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المؤهالت الع مية
 بكددنلوريوا الدندسددة المعمنريددة -ك يددة الدندسددة -جنمعددة عدديشمس (– )8711التددير جيد جداً والمشروع إمتينز.
 منجستير في الدندسة المعمنريدة -ك يدة الدندسدة -جنمعدة عديشمس (.)8772
 الدكتوراه في الدندسة المعمنرية -ك ية الدندسة -جنمعة عيشمس (.)2006
 -استنذ مسنعد الدندسة المعمنرية البيئية .2001

الوظيفة الحنلية
 مدير وحدة الدعم الفني وتنمية الددرات – صندوق تطوير المننطقالعشوائية – رئنسة مج س الوزراء منذ  -2007حتى اآلن .وقد
شنرك في إعداد الخطة الدومية لتطوير المننطق العشوائية غير
اآلمنة والخطة الدومية لتطوير األسواق العشوائية و كذلك إعداد
الخطط التنفيذية لتطوير أكمر م  60منطدة عشوائية وكذلك تنفيذ
أعمنل التطوير بنلمشنركة لعدة مننطق عشوائية م أهمدن منطدة
أبوقتندة ببوالق الدكرور وعزبة أبوحشيش بحي حدائق الدبة و
مشروع تطوير منطدة منسبيرو.

الخبرات المدنية السنبدة
-

-

-

-

المنسق العنم لمشروع التعنون بي م ر وألمنرين في مجنل
تخطيط و تنمية المجتمعنت العمرارية في ال حراء والذي يددف
إلى التنمية المستدامة ل حراء بنستخدام الموارد الطبيعية
العمنرة البيئية وتكنولوجين البننء المتوافدة بيئين و كذلك استخدام
الطنقنت المتجددة وذلك في الفترة م عنم 8778حتي عنم2002
ولدد حدق المشروع رتنئج ع مية بنهرة ممن رشحه لجنئزة األغن
خنن في العمنرة. 8771
منسق مشروع ( م الريف إلي المدينة – يكتشف الشبنب ف
العمنرة في أقنليمدم) بنلتنسيق مع المركز المدنفي الفررسي
ووزارة السينحة ومفوضية اإلتحند األوروبي بنلدنهرة روفمبر .2008
استنذ زائر بأكنديمية طيبة المتكنم ة – بدسم الدندسة المعمنرية
ك ية الدندسة .2006اإلعداد الفني والرؤية الع مية لفي م تسجي ي ع شيخ
المعمنريي حس فتحي بنلتعنون مع قننة النيل ل بحث الع مي
.2000
أستنذ زائر بمعنمل سنردين الدومية بوالية ريو ميكسيكو  -الوالينت
المتحدة األمريكية .2002
إستشنري مشروع تطوير المننطق العشوائية بمدنطعة سي فر
سيتي بوالية ريو ميكسيكو بنلوالينت المتحدة األمريكية.2006 ،
إستشنري ومدير مشروع تطوير العشوائينت بمنطدة أبو قتندة
ببوالق الدكرور مع وكنلة التعنون الفني األلمنرية والجمعية
الم رية لعمنرة األرض.2006،

-

-

استشنري مشروع أعندة تأهيل المدارا ومكنتب ال حة ومراكز
محو األمية بنلمننطق العشوائية بحي بوالق الدكرور بنلتعنون مع
وكنلة التعنون الفني األلمنرية والجمعية الم رية لعمنرة
األرض.2009،
المستشنر الفني لرئيس الجدنز الدومي ل تنسيق الحضنري –
وزارة المدنفة . 2001-2006
عضو ال جنة الفنية لتطوير العشوائينت بنلجدنز الدومي ل تنسيق
الحضنري بوزارة المدنفة .2001-2006
رئيس ال جنة المنظمة ل مسنبدة العنلمية لتطوير منطدة مم ث
منسبيرو بنلدنهرة .2082-2080

االبتكنرات الع مية
-

تطوير وابتكنر بررنمج حنسب ألي جديد لتدييم اعتبنرات الطنقة
والبيئة في المشروعنت.
تطوير طريدة بننء جديدة لبننء الدبب والدبنب .
تطوير بعض أرظمة اإلضنءة الطبيعية كمدخل لترشيد الطنقة في
المبنري.
تطوير بعض األرظمة الحديمة لتبريد وتسخي المبنري (رظنم
التدوية األرضي).

المشروعنت

 الت ميم واإلشراف ع ى تنفيذ مشروع مدينة أرشنص الع مية . الت ميم واإلشراف ع ى تنفيذ العديد م المبنري اإلدارية والبحميةوالتع يمية والسكنية وم أهمدن مبنى الديئة العربية ل طنقة الذرية
بتورس.
 مشروع تطوير المننطق العشوائية بأبو قتندة بحي بوالق الدكروروعزبة أبو حشيش بحي حدائق الدبة.
 مشروع تطوير المننطق العشوائية بمدنطعة سي فر سيتي بواليةريو ميكسيكو بنلوالينت المتحدة األمريكية .

مبنى الديئة العربية ل طنقة الذرية – تورس

مبنى مركز بحوث زراعة ال حراء – أرشنص

المننطق العشوائية بمدنطعة سي فر سيتي
والية ريو ميكسيكو – الوالينت المتحدة األمريكية

مشروع تطوير المننطق العشوائية بمدنطعة سي فر سيتي –
والية ريو ميكسيكو – الوالينت المتحدة األمريكية

مشروع تطوير منطدة أبوقتندة العشوائية بحي بوالق الدكرور
بمحنفظة الجيزة

مشروع تطوير منطدة أبوقتندة العشوائية بحي بوالق الدكرور

مشروع تطوير منطدة عزبة خير هللا – الدنهرة

مشروع تطوير منطدة مم ث منسبيرو – الدنهرة

مشروع تحين م ر لسكنن المننطق المدددة ل حينة –
الدنهرة

المشروع الدومي – م ر بال عشش خالل ثالثة أعوام

الخبرات واألرشطة والمشروعنت الدومية في مجنل
تطوير المننطق العشوائية
-

-

-

-

إعداد واإلشراف على تنفيذ الخطة القوميةة لططةو ر
المناطق العشوائية غير اآلمنة.
إعداد واإلشراف على تنفيذ الخطة القوميةة لططةو ر
األسواق العشوائية.
اإلشةةراف الفنةةل والةةدعي الفنةةل لططةةو ر المنةةاطق
العشوائية واألسواق العشةوائية جمميةم مفااتةا
الممهور ة.
إعةةداد واإلشةةراف علةةى تنفيةةذ المشةةرو القةةومل
إلزالة المناطق العشوائية المهددة للفياة.
إعةةداد واإلشةةراف علةةى تنفيةةذ مشةةرو "مصةةر ج ة
عشش خ ل ث ثة أعوام"
إعةةداد الدراسةةا الفنيةةة واإلشةةراف الفنةةل علةةى
مشرو المخطط االسطراتيمل العام لططو ر منطقة
منشية ناصر.
رئيس اللمنةة المنتمةة للمبةاجقة الدوليةة لططةو ر
منطقة مثلث ماسبيرو.
المشةةرو القةةومل لططةةو ر المنةةاطق العشةةوائية
المهددة للفياة الممول من "صندوق تفيا مصر".
المشةةةرو القةةةومل لططةةةو ر عةةةدد  44منطقةةةة
عشوائية غير مخططة جالقاهرة والميزة ومن أهمها
منطقة عزجة أجو حشيش جفل حدائق القبة.
المشرو القومل لططو ر األسواق العشوائية ونقل
الباعةةة المةةائلين جوسةةط مد نةةة القةةاهرة والميةةزة
وأسوان واالسماعيلية وتشمل:

o
o
o
o

سوق الزاو ة الفمراء الفضةار لنقةل الباعةة
المائلين من منطقة وسط القاهرة.
سوق الكونيبة جفل العمرانية جالميزة.
سوق الممعة جاإلسماعيلية.
سوق شار الميش جأسوان.

الجوائز والتددير المح ي والدولي
-

-

جنئزة الدولة التشجيعية في الع وم الدندسية – وزارة الدولة
ل بحث الع مي والتع يم العنلي -م ر.2001 -
الترشيح لجنئزة األغن خنن في العمنرة،جنيف ،سويسرا.8771،
جنئزة تشجيعية م وزارة اإلسكنن والمرافق ع ت ميم وتخطيط
مدينة توشكي الجديدة.8777،
جنئزة الدولة لإلبداع الفني في العمنرة البيئية م وزارة
المدنفة.2000،

االشتراك في األرشطة المدنية
 عضو لجنن اختينر جنئزة األغن خنن العنلمية في العمنرة. مدندا استشنري مسجل بندنبة المدندسي الم رية في مجنلت ميم المبنري التع يمية.
 خبير تحكيم بنتحند المنظمنت الدندسية في الدول اإلسالمية. عضو لجنة تحكيم مسنبدة " م ر أجمل هكذا" والتي رظمدن جدنزالتنسيق الحضنري ومج ة البيت وجريدة األهرام.
 عضو لجنة تحكيم المسنبدة الدولية لت ميم مبنى اجتمنعيوثدنفي بعزبة أبو قرن.
 عضو لجنة تحكيم مسنبدة زيزرين" شبنب برة ال ندوق". رئيس ال جنة المنظمة ل مسنبدة العنلمية لتطوير منطدة مم ثمنسبيرو.
 رشر عدد  28بحث ع مي وتطبيدي في المؤتمرات المح يةوالدولية والنشرات و المجالت الع مية المح ية والدولية.

