد سعد  ما -4

  ريم م سن  ه -5

 5006دفعة  5009دفعة 
  آمنة وعا امجد على -6

  مرول م مد جمعة ميهوب -2

  أمانى رمضان ابو المجد -3

  عبير ا مد م مد  -4

  زينب م مد على -5

  شيما  عبد الهادو شاكر -6

  بسمة ي يى عبد السيم -2

  الزهرا  عبد الم نى رياض -3

   سنا  أ مد  ه -4

  العايملميا  على عبد  -5

 5033دفعة  5030دفعة 
  رغدل م مد على ضرار -6

  سيد صدقى م مد ا مد -2

  عمرو م مد  وزو -3

  يوبين عزت رجا ى -4

  رنا صفوت م مد -5

  سارل م مد رضا على -6

   نان مؤنا عبد الل يف -2

  أسما  سمير عبد اهلل -3

  أسما  إبراهيم الدسوقى -4

  م مود مص فى ق ب -5

  5031دفعة          5035دفعة         
  سارل  روت ا مد -6

   ر اب عزت ع مان -2

  رضوو نبيل  مد -3

  دعا  ممدوت عبد الصمد -4

 سارل خيرو خالد   -5

 م مود جمال صب ى -6

 مى ناجى -2

 رانيا  ارو  -3

 سارل سيد -4

  أسما  على -5
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 5032دفعة  5031دفعة 
 جهاد أ مد  نفى -6

  ريا عصام -2

 إيمان ر عت -3

 اب هال راضى -4

 شيما  أ مد ناجى -5

 م مد  ونى عبد الر من -6

 ى أبو بكر أ مدمن -2

 سمر م مد أ مد -3

 شيما  م مد الكاشف -4

 جونا ان سامى رز  -5
 5031دفعة  5039دفعة 

 نسرين ممدوت سيد -6

 م مد  سين عبد العزيز -2

  سنا   سنى عبد ال فيا -3

 هدير م مد عبد الرؤوف -4

 أميرل لوقا ناجح -5

 عبد ال كيم م مد أ مد -6

 م مد م مد عبد الصال ين -2

 م مد جمال على -3

 امنة اهلل على عبا -4

 م مود م مد عبد ال نى -5

 5039دفعة 
 أمل سمير إبراهيم  -6

 بوال راضى  بيب  -2

 أ مد م مد    ى -3

 هبة اهلل م مد أ مد -4

 ياسمين م مد عبد الوهاب -5
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 المجاالت العلمية بالقسم
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 معمل الحاسب اآلل  بلسم العمارة
 

 (محمد يوسف محمد صبره/ ا ) المعمل  ينأم       

 جهاح كمبيوتر 41يحتوي المعمل على و. 

 يدرس بالمعمل مواد : 

 .للفرقة األولى  حطبل ائ معمارل  عيى احلاسب  -0

 .للفرقة الثانية (2)حطبل ائ معمارل  عيى احلاسب  -8

 .نظم احمعيومائ احهغرافل  حيفرق  احرابع ( 4)م رر اخحلارى  -3
 

 وباق  األسبوع تدريب عام للطلبة عند الحاجة 

 

 مكتبة  سم العمارة
 

 .د سيد عبد الكافىمحمو /أمين المكتبة أستاذ

ويوجد بالمكتبة مجموعة متنوعة من الكتب المعمارية والتخطيطية العربية واالجنبية فهى تحتوى 

 :على 

  كتاب باللةة العربية 05111مايقرب من. 

  كتاب باللةة االنجليزية 01111حوالى. 

  (.ماجستير ودكتوراه)مجموعة كبيرة من الرسائل العلمية 

  كبيرة من المجالت المعماريةباإلضافة إلى مجموعة. 

  (.االنشائية والتنفيذية)كما يوجد فى المكتبة عدد كبير من الكتب المدنية 

 

 سكرتارية  سم العمارة
 

 :موظفين وهم على الترتيب5عمل بسكرتارية القسم منذ نشأته وحتى اآلن   

 

 محمد عبد العزيز/ أستاذ . 

 عبد هللا حافظ عبد هللا / استاذ. 

 هام فرادإل/ استاذة. 

 نعمات حسن عبد الرحيم/ أستاذة      . 

 فتحى صالب سيد/ أستاذ .  

 يوسف محمد صبره محمد/ أستاذ.                    
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 اسماء الحاصلين على درجة الماجستير
  والدكتوراه من القسم

 وحتى اآلن 0928منذ عام 
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 ةالمعماري ةبقسم الهندس ةبيان رسائل الماجستير الخاص

 المنح ةسن عنوان الرسالة األسةةةم الرقم

ينه التابعه كحل لمشكله التضخم العمران  للمدن المد أشرف أبو العيون عبدالرحيم 3
 الكبرى

3699 

دراسه تحليله لتطور ملقف الهواء بهدف استعماله  خالد سليم محمد فجال 5
 ف  العمارف المصريه المعاصرف

3699 

دراسة التكوين العمران  الم ئم للمواقع السكينه ف   عنتر عبدالعال أبو قرين 1
 المناطق الصحراويه

3699 

دراسات تحليليه للمعايير التخطيطيه للخدمات  محمد نبوى عبدف جاد اهلل 1
 الحضريه ف  المدينه المصريه

3699 

مؤشرات لتصميم المناطق السكنيه ف  مدن مصر  أحمد محمد عطيه ابو اليزيد 2
 الوسط  تحت تأثير الظروف البيئيه المحليه

3696 

لتحديد وظيفه الفراغ السكن  ف  دراسة تحليلية  مهند محمد محمد العجمى 9
 مواقع االسكان الحكوم  ف  مصر

3696 

محمد عبدالرحمن حسن  1
 مكان 

مرونه تصميم الفراغ الداخل  ف  وحدات االسكان 
 الحضري ف  مصر

3696 

حل لحل مشكله دور المبان  سابقه التجهيز كمد بكر مراد عل  أحمد 9
 االسكان ف  مصر

3696 

امكانيه االستفادف من اسس تصميم المسكن  داللطيفمحمد اسماعيل عب 6
 االس م  ف  تصميم المسكن المصري الحديث

3696 

دراسه تحليليه ألبعاد التطور العمران  للقريه  أحمد عبدالوهاب أحمد 30
 المصريه ف  اطار االستراتيجيه القوميه ف  مصر

3660 

ري ف  المدينه الحفاظ عل  الموروث المعما أسامه حلم  محمد حسن 33
 المصريه دراسه عل  محافظه المنيا

3669 

االعتبارات المعماريه الخاصه بتصميم مراكز تأهيل  باسم حشمت حبيب 35
 االطفال المعاقين حركيا بمصر

3661 

اسس التخطيط والتصميم العمران  للقرى السياحيه  اشرف محمد سليمان 31
بيقيه دراسه تط) ف  المناطق الصحروايه الداخليه 

 (ع .م .اقليم الوادي الجديد ف  ج  –

3669 

اسس التصميم الحضري للشوارع التجاريه بالمدينه  محمد محمود كمال 31
 (مثال تطبيق  شارع الحسين  بمدينه المنيا _ المصريه 

3669 
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دراسه تحليليه لتأثير المناخ عل  التشكيل العمران   رمضان محمد شكري فرج 32
 (يه دراسه حاله مدن) 

3666 

 –نحو منهج علم  لتحديد االحتياجات المعماريه  دينا ممدوح محمود نصار 39
دراسه تفصيليه للراحه الحسيه البصريه كأحد اهم 

 مكونات التصنيف المقترح

5000 

اسس تصميم وتنسيق المناطق الشاطئيه لضفاف  خالد سيد عويس 31
 (مع التطبيق عل  مدينه المنيا)النيل 

5005 

تقييم وتدريس التصميم المعماري ف  اقسام العمارف  أحمد عل  أحمد جابر 39
 بالجامعات المصريه

5005 

دراسه )دراسه تحليليه للتنميه االقليميه الشامله  ماض  أحمد أحمد محمد 36
 (حاله شمال سيناء 

5005 

خصائص الوحدف العمرانيه الصغري الم ئمه  مان  ناج  عبدالحافظأ 50
) لتنميه العمرانيه بالصحاري المصريه لعمليات ا

 (توشكا  –حالة جنوب الوادي 

5005 

دراسة تحليليه للتشكيل العمران  والمعماري  ريم وعظ أمجد على 53
 .بالتجمعات العمرانيه الجديدف ف  مصر 

5001 

رانيا رجب عبدالمقصود  55
 محمد

القيم الجماليه والمعايير التصميميه للمدينه المصريه مع 
 (دراسه بصريه تحليليه )ذكر خاص للحارف 

5002 

البحث عن الذات بين  –نحو مدينه عمرانيه فاضله  يمن محمد زكريا عبدالوهابأ 51
 االصاله والمعاصرف

5002 

المعايير التصميميه لمبان  الخدمات االمنيه المستحثه ف   تامر عباس مرس  51
 (شرطهنقاط ال –اقسام الشرطه  –مراكز الشرطه )مصر 

5009 

دراسه تحليله لتأثير المحددات البيئيه عل  تشكيل  رشا ماهر عبدالوهاب 52
النسيج العمران  للتجمعات المصريه بهدف الوصول 

لعمران صحرواي م ئم للبيئه الصحراويه بصحراء مصر 
 (واحه سيوف  –حاله الدراسه ) الغربيه 

5009 

عل  تحقيق دراسات الجدوى ف  العوامل المؤثر  والء مصطف  ابو الع  59
 المشروعات البنائيه االستثماريه ف  مصر

5009 

المعايير التصميميه للمناطق السكنيه ف   أيمن حسن  ابو الع  51
 .المجتمعات االس ميه بين التجديد والتأصيل 

5009 

العوامل المؤثرف عل  تشكيل التجمعات السكنيه ف   عمر الفاروق قرن  59
 لصحروايهالمناطق ا

5009 

تأثير الثقافات المتعاقبه عل  تشكيل العمارف المصريه  منال محمود مرس  56
 (دراسه تحليليه لواجهات المبان  العامه )المعاصرف 

5009 
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الع قه بين منهجيات التصميم المعماري والبنيه  مروف محمد قمر الدوله 10
 الثقافيه للمجتمع ف  القرن العشرين

5009 

دراسه تحليليه السلوب البناء المحمى بالتربه ومدي م ءمته  حسن أحمد كمالهبه  13
 .لمشاريع االسكان ف  الصحاري المصريه 

5006 

دراسه  –التكنولوجيا المتوافقه والعمران الصحراوي  محمد عبدالهادي أحمد 15
 حالة االداء البيئ  لمدينه قنا

5030 

دراسه حالة قرى )ت التنميه دراسه تحليله لمعوقا منار عل  محمد 11
 الريفيه العمرانيه( مركز المنيا

5033 

دراسه تحليليه للعوامل المؤثرف عل  التشكيل  ريحاب محمد على 11
 العمران  للمدن المتوسطه ف  صعيد مصر

5033 

االرتقاء بالمناطق العشوائيه الواقعه بأطراف المدن  أمنيه ناجى عبدالحافظ 12
 (ة أبو فليو بمدينه النيا دراسه حال) المصريه

5033 

التنمية السياحية فى إطار التنمية الشاملة فى مصر  غادة محمد عبد العزيز  19
  (ادراسة حالة محافظةةة المني) 

5035 

محاور التنميه العمرانيه ف  مصر بين الواقع  شيماء محمد حمدى 11
 والمأمول دراسه تحليله

5033 

النمو العمران  لمدن اقليم شمال الصعيد  إدارة ريام محمد الصغير 19
 (دراسه حالة مدينه المنيا)

5035 

 5031 التنمية المستدامة فى إقليم شمال الصعيد رشا عبد العظيم 16
دراسة ) تأصيل الطابع المعماري لواجهات اإلسكان  آمنة وعظ أمجد 10

 (حالة القاهرة التاريخية
5031 

 5031 ظام العمران  إلقليم شمال الصعيدتحليل الن أسماء أحمد عثمان 13
تقييم الكفاءة الوظيفية للفراغات التعليمية التربوية  منى محمد سلطان 15

 (دراسة حالة مدينة المنيا)لرياض األطفال 
5031 

 Interaction Between Building Envelope رغدة محمد على ضرار 11

and Surrounding Environment: 

Mitigation of Climate Change. 

5031 

مقومات ومعوقات التنمية فى المدن الجديدة بمصر  مروة محمد جمعة ميهوب 11
 (دراسة حالة المدن الجديدة بإقليم شمال الصعيد)

5032 

دراسة تحليلية ألساليب التعامل مع المناطق العشوائية  عمرو محمد فوزى 12
 ( ل الصعيددراسة حالة بعض مدن إقليم شما)بالمدن المصرية 

5039 
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سياسات إدارة النمو العمرانى فى المدن محددة  منال عبد القادر 19
 .النمو فى إقليم شمال صعيد مصر

5039 

السياسات العمرانية الم ئمة للحد من الفقر فى  مهران جمال نجيب 11
 .تنمية المناطق العشوائية بأطراف المدن المصرية

5039 

مشروعات اإلسكان االقتصادى آليات إدارة  دراسة كرستينا كمال حنا 19
كمدخل لحل مشكلة المناطق العشوائية بالمدن 

 .المصرية

5039 

دراسة تحليلية للمناطق المركزية فى مدن عواصم  سلمى عنتر عبد العال 16
حالة الدراسة إقليم شمال )محافظات صعيد مصر 

 (الصعيد

5031 

تصميم المعمارى وانعكاسها على المرونة فى ال عزة عز عبد القادر حسن 20
 السكنية فى مصرالمبانى 

5031 

السياسات العمرانية الم ئمة ل رتقاء بالمناطق  شيماء محمد يس إسماعيل 23
حالة مدينة بنى "العشوائية بمدن شمال صعيد مصر 

 "سويف

5031 

م مح العمارة المستقبلية فى مصر فى ضوء أنظمة  جهاد أحمد 25
 ة الخضراءتقييم العمار 

5039 

محددات التشكيل المعمارى لواجهات المبانى  محمد سيد صدقى 21
السكنية وتأثيرها على الصورة البصرية للمدينة 

 (دراسة تحليلية مقارنة)المصرية 

5039 

دراسة تحليلية لمشاكل البيئة العمرانية للقرية  أحمد عبد الهادى 21
قرى  بالتطبيق على)المصرية والحلول المقترحة 

 (محافظة المنيا

5039 

 5039 اإلرتقاء العمرانى كأداة للحفاظ على المبانى التراثية صبحى عبد اهلل محمود جمال 22
م ئمة تصميم المبانى السكنية للخصائص المناخية  ات عبد الحكيم مخلوفنج 29

واالجتماعية بالمدن الجديدة فى اإلقليم الصحراوى 
 منيا الجديدةبمصر بالتطبيق على مدينة ال

5039 

 

 

 

 



-11- 

 

 ةالمعماري ةبقسم الهندس ةالخاص ةبيان برسائل الدكتورا

 المنح ةسن عنوان الرسالة األسةةةم الرقم

 Contributii la realizarea unit nou tip de sco سيد عبدالحليم محمد 3

a;a, adecvat sistemului de invatamint 

couprehnsiv, experimentat in egypt 

3693 

 3696 دراسة تحليليه لمشروعات االسكان الحكوم   أسامه أحمد ابراهيم مسعود 5

 Desert Development policie and strategie عنتر عبدالعال ابوقرين 1

the case of the egyption western desert  3665 

 Treatment of the natural rentilation for خالد سليم فجال 1

residential prototype in egyption new cities 

using the numerical evaluation 

3661 

السكان ذوي الدخل المنخفض المحددات والسياسات التخطيطيه  شريف حسن عل  اسماعيل 2
 .ف  مصر

3661 

 3661 التفاعل بين السلوك االنسان  والفراغات الخارجيه عل  محمد الحسين  9

سياسه ادارة النمو العمران  ف  مصر القائمه عل   للطيفمحمد اسماعيل عبدا 1
 (دراسة حالة صعيد مصر) التنميه الذاتيه المستمرف

3662 

اشرف ابو العيون  9
 عبدالرحيم

التنميه العمرانيه لعواصم المنطقه الوسط  من وادي 
 النيل ف  مصر بالتطبيق عل  مدينه المنيا

3669 

 3669 تراتيجيات تنميه وانشاء المجتمعات الريفيه ف  مصراس احمد عبدالوهاب احمد طلبه  6

تطوير معيار شامل لقياس فعالية التنميه االقليميه  محمد محمود حسن معتوق 30
 (دراسه تطبيقيه عل  محافظه المنيا مصر )الشامله 

3666 

نحو استراتيجيه للتنميه الريفيه باقليم شمال الصعيد  رمضان محمد شكري 33
 .تنميه االقليميهكمدخل لل

5006 

دراسة )نموذج لتحليل العوامل المؤثرة على البيئة العمرانية  أيمن محمد زكريا 35
 (حالة مناطق إسكان محدودى الدخل بمدينة المنيا

5031 

التنمية العمرانية للهوامش الصحراوية بإقليم شمال  منار على محمد سيد 31
ة الجديدة التجمعات العمراني)دراسة حالة . الصعيد

 (".بالظهير الصحراوي لإلقليم

5039 

التوجهات المستقبلية للتهيئة المكانية لشبكة أنوية  شيماء محمد حمدى درباله 31
 اقتصادية جاذبة ل ستثمارات بصحراء مصر الغربية

5039 
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إدارة العمران لتطوير والحفاظ على السواحل المصرية  خالد سيد عويس 32
 (ى الغربىحالة الساحل الشمال)

5039 

تنسيق المناطق العمرانية ذات القيمة الدراكها بصريًا كمتحف  ميرى عادل عدلى 39
 (حالة الدراسة منطقة قاهرة إسماعيل باشا)عمرانى مفتوح 

5039 

بالمدن المصرية  للمبانى السكنية التشكيل البصرىتقييم  منال محمود أحمد مرسى 31
 (بصرياً  متوافقنحو صياغة عمران حضرى )الجديدة 

5039 

، تقييم المعايير البيئية للعمران بالمناطق الصحراوية عمر الفاروق قرنى محمد 39

 دراسة حالة القاهرة الجديدة
5039 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


