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 ملخص ال

علوم العمران عامة وعلم الالندسكيب خاصة تهدف لدراسة دائرة إحتياجات المستخدم وسبل تلبية تلك اإلحتياجات.  إن

المجتمع.  علىفبرامج ومشاريع الالندسكيب هي تطبيقات تلك العلوم ونتائج األبحاث التي تالحظ وتدرس كل جديد يطرأ 

لكي تغطي  أساليب التنفيذوعلوم التصميم و مكونات البيئة العمرانيةمج بين ثالث عناصر مهمة وهي وهذا عن طريق الد

حال المدينة المصرية ستجد بعض المشاكل والسلبيات التي ظهرت نتيجة فقدان  إلىوبالنظر إحتياجات المستخدم في المكان. 

جزء الغفلة عن معرفة إحتياجات المستخدمين للالندسكيب األساسيه والتكميلية، وتجاهل جزء من هذه الدائرة... أال وهو 

إدراجها في مخططات وبرامج الدولة في مشاريع الالندسكيب في المدينة المصرية. وبالنظر للحلول الممكنة لتلك المشكلة... 

تخدام أساليب الرصد والتحليل إلحتياجات الفئة فالمصممين عليهم الدور األهم في تفهم إحتياجات المستخدمين وإجادة إس

عناصر ومعايير تصميمية تلبي تلك  إلىالمستهدفة )المستخدمين الحقيقيين( لمعرفة إحتياجاتهم األساسية والتكميلية وتحويلها 

فالمصمم . معينةاإلحتياجات بل وتتعدي لإلحتماالت المستقبلية المتوقعة نظراً الن التخطيط ال يحدد بفترة زمنية أو مدة 

القرار السياسي  مقترحات لمتخذي برامج أوبخلفيته العلمية والعملية مطلوب منه أن يقدم ما لديه من علم وأفكار في شكل 

مستوي من الرضي لديه من مباني وشبكات طرق وحدائق  المستخدم ويحققإلقامة أو إنشاء منتج عمراني يتفاعل معه 

األنشطة والخدمات الحياتية مثل التجارة والصناعة  إلىتية وعمليات تنسيقية باإلضافة وميادين وفراغات عامة وبنية تح

خ. فالهدف الحقيقي من البحث هو تصميم برامج مدروسة بعناية وبأسلوب علمي يقوم .... إلوالنقل والتعليم والخدمات الصحية

ذالت سانحة لتطوير الوضع الحالي في المدينة بها المصمم لتلبية إحتياجات مستخدمي الالندسكيب في مصر. والفرصة ما

 مستوي المدن التقدمة. إلىالمصرية في المدن القائمة والجديدة لتحسين الحالة العمرانية، ومحاولة التحول بالمدينة المصرية 
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