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الشهادات الدراسٌة :
 ماٌو 6995م  :بكالورٌوس فً الهندسةة المعمارٌةة – كلٌةة الهندسةة – المطرٌةة – جامعةة حلةوانبتقدٌر عام جٌد جداً ومشروع التخرج بتقدٌر امتٌاز
 أغسطس  : 1006ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌةة – كلٌةة الهندسةة – المطرٌةة – جامعةة حلةوانبعنوان  :منهجٌة التصمٌم المعمارى ودوره فً االرتقاء بالتعلٌم المعماري
The Curriculum of Architectural Design and its Role in the Improvement of
Architectural Education

 مااارس  : 1002دكتةةوراه فةةً الهندسةةة المعمارٌةةة – كلٌةةة الهندسةةة – المطرٌةةة – جامعةةة حلةةوانبعنوان :منهجٌة التصمٌم المعمارى و العمارة المستقبلٌة
The Curriculum of Architectural Design and The Future Architecture

التدرج الوظٌفى األكادٌمً:
 ٌناٌر – 6992أغسطس  : 1006معٌاد بسسام الهندساة المعمارٌاة – كلٌاة الهندساة – المطرٌاة –جامعة حلوان.
 اغسااطس – 1006أبرٌ ا  :1002ماادرس مساااعد بسساام الهندسااة المعمارٌااة – كلٌااة الهندسااة –المطرٌة – جامعة حلوان.
 ابرٌ  1002حتى تارٌخه :مدرس بسسم الهندسة المعمارٌة – كلٌاة الهندساة – المطرٌاة– جامعاةحلوان.
 1002حتى  1066مدرس بسسم الهندسة المعمارٌة والتصمٌم البٌئى –كلٌة الهندسة والتكنولوجٌااالكادٌمٌاة العربٌااة للعلااوم والتكنولوجٌاا والنسا البحاار – الساااةرة –الفترة الدراسٌة  (– 2انتداب)
  1002حتى  : 1060مدرس بسسم الهندسة المعمارٌة  -المعهد العالى للهندسة والتكنولوجٌاا –التجمع الخامس  -وزارة التعلٌم العالى – الساةرة الجدٌدة ( -انتداب )
  1060حتااى  : 1066ماادرس بسساام الهندسااة المعمارٌااة -المعهااد العااالى للهندسااة بالشاارو -وزارة التعلٌم العالى (انتداب )
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اللغـــــــــات :
اللغة
العربٌة
االنجلٌزٌة

درجة اإلجادة
ممتاز
جٌد

الشهادات
شهادة اجتٌاز اختبار التوٌفل من االمدٌست بدرجة
190
شهادة اجتٌاز اختبار التوٌفل من جامعة عٌن شمس
بدرجة900

مهارات الكمبٌوتر:
)AutoCAD. (2D
)Microsoft Office (Word, PowerPoint,..
Internet user
– ICDL Certificate – International Computer Driving License
)Syllabus Version 4.0 (2008

-

الدورات والحلسات الدراسٌة
 1002م  :دورة اعداد المعلم الجامعى – كلٌة التربٌة – جامعة حلوان
 1004م  :تنمٌاة مهااارات البحااع العلمااى – مركااز تنمٌااة قاادرات أعئااال ةٌئااة التاادرٌس و السٌااادات
بجامعة حلوان
 1005م  :مهارات التفكٌر– مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئة التدرٌس و السٌادات بجامعة حلوان
 1005م  :مهارات االتصا الفعا – مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئة التدرٌس و السٌاادات بجامعاة
حلوان
 1005م :مهارات العرض الفعاا – مركاز تنمٌاة قادرات أعئاال ةٌئاة التادرٌس و السٌاادات بجامعاة
حلوان
 1002م :استخدام التكنولوجٌا فى التدرٌس– مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئاة التادرٌس و السٌاادات
بجامعة حلوان.
 1002م :توكٌد الجودة واالعتماد – مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئة التادرٌس و السٌاادات بجامعاة
حلوان.
 1002م :النشر العلمى  -مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئة التدرٌس و السٌادات بجامعة حلوان.
 1002م:نشر ثسافة الجاودة باٌن أعئاال ةٌئاة التادرٌس بكلٌاات جامعاة حلاوان – وحادة التادرٌب –
مركز ئمان الجودة – جامعة حلوان .
 1002م :تنظٌم المؤتمرات العلمٌة – مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئة التدرٌس و السٌادات بجامعة
حلوان.
 1002م :سلوكٌات المهنة – مركز تنمٌة قدرات أعئال ةٌئة التدرٌس و السٌادات بجامعة حلوان.
 1002م :ادارة الوقاات واالجتماعااات – مركااز تنمٌااة قاادرات أعئااال ةٌئااة التاادرٌس و السٌاااادات
بجامعة حلوان.
: 1009/1/12 -1002/66/12دورة تدرٌبٌاااة فاااى تصااامٌم المحتاااو االلكتروناااى On Line
 Trainingوقد اعد الدورة ونفذةا أ.د  /محمد فؤاد عبد المنعم احمد – استشار التعلٌم
االلكترونى ،من خال كلٌة الهندسة بالمطرٌة باالتفا مع مشروع TEMPUS 3314
: 1060/61/65 -1060/61/64دورة تدرٌبٌاااة فاااى " ناااواتل الاااتعلم وخااارائط المااانهل "– مركاااز
ئمان الجودة – جامعة حلوان .
: 1066/1/5 -1066/1/1دورة تدرٌبٌااة فااى " نااواتل الااتعلم وخاارائط الماانهل – تعلااٌم عااالى "–
الهئٌة السومٌة لئمان جودة لتعلٌم واإلعتماد .
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المواد التى قمت بالمشاركة فً التدرٌس بها:
 :للفرقة األولى والثانٌة والثالثة والرابعة
 التصمٌم المعماري :للفرقة الثانٌة.
 نظرٌات العمارة :للفرقة الثانٌة والثالثة والرابعة .
 التصمٌمات التنفٌذٌة :للفرقة االولى والثانٌة .
 االنشال المعمار :للفرقة الرابعة .
 مشر وع التخرج :للفرقة الثالثة.
 تخطٌط المدن التخطٌط العمرانى واالقلٌمى  :للفرقة الرابعة . التصمٌم المعماري والتنسٌ الحئر :الفترة الدراسٌة 2االبحاع والمؤتمرات :
المتوساااطة
  : 1060/66/ 14 -12بحاااع باااالمؤتمر االو فاااى االساااتدامة والمساااتسب -ال ُمااادنّ
المستسبلٌة :رسالة إلى األجٌا ِ المستسبلٌ ِة – الجامعة البرٌطانٌة فى مصر بعنوان :
""Smart materials- Toward a new architectureThe first international on sustainability and future-future intermediate
cities: a message to future generations-the British university in EgyptCairo 23-25 November 2010

االنشطة التً تتعل بالعملٌة التعلٌمٌة و نظم إدارة الجودة وخدمة المجتمع:
 عئو لجنة الخرٌجٌن بوحدة ئمان الجودة – كلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان اعداد الجدو الدراسى الخاص بسسم الهندسة المعمارٌاة بكلٌاة الهندساة  -المطرٌاة  -جامعاةحلوان بالفص الدراسى االو والفص الدراساى الثاانى  ،العاام الدراساى الجاامعى - 1002
 1009م
 اعداد الجدو الدراسى الخاص بسسم الهندسة المعمارٌاة بكلٌاة الهندساة  -المطرٌاة  -جامعاةحلوان بالفص الدراسى الثانى  ،العام الدراسى الجامعى  1060 - 1009م
 اعداد الجدو الدراسى الخاص بسسم الهندسة المعمارٌاة بكلٌاة الهندساة  -المطرٌاة  -جامعاةحلوان بالفص الدراسى االو والفص الدراساى الثاانى  ،العاام الدراساى الجاامعى - 1060
 1066م
  1002-1005م عئو لجنة اعما كنترو امتحانات فرقة بكالورٌوس الهندسة المعمارٌة  1002-1002م عئاااو لجناااة اعماااا كنتااارو امتحاناااات الفرقاااة االولاااى بسسااام الهندساااةالمعمارٌة – كلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان
  1009-1002م رئاااٌس لجناااة اعماااا كنتااارو امتحاناااات الفرقاااة االولاااى بسسااام الهندساااةالمعمارٌة – كلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان
  1060-1009م عئاااو لجناااة اعماااا كنتااارو امتحاناااات الفرقاااة الثالثاااة بسسااام الهندساااةالمعمارٌة – كلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان
 عئااو فااى فرٌ ا العم ا الخاااص بالهاادف الثااانى /تحسٌ ا فاعلٌااة تعلٌمٌااة ٌاادعمها التسٌااٌمالمستمر على مستو البكالورٌوس والدراسات العلٌا للتأةٌ لالعتمااد  ،المخارج رقام 3-1
" خطة للتادرٌب المٌادانى لجمٌاع البارامل التعلٌمٌاة " فاى اطاار مشاروع الجاودة CIQAP
وذلك فى الفترة من  1009/4/15الى  1060 / 3/60م
  1066-1060م عئاااو لجناااة اعماااا كنتااارو امتحاناااات الفرقاااة الثانٌاااة بسسااام الهندساااةالمعمارٌة – كلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان
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 تم انتخابى عئو لجنة االشراف على انتخاباات السٌاادات الجامعٌاة للعاام  1061 – 1066مبكلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان
المشاركة فى االشراف على رسائ علمٌة :
  " : 1002عماارة المراكااز االساالمٌة – دراسااة مسارناة السااس ومحاددات التصاامٌم "  ،رسااالةماجسااتٌر  ،مٌ /اساامٌن طلعاات اسااماعٌ – قساام الهندسااة المعمارٌااة – كلٌااة الهندسااة –
المطرٌة – جامعة حلوان (تم مناقشتها  1066-2-2م)
  " : 1002توظٌف المجسمات المادٌة فى تنمٌة االبداع المعماري للعملٌة التعلٌمٌة "  ،رساالةماجستٌر  ،م /عمرو محمد ٌحًٌ المشد – قسم الهندسة المعمارٌاة – كلٌاة الهندساة –
المطرٌة – جامعة حلوان ( تم مناقشتها  1060-1-14م )
  " : 1002كفالة تطبٌ تسنٌة المعلوماات فاً العماارة و دورةاا فاً المباانً الذكٌاة "  ،رساالةماجستٌر  ،م /سٌف الدٌن فارو عبد العظٌم المتاٌم – قسام الهندساة المعمارٌاة – كلٌاة
الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان (تم مناقشتها  1060-61-66م)
  " : 1060تطبٌ وثٌسة معاٌٌر الجودة لمبانى مدارس التعلٌم االساسً – دراسة حالة منطستاىشاابرا والتجمااع الخااامس "  ،رسااالة ماجسااتٌر  ،م /اساامال عماار فااؤاد – قساام الهندسااة
المعمارٌة – كلٌة الهندسة – المطرٌة – جامعة حلوان ( لم ٌتم مناقشتها بعد )
  " : 1066التكنولوجٌا الحدٌثة للبولٌمرات فاى مجاا البناال وتأثٌرةاا علاى العماارة "  ،رساالةماجستٌر  ،م /اٌمان ابراةٌم عبد الحمٌد – قسام الهندساة المعمارٌاة – كلٌاة الهندساة –
المطرٌة – جامعة حلوان ( لم ٌتم مناقشتها بعد )
عئوٌة المنظمات والجمعٌات :
 عئوٌة نسابة المهندسٌن  :رقم عئوٌة  62/ 2553بتارٌخ 6995/61/13 عئااو مشااارك بجمعٌااة المهندسااٌن المعمااارٌٌن السساام المصاار المؤسااس لالتحاااد الاادولىللمعمارٌٌن  UIAبرقم عئوٌة . 99/95/1/639

-4-

