كلمة العدد
يتضمن العدد السابع من النشرة العلمية لبحوث العمران أبحاثا متنوعة من حيث المجال وحاالت الدراسة.
فتتناول األبحاث موضوعات على مستوى استراتيجيات التنمية العمرانية والتخطيط العمرانى الحضرى
والريفى وكذلك التصميم العمرانى .كما تتنوع حاالت الدراسة فتشمل المملكة السعودية واليمن وأبو ظبى
باإلضافة إلى المناطق العشوائية والتاريخية والقرى بمصر.
فعلى مستوى استراتيجيات التنمية العمرانية ،يتناول بحث د .محمود أمين على )تأثير الخصائص اإلقليمية
فى صياغة سياسات التنمية بالمناطق الريفية والبدوية( دراسة المناطق الريفية ذات الطبيعة الخاصة،
بالمملكة العربية السعودية ويضع أسس وقواعد تخطيطية إلعادة تشكيل أنماط العمران الريفي والعمل على
ھيكلة التجمعات الصغيرة في منظومة متدرجة لتوزيع األدوار والوظائف بحيث تشكل فيما بينھا مجمعات
تنموية متكاملة .أما د .خليل ناشر )تصميم استراتيجيات التنمية العمرانية( فيتناول صياغة إستراتيجية
مالئمة للدولة اليمنية الموحدة ،تستھدف تحقيق التكامل بين أجزاء الحيز العمراني المكاني للدولة .ويبحث
د .محمود فؤاد "دور االقتصاد المعرفى فى التنمية المستدامة للمدن" والتطبيق على مدينة بورسعيد
المصرية إلمكانية تأھيل المدينة لالقتصاد المعرفى من خالل إعادة صياغة منظومة اقتصاديات المدينة بما
يسمح بتعدد وتنوع األنشطة االقتصادية الدافعة للنمو وتحقيق ميزة تنافسية للمدينة وتحويلھا إلى مركز
تجارى ومالى عالمى.
أما على مستوى التخطيط والتصميم العمرانى ،فيدرس د .عالء الدين ياسين )المجاورة السكنية بين
النظرية والتطبيق( فكرة المجاورة السكنية للتطبيق في منطقة الخليج العربي بالتطبيق على مدينة أبو ظبى.
أما د .غادة حسن فتستعرض "القوى المؤثرة على نمو المناطق العشوائية فى مصر" وتتناول تصنيف
المناطق العشوائية للتوصل إلى أساليب التعامل التخطيطية والوقائية المناسبة .ويتناول د .ھشام جادو
"استخدام تقنية المسح الجوى بالليزر ) Airborne Laser Scanning (ALSفى النماذج ثالثية األبعاد"
فى المناطق العمرانية مرتفعة الكثافة" من خالل المشروع التجريبي " َمسْ ِح القاھرة القديمة بالليزر" وكيفية
استخدامھا في عمليات االرتقاء التخطيطية بالقاھرة التاريخية .ويتناول د .أحمد يسرى "تقويم التجربة
المصرية فى التخطيط االستراتيجى للقرى" ،من خالل مدخل "المنظومات االجتماعية" كإطار لمنھجية
التقويم .أما د .جمال حامد فيتناول بحثه كيفية "تطوير المدن العربية لجعلھا أكثر إنسانية ومالئمة لألطفال
واليافعين".
وأخيرا ،ترحب النشرة العلمية لبحوث العمران بجميع إسھامات القراء سواء بالتعليق على أبحاث ھذا العدد،
أو نشر البحوث المحكمة والمقاالت العلمية .كما ترحب أيضا بمقترحات الخبراء والمتخصصين من أجل
إثراء ھذه النشرة وتطويرھا المستمر.

