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   -البيانات الشخصية :
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  : 01001524263التليفون  
  : البريد االلكترونى  
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 الدرجات العلمية و المهنية : 
  م .2002أستاذ العمارة : من عام 

  م . 1995أستاذ مساعد : من عام 

 م .1989جامعة المنيا  –لفلسفة فى العمارة اشراف مشترك دكتوراه ا 

 م . 1985جامعة االسكندرية  –تير الهندسة المعمارية ماجس 

  بتقدير جيد جدا.  -1980 –اسكان  –بكالوريوس الهندسة المعمارية 

 . مهندس استشارى نقابى 

 

 :   التدرج الوظيفى 
 21/10/2014والبحوث من ت العليا نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسا . 

  2020رئيس قسم العماره بالمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان منذ . 

  2018متفرغ بكلية الهندسة جامعة السويس منذ أستاذ . 

  1/8/2013-منذ  جامعة السويس  –رئيس قسم اإلنشاءات . 

  11/7/2013 جامعة السويس من  - االنشاءات  قسم –استاذ العمارة. 

  م .7/2012حتى شهرجامعة كفر الشيخ  –بكلية الهندسة  –استاذ العمارة 

  م .2011 /  4شهر حتى7/11/2006جامعة كفر الشيخ من  –عميد كلية الهندسة 

  حتى رئيس مجلس ادارة مركز البحوث و االستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ

 م 4/2011شهر 

 م 7/11/2006م الى 1/1/2000سة جامعة طنطا بفرع كفر الشيخ من المشرف على فرع كلية الهند 

  م .1998م الى 1996مدير مركز البحوث و االستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة طنطا من 

 



 التدريس :         
  1981ارة بجامعات مختلفة منذ عام التدريس باقسام العم 

 بالعديد من الجامعات  1989من المواد منذ عام ه للعديد التدريس بعد الحصول على الدكتورا

 . 1991 -1989اسيوط كان من عام  جامعةقسم العمارة جامعة المنيا وبالتدريس 

 . 2006حتى   1991سم العمارة جامعة طنطا من عام بق التدريس

 .  2011م م و التدريس حتى عا2009ام جامعة كفر الشيخ ع–انشاء قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 

 . 2011منذ عام  جزئى  دبر العالى للهندسة و التكنولوجيا  نالتدريس بمعهد العبو

 .ندب جزئى  التدريس بمعهد الصفوة العالي للهندسة و التكنولوجيا

 .ندب جزئى   التدريس بمعهد بلبيس العالي للهندسة و التكنولوجيا

  .2014عام معة السويس منذ االتدريس بكلية التعليم الصناعي بج

 .  2020التدريس بكلية الهندسة جامعة السويس حتى عام 

 

 : بانتداب جزئى التدريس 
  1981التدريس باقسام العمارة بجامعات مختلفة منذ عام 

 . 1991 -1989التدريس بقسم العمارة جامعة المنيا وجامعة اسيوط كان من عام 

 . 2011جيا  عام التدريس بمعهد العبور العالى للهندسة و التكنولو

 التدريس بمعهد الصفوة العالي للهندسة و التكنولوجيا.

 التدريس بمعهد بلبيس العالي للهندسة و التكنولوجيا  .

 

 المساهمات المؤسسية 
 2006تأسيس كلية الهندسة بكفر الشيخ 

 2009تاسيس قسم العمارة 

 المشاركة فى تأسيس كلية الهندسة بجامعة السويس 

ألسددتحداث بددرامد هندسددية متطددورة وحديلددة وفددك التطددور التكنولددوجى الحدددي  اعددداد دراسددة 

 بالمشاركة مع جامعات دولية 

 

 المعامل المتخصصة : 
لمدى حددي  بعددد حدوالى جامعة كفر الشيخ على اعلدى مسدتوى ع – تجهيز وأنشاء معامل كلية الهندسةتم       

  .  2011م حتى 2006رة من ذلك فى الفتفى التخصصات المختلفة و  معمل متخصص 25

 

 الخبرة العملية : 
وخاصدة  القيام بعمل تصميمات و االشراف على العديد من المشروعات الضخمة على مستوى الجمهورية       

، 2012الشديخ مندذ بددايتها وحتدى عدام انشاء جامعتين بمنشدتتهما األساسدية وهمدا جامعدة طنطدا وجامعدة كفدر 

 لى : اكالت صميمها واإلشراف عليهاالمشروعات التي تم ت وبيان

م 2011مليدون جنيدة عدام 20تصميم و االشراف على تنفيذ المواقع العامة للجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى  (1

 بجامعة كفر الشيخ .

مليدون جنيدة 36تصميم و االشراف على تنفيذ مشروع مبنى كلية الهندسة بالجامعة بقيمة تقديريدة حدوالى  (2

 الشيخ . م بجامعة كفر2008عام 



مليدون جنيدة 40تصميم و االشراف على تنفيذ مشدروع مبندى كليدة االداب بالجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى  (3

 م بجامعة كفر الشيخ2008عام 

مليدون 20تصميم و االشراف على تنفيذ مشدروع مبندى مركدز المعلومدات بالجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى  (4

 م بجامعة كفر الشيخ2008جنية عام 

مليدون جنيدة 56االشراف على تنفيذ مشروع مبنى كلية التجارة بالجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى تصميم و  (5

 م بجامعة كفر الشيخ2010عام 

بالجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى معامدل كليدة الزراعدة بسدخا تصميم و االشراف على تنفيدذ مشدروع مبندى  (6

 م بجامعة كفر الشيخ2009مليون جنية عام 10

مليدون جنيدة 3على تنفيذ مشروع مبنى معسدكر الجامعدة ببلطديم بقيمدة تقديريدة حدوالى  تصميم و االشراف (7

 م بجامعة كفر الشيخ2009عام 

مليدون جنيدة 45تصميم و االشراف على تنفيذ مشروع مبنى كلية الزراعة بالجامعة بقيمة تقديريدة حدوالى  (8

 م بجامعة كفر الشيخ2009عام 

مليدون جنيدة  80ى كلية العلوم  بالجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى تصميم و االشراف على تنفيذ مشروع مبن (9

 م بجامعة كفر الشيخ2011عام 

تصددميم و االشددراف علددى تنفيددذ مشددروع مبنددى كليددة التربيددة النوعيددة بالجامعددة بقيمددة تقديريددة حددوالى  (10

 م بجامعة كفر الشيخ2011مليون جنية عام 60

مليدون 65باب  بالجامعدة بقيمدة تقديريدة حدوالى تصميم و االشراف على تنفيذ مشدروع مبندى ندزل الشد (11

 م بجامعة كفر الشيخ2011جنية عام 

تصميم و االشراف علدى تنفيدذ مشدروع مبندى مقدر جامعدة كفدر الشديخ بالقداهرة بقيمدة تقديريدة حدوالى  (12

 م بجامعة كفر الشيخ2010مليون جنية عام 2

م بجامعدة 2011مليدون جنيدة عدام 35تصميم مشروع االستاد الرياضى بالجامعة بقيمة تقديرية حوالى  (13

 كفر الشيخ

م بجامعدة كفدر 2011مليون جنية عام 30بقيمة تقديرية حوالى حمام السباحة المغطى تصميم مشروع  (14

 الشيخ

م بجامعدة كفدر 2011مليدون جنيدة عدام 30تصميم مشروع مبنى الصالة المغطاة بقيمة تقديرية حدوالى  (15

 الشيخ

 م بجامعة طنطا 2000مليون جنية عام 30تقديرية حوالى تصميم مبنى المسرح الرئيسى بقيمة  (16

 م بجامعة طنطا 2000مليون جنية عام 18تصميم مبنى ادارى لكلية التجارة بقيمة تقديرية حوالى  (17

م بجامعدة 1996مليون جنيدة عدام 12تصميم مبنى ورش كلية الهندسة الكهربية بقيمة تقديرية حوالى  (18

 طنطا 

مليددار 5ريددة جددوادن فددايا السددياحية بالغردقددة بقيمددة تقديريددة حددوالى )قتصددميم واالشددراف علددى تنفيددذ  (19

 م 1996جنية ( لسنة 

 العديد من العمارات و الفيالت .تصميم واالشراف على تنفيذ  (20

 

   الجوائز:
 م 1998الحصول على الجائزة االولى فى مسابقة تصميم المتحا االقليمى لمدينة بنى سويا  (1

مسدابقة تطدوير مبندى نقابدة المهندسدين باالسدكندرية علدى الكدرني   الحصول على الجدائزة االولدى فدى (2

 م .1999لسنة 

 م .1998مى لمدينة المنصورة لسنة الحصول على الجائزة اللانية فى مسابقة تصميم المتحا االقلي (3

 


