
عن كلیة التخطیط العمرانى, جامعة القاھرة

والشرق األوسط
ھذا المجال .

قسم . 3عمراني .التخطیط القسم . 2قسم التنمیة اإلقلیمیة .. 1تنقسم الكلیة إلى أربعة أقسام:
قسم العلوم األساسیة (قسم التخطیط البیئى والبنیة األساسیة) . 4.ىتصمیم العمرانال

وسوف یتم تعدیل قسم العلوم -وھى أقسام علمیة ولیست أقسام طلبة وتتبع برنامج دراسي واحد 
بمجرد اعتماد تعدیل ھیكلھ وتفعیل والبنیة األساسیةاألساسیة لیصبح قسم التخطیط البیئي 

:تخصصاتھ الجدیدة 

مجال التخطیط العمراني والتنمیة .

الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة

و
.متصلة ل دراسیة عشرة فصو-البكالوریوس خمسة سنوات 

ثانیا : دبلوم الدراسات العلیا فى : 
. 4اقتصادیات العمران .. 3تخطیط التنمیة المحلیة .. 2تخطیط المدن واألقالیم ..1

تصمیم البیئة العمرانیة .. 5تخطیط البنیة األساسیة .

. 2. ا1:االقلیمىوثالثا : درجة الماجستیر فى التخطیط العمراني
التجدید والحفاظ العمراني .. 3تخطیط المدن .

تصمیم البیئة العمرانیة .. 4
.االقلیمىورابعا : درجة الدكتوراه فى التخطیط العمراني
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أھداف كلیة التخطیط العمرانى, جامعة القاھرة

الھندسیة علوم تطویر نھج علمي تطبیقي حدیث لعلوم التخطیط والتصمیم العمراني وال-1
احتیاجات المجتمع ومتطلبات العمل المختلفة.المتوافقة مع واإلنسانیة 

دھا والتنافس والمشاركة دعم قدرة الخریج لتحقیق متطلبات الممارسة المھنیة وااللتزام بتقالی-2
بكفاءة مع فرق العمل فى تخصصات التخطیط العمراني المختلفة.

توسیع أفق الطلبة وتنمیة القدرة على اإلبداع واالبتكار لحل مشكالت المجتمع. -3
تدعیم قدرة الطلبة على التعلم الذاتي وجمع المعلومات والتصنیف والتحلیل وإنتاج مشروعات -4

تصمیمیة وتخطیطیة وعرضھا بإتباع منھجیة علمیة لحل مشكالت التنمیة بالمجتمع.
استخدام تطبیقات الحاسب اآللي وتقنیات ومھارات المختلفة وخاصة تدعیم مھارات الطلبة -5

جیا ونظم المعلومات في كافة تخصصات التخطیط والتصمیم العمراني.وأدوات تكنولو
تخریج مخططین ومصممین عمرانیین أكفاء لدیھم الفھم والمعرفة العلمیة المؤھلة لمتطلبات -6

.عصرال



كلیة التخطیط العمرانى واالقلیمى, جامعة القاھرةلنبذة تاریخیة

78/1979بدأت الدراسة بھا فى العام الجامعي 
1991افتتح مبناھا الجدید عام 

االقلیمى .والعمراني

فى مجال التخطیط العمراني واالقلیمى والتي تشمل أربعة أقسام متخصصة فى ھذا المجال .

سم ق. 3عمراني .التخطیط القسم . 2قسم التنمیة اإلقلیمیة .. 1تنقسم الكلیة إلى أربعة أقسام:
قسم العلوم األساسیة (قسم التخطیط البیئى والبنیة األساسیة) . 4.ىتصمیم العمرانال

وسوف یتم تعدیل قسم العلوم -وھى أقسام علمیة ولیست أقسام طلبة وتتبع برنامج دراسي واحد 
بمجرد اعتماد تعدیل ھیكلھ وتفعیل األساسیة لیصبح قسم التخطیط البیئي والبنیة األساسیة

:اتھ الجدیدة تخصص

مجال التخطیط العمراني والتنمیة .

الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة

و
.متصلة عشرة فصول دراسیة -البكالوریوس خمسة سنوات 

ثانیا : دبلوم الدراسات العلیا فى : 
. 4اقتصادیات العمران .. 3تخطیط التنمیة المحلیة .. 2تخطیط المدن واألقالیم ..1

تصمیم البیئة العمرانیة .. 5تخطیط البنیة األساسیة .

. 12:االقلیمىوثالثا : درجة الماجستیر فى التخطیط العمراني
والحفاظ العمراني .التجدید. 3تخطیط المدن .

تصمیم البیئة العمرانیة .. 4
.االقلیمىورابعا : درجة الدكتوراه فى التخطیط العمراني



عمداء الكلیة
تولى عمادة الكلیة منذ انشائھا األساتذة الفضالء كالتالي: 

م 1993-1980في الفترة من األستاذ الدكتور / محمود یسرى حسن
1994-1993ذ الدكتور / محمد طاھر الصادقاألستا

2000-1994األستاذ الدكتور / عبد المحسن برادة
2002-2000سامح عبد هللا العالیلىاألستاذ الدكتور / 
2005-2002ماھر محب أستینواألستاذ الدكتور / 

2008-2005ستاذ الدكتور / سامي أمین عامر مجراأل
مستمر-2008األستاذة الدكتورة / وفاء عبد المنعم عامر



الھیكل اإلدارى
إدارة الكلیة

 أ.د/ أحمد محمود یسرى
عمید الكلیة

شئون التعلیم والطالب

 أ.م.د/ أحمد رشدى
شئون الدراسات العلیا(قائم بأعمال وكیل الكلیة (شئون التعلیم والطالب

 أ. د/ أحمد عبدهللا
(وكیل الكلیة (شئون الدراسات العلیا

شئون البیئة وخدمة المجتمع

 أ.د/ خالد زكریا العادلى
(وكیل الكلیة (شئون البیئة وخدمة المجتمع

الھیكل األكادیمى
قسم التنمیة العمرانیة اإلقلیمیة

 أ.د/ راویة عجالن
رئیس القسم

قسم التخطیط العمراني

 أ.م.د/ ھالة مكاوى
قائم بأعمال رئیس القسم

قسم التصمیم العمراني

 أ.د/ سعاد بشندى
رئیس القسم

قسم التخطیط البیئى والبنیة األساسیة

 أ.م.د/ محمد مجدي قرقر
قائم بأعمال رئیس القسم



كلیة التخطیط العمرانى واالقلیمى, جامعة القاھرةرسالة

ال

یة والسیاسیة واالجتماعیة والبیئیة ورفع كفاءة الدراسات والبحوث ضوء المتغیرات االقتصاد

.لمتطلبات القرن الواحد والعشرین



رؤیة كلیة التخطیط العمرانى واالقلیمى, جامعة القاھرة

والدولي واإلقلیمیةلى المستویات المحلیةتحقیق الریادة فى مجاالت التخطیط العمراني ع
والوصول إلى التمیز فى برامج تعلیم مناھج التخطیط العمراني لدرجات البكالوریوس 

والدراسات العلیا معترف بھا دولیا مع تطویر مراكز الدراسات بالكلیة لتسھم بفاعلیة في 
. مشروعات التنمیة المجتمعة



كلمة كلیة التخطیط العمرانى واالقلیمى, جامعة القاھرة

عبد المنعم عامروفاءكلمة األستاذة الدكتورة  / 

الكلیة  عمیدة

جامعة القاھرة .–أبنائى وبناتى طالب كلیة التخطیط العمرانى واإلقلیمى 

أن ––

رسالة بناء الكوادر المتخصصة والقادرة على حمل شعل التنمیة العمرانیة فى مصر .–عاتقھا 

أبنائى وبناتى .. مرة أخرى مرحباً بكم فى أسرة الكلیة والتى أدعوكم باسمھا الیوم

–بل وقبلھ –ننتظر منكم جمیعاً كل التمیز العلمى وأیضاً 
فى كل خطوة .

ح والتوفیق بإذن هللا .خالص أمنیاتى وأمنیات أسرة الكلیة بكل النجا
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