
 تقرير بشأن ندوة عممية بعنوان:

 

 
 عدسة: طالب الفرقة الثالثة بقسم عمارة            كتب: منى الحضري                                     

، وتحت واقع التطبيقي لتطوير العشوائياتمن منطمق االهتمام بربط التعميم األكاديمي بال    
السيدة قامت  القسم السيدة أ.د/ لميس الجيزاوي رئيس ئاسةبر  قسم الهندسة المعماريةرعاية 

 :ندوة عممية بعنوان بتنظيم د/ نانيس عبد الحميد الصياد المدرس بالقسم

 "" العشوائيات تطوير في لممساهمة المجتمعية المشاركة تفعيل نحو"" 

دارة التجميل وتطويروذلك  بمحافظة  العشوائيات بالتنسيق مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وا 
بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور السيد  7153مارس  51يوم األربعاء  الدقهمية 

المواء/ فايز شمتوت سكرتير عام المحافظة الذي افتتح الندوة مرحبًا بالحضور من أعضاء هيئة 
رعاية كل من السادة تحت وذلك ، التدريس والهيئة المعاونة والطالب، وعدد من قيادات المحافظة

  .أ.د/ أحمد الشعراوي محافظ الدقهمية وأ.د/ محمد السعيد عميد الكمية

  



روعات صندوق تطوير ــــعام مش مديرماعيل ـامة إسـحاضر فيها كل من السادة م/ أس     
العشوائيات الذي تناول أسموب ومنهجية التعامل في تطوير المناطق العشوائية، م/ رشا العشماوي 
مدير إدارة تطوير العشوائيات وشرح لتجارب التعامل مع المناطق العشوائية في محافظة الدقهمية، 

مارة في خدمة البيئة د/ نانيس الصياد مدرس بقسم الهندسة المعمارية وعرض لدور قسم الع
وعرض لفكرة تطوير حديقة عروس النيل، مجموعة من طالب  سمير عثمانوالمجتمع، م/ أحمد 

يد ياسين، أحمد الفرقة الثالثة بالقسم وشرح لمشروعهم لتطوير شارع قناة السويس وهم )ول
 :تهاحسب تسمسل فعاليا وفيما يمي عرض ألهم محاور الندوة الرئيسيةعاطف، أحمد عصام(، 

 مهندس/ أسامة إسماعيل: –أواًل: صندوق تطوير المناطق العشوائية 

التعريف بصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمداخل المقترحة  بالشرح والذي تناول -
لتطوير المناطق العشوائية، والمناطق العشوائية في مصر والتي تنقسم إلى مناطق غير 

 مخططة وأسواق عشوائية. آمنة وتصنيفاتها المختمفة ومناطق غير
اور خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوزيع المناطق غير اآلمنة عمى هذا فضاًل عن مح -

 محافظات الجمهورية.
  7153/ 7152مستهدف تطوير المناطق غير اآلمنة  -
المشروعات الجارية عمى مستوى الجمهورية، والدليل المرجعي لمخطة التنفيذية توزيع  -

 جية إعداد خطة لتطوير منطقة عشوائية.لممشروعات، ومنه
 المناطق غير اآلمنة بالدقهمية مثال عزبة الصفيح. -

 

 



 :رشا العشماوي/ ةمهندس –بالمحافظة المناطق العشوائية  تجارب التعامل مع: ثانياً 

غير اآلمنة بمحافظة وتناولت سيادتها بالعرض الخريطة القومية لممناطق العشوائية  -
 الدقهمية.

إعداد خطة عمل لتطوير منطقة اإليواء بالمطرية، والرفع العمراني لها، والخطة منهجية  -
 العمرانية لتطويرها.

 عزبة الصفيح ودفن خط الضغط العالي، وسوق ميت غمر. -
 المناطق العشوائية. خصائص -
 العشوائيات بمحافظة الدقهمية بعد ثورة يناير. -
 مراحل تطويرها.عزبة الشحاتين: الوضع الراهن لها، واستراتيجية و  -
 هذا وتم فتح باب الحوار بين المحاضر والطالب واإلجابة عن استفساراتهم المختمفة. -

 

 

 



 :دكتور/ نانيس الصياد –دور قسم عمارة في خدمة المجتمع : ثالثاً 

( تناولت سيادتها بالشرح أهمية دور قسم الهندسة المعمارية في خدمة المجتمع مع عرض 5)
دة تدوير عاإ، تجربة حي الزبالين في حة الستدامة منشية ناصر بالقاهرةالمقتر ة يالرؤ ألمثمة: 

هالي بعمل جدارية تبناها الرسام "ال سييد" الفرنسي التونسي األصل لنقل القمامة ومشاركة األ
ة الشتوية بجامعة كوري المدرسضافة لتجربة )إأهالي المنطقة،  ةارسالة إلى العالم عن معان

، والتي شارك فيها مجموعة من -7152مارس  -قرية "انا" بجزيرة صقمية  ،(يطاليةاإل
 المصرية لتطوير بعض األماكن المهمشة من جانب ورد فعلوروبية و يطالية واأل الجامعات اإل

فضاًل عن أهمية ربط التعميم األكاديمي بالواقع التطبيقي  ،نسكان القرية ومشاركتهم لممشاركي
 .لتطوير العشوائيات

 

 

 

  وعرض لفكرة تطوير حديقة عروس النيل سـمير عثمان، أحمد يادتها لممهندس/ ــ( ثم قدمت س7)
حيث عرض سيادته لمدراسة التحميمية لموقع الحديقة، وأهداف التطوير، والتوصيات  (لاير) حديقة ف

التي نتجت عن مشروعه ومن أهمها: الحفاظ عمى األشجار التاريخية بها، ربط منخفض الصيد 
 بالنيل مباشرًة لتسهيل الوصول، استغاللها كمنطقة إعالنات.

 



الذين قاموا ب الفرقة الثالثة بالقسم و من طالعمل  فريق( ثم قدمت د/ نانيس الصياد ل3)
مشروعهم لتطوير شارع قناة السويس وهم )وليد ياسين، أحمد عاطف، فكرة شرح لبدورهم ب

 أحمد عصام(.

 
 

        هذا وقد شارك في فعاليات الندوة مهندسو إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وهم:    
 أزهار الديب من إدارة اإلسكان وآخرين.م/ م/ سحر السنجري، م/ هبة صالح الدين، 

شهدت الندوة حضور كثيف من طالب وطالبات الفرقة الثالثة بالقسم تحت إشراف كما   
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم ومنهم م/ ممدوح المنشاوي، م/ مختار عقل، 

 م/ هاجر العيوطي، م/ هيمين نعيم وغيرهم.

 الحضري المسئول اإلعالمي بالكمية.مية لمندوة األستاذة/ منى قام بعمل التغطية اإلعال

 

 رئيس قسم الهندسة المعمارية                     منسق الندوة                           

 

 أ.د/ لميس الجيزاوي       د/ نانيس الصياد                                  

 



 

 

 
  

 



 

 
 
 


