
  الفصل االول / المرحلة الرابعة/ االسكان
  .يهدف الى تعريف الطالب بالجوانب التصميمية والتنفيذية للتجمعات السكنية

  
  : المحاضرة االولى

  محاضرة تعريفية بماهية علم االسكان
  تعريف  االسكان  -
  عالميالمحة عن تطور السكن -
 مكونات البيئة السكنية -
  االسكان والحاجات االنسانية -
  
  
   الوحدة السكنية:يةلمحاضرة الثانا
  تعريف الوحدة السكنية -
 وظيفة الوحدة السكنية -
 خصائص الوحدة السكنية  -
 الوحدة السكنية ودرجة االشغال -
 العوامل المؤثرة في اختيار الوحدة السكنية -
 الوحدة السكنية واالستهالك السكني -
   
  

  ةعام والخاص في الوحدة السكنيالثنائية : المحاضرة الثالثة
  تعريف العام والخاص -
 التوجهات والنظريات التي تناولت مفهوم العام والخاص في الوحدة السكنية -
 نيومن/ نظرية الفضاء المدافع عنه  -
 بل هيلير/ طق االجتماعي للفضاء ننظرية الم -
 توجه هابراآن  -
  توجه رابوبورت -
  
  

  المرونة والتكييف في الوحدة السكنية: الرابعةالمحاضرة 
  ونة والتكييفتعريف المر -
 اسباب التوجه  للمرونة والتكييف في االسكان -
 انواع المرونة -
 مفهوم المرونة لهابراآن  -
 مفهوم المرونة لنبيل حمدي -
  
  



  االنماط االسكانية: المحاضرةالخامسة
  تعريف النمط -
 تعريف النمط السكني  -
 انواع االنماط االسكانية -
 نمط العائلة -
 نمط االستخدام -
 نمط المخططات -
 وحدة السكنيةنمط ال -
  االرتفاع  الواطئة المباني السكنية المنفردة العائلة: نمط المبنى السكني  -

                                 ايجابياته وسلبياته
  :                               انواع المباني السكنية المنفردة العائلة الواطئة االرتفاع

ذات الفناء الوسطي                        ، المتصلة ، شبه المتصلة ، منفصلة                                ال
 انماط التجميع -
 انماط المعايير -
  
  

  المباني السكنية المتعددة الطوابق المتعددة العوائل: المحاضرة السادسة
  ايجابياتها وسلبياتها -
  اساليب تصنيفها -
 :لطوابق المتعددة العوائلانواع المباني السكنية المتعددة ا -

  ذات الوقوف المتخطي، متعددة الحرآة العمودية ، البرجية ، الدهليزية، الرواقية 
  
  

  امثلة توضيحية عن نمط المبنى السكني: المحاضرة السابعة 
 امثلة توضيحية عن نمط المباني السكنية المنفردة العائلة الواطئة  االرتفاع  -
 ني السكنية المتعددة العوائل المتعددة  االرتفاع امثلة توضيحية عن نمط المبا -
  
  

  ط التجميعانما : المحاضرة الثامنة
 سلبياته، ايجابياته  ، انواعه:    مط الخطي نال -
 سلبياته، ايجابياته : النمط العنقودي -
  سلبياته، ايجابياته :  :تجميع المصفوفة  -
  امثلة توضيحية عن انماط التجميع -
  
  
  
  



  
  تخطيط التجمعات السكنية: ةالمحاضرة التاسع

  التدرج الهرمي لتخطيط التجمعات السكنية -
 وحدة الجيرة -
 المجاورة او المحلة السكنية -
 الحي السكني -
 القطاع السكني  -
  
  

  انظمة الطرق والمماشي في التجمعات السكنية: المحاضرة العاشرة 
  تعريف فضاء الطريق -
 تعريف محرم الطريق -
 وظيفة الطريق -
 : تصنيف الطرق -

  ظام الطرق الكبرىن
  نظام الطرق المحلية

  : االنماط التخطيطية النظمة الطرق المحلية -
  .الشبكي
  .الحلقي

  .الخطي المتفرع
  طرق المشاة وانواعها -
  مواقف السيارات وانواعها -
  
  

  الكثافات االسكانية: المحاضرة الحادية عشر
    االسكانيةريف الكثافاتتع -
 متى ظهر هذا المفهوم في االسكان -
  ات الكثافات االسكانيةمؤشر -
 الكثافة واالآتظاظ -
 انواع الكثافات االسكانية -
 آيفية توزيع الكثافات االسكانية على المدينة -
 تمارين عن الكثافات االسكانية -
  
  
  
  
  



  معايير االسكان: المحاضرة الثانية عشر
  تعريف المعايير -
 مؤشرات المعايير -
 الهدف من المعايير -
 :انواع المعايير -

  حسب المساحة
  حسب الوظيفة 
  حسب البيئة

  االنماط والمعايير الشاملة  -
      

  معايير الوحدات السكنية:المحاضرة الثالثة عشر
   الهدف من المعايير-
  المعيار االساس -
 :تصنيف معايير الوحدات السكنية -

  وفقا للتنظيم الفضائي
  وفقا لمتطلبات الراحة البيئية
  وفقا لنمط المبنى السكني

  
  

  معايير خدمات البنى التحتية االجتماعية: المحاضرة الرابعة عشر
  تعريف خدمات البنى التحتية االجتماعية -
 تصنيف خدمات البنى التحتية االجتماعية -
 خدمات البنى التحتية االجتماعية الهدف من معايير -
 المؤشرات الرقمية للمعايير -
 المؤشرات غير الرقمية للمعايير -
 عالياتالمعايير ومراآز الف -
 خدمات البنى التحتية االجتماعية على الحي السكني المعايير وتوزيع -
  
  

  امتحان: المحاضرة الخامسة عشر 
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثاني/ المرحلة الرابعة / االسكان 
  يهدف الى تعريف الطالب بالجوانب التنفيذية لالسكان

  
  

  الكلف في االسكان: المحاضرة االولى
  االسكانية الهدف من دراسة الكلف  -
 العوامل المؤثرة في تحديد الكلف -
 انواع الكلف االسكانية -
 العوامل المؤثرة في تخفيض الكلف االسكانية -
 انيةة العتبات والكلف االسكنظري -
  

  التقنيات المعتمدة في مشاريع االسكان: المحاضرة الثانية
  تعريف التقنية -
 العوامل المؤثرة في تحديد التقنية -
 سكانية انواع التقنيات اال -
 الوحدةالقياسية  -
 الشبكة القياسية -
 السطوح التخطيطية القياسية -
  
  
  عوامل شحة السكن والعجز في الرصيد السكني: حاضرة الثالثةمال
 تعريف الرصيد السكني -
  تعريف الشحة في السكن -
 تعريف العجز السكني -
 اسباب العجز السكني  -
 مشكلة او ازمة السكن -
 السكنيالعوامل المؤثرة في ظهور العجز  -
  

  سوق السكن: المحاضرة الرابعة
 ما هو سوق السكن -
   سوق السكن آيف ينشأ -
  انواع االسواق االسكانية -
  خصائص الوحدة السكنية في سوق السكن -
  
  
  
  



  العرض والطلب: ةلخامساالمحاضرة 
  تعريف العرض السكني -
 اهمية العرض السكني -
 عوامل تحديد ما معروض من وحدات سكنية -
 تعريف الطلب -
 مل تحديد الطلبعوا -
 الفرق بين العرض والطلب -
  

  الحاجة االسكانية: المحاضرة السادسة 
  تعريف الحاجة االسكانية -
 الفرق بين الطلب والحاجة االسكانية -
 : طرق تخمين الحاجة االسكانية -

  استنادا الى النمو السكاني: الطريقة االولى
  نمو الوحدات السكنية استنادا الى : لثانيةالطريقة ا

  
  تمارين عن آيفية تخمين الحاجة االسكانية: محاضرة السابعةال
  

  البرنامج السكني: المحاضرة الثامنة 
  تعريف البرنامج السكني -
 الهدف من البرنامج السكني -
 اسباب وضع البرامج االسكانية -
  الدراسات التي يتناولها البرنامج السكني -
 مراحل البرنامج السكني -
 انواع البرامج االسكانية -
 ل تنفيذ البرامج االسكانيةوسائ -
  
  

  السياسة االسكانية: المحاضرة التاسعة 
  سة االسكانيةاما هي السي -
  الهدف منهاوما ه -
 مبادئ السياسة االسكانية -
 اسس السياسة االسكانية -
 التوجهات العامة للسياسة االسكانية -
 العناصر الموجهة للسياسة االسكانية -
  
  
  



  الذاتيةاسكان االعانة : المحاضرة العاشرة 
  اسكان االعانة الذاتية   ماهو-
    معايير تطوير الموقع وتصميم المسكن-
   تنظيم بناء االعانة الذاتية-
   مناهج االعانة الذاتية-
   تنفيذ االعانة الذاتية-
  

  االستثمارات في قطاع السكن: المحاضرة الحادية عشر 
  ماهو االستثمار السكني -
  من هو المستثمر  -
 ر السكني انواع االستثما -
  اين يظهر االستثمار -
  العوامل المؤثرة في عملية االستثمار -
  اسباب االستثمارالسكني -
  

  ) التجديد االسكاني(  الستراتيجيات االسكانية :المحاضرة الثانية عشر
  ما هو التجدبد الحضري واالسكاني -
 ستراتيجيات التجديد االسكاني   -
 الحفاظ -
  اعادة التأهيل  -
 اعادة التطوير  -
 مالءاال -
 اسباب ظهور الحاجة الى التجديد االسكاني -
 اهداف وفوائد التجديد االسكاني -
  معايير تحديد الحاجة الى التجدبداالسكاني -
  

  االستدامة في االسكان: المحاضرة الثالثة عشر
  تعريف االستدامة والتنمية المستدامة -
  االستدمة في العمارة  -
 االستدامة الحضرية -
 االستدامة االسكانية -
 اهمية االستدامة في االسكان  -
 ستراتيجيات التنمية المستدامة  -
 

  امتحان : المحاضرة الرابعة عشر 
 تقديم التقارير: المحاضرة الخامسة عشر 

  



  
  
  

  
  
 
       

  
   
  
  

  
  
 

 
     


