
     FURP 2022    المؤتمر الدولي 

تقرير المؤتمر

إعداد

أ.د/  هشام محمد الملجى
د/ نورهان محمد عبد العزيز

22 & 23-Jun-2022

Contingency Planning 
 and Adaptive Urbanism

التخطيط اإلحتوائى  والعمران المرن

كلية التخطيط اإلقليمي و العمراني  بجامعة القاهرة



 ؤمترمادلوىلم"التخطيطمالإحتواىئموالعمرانمالرن"مالم
  

 

  

 

 

 محتويات التقرير 
  

 1 ................................................................................. لجنة المؤتمر  .1

 2 ............................................................... المتحدثين الرسمين بالمؤتمر .2

  فريق العمل .3

 3 ........................................................................... اللجنة العلمية 3-1

 4 .......................................................................... اللجنة المنظمة 3-2

 6 ...... .......... .................................................................فكرة المؤتمر  .4

 6 ............................................................................... محاور المؤتمر .5

 8 ............................................................................... المؤتمر ءشركا .6

 8 ................ .................................................................رعاه المؤتمر  .7

 9 ......................................................................... للباحثين الدعم الفنى .8

 10 ........................................................................ الدعم المالى للباحثين .9

 10 ................................................. قدمها المؤتمر الخدمات التكنولوجية التي  .10

 11 ......................................................................... مكان إقامة المؤتمر  .11

 16 ................................................................. البرنامج التفصيلى للمؤتمر .12

 17 ...................................................................... اإلدارة العلمية للمؤتمر .13

 20 ................................................................. التوصيات النهائية للمؤتمر .14

 22 .............. ............................ فريق عمل المؤتمرالمتحدثون الرسمين وتكريم  .15

 24 ............ .....................المنشورة عن المؤتمر أسماء األبحاث الدولية والمحلية .16

 

 



 ؤمترمادلوىلم"التخطيطمالإحتواىئموالعمرانمالرن"مالم
  

 

  

1 

 

 لجنة المؤتمر  .1

 

 هشام البرملجى /األستاذ الدكتور 

 وعميد كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى رئيس المؤتمر

 قليمى والعمرانى جامعة القاهرة أستاذ دكتور بكلية التخطيط اإل

 drh@furp.cu.edu.egاإليميل : 
 

 

 المعطى ابتهال أحمد عبد  /ة الدكتور ةاألستاذ

 نائب رئيس المؤتمر

 قليمى والعمرانى جامعة القاهرة أستاذ دكتور بكلية التخطيط اإل

 ebtehala@furp.cu.edu.egاإليميل : 
 

 

 أحمد يسرى /األستاذ الدكتور 

 رئيس اللجنة العلمية 

 قليمى والعمرانى جامعة القاهرة أستاذ دكتور بكلية التخطيط اإل

 amyousry@gmail.comاإليميل : 
 

 

 نورهان محمد عبد العزيز / ةالدكتور

 مديرة المؤتمر

 قليمى والعمرانى، جامعة القاهرةمدرس بكلية التخطيط اإل 

 abdelaziz.n.m@furp.cu.edu.egاإليميل : 
 

 

 بيوتر لورنس /األستاذ الدكتور 

 ممثل عن جامعة جدانسك، بولندا

 الهندسة المعمارية، جامعة جدانسك، بولندابكلية أستاذ دكتور 

 plorens@pg.edu.plاإليميل : 
 

 

 سامح كنتوش  /دكتور 

 ممثل عن جامعة كيوتو، اليابان

   بمعهد بحوث الكوارث بمركز بحوث الموارد المائية، جامعة كيوتو، اليابان دكتور

 kantoush.samehahmed.2n@kyoto-u.ac.jpاإليميل : 
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 المتحدثين الرسمين بالمؤتمر .2

 

 العطار  محمد محسن /األستاذ الدكتور 

 والبحث العلمى  نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا 

 

 

 ماهر استينو  /األستاذ الدكتور 

 قليمى والعمرانى جامعة القاهرة أستاذ دكتور بكلية التخطيط اإل

 

 

 عالء الدين عبد الفتاح  / المهندس

 رئيس هيئة التخطيط العمرانى

 

 

 سحر عطيه  /ة الدكتور ةاألستاذ

 جامعة القاهرة  الهندسة،لية قسم عمارة، كأستاذ دكتور ب 

 النواب عضو مجلس  

 

 

 محمد أبو سعده / المهندس

 رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى 

 

 

 سيف أبو النجا  / المهندس

  رئيس جمعية المعماريين

 

 

 هشام البرملجى /األستاذ الدكتور 

 وعميد كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى رئيس المؤتمر



 ؤمترمادلوىلم"التخطيطمالإحتواىئموالعمرانمالرن"مالم
  

 

  

3 

 

 فريق العمل  .3
 

 اللجنة العلمية 3-1

 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة  .   ... ...........يسرى )رئيس اللجنة العلمية( أ.د / أحمد 
 .......... .................أ.د/ بيوتر لورنس ▪
 ........ كنتوش....................د/ سامح  ▪
 ......... .............أ.د/ أحمد منير سليمان ▪
 .................. ...........أ.د/ أحمد سامى ▪
 .. ...........................أ.د/ أحمد البقلى ▪
 .. ............ ....أ.د/ أحمد حسنى رضوان ▪
 ... ................. أ.د/ أحمد أشرف سالمه ▪
 .. .............. ............. أ.د/ أيمن حسان ▪
 ..... ........................أ.د/ إيهاب عقبه ▪
 ... ................بد المقصودأ.د/ فيصل ع ▪
 ... ..................أ.د/ هشام محمد عارف ▪

 
 ... ..................أ.د/ خالد محمود سامى ▪
 .. ............ ....... أ.د/ محمد عالء مندور ▪
 ........ ............أ.د/ محمد هشام سعودى  ▪
 . ......... ....................د/ محمد صابر  ▪
 .. ..........................سليمانأ.د/ منى  ▪
 . ........... ................أ.د/ رويدة كامل ▪
 .. .......................... أ.د/ سحر عطيه ▪
 .. ......................... أ.د/ سهير حواس ▪
 ..... ....................... أ.د/ تيتسويا سوم ▪
 ... .....................أ.د/ يوهانسين يحيى ▪
 ...... ...... .........عبد المحسن براده.د/ أ ▪
 .... ......................أ.د/ ليلى المصرى  ▪
 .......... ..................أ.د/ ماهر إستينو ▪
 .......... ................أ.د/ سامح العاليلى ▪
 ......... ................عريانأ.د/ عبدهللا ال ▪
 ....... ......... ............أ.د/ سعاد بشندى  ▪
 ..... .......................أ.د/ سامى عامر ▪
 ....... ......... ............أ.د/ هالة مكاوى  ▪
 ... .............أ.د/ أحمد عبدهللا عبد الغنى ▪
 ... ...................أ.د/ عالء الدين ياسين ▪
 ... ......................... أ.د/ محمد شحاته ▪
 ..... .................أ.د/ عباس الزعفرانى ▪
 ... ......................... أ.د/ محمد رفعت ▪
 ..... .................. أ.د/ طارق أبوالسعود ▪
 .... ......................... أ.د/ راندا جالل ▪
 .... ..................... أ.د/ أبوالفتوح شلبى ▪
 .... ..........................أ.د/ غادة حسن ▪
 ..... ........................وليد نبيلأ.م.د/  ▪

 جامعة جدانسك، بولندا
 جامعة كيوتو، اليابان 

 "العمارة والتخطيط العمرانى"  رئيس اللجنة العلمية للترقيات 
 هندسة، جامعة عين شمسالكلية 

 معهد التخطيط القومى 
 كلية فنون جميلة عمارة، جامعة حلوان 

 المملكة المتحدةجامعة ستراثكاليد، غالسكو ، 
 كلية هندسة، جامعة القاهرةرئيس قسم الهندسة المعمارية، 

 هندسة، جامعة الفيومال كلية عميد 
 هندسة، جامعة المنوفية شبين الكوم الكلية 
والطالب،  وكيل   التعليم  جامعة  الكلية  شئون  مصر  هندسة، 

 للعلوم والتكنولوجيا 
 السعودية العربية جامعة أم القرى، المملكة 

 هندسة مطرية، جامعة حلوان الكلية 
 كلية فنون جميلة عمارة، جامعة اإلسكندرية

 مركز بحوث الموارد المائية، جامعة كيوتو، اليابان 
 العالى للهندسة والتكنولوجيا  قاهرةعميد معهد ال

 هندسة، جامعة القاهرةالكلية 
 هندسة، جامعة القاهرةالكلية 
 ، جامعة القاهرةهندسةالكلية 

 مركز بحوث الموارد المائية، جامعة كيوتو، اليابان 
 هندسة، جامعة عين شمسالكلية 

 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 

 والعمرانى، جامعة القاهرة كلية التخطيط اإلقليمى 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 

 ا عميد معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجي
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 

 مى والعمرانى، جامعة القاهرة كلية التخطيط اإلقلي
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
 كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى، جامعة القاهرة 
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 منظمة اللجنة ال 3-2
 

 اللجنة المنظمة الرئيسية 3-2-1

 

 هشام البرملجى أ.د

بكلية التخطيط   أستاذ دكتور

قليمى والعمرانى، جامعة  اإل

 القاهرة
 

 ابتهال أحمد عبد المعطى أ.د

قليمى  بكلية التخطيط اإل أستاذ دكتور

 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 

 سهام هارون أ.د 

بكلية التخطيط   أستاذ دكتور

قليمى والعمرانى، جامعة  اإل

 القاهرة
 

 صفاء غنيم  د.أ.م.

قليمى التخطيط اإل كلية بمدرس 

 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 

 طاهر عثمان د.أ.م.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 مها عز الدين  د.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 

 كريمان شوقى  د.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 محمد سالم  د.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 

 محمد عبد الرحمن  د.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 نورهان محمد عبد العزيز د.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 القاهرة والعمرانى، جامعة 

 

 

 كريم قطب طاحون د.

قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 د. وليد عامر 
قليمى مدرس بكلية التخطيط اإل 
 والعمرانى، جامعة القاهرة 

 

 

 ذكى  أمال أ. 
 مديرة الكلية 

 

 عليا سمير  .أ
المدير اإلدارى 
 للمكتب الفنى 

 

 أحمد سمير  .أ
مدير إدارة 
الخدمات  
 اإللكترونية 
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 اللجنة المنظمة الفرعية   3-2-2

 أعضاء هيئة التدريس ▪

o د/ هبه محمد عمار o د/ مادونا ماهر 
 

 

 أعضاء الهيئة المعاونة  ▪
 

o م.م والء محمد 

o  الديبم.م غادة 

o  م.م همت مصطفى 

o  م.م ياسمين عصام 

o  م.م إنجى رمضان 

o م.م زهراء ناصر 

o م.م محمود عبد الصادق 

o  جاد م. هبة 

o م. كريم محمد محسن 

o م. كريم أياد 

o م. أحمد سكر 

o م. منار عادل 

o  م. منة بكتاش 

o  م. عبد الرحمن يحيى 

o م. عائشة جالل 

o م. بسمة حمدى 

o م. داليا شعبان 

o م. هاجر محمد 

o م. حسانين بهاء 

o  م. مريم حسن 

o م. محمد جميزى 

o م. محمد عربى 

o م. محمد األمير 

o م. زينب محمد 
 

 

 الطالب ▪
 

o  عصاممحمود 

o أريج عبد الناصر 

o أسماء جيزاوى 

o  بسنت أحمد 

o  أمنية جمال 

o عبدهللا كمال 

o محمد يونس 

o  أحمد طه 

o مازن أيمن 

o  بيجاد هشام 

o  رضوى بهاء 

o أالء عمرو 

o  رغدة على 

o  أحمد أشرف 

o كريم أحمد 

o  كريم بدر 

o أالء السيد 

o  مارينا عاطف 

o حسين إسالم 

o هايا طارق 

o رازان عادل 

o ندى تامر 

o  مريم هيثم 

o  أحمد أسامة 

o  عونىكيرلس 

o  أحمد وائل 

o حسام محمد قاسم 

o  مصطفى محمد سريف 

o  يوسف محمود 

o  نصر إيهابعمر 

o عبدالرحمن رشوان 
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 فكرة المؤتمر  .4

"التخطممممميط اإلحتممممموائى والعممممممران الممممممرن"  تمممممم التوصمممممل إلمممممى فكمممممرة موضمممممو  الممممممؤتمر

"Contingency Planning and Adaptive Urbanism"  ممممن خمممالل المراحمممل

 األتية:

 لحصول على اقتراحات خاصة بموضو  البحث على مستوى الكلية. االمرحلة األولى:  .1

مع  .2 استماعية  جلسات  وعمل  المقترحات  بتجميع  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  قيام  الثانية:  المرحلة 

المراحل النهائية إلتمام الرسائل العلمية   فيالباحثين حديثي الحصول على درجة الدكتوراه أو الذين  

 للدكتوراه والماجستير. 

ا إلى صياغة  التوصل  تم  والنقاشات  االجتماعات  هذه  على  والمحاور  وبناء  للمؤتمر  الرئيسى  لموضو  

تسويقيه علمياً على المستوى المحلى والعالمى.   المختلفة به، مع مراعاة الحداثة العلمية للموضو  حتى يمكن

 مراعاة شمولية الموضو  لجميع التخصصات الخاصة بأقسام الكلية.إلى  باإلضافة 

 محاور المؤتمر  .5

التنمية   اتجاهات  السريع، تتشكل  والتغير  الشديد،  بالتعقيد  تتميز  بيئة  إطار  في  المعاصرة  العمرانية 

بجميع   المبنية  البيئة  الحالية إلدارة وتخطيط  التقليدية  النظم  وتواجه  اليقين.  العالية من عدم  والمستويات 

هداف المرجوة. جوانبها العمرانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية تحديات عدة كثيرا ما تعوق تحقيق األ

وآليات   منهجيات  لتطبيق  حاجة  هناك  فتكون  اليقين،  وعدم  المستمر  والتغيير  التعقيد  هذا  مع  وللتعامل 

وتدخالت جديدة تسمح بمزيد من المرونة والتكيف الفعال. وتعتبر "الخطة الطارئة"، أو "الخطة البديلة"  

ير  مفاجئ أو ظروف غير متوقعة. وفي مثل  هي واحدة من هذه التدخالت البارزة التي قد تتعامل مع تغي

هذه األوضا  السريعة وغير المتوقعة والمتغيرة باستمرار، يمكن القول إن التخطيط االحتوائي للطوارئ  

سيصبح خياًرا ال مفر منه، وليس فقط أسلوبًا بدياًل للتدخل، والذي بدوره يحدد أدوار جميع الجهات الفاعلة 

 في النطاقات العمرانية. 

الوة على ذلك، وفي مثل هذه السياقات مثل تلك الخاصة بالبلدان النامية، تتبلور الحاجة إلى التخطيط  ع

االحتوائي للطوارئ كأسلوب للتدخل، حيث يمكن من خالل هذه المنهجية التعامل مع المواقف المفاجئة في  

 نة.السياسات أو االستراتيجيات العمرانية من خالل إجراءات أكثر تكيفًا ومرو
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ويهدف هذا المؤتمر الدولي إلى استكشاف السمات المختلفة لعملية التخطيط االحتوائي للطوارئ من خالل  

 ثالثة محاور رئيسية على النحو التالي: 

 

 المحور األول: التخطيط المكاني المرن

 مرونة استعماالت األراضي وتخطيط النقل الحتواء األحداث غير المتوقعة  ▪

 العمرانى المرن للمناطق العمرانية القائمة اإلمتداد  ▪

 تخطيط التجمعات العمرانية الجديدة وتهيئتها للتكيف مع التغيرات العمرانية والبيئية ▪

 التصميم العمراني اآلمن والصحي للفراغات العمرانية ▪

 قع للشبكات الخضراء  اتخطيط وتصميم وتنسيق المو ▪

 لغير المتوقع في صيانة المناطق التراثية  االتخطيط  ▪

 

 المحور الثانى:  اإلدارة والحوكمة العمرانية إلدارة الكوارث واألزمات 

 السيناريوهات التخطيطية والمخطط اإلحتوائى ▪

 أدوات إدارة الكوارث واألزمات المستقبلية   ▪

 أليات التكيف في السياسات والحوكمة العمرانية  ▪

 ران المرنالنمذجة العمرانية للعم ▪

 جة المخاطر االجتماعية االقتصادية لإدارة ومعا  ▪

 

 المحور الثالث: التخطيط للمخاطر البيئية

 الطاقة المتجددة وتخطيط البنية التحتية الخضراء  ▪

 والفيضانات التغير المناخى وارتفا  منسوب مياه البحر  ;التخطيط اإلحتوائى للمخاطر البيئية ▪

 المناطق العمرانية: أساليب تقييم المخاطر، وإدارتهاالسيول والفيضانات في   ▪

 إجراءات التعامل واالصحاح البيئي وإستراتيجيات التكيف من أجل تحقيق تنمية مستدامة ▪

 إدارة المورد المائية والجفاف بالمناطق العمرانية وندرة المياة بالمناطق الجافة  ▪

 . التخطيط البيئى لحماية المناطق ذات الحساسية البيئية ▪
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 شركاه المؤتمر  .6

 كلية الهندسة المعمارية، جامعة جدانسك، بولندا .1

 
 

 معهد بحوث الكوارث بمركز بحوث الموارد المائية، جامعة كيوتو، اليابان  .2

 L[g  m 

 " Civil Engineering and Architecture"المجلة العلمية  .3
 ( ISSN:2332-1121 ............)(Q3المجلة تبع تصنيف سكوبس )

 
 مجلة بحوث العمران )المجلة الخاصة لكلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى( .4

 

 رعاه المؤتمر  .7

 (ESRIشركة ايزرى ) ▪

 

 " IUCN - CEM" االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ▪

The International Union for Conservation of Nature's Commission on 

Ecosystem Management 

 



 ؤمترمادلوىلم"التخطيطمالإحتواىئموالعمرانمالرن"مالم
  

 

  

9 

 

 للباحثين الدعم الفنى  .8

ين )المجلة  يتم تقديم دعم للباحثين المتقدمين بأبحاث للنشر الدولى من خالل االتفاق مع الشركاء الخارج

الى    ها ( على عمل تقييم داخلى لألبحاث قبل إرسالCivil Engineering and Architectureالدولية  

المجلة الدولية، ترتب عليه تقديم الدعم العلمى لكل بحث بما يزيد من فرصته في القبول في النشر الدولى. 

 :ومن ثم تم تقييم البحث على مرحلتين

 .العلمية ؤتمرالم ةجنل لالمرحلة األولى: تقييم محلى تابع  ▪

 .المرحلة الثانية: تقييم دولى لألبحاث تابع للمجلة الدولية  ▪
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األبحاث الدولية

1 2 3 4
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أبحاث 

 دولية

37 

بحث 28قبول   
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بحث ...   25) قبول 
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بعمل تقييم  

خاص   ثانى

 بها 

بحث   25نشر 

المجلة  في 

 الدولية

ألبحاث ا

المقبولة للنشر 

 الدولى

األبحاث التي 

 تم سحبها

أبحاث 

تحولت إلى 

 نشر محلى
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 للباحثين مالىالدعم ال .9

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة"   للمؤتمر "بناء على نجاح فريق عمل المؤتمر تم الحصول على راعى  

"IUCN - CEM "،    ومن ثم تم دعم األبحاث المتقدمة  دوالر.    2500تقدم بدعم مالى للمؤتمر  والذى

مرانى، باإلضافة إلى  للنشر الدولي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التخطيط اإلقليمى والع

 طالب الدراسات العليا المسجلين بكلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى. 

كما  و هيئة معاونة  ألكل بحث دولى شارك فيه عضو هيئة تدريس  (  دوالر    100  دعم مالى )  تم صرف

ك  شاربكلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى  دوالر ( لكل طالب دراسات عليا    50تم صرف دعم مالى )  

عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو    أن يكون  خذ في اإلعتبار بعض الشروط ألببحث دولى. مع ا

، مع مراعاة أن يصرف الدعم مرة واحدة فقط للباحث مهما كان باحث الرئيسىهو ال  طالب الدراسات العليا 

  .بها في المؤتمرعدد األبحاث التي شارك 

 الخدمات التكنولوجية التي قدمها المؤتمر  .10

قام المؤتمر بتوفير خدمة إلكترونية للتواصل مع الباحثين واللجنة العلمية المختصة بتقييم األبحاث واإلعالن 

 وذلك من خالل توفير موقع إلكترونى للمؤتمر باإلتفاق مع بنك المعرفة. عن تفاصيل المؤتمر، 

 / https://furp2022.conferences.ekb.eg: الموقع اإللكترونى •

 

 (QRالكود ) •

 
  

 

 

 

 

https://furp2022.conferences.ekb.eg/
https://furp2022.conferences.ekb.eg/
https://furp2022.conferences.ekb.eg/
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 مكان إقامة المؤتمر   .11

، حيث أن قاعات الكلية تم تطويرها وتجهيزها على المؤتمر بكلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى  استضافة

بإقامة مؤتمرات دولية بشراكة مع جهات خارجية والتواصل من  أعلى مستوى تقنى وعلمى بما يسمح 
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كبير من  خالل شبكة المعلومات على أعلى مستوى. وبناء على ذلك قامت الكلية بتوفير صرف مبلغ مالى  

  استضافة المؤتمر بالكلية وعدم الحاجة إلى إقامة المؤتمر بالفنادق كما جرت العادة.

، التي  كنو  من أنوا  الدعاية العلمية والعملية لقدرات الكلية  للمؤتمرهذا باإلضافة إلى استهداف الكلية  

 الجمهورية والشرق األوسط.لخبرة المتفردة في مجال التخطيط على مستوى اتمثل أحد بيوت 

 للمؤتمر  االفتتاحيةالجلسة   استضاف مدرج الكلية الذى  ▪
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 الجلسة الختامية   ستضافتالتي ا القاعة الرئيسية ▪
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 الجلسات العلمية لعرض األبحاث  ستضافتالتى واو)د( و)ب(  (هـقاعة ) ▪
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قاعة م ▪ بكل  إلكترونية  بما يسمح   باإلنترنت  جهزةوجود شاشات  بعد  التواصل عن  ووسائل 
 بالمشاركة الدولية للباحثين والجهات البحثية المشاركة في المؤتمر

 

 كافيتريا الكلية التي قامت بالتخديم وتقديم األكل والمشروبات للغذاء ولإلفطار ▪
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 البرنامج التفصيلى للمؤتمر  .12

تم عمل ترجمة فورية من اللغة العربية  ، و2022يونيو    23و   22تمت إقامة فاعليات المؤتمر على يومي 

إلى اللغة اإلنجليزية للجلسة اإلفتتاحية التي إشتملت على كلمات ضيوف شرف المؤتمر وكلمة المتحدثيين 

في اليوم الثانى للمؤتمر تم استكمال الجلسات العلمية بالتوازى ومناقشة األبحاث المقدمة   الرئيسسن للمؤتمر.

المؤتمر المختلفة، وتم عرض األبحاث ومناقشتها باللغة اإلنجليزية بما يسمح للجهات الدولية في    لمحاور

 . المشاركة العلمية الفعالة في مناقشة األبحاث وعرضها 
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  اإلدارة العلمية للمؤتمر   .13

جلستان   ;اور المؤتمر حم   بمع مراعاة تصنيف الجلسات حس  المؤتمريومي  جلسات علمية خالل    8أٌقيمت  

في كل   بالتوازىجلسات    3جلسات خالل اليوم الثانى على فترتين بحيث    6و  ،اليوم األول  فى  بالتوازى

خالل يومي  للجلسات العلمية  تمت اإلدارة العلمية  ، وأبحاث   6إلى    5رض في كل جلسة من  تم ع  فترة.

 : مراحلالمؤتمر على ثالث 

أهم   بكتابةللجلسة ومسئول أخر مختص    رئيسمن خالل  العلمية  المرحلة األولى: إدارة الجلسة   .1

الجلسة  تم عرضها خالل  التي  األبحاث  أجل    استمارةفي    توصيات  تم تصميمها من  مخصصة 

توصيات والنتائج الخاصة بكل بحث باإلضافة إلى الو  هدافاألتدوين مالحظات رئيس الجلسة عن  

 .رأى سيادته

 المرحلة الثانية: تسلم توصيات األبحاث الخاصة بجميع الجلسات إلى منسق اللجنة العلمية للمؤتمر.  .2

بكل محور من محاور  .3 الخاصة  التوصيات  بتصنيف  العلمية  اللجنة  يقوم منسق  الثالثة:  المرحلة 

 مؤتمر ثم تسليمها إلى المسئول العلمى عن كل محور.ال

مسئول علمى عن محور يقوم بتسليم التوصيات إلى رئيس اللجنة العلمية بعد  كل  المرحلة الرابعة:   .4

 .لوضع التوصيات النهائية لمحاور المؤتمر  مراجعتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األبحاثونتائج أهم توصيات  تدوينإدارة الجلسة العلمية: مدير الجلسة + مسئول عن 

1 

في استمارة تم تصميمها مخصصة لذلك والنتائج التوصيات تفريغ  

 2 تسليم التوصيات إلى منسق اللجنة العلمية

 3 المسئول العلمى عن كل محور )الستخراج ومراجعة التوصيات(يتولى 

وعرضها في الجلسة   (وضع التوصيات النهائية الخاصة بمحاور المؤتمررئيس اللجنة العلمية )

 الختامية للمؤتمر
4 
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 لى للجلسات العلمية يبرنامج التفصلا ▪

  ٍ  
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 التوصيات النهائية للمؤتمر  .14

سيادة  ( تحت رعاية  2022يونيو    23و    22  )القاهرة:  المرنوالعمران    االحتوائيعقد مؤتمر التخطيط  

العلمي   العالي والبحث  التعليم  القاهرةوزير  الدكتور هشام محمد و  وسيادة رئيس جامعة  برئاسة األستاذ 

 . جامعة القاهرةالتخطيط اإلقليمي والعمراني ب، عميد كلية يالبرملج 

 : كالتالىالنتائج والتوصيات وبناء على نتائج جلسات المؤتمر والمناقشات العلمية جاءت أهم 

 المحور األول: التخطيط المكاني المرن ▪

o  أهمية تحديد القوى الدافعة الرئيسية في محيط مواقع التراث الثقافي في مصر، وإمكانية استخدامها

 .من قبل صانعي القرار في إدارة مناطق التنمية
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o  مواقع تنسيق  منهج  باستخدام  التاريخية  العمرانية  للفراغات  التصميم  دالئل  تطبيق  إلى  الحاجة 

 المناطق التاريخية، والتي يمكن تطبيقها في صياغة سياسات التنمية الحضرية 

o  ذات العمرانية  التنمية  مشروعات  أهداف  لتحقيق  الفاعلة  الجهات  مختلف  بين  التنسيق  أهمية 

لطة، وضرورة استخدام األدوات واألساليب التي تحقق المعايير واالشتراطات االستخدامات المخت

 المرغوبة بصورة مبتكرة لمواجهة قضايا القدرة على التكيف واالستدامة

o   ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في مبادرات التنمية العمرانية، مع مراعاة حق السكان التخاذ

 .القرارات بشأن تطوير مناطقهم

o المدن النامية، في رعاية احتياجات الناس بالدور الحاسم لألماكن العامة المفتوحة، وخاصة    إبراز

 .أثناء أوقات األوبئة

o أهمية انعكاس استخدام البيانات الرقمية على جعل األماكن العامة أماكن مرغوبة أكثر لمستخدميها. 

o المواقع وتنسيق  العمراني  التصميم  عناصر  أنسب  تحديد  إلى  تستجيب   الحاجة  أن  يمكن  التي 

 . الحتياجات األطفال المختلفة في الفراغات العمرانية

 المحور الثاني: اإلدارة والحوكمة العمرانية إلدارة الكوارث واألزمات  ▪

o  أهمية تطبيق منهج الحوكمة المرنة للتكيف مع المخاطر ومواجهتها في مؤسسات التنمية العمرانية

 .لمجتمعات محدودة الدخلالمصرية. وخاصة في تعزيز صمود ا

o  تسليط الضوء على موضو  قدرة المناطق العمرانية المصرية على االرتقاء إلى مناطق عمرانية

 .ذكية

o  أهمية تطبيق مفهوم التخطيط االحتوائي للطوارئ من خالل صياغة سياسات واستراتيجيات أكثر

 .كفاءة تتكيف مع السياق العمراني الديناميكي

 االحتوائي للمخاطر البيئيةالمحور الثالث: التخطيط  ▪

o   للطوارئ كعملية ابتكارية يمكن أن تفي بمتطلبات التنمية   االحتوائي  التخطيط تطبيق منهج  تشجيع

آثارها   من  التخفيف  والمدن  السلبيةمع  المجتمعات  مرونة  وزيادة  البيئية،  النظم  والحفاظ على   ،

 .الساحلية المصرية

o   إلى مبتكرةمداالحاجة  للتخفيف  يمكن    خل  وتهديدات  تطبيقها  آثار  قدرة المن  وزيادة  تسونامي 

 .المجتمعات الساحلية على الصمود

o   آثار   صف مخاطر الفيضانات في شكل أطلس للتخفيف منتالذي    ةاإلرشادي  وضع الدالئلأهمية 

تويات المتعددة بشكل أساسي إلى صانعي القرار المشاركين في المسوتوجه هذه الدالئل  الفيضانات،  

 .الوطنية والمحلية المشاركة في إدارة الكوارث للمؤسسات
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 المؤتمرالمتحدثون الرسمين وفريق عمل تكريم   .15
 

 درع الكلية  هدائهمتكريم المتحدثون الرسمين للمؤتمر وإ 14-1

 

 تكريم فريق عمل المؤتمر  14-2
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 والمحلية أسماء األبحاث الدولية   .16

بحث محلى. ومن خالل مراحل تقييم  13بحث دولى و 37بحث للمؤتمر، انقسموا إلى   50تم تقديم 

، تم تحول مجموعة تقييم الخاص بالمجلة الدولية(الاألبحاث على المستوى المحلى والمستوى الدولى )

أصبح  من األبحاث من النشر الدولى إلى المحلى ورفض وسحب مجموعة من األبحاث. ومن ثم 

 ، أنقسموا إلى:  39تم قبولها  التيعدد أبحاث المؤتمر  إجمالي

 ( Vol. 10, Issue 5a)2022تم نشرهم بالمجلة الدولية في أغسطس بحث دولى  25 ▪

لينك العدد : 

https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=48&iid=2026 

  2023يناير أبحاث بمجلة الكلية "مجلة بحوث العمران" في  6بحث محلى، حيث تم نشر  14 ▪

 أبحاث تم نشرهم على موقع المؤتمر. 8، و47العدد 

 

 األبحاث الدولية 16-1

1. Spatial Analysis Model for Allocation of High-Rise Building. 

2. Lack of Resilience in the Integrated Coastal Zone Management and the 

Regional Strategic Plans in Egypt's Northwest Coast Region. 

3. Towards More Human Cities in Egypt: Human-City Urban Planning Model 

HCUPM. 

4. The Challenge of Integrating Contingency Planning within the City 

Planning Process in the Coastal Region. 

5. Constructing a Theoretical Framework of the Urban Transformation 

Processes of the Port City Interface Towards Resilient Egyptian Port Cities. 

6. Identifying Main Driving Forces Affecting Urban Sprawl in the Vicinity of 

Cultural Heritage Sites in Egypt. 

7. Interplay of Actors and Dynamics in Urban Development Projects: A 

French Experience on the West Side of Paris. 

8. An Egyptian Tsunami Contingency Plan. 

9. Assessing the Identity of Place Through its Measurable Components to 

Achieve Sustainable Development. 

https://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=48&iid=2026
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10. A Framework for National Urban Policy-Making Evaluation Methodology: 

Challenges of Natural Resources Sustainability in Egypt. 

11. Development of a Methodological Framework for Measuring Energy 

Performance of Urban Patterns in New Egyptian Communities (Toward 

Achieving Sustainable Urban Regeneration). 

12. Spatial Monitoring and Classifying of Urban Deterioration in The Egyptian 

Cities Using Geographic Information System (GIS) Approach: A Case 

Study of Mansoura City, Egypt. 

13. Gated Community Walkability Design Efficiency Model. 

14. A Spatio-Economic Logit Model for Aerotropolis Region of Metropolitan 

Cairo International Airport, Egypt. 

15. A Methodology for Evaluation of Housing Programs in Egypt. 

16. Computer Based Smart Urban Upgrading Model (SUUM). 

17. Landscape Design as a Tool to Meet Children's Needs in Residual Urban 

Spaces. 

18. A GIS Vulnerability Assessment Tool to Support Strategic Planning of 

Cities Facing Flash Floods - Case study of Nuweiba city –Egypt. 

19. Assessing the Safety of Settlements from Flood Risk. 

20. Guideline for Atlas Flash Floods. 

21. A Customized Indicator-Based Tool to Assess Resiliency of Egyptian 

Coastal Cities: Case Study of Red Sea Cities. 

22. The Resilience of Egyptian Cities Against Health Crises 'Egyptian 

Pandemic City Tool'. 

23. Management Strategies of Existing Urban Areas Development under 

Egypt's Vision 2030: Between State Policies and the Rights of Existing 

Residents. 

24. Opportunity to A place; How Street Network Structure Affects the 

Acquisition of Riverfront Spaces at Minia City. 
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25. Conceptual Framework for Urban Development Dynamics Dealing with 

Geo-Environmental Coastal Hazards (On the Northern Coast of the Nile 

Delta in Egypt). 

 

 األبحاث المحلية  16-2

 ( الخاصة بكلية التخطيط اإلقليمى والعمرانىJURأبحاث تم نشرها في مجلة بحوث العمران ) ▪

1. Smart Resilience City to Improve Disaster Risk Reduction. 

2. Re-Shaping Urban Regeneration After the Pandemic, Historic Cairo (Case 

Study). 
 

 .مفهوم الزراعة الحضرية کمدخل لعمران مصري مستدام .3

 مصر  فينحو تطبيق الحوكمة التكيفية بمنظومة إدارة العمران  .4

حالة   .5 "دراسة  المائية  للواجهات  المستدام  العمرانی  التجديد  بمدينة سياسات  يوسف  بحر  واجهة 

 ."الفيوم

 .مقترح ألسس تصميم فراغات الحرم الجامعی الذکی إطار .6

 

 أبحاث تم نشرها على موقع المؤتمر ▪

1. Digital Placemaking: The Mechanism of Perceiving Meaningful Spaces 

Through the Digital Environment. 

2. Dam Break Analysis Using HEC-RAS: Case Study of Wadi Abu Sheih, 

Egypt. 

3. Flash Flood Mitigation for Sustainable Development in Arid Regions. 

4. Designing Public Open Spaces After the Pandemic Towards a Healthy and 

Safe Environment. 

5. Public Open Spaces (POS)and the Pandemics: The Role of Public Open 

Spaces in Mitigating COVID-19 in Developing Cities. 

 .ىإطار نظری لتطبيق هندسة القيمة على اإلسکان االقتصادی فی مصر .6

 .فی مصرمنظومة التکيف فی الحوکمة العمرانية مع مخاطر التغيرات المناخية  .7

البيئة المبنية ومدي موائمتها للحالة  االجراءات التخطيطية العالمية في مواجهة مخاطر السيول في .8

 .يةالمصر




