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 دراسة  حليليلة  ححلدلةد "    9191، كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  ةا   ماجستير الهندسة المعماريةة

 ."فى مصر احلكومي اإلسكانمواقع  فيوظلف  احفراغ احسكنى 

  ةةا     ،بالنةةدا -كليةةة العمةةار  -سةةيليايا التونالاجيةةةجامعةةة مةة   ،التخطةةيا العمرا ةة  دكتةةاراف  ةة 

 " . المدن التاريخية   التطاير واالرتقاء  " بعناان،  9111

   0222حصل  ل  درجة أستاذ مسا د  ا  . 

   0222حصل  ل  درجة أستاذ     ا . 

    0222حاصل  ل  جائا  الجامعة التشجيعية    العلا   ا . 

  المنيةا  ةمن خالل االتفاقية الثالثيةة يةين مام ة:    مهمات ورحالت  لمية خارج وداخل الاط   شارك

ومام ةةة سا ةةل ينلماويةةا ومام ةةة رماةةل ياةة الا لي وةةارل ال يمةةئ والمبامةةة مةةن  ي ةةة ال وةةارل ال يمةةئ 

DAAD. 

  وا ةد المخطةا المنسق العا  لمشروع ا داد المخطا االستراتيج  للقرى بمحا ظت  المنيةا و سةاجاج

 .االستراتيج  و المخطا التفصيل  لعدد م  القرى بمحا ظة المنيا

  منهاله عدة أبحاث علمية:  

- The Influencing Factors which Affect the Up-Grading of the Artistic Sense and Buity 

Awarness of the Egyptian Child. The 4th Conference (Globalization and Fine Arts 

Education), Faculty of Fine Arts, Cairo, Egypt, April 2003. 
- The Importancy of the Social Side as Effective Factors Influencing the Sucsses of the 

Up-Grading Projects, Lessons from Berlin City Experiment. The Arabic Regional 

Conference (Inhancement Life Sercumstances through Sustainable Regional Development.) 

Ministry of Housing, Cairo, Egypt, December 2003. 

-  The Local Architectural Personality Confelect during the Present Thinkings Chalenges. 

The Engineering Research Magazine, Faculty of Engineering, Mataria, Helwan University, 
No 95, October 2004. 

- Forming the Arabian City between the Local Personality and the International 
Influences. The International Conference (No 8), Elazhar University, Cairo, December 2004.  

- Developing the Local Societies in the Old Arabian Cities Concerning Reuse the 

Historical Buildings. The 3rd Minia International Conference for Advanced Trends in 
Engineering, April 2005 (Micate’ 2005) Minia University  – Minia  – Egypt. 

- Housing Rehabilitation in the Historical Cairo. Developing El Darb Elahmar District 

during Elazhar Park Project. The 3rd Minia International Conference for Advanced Trends 
in Engineering. April 2005  ( Micate’ 2005  ) Minia University  – Minia  – Egypt 

 العجم  مهند محمد محمد حسني   / األستاذ الدكتار     

 أستاذ التخطيا العمرا  
  5002أستاذ منذ عام  

  متزوج  -.  الجيزة  -م 3690أغسطس  13مواليد . 

 ELAGAMI 5@YAHOO.COM  

 10228838332  -ت 

  بتقةدير   ،كلية الهندسةة جامعةة المنيةا ،الهندسة المعمارية سبكالوريو
 .م3691عام  ،جيد جد
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  حطةولر ميفةا احهةوا   "   9199، كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  ةا   ماجستير الهندسةة المعماريةة

 . " بهدا إعادة اسحخدامه في احعمارة احمصرل  احمعاصرة
     جامعة شتاتجارت بألما يا معباالشتراك  م  كلية الهندسة جامعة المنيا ،العمار  البيئيةدكتاراف 

معالجة التهاية الطبيعية لنماذج اإلسوان النمطة  بالمةدن الجديةد  المصةرية  "  بعناان 9111 ا  
 . "باستخدا  التقييم العددي 

   م  كلية الهندسة جامعة المنيا0222حصل  ل  درجة أستاذ مسا د  ا   . 

   م  كلية الهندسة جامعة المنيا0222حصل  ل  درجة أستاذ  ا   . 

  إلة   0222/  21/  9جامعة المنيا  ة  الفتةر  مة  – مل رئيسا لقسم العمار  بولية الفنان الجميلة

12 /29 /0229   . 

  يعمل أستاذا للتصميم البيئ  بالعديد م  الجامعات والمعاجد الخاصة منهةا الجامعةة األمريويةة ومعهةد

 . مايا ومعهد العاشر 92

  استشاري معماري و مرا   ودراسةات بيئيةة لوةل مة  جهةاح البحةار والدراسةات، وجيئةة التخطةيا

العمرا ةة  بةةاحار  اإلسةةوان، ومركةةا بحةةار البنةةاء والعديةةد مةة  الهيئةةات وجمعيةةات اإلسةةوان والبنةةاء 

 OUDA, Habitat))التعاو ية، أيضا استشاري للعديد م  الهيئات الدولية والتابعة لألمم المتحةد  

 .وخبير للعديد م  بيات الخبر  والمواتب االستشارية الخاصة الهندسية

   منهاحه عدة أبلاث عيمل: 
- Respecting the environmental aspects during the process of architecture design, an 

applicable model for designing a housing plot in the new cities. Al - AZHAR 

Engineering th International Conference AEIC. 

- Adequate building form for the environmental Arid zones conditions, bulletin of the 

faculty of engineering, MINIA University, vol.22 no.1 – July 2003. 

- Environmental considerate factors for identifying the site of NAGA HAMADY New 

city, proceeding of the fourth CRED conference faculty of engineering – SHEBIN El-KOM 

rural development center, 15-17 September 2003. 

- Climate Responsive Design Strategies in Egypt, bulletin of the faculty of engineering, 

MINIA University vol.23 no.1 April 2004. 

- Hybrid Ventilation for Non-Domestic Buildings, Military technical college – fifth 

international conference on civil & Arch. Engineering, 23-25 Nov. 2004 – Cairo. 

- Environmental Construction Technology High performance office Buildings Façade 

solutions, Military technical college – fifth international conference on civil & Arch. 

Engineering, 23-25 Nov. 2004 – Cairo.  

  
 
 

 خالد سليم محمد فجال/ األستاذ الدكتور

 أستاذ العمار  والتصميم البيئ 
  5002أستاذ منذ عام  

  متزوج  -الدقهلية   -م 3690سبتمبر  31مواليد 
 KHALED_FAGGAL@HOTMAIL 

 10228022133  -ت 
  ربتقدي  ،كلية الهندسة جامعة المنيا ،الهندسة المعمارية سبكالوريو 

 .م3691عام  ،جدا دجي
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    إموا ية اإلستفاد  م  أسس " 9191ماجستير الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة المنيا  ا
 ".المسو  اإلسالم     المسو  المصرى الحديثتصميم 

  دكتاراف    التصميم العمرا ة  مة  جامعةة المنيةا باإلشةتراك مةع جامعةة(TA&M )  األمريويةة  ةا

 Urban Growth Management Policy for Sustainable Development in " بعنوان 9112

Egypt : A case Study of Upper Egypt"  

   م  كلية الهندسة جامعة المنيا0220حصل  ل  درجة أستاذ مسا د     ا   . 

   م  كلية الهندسة جامعة المنيا0229حصل  ل  درجة أستاذ     ا  . 

   شارك    مسابقة تصةميم مسةار مسةتقل لطةاام المعةاكي  وكبةار السة  بصةح  المسةجد الحةرا  مة

 .كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك  بد العايا  السعادية –خالل مجما ة  مل كسم العمار  

  مل رئيسا لفريق العمل والمخطا العمرا   لمشروع التخطةيا اإلسةتراتيج  لقةرى الاحةد  المحليةة 

م  خالل التعاون بي  جيئة التخطيا العمرا   ، وجامعة ) محا ظة المنيا  -مركا سمالاط  -بشاشة 

 (.المنيا 

 شةةرام  لةة  تنفيةةد العديةةد مةة  المشةةرو ات المعماريةةة والتخطيطيةةة الحواميةةة كةةا  بالتصةةميم واإل

 . والخاصة

 ضا لجنة تأسيس وإ شاء وحد  إدار  المخاطر بولية تصاميم البيئة جامعة الملك  بد العايا . 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

 موارئ ال خطيط األلك ل مى لي نمية الما بامة فى مصر -

 جية ف الة لي نمية الرلفية فى ص يب مصرتحضر الرلف سإ  راتي -

 مصر –راا ة حالة مبلنة المنيا ) إ  راتيجيات ال نمية ال مراوية ليمناطل الحضرلة الفقيرة فى البول النامية  -

 ال نمية ال مراوية لألقاليم الصحراولة فى مصر سإ  راتيجية ف الة فى إتزان النال الحضرى -

 (راا ة حالة القا رة الفاطمية ) ال راثى فى المبلنة ال ريية المالءمة ال ظيفية لي مران  -

 –راا ة حالة مبلنة القا رة الكورى ) راا ة تحيييية ان المناطل ال ا ائية يالمبن الكورى فى البول النامية  -

 (منطقة غرب الجيزة 

 (مبن ال مه القويى راا ة حالة ) ال  امل المحبرة ألوماط النم  وال اكيل ال مراوى ليمبلنة المصرلة  -

 ال نمية الما بامة وال خطيط الوي ى ليمج م ات الزاااية فى الصحااى المصرلة -

 إشكالية ال والن فى أوماط النايج ال مراوى ليمبلنة المصرلة -

 تباخل ال مران الحضرى والرلفى فى إطاا إ  راتيجية ال نمية ال مراوية الم  اصية -

تقييم ال جرية يمنطقة )  ال رية سن ي ب تيقائى لإلاماا يالمناطل الجويية المحف اة تحت( المااسن ) األح اش  -

 (الجما يرلة الييوية  –غرلان 

 .تنمية المج م ات المحيية يالمبن ال ريية القبلمة من خالل إاارة ت ظيف المواوى ال راثية -

 

  محمد إسما يل  بد اللطيف  بد الرحم / األستاذ الدكتار 

 أستاذ التصميم العمرا   
   م5009أستاذ منذ عام. 

   متزوج -.   سوهاج –م 3690ديسمبر  2مواليد . 

  عةام ، كلية الهندسة جامعةة المنيةا ،الهندسة المعمارية سبكالوريو
 .م3691
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 العمرا ة  دراسةة التوةاي  "  9199، كلية الهندسة جامعة المنيةا  ةا   ماجستير الهندسة المعمارية
 ".المالئم للمااكع السونية    المناطق الصحراوية الجا ة بجمهارية مصر العربية

  0222، دكتةاراف  ة  التخطةيا العمرا ة ،Sheffield Hallam Univ., UK.: "Technology 

and Future Urban Change in Egypt: Implications for Developing Countries"  

  9110، العمرا ة دكتةاراف  ة  التخطةيا ، "Desert Development Policies and Strategies: 

The Case of The Egyptian Western Desert", Under the joint-supervision system 

between Minia University and Texas A&M University, USA. 

 حه عدة أبلاث عيمل  منها : 
Urban Primacy in Egypt: From Colonisation to Globalisation - ، المةةمتمر الم مةةااد الةةبولئ

 .2212إيرلل  11-13 قضالا م اصرة، سيية الهنب ة، مام ة أ ي ط،: الثامن، ال مااة وال مران

مجيةة ال ية ا الهنب ةية، ، تحليةل  قةدي وتصةار مقتةرب: ممر التنمية والتعميةر المقتةرب بصةحراء مصةر الةربيةة -

 2211مام ة أ ي ط،  و مور سيية الهنب ة، 

- Impacts of Rapid Urbanisation in the Arab World: the Case of Dammam Metropolitan 

Area, Saudi Arabia ،5th Int'l Conference on Built Environment in Developing Countries 

(ICBEDC 2011), 6-7 December 2011, Universiti Sains Malaysia 

- Urban Concentration: A Characterising Feature of Urban Change in Egypt ،5th Int'l 

Conference on Built Environment in Developing Countries (ICBEDC 2011), 6-7 December 
2011, Universiti Sains Malaysia 

 حه عدة كحب منها : 
 21231/2211: ال رقيم البولئ، ية وتصار مقتربدراسة تحليلية  قد –ممر التنمية والتعمير  -

 .دراسةةة تحليليةةة مقار ةةة-حالةةة صةةحراء مصةةر الةربيةةة: سياسةةات وإسةةتراتيجيات تنميةةة الصةةحاري المصةةرية -

  3-2472-17-799: ال رقيم البولئ
 1-2473-17-799: ال رقيم البولئ، أسس و ظريات التخطيا العمرا   -

   عام  تنمية الصحاري المصريةحاصل على جائزة المجالس القومية المتخصصة  في مسابقة
4991 

 شارك في إعداد احعدلد من احمشارلع احعمرانل  منها: 
 .الهيول  العا  للمنطقة الشركية بالمملوة العربية السعاديةالمخطا  استشاري ا داد -

 .الدما  ومحا ظت  القطبف ورأس تنار ، السعاديةات المحلية لمدن حاضر  المخطط استشاري ا داد -

 .العا  لحديقة التونالاجيا بمدينة الدما  بالمملوة العربية السعاديةالمخطا  استشاري ا داد -

 .استشاري ا داد المخططات العامة للعديد م  المناطق الصنا ية بالمملوة العربية السعادية -

 .قرى المصرية بمحا ظات المنيا وساجاجلبعض الالمخطا اإلستراتيج  العا   استشاري -

  

 
 

  نتر  بد العال أبا كري /األستاذ الدكتار

 أستاذ التخطيا العمرا  

  م5031أستاذ منذ عام. 

  متزوج – .م 3690يوليو  52مواليد 

 antarkorin@yahoo.com  

 10220209128  -ت 

  بتقةدير   ،كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا ،الهندسةة المعماريةة سبكالوريو
 .م3691عام  ،جيد جدا
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 العاامةل المةرةر  "بعناان   ، 9199 ا   ،كلية الهندسة جامعة األحجر ،التخطيا العمـرا   ماجستير
 ". ل  تصميم وتخطيا الفراغات الخارجية  ل  مستاي المجاور  السونية

     إطار بر امج لإلشـــــرام المشةترك لوليةة الهندسةة،  - تصميم المعماري والعمرا  الدكتاراف    

 :بعناان ، 9112 ا   ،جامعة المنيا مع جامعـــــة بنسلفا ـــيا بالااليـــــات المتحــــد  األمريويـــة

 ". التفا ل بي  السلاك اال سا   والفراغات الخارجية" 

  ندسة جامعة المنيا  م  كلية اله0222 ل  درجة أستاذ مسا د     ا  حصل . 

 الموتـــب اإلستشـــارى للتخطيــا والعمــــــار   مل ب" C. O. P. A." 

 االشتراك    دراسةة للهيئةة العامةة للتخطةيا العمرا ة  تحةف إشةرام جيئةة األمةم المتحةد  لتنميةة كا  ب

 .. جناب الاادى كخبير    التصميم العمرا   وسلاكيات  العمران

  ةالتابعةة لمركةا مةاغة" ميا ةة الاكةف"االستراتيج  للقرى التابعة للاحد  المحلية كا  بعمل التخطيا 

 . بمحا ظة المنيا –( كرية 99 دد )

  األولى ل صيم موونةى سييةة األ ةنان وسييةة الطةي الويطةرى الجائزة )حصل  ل  العديد م  الجاائا منها

وسيية ال مرلض يحام ة المنص ؤة والجائزة الثاوية ل صةميم سييةة األراب يجام ةة المنصة اة ، والجةائزة 

فةى ماةايقة مك وةة القرلةة صةنبو    قبلرلةةالالثالثة ل صةميم وةارى وقايةة المهنب ةين يةني  الفةبا، والجةائزة 

ومائزة أحان يحث ايمى مقبا فى وبوة ال نمية ال مراويةة فةى المنةاطل ، ي زااة الثقافـــة ال نمية الثقافية

 (.الصحراولة وماكالت الوناء فيها

 له  د  أبحار  لمية منها : 

راا ةة  ةيك ل مية ألحةةب  -تةنثير الةنمط ال خطيطةى ليطةةر  فةى األحياءالاة وية ايةةى الا ــةـ ا ي و يــةـة الفراغةةات  -

"  وحة  يي ــةـة أفضةل"المةمتمر القة مى الرايةل ليباا ةات والوحة ي الوي يـةـة . األحمريالقا رة لباباـىالمناطل فىحـــ

 .1774و فمور ،م هب الباا ات والوح ي الوي ية ، مام ــة ايـــن شمـــــس

 . build Inter 96المــمتمرالبولى الثالـث ليونةاء وال اةيب . المــبااس انب األطفـال اإلرااك الذ نى لص اة مواوى -

 .يكيية الهنب ـــة مام ـــة األ كنبالــة  -لبوا الهنب ة وح  يي ة أفضل  1771سما ألقى فى الممتمر البولى األول 

الممتمر البولى األول لبوا الهنب ةة وحة  يي ةة أفضةل . الحفاظ ايى اله لة الثقافيـة فى المناطــل ال راثية القبلمـــــة -

 . 1771،األ كنبالـة يكيية الهنب ة مام ـة -

المةمتمر الةبولى يالرلةا ، . الرم ع إلى ال اكيل ال مراوى الم ضاا ل حقيل ال نمية الم  اصية يال احةات المصةرلة -

2222 . 

واةرة األيحةاي ال يميةة،  نب ةة المطرلةة، حيةة ان، . إشةكالية اخة الا ال فضةيل الجمةالى يةين الم خصصةين وال امةةة -

2224. 

 .2224وارة األيحاي ال يمية،  نب ة المطرلة، حي ان، . ة الماامب يالقا رة ال االخيةالجمال ال  ويرى ل ماا  -

واةرة األيحةاي ال يميةة،  نب ةة المطرلةة، حية ان، . أزمة اله لة الم ماالة المحيية فى ظل تحبلات الفكر الم اصر -

2224. 

 
 

 الحسين   لــــ  محمـــد / األستاذ الدكتار

 أستاذ العمار  والتصميم البيئ 

  م5039منذ عام متفرغ أستاذ . 

  متزوج - .م3629فبراير  50من مواليد  . 

 Alhusseiny14@yahoo.com  

 10119922223  -ت 

  بتقةدير   ،الهندسة جامعةة أسةيوطكلية ، الهندسة المعمارية سبكالوريو
  .م3690عام  ،جدا دجي
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 العاامةل المحليةة "  بعنةاان   9199األحجر  ا   ، كلية الهندسة جامعة ماجستير الهندسة المعمارية
 . "إسوان ذوى الدخل المنخفض    مصر  المرةر   ل 

 المحةددات "   بعنةاان  9112العمرا ة  مة  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  ةا    دكتاراف    التخطةيا
 . "والسياسات التخطيطية إلسوان ذوى الدخل المنخفض    مصر 

   م  كلية الهندسة جامعة المنيا0229حصل  ل  درجة أستاذ مسا د     ا   . 

 9111دولة التشجيعية    العلا  الهندسية لعا  جائا  ال.  

  حةةائا  لةة  المرتبةةة األولةة   ةة  جةةائا  الشةةيك  بةةد   المبةةارك الصةةباب لإلبةةداع العلمةة  بةةي  الشةةباب

 . 9119العرب     مجال البيئة لعا  

   مهندس ورئيس مجما ة بالموتب االستشاري الهندس  للتخطيا والعمار(COPA )  9/9192م 

 .تاريخه   حت 9/9112، ومدير الدراسات المعمارية م   92/9119حت  

 الرئيس  للبنك المركاى المصرى بالقاجر   مقر الجديد للمبنكا  بعمل التصميم المعماري لل. 

    المنيا  ةإ داد المخطا االستراتيج  والتفصيل  لبعض كرى محا ظ شارك.  

  احتياجا بمحا ظة ساجاجكا  بإ داد المخططات التفصيلية للقرى األكثر. 

  تخطةيا وتصةميم مشةروع  -كطةاع المتةاحف بةالمجلس األ لة  ل ةةار)اشترك    الوثير مة  المسةابقات منهةا

  (.أكتابر 6إسوان متميا بمدينة 

   التخطةيا العةا  للمرحلةة الثا يةة لمدينةة العاشةر مة  رمضةان والتخطةيا التفصةيل  وتصةميم كا  بعمل

  .تصميم مبا   مركا الح  السون  السادس  2اخلية بها شبوات المرا ق العامة الد

 تخطيا أربعة مجاورات سونية بمدينة العاشر م  رمضان وتصميم  ماذج اإلسوان بهم. 

   شر  الشيك –التخطيا السياح  لمركا المنتاف شر  الشيك السياح.  

  ماةايقة المجمةل  ىفة األولةىالجةائزة ) منهةا ة  مسةابقات معماريةة وتخطيطيةة حصل  ل  العديد م  الجةاائا

مبلنةةة   –مونةةئ المطو ةةة الرئياةةية لجام ةةة األز ةةر   ، 1771اةةاا مبلنةةة وصةةر –( 2الفر ةةان )الم كامةةل األواةةطة 

تخطةةيط ال نميةةة الاةةياحية ، 1774مبلنةةة وصةةر  –مونةةئ الاةة  ن الهنب ةةية و الةة اش مام ةةة األز ةةر ،1774صةةر و

المقةر الجبلةب ، 1771ىيز ةراء الم ةار ىع إ ةكان طيوةة الم ةارماةرو، 1772 ةمال  / الاامية لمنطقة ايم الروا 

ى تخطةيط ال نميةة الاةياحية الاةامية لمن جةل المن ةزا شةرا الاةي  الاةياح، 1797يالقا رة  ىالمصر ىليونك المرسز

سييةةة الباا ةةات اإل ةةالمية و ال رييةةة ، 1797مبلنةةة وصةةر -سييةةة اليتةةات و ال رممةةة ينةةين مام ةةة األز ةةر ، 1797

  .(1797المنص اة  –مام ة األز ر ينات 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

الايا ةات ال خطيطيةة وال مراويةةة لية حكم فةى ال كيفةةة االق صةارلة يماةرواات ويةةرامج واتجا ةات تة فير اإل ةةكان  -

 .الحك مى المالئم لذوى الخل المنخفض فى مصر

الةباوس  –ال القة يين ال تيرات ال مراوية والاي سيات االم مااية من خالل تقييم أراء الوي ة الاكنية ي ب اإلشتال  -

ل ةة فير الماةةكن االق صةةارى لةةذوى الةةبخل ( الحكةة مى)الماةة فارة مةةن ال اةة ائيات يماةةرواات اإل ةةكان الاةة وى

 .المنخفض فى مصر

ية والجهةة ر الذاتيةةة وا ةة ثماا طاقةةات المج مةةل فةةى تةة فير الوي ةةة الةةباوس الماةة فارة مةةن تجةةااب الماةةااسة الاةة و -

 .الاكنية يورامج ومارواات إ كان ذوى البخل المنخفض فى مصر

 
 

 شريف حس   ل  اسما يل/ األستاذ الدكتار

 التخطيا العمرا  . أستاذ  

 م 5039منذ عام  تفرغاستاذ م. 

  م  3629اكتوبر  39مواليد  . 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوطالهندسة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م3690عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف
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   دراسةةات تحليليةةة للمعةةايير  " بعنةةاان 9199ماجسةةتير الهندسةةة المعماريةةة، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا  ةةا
 ."التخطيطية للخدمات الحضرية بالمدن المصرية

  مليةات االرتقةاء بخةدمات  " بعنةاان 9111الهنةد  ةا  -دكتاراف    التخطيا العمرا   واالكليمة   مة   يةادله 
 " تطبيق  ل  مدينة المنيا -الر اية الصحية    المناطق الحضرية بجمهارية مصر العربية

   0220حصل  ل  درجة أستاذ مسا د     ا   . 

  استشاري تخطيا مدن وكةري بالهيئةة و، 9111مند  ا  (  ع. .ج)المهندسي  استشاري تخطيا  مرا   بنقابة

 .9111مند  ا  (  ع. .ج)العامة للتخطيا العمرا   

 مضةرب أرح  –مخبةاحات ا ر جيةة  –رات ومصنع بالط وبةرد) مصا ع  1عمل التصميمات التنفيدية المتواملة لعدد كا  ب

 (.مصنع مالبس جاجا   –مصنع للمنتجات المعد ية  –مصنع أ الم دواج  ومركاات  –ةالجة لحفظ المااد الةدائية  –

  بالمنطقةة الصةنا ية بالمنيةا ومدينةة ( صنا ات متنا ة ) مصنع  11 مل الدراسات والتصميمات االبتدائية لعدد

 .اكتابر ومدينة السادات  6

   دان  122تخطيا ح  رجال األ مال بالتجمع العمرا   الجديد بالاادى األسياط   ل  مساحة . 

  ات التفصةيلية لعةدد إ ةداد المخططةو، كرية مصةرية 92اإلستراتيجية لعدد إ داد الدراسات المتنا ة والمخططات

المملوةةة العربيةةة  -جةةد إ ةةداد المخططةةات للمنطقةةة الصةةنا ية والمنطقةةة التقنيةةة الثا يةةة بو، كريةةة مصةةرية 20

 .السعادية

  رسةةائل ماجسةةتير،  1وجةةم االشةةرام العلمةة   لةة   ةةدد مةة  رسةةائل الماجسةةتير والةةدكتاارف تةةم اجةةاحف  ةةدد منهةةا

تحوةيم ومناكشةة  ةدد ، رسالة ماجسةتير 1رسالة دكتاار ،  دد 2رسالة دكتاراف، وجاري االشرام  ل   دد 0

 .رسالة دكتاراف  0رسائل ماجستير ،  90

  د  أبحار  لمية منهاله :  

مام ةةة -قاةةم ال مةةااة -المةةمتمر الم مةةااى الةةبولى الثالةةث. الرؤلةةة الماةة قويية ل جريةةة ال نميةةة الصةةنااية فةةى صةةحااى مصةةر  -

 .1779ا ي ط، 

-ااةقاةم ال مة -الممتمر الم مااى البولى الرايل. ا  راتيجية ال نمية ال مراوية فى اطاا ال نمية الاامية لمنطقة من ب ال ارى -

 .2222مام ة ا ي ط، 

،  22ال ةبر الثةةاوى مةةن المجيةةب -مام ةةة المنيةةا -سييةةة الهنب ةة-المجيةة ال يميةةة. وحة  ا ةةم ا ةة راتيجية لي نميةة الصةةنااية يمصةةر -

2222. 

  2222ممتمر المنيا البولئ الثاوئ لالتجا ات الحبلثة فئ الهنب ة، . مق رح لايا ات ال نمية الاامية يامال  يناء -

-قاةم ال مةااة -الممتمر الم مااى الةبولى الاةارس .يمصر أ اليي  حبلثة ورقيقة الخ ياا م اقل ام بارات ليمبن والقرىوح   -

 .2221مام ة ا ي ط، 

راا ة حالةة المقةاير يمةبلن ئ المنيةا )تنثير ي ض اناصر اال  خبامات خااج الحيز ال مراوئ ايئ تنمية ال جم ات ال مراوية  -

 .2221لمنيا البولئ الثالث لالتجا ات الحبلثة فئ الهنب ة، ممتمر ا(. والخاامة

 21ال ةبر -مام ةة المنيةا -سيية الهنب ةة-المجية ال يمية. اؤلة  تخطيطية ل ف يل المخططت اال  راتيجية ليمبن والقرى يمصر -

  .2229االصباا الثاوئ، 

. ال مراوةى ايةى الوي ةة الاةكنية لألحيةاء يالمةبن المصةرلة تنثير ال قايمات الاكنية ال ا ائية أو الم  مبة طوقا لقاو ن ال خطيط -

 .2229مام ة المنيا،  -سيية الهنب ة-المجية ال يمية

مام ةة المنيةا،  -سيية الهنب ة-المجية ال يمية، الباوس الما فارة من ال جااب ال المية والمحيية فى تنمية المناطل الصحراولة -

2219. 

سييةة -المجيةة ال يميةة، يةال طويل ايةى إقيةيم شةمال الصة يب يجية ل نمية الصحراء المصرلةتنمية اله امش الصحراولة سا  رات -

 .2219مام ة المنيا،  -الهنب ة

 

 محمد  باى  بدف جاد  / األستاذ الدكتار 

 التخطيا العمرا   واالكليم  . أستاذ   

  م5005أستاذ مساعد منذ عام. 

  متزوج -.   م 3690سبتمبر  50مواليد  . 

 Nabawi2004 @yahoo.com  

 10119988819  -ت 

  امتيةةاز  بتقةةدير ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةادسةةة المعماريةةة، الهن سبكةةالوريو
 .م3691عام 
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 المدينةة التابعةة "بعنةاان  ،  9191 ةا   ،كلية الهندسة جامعةة المنيةا ،الهندسة المعمارية ماجستير
  . "بالتطبيق  ل  القاجر  الوبرى– الوبرى والعااصمكحل لمشولة التضخم العمرا   للمدن 

 التنميةةة  "بعنةةاان  ،  9116 ةةا   ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا العمرا ةة ، دكتةةاراف  ةة  التخطةةيا
 .  "بالتطبيق  ل  مدينة المنيا العمرا ية لعااصم المنطقة الاسط  م  وادي النيل    مصر 

 0222صل  ل  درجة أستاذ مسا د     ا  اح  . 

  المبا   العامة"حاصل  ل  استشارى تصميم معمارى م   قابة المهندسي     مجال." 

  وساجاج المنيا بمحا ظات لمدينة ملاى ولبعض القرىالمخطا اإلستراتيج  العا  شارك    إ داد. 

  الموتبةة المركايةة الرئيسةية ةد  مبةا    ة  جامعةة المنيةا منهةا كا  بتصةميم واإلشةرام  لة  تنفيةد ،

، اإلسةتاد األوليمبة و، والمطةابع المركايةه ،مركا البحةار الارا يةةو،  مركا بحار و الج العقمو

 .تطاير مستشف  الوبدو، وملحق مستشف  الجامعه

  بمدينة المنيا منها أبراج جيئة كضايا الدولة وأبراج السوة الحديدكا  بتصميم  د  مشرو ات. 

   شركات المقةاولان العةرب والقةاجر  العامةة إشترك    لجان تحليل األسعار للمشرو ات المنفد  م

 .المنيا الحر  الجامع  لجامعةللمقاوالت والنيل ومختار إبراجيم وإجيوا داخل 

 له  د  أبحار  لمية منها : 

المةمتمر الم مةااد . ة يصةحااى مصةروتنثير ا ايى ت ميةه ال نميةة ال مراوية لقرااات الطاائة يانن أامال الوناءا -

 .1779، البولئ الثالث يكيية الهنب ة مام ة أ ي ط 

المةةمتمر . يهةةبا تحقيةةل ا ةة قراا الوي ةةة ال مراويةةة ليمةةبن القائمةةة وت ميةةر صةةحراء مصةةر إرااة المخيفةةات الصةةيوة -

 .1777البولئ الان د لكيية الهنب ة مام ة المنيا 

المةمتمر الةبولئ الاةن د لكييةة . با ا ة خباا الطاقةة الاماةية فةئ مصةريهة تط لر أ ي ب تخطيط شةوكات الطةر  -

 .1777 ،الهنب ة مام ة المنيا

. مجيةةة المهنةةبس البوالةةة الصةةاراة مةةن سييةةة الهنب ةةة مام ةةة المنيةةا. تنميةةة منةة ب الةة ارد يةةين النترلةةة وال طويةةل -

 .2222 ،الممتمر الم مااد البولئ الرايل يكيية الهنب ة مام ة أ ي ط

راا ةة حالةة  –سمنت مةات تخطيطيةة يةال طويل ايةى مبلنةة المنيةا تنمية ال جم ات ال مراويةة ذات القيمةة الحضةرلة  -

  .حى شيوى المنيا

مجيةة المهنةبس . راا ةة حالةة حةى شةيوى يمبلنةة المنيةا -ال نمية ال مراوية ليحيزات الاكنية الما جبة يالمةبن القائمةة -

 .2221، ام ة المنياالبوالة الصاراة من سيية الهنب ة م

راا ةة حالةة حةى  -سمنت مات تخطيطية يال طويل ايى مبلنة المنيا تنمية ال جم ات ال مراوية ذات القيمة الحضرلة -

 .2224، مام ة القا رة-سيية الهنب ة (ARCHCAIRO)الممتمر ال يمئ البولئ األول . شيوى يمبلنة المنيا

راا ةة  -ويةات الم احةة يةاقييم المنيةا اؤلةة لي نميةة الماة قويية الم  ازوةةإ  راتيجيات ال نمية الاامية فى ضة ء االمكا -

 2221ا مام ة المني-سيية الهنب ة  ( MICATE)الممتمر ال يمئ البولئ الثالث . حالة حى شيوى يمبلنة المنيا

يكييةة  ساةارالمةمتمر الم مةااد الةبولئ ال .روا  يا ة ال نميةة الحضةرلة وحة  م طيوةات ا ةكان الفقةراء فةى مصةر -

 .2229الهنب ة مام ة أ ي ط 

 
 

 أشرم أبا العيان  بد الرحيم /األستاذ الدكتار

  خطيا العمرا  الت.  أستاذ 

  م 5002استاذ مساعد منذ عام. 

  متزوج -م   3690اكتوبر 9مواليد . 

 ashrafaboloyoun@yahoo.com  

 10228212088  -ت 

  بتقةدير ،  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا ،الهندسةة المعماريةة سبكالوريو
  .م3691عام  ،امتياز
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 دراسةة تحليليةة منمةاط " بعنةوان  3661عةام  ،أسةيوطالهندسة المعمارية، كليةة الهندسةة جامعةة  ماجستير
 " .مدينة اسيوط كمثال  -التصميم العمرانى للتجمعات السكنية للمدينة المصرية 

  جامعةةة تكسةةاس  ةكليةةة العمةةار + مصةةر -جامعةةة المنيةةا، كليةةة الهندسةةة، الهندسةةة المعماريةةة دكتةةوراف فةة– 
دراسةةة  -تطةةوير معيةةار شةةامل لقيةةاس فاعليةةة التنميةةة امقليميةةة الشةةاملة"  :م بعنةةوان 3666امريكةةا  عةةام 

 ".مصر -تطبيقية على محافظة المنيا

   م  كلية الهندسة جامعة المنيا0221حصل  ل  درجة أستاذ مسا د     ا   . 

  العايا بجامعة الملك  بد البيئة ولية تصاميمباستاذ مشارك. 

   والمااصةفات للعديةد مة  كطةع األراضة   إ ةداد التصةميمات المعماريةة والتنفيديةة وكةاائم الوميةات وكراسةة الشةروطكا

 (واالسوندرية بالمنيا والقاجر   لل و مارات)السونية 

  االستقبال والعيادات الخارجية بالمستشف  الجامع  مبن كا  بتصميم. 

   إ ةةداد وكةةا  ب 0226لمعر ةةة بجامعةةة الملةةك  بةةد العايةةا مشةةروع مسةةابقة تصةةميم منظامةةة المةةال واحصةةل  لةة  جةةائا

 .الدراسات األولية والبر امج الاظيف  ومعايير التقييم للمشروع

 إ ةةداد مرشةةرات ومعةةايير ودالئةةل  لمراصةةد الحضةةرية و ةة استشةةارى  ةة  إ ةةداد المنهجيةةات واشليةةات إل شةةاء وتشةةةيل ا

إ شةاء "والخةا  بمشةروع  البيئةة وليةة تصةاميمإ داد العرض الفنة  ل وشارك    ،التنمية البشرية لقياس جاد  الحيا 

 .0226خالل النصف األول م   ا   العربية السعادية المحل  بمحا ظة جد  بالمملوة الحضرى المرصد

  دار النخيةل "المرشةد السةياح  لشةاارع القةاجر  –القةاجر  مة  األلةف إلة  اليةاء "اشترك مةع خخةري   ة  ا ةداد كتةاب ،

  1988.(باللةة اال جلياية))القاجر   -للنشر واإل الن، الامالك

 له  د  أبحار  لمية منها : 
المةمتمر ال يمةى الةبولى األول  .الة ال مراويةة الماة بامة يالمنةاطل الاةياحية يمحافتةة المنيةاتصميم م قل ايى االو روت لي نمية الم ما -

  .2224فورالر، القا رة، "ال مااة وال مران فى إطاا ال نمية الما بامة"  مام ة القا رة -سيية الهنب ة -لقام الهنب ة الم ماالة 

" لإلتجا ةات الحبلثةة فةى الهنب ةة"مةمتمر المنيةا الةبولى الثالةث  .النمذمة ال اق ية ثالثية األي ار سةنراة ماةاابة فةى ال صةميم الم مةااى -

 . يمطو اات الممتمر 121-114يجام ة المنيا يمصر، ص  سيية الهنب ة 2221أيرلل 

مام ةة  -يالمطرلةة سيية الهنب ةة -مجية الوح ي الهنب ية .وامراوية ل صميم حبلقة الم رفة يجام ة الميك اوب ال زلز  مفا يم م ماالة -

   A100-A114 ، ص 2221ابر أس  ير ( 129)حي ان، مجيب 

مةمتمر المنيةا الةبولى  .ل نايط الحفاظ الماة باا لي ةراي الم مةااى وال مراوةى تكن ل ميات ق ااب الوياوات الم  مبة ايى االو روت ساراة -

 . 2221أيرلل  ،يجام ة المنيا يمصر  ،"وح  يي ة آمنة ووتيفة"

المي قةى  .راا ة حالة طالب سيية تصاميم الوي ةة يجام ةة الميةك اوةب ال زلةز: تق لم ال  ييم االلك رووى لمقرا ال صميم يمااابة الحا ي -

 .2212تحبلات ووجاحات، مااس  :الخبمات الاامية -الا  رلة -مس ليخبمات األلك رووية يالمنطقة الارقيةالخا

تةةنثير ال تيةةر االم مةةااى لي رسيةةي األ ةةرى ايةةى ممشةةرات مةة رة الحيةةاة فةةى ال حةةبات الاةةكنية سن ةةاس ل صةةميم ماةةرواات اإل ةةكان  -

 .2229حي ل إيبااية، أيرلل : الا  رلة ،الثاوية لإل كان الخيرى والميار النبوة .الميار

المي قةى الثالةث  .يجام ةة الميةك اوةب ال زلةز كييةة تصةاميم الوي ةةالكيية األلك رووية سحل مم اى م كامةل ل قةبلم الخةبمات األلك روويةة ي -

 . 2229فورالر  الخط ة ال الية؟:  قول الخبمات األلك روويةما -الا  رلة -ليخبمات األلك رووية يالمنطقة الارقية

 
 

 محمد محماد حس  معتاق /األستاذ الدكتار

 التخطيا العمرا   واالكليم .  أستاذ 

  م 5001أستاذ مساعد منذ عام. 

  م 3692ابريل  51مواليد    . 

 متزوج  . 

  بتقدير جيد  ،كلية الهندسة جامعة أسيوطالهندسة المعمارية،  سبكالوريو
 .م3691عام  ،جدا مع مرتبة الشرف

http://envirodesign.kau.edu.sa/
http://envirodesign.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://engineering.kau.edu.sa/
http://envirodesign.kau.edu.sa/


-12- 

 

 بعنوان  3611عام  ،كلية الهندسة جامعة أسيوط ،ماجستير الهندسة المعمارية: 

 "دراسات معمارية لخفض تواليف المنشآت السونية بالمدن المصرية " 

 تصةميم : " بعنةوان 3696عةام  ،الغربيةةبألمانيةا قنيةة التجامعة بةرلين  ،دكتوراف فى التخطيط العمرانى
 "دراسة حالة أقليم أسيوط  –إستراتيجية لتنمية وادي النيل بمصر 

 عمل كمصمم بمكتب الدكتور عبد المنعم حسن كامل باسيوط وقام بالعمل بعدة مشروعات: 

مشيروع مبنيى كلي يى ال جيارل وال  يو   ،مشروع مبانى كلية الهندسة بجامعة أسييو  :(3693-3615)ف  الفترة  -
 .سوهاج ي قنا ي أسوان   المنيا يي أسيو  ات مشروعات  خ ي  و صميم مبانى المراكز ال عليمية لجامع ،بجامعةأسيو 

مشيروع   ،مشروع مبنيى الخيدمات ال يبيية وصياالت االم  انيات بجامعية أسييو   :(5005-3696)ف  الفترة  -  
مشيروع قسيم الكيمييا    ،مشروع المباني الرياضيية لجامعية أسييو  ،ومركز المؤ مرات لجامعة أسيو  مبنى االدارل المركزية

 ،مس شيفي اط فيال)مشاريع المس فيات الجامعيية  ،مشروع أس كمال أقسام كلية الزراعة بجامعة أسيو  ،بكلية علوم أسيو 
 (مس شفي الكبد  ،ال لب مس شفي ،النفسية مس شفي الص ة ،مس شفي الكلي والمسالك البولية ،مركز ص ة المرأل

  قام باعداد التصميمات المعمارية والتنفيذية وامشراف على العديد من المشروعات مةن خة ل الوحةدة
مونةةى ) :منهةةا (5035-3696)فةة  الفتةةرة  امستشةةارية بكليةةة الهندسةةة والتكنولوجيةةا جامعةةة المنيةةا

مونةةى قااةةات الةةباس  -ا ةة راحة الجام ةةة-حمامةةات الاةةواحةمجمةةل -المط ةةم المرسةةزى-مرسةةز الحا ةةي االلةةى

مجهةةةزة سقااةةةة ليمةةةمتمرات ومةةةزورة يماةةةرح  الجام ةةةة المرسزلةةةةقااةةةة  -والمحاضةةةرات يالما اةةةفى الجةةةام ى

المالاةةي المكاةة فة لكييةةة   -قااةةة ا ةة قوال سوةةاا الةةزواا+ مةةمتمرات صةةترد ليقااةةات  3+ لي ةةرو  الفنيةةة   

 +  مالاةةي سةةرة  ةةية 4+ مالاةةي سةةرة لةةب  4+ مالاةةي سةةرة طةةائرة  4+ تةةنس مالاةةي 4)   ال رييةةة الرلاضةةية

وحةبات تاةل سةل  1وفةذ اةبر ) موةاوى اال ةكان الطاليةى  -مونةئ المك وةة المرسزلةة -(الخبمات الخاصة يهةامواوئ 

 ة مونةئ إ ةكان طاليةئ  ة  -مونئ راا الضيافة -الوارد كيية الطياألقااا األسارلمية لمونئ  -(طالي  112منها 

 .((ينات)مونئ سيية الطي  -طالي 912

 له  د  أبحار  لمية منها : 

 .(امراا ة حالة ماامب مبلن ئ مي د ومر)الحفاظ ايئ المواوئ ال االخية  -

 .المااسل والحي ل.. ال نمية ال مراوية فئ ص يب مصر  -

 .تكن ل ميا الوناء الم  افقة وأثر ا فئ حل ماكية اإل كان فئ مصر -

 .تخطيط وتصميم المواوئ الجام ية فئ مصرأق صارلات  -

 .أ س وم الير تصميم اإل كان الطاليئ ليمت ريين  -

 
 

  صا   بد العايا محمد  بد الرحم  / الدكتار

 مدرس التخطيا العمرا   واالكليم 

  م3696مدرس منذ عام. 

  الشرقية ة مصر 53/30/3616 مواليد   . 

 Dr:essam,2006@yahoo.com  

 10112998800  -ت 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوط ،الهندسة المعماريةة سبكالوريو
 .م3615جدا عام  دجي
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  دراسة تحليلية إلبعاد "بعناان  9112 ا   ،المنياماجستير الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة
 ."التطار العمرا   للقرية المصرية    إطار اإلستراتيجية القامية    مصر

  اسةتراتيجيات تنميةة "بعنةاان  9116 ةا   ،كلية الهندسة جامعة المنيةا الريف ،دكتاراف    التخطيا
 ."وإ شاء المجتمعات الريفية    مصر

   حتة  اشن وكةد كةا  خةالل جةدف الفتةر  بعةد  أ مةال منهةا 0226استشارى شركة كيما وس مصر  ة  الفتةر  مة 

مةدرج دراسة  ( 09)التصميم وإ داد الرسامات التنفيدية ومستندات الطرب واالشرام  لة  تنفيةد إ شةاء  ةدد )

جهةةاح تنميةةة  –مااكةةع بجامعةةة الفةةات   1طالةةب باإلضةةا ة إلةة  الخةةدمات وذلةةك  ةة   ةةدد ( 222 – 122)سةةعة 

د الرسةةةامات التنفيديةةةة التصةةةميم وإ ةةةدا - 0226الجماجيريةةةة العربيةةةة الليبيةةةة  –وتطةةةاير المراكةةةا اإلداريةةةة 

جهةةاح تنميةةة وتطةةاير  -بالخةةدمات والمرا ةةق ( وحةةد  سةةونية 222)ومسةةتندات الطةةرب لمشةةروع كريةةة العااتةةة 

التصةميم وإ ةداد الرسةامات التنفيديةة ومسةتندات الطةرب - 0226الجماجيرية العربية الليبية  –المراكا اإلدارية 

 (. 0221ية العربية الليبية بالجماجير  C.K.Gلمشروع المبن  اإلدارى لشركة 

   وكةد كةا  خةالل جةدف الفتةر  بعةد  أ مةال  0290حتة   0226استشارى الشركة العربيةة للهندسةة  ة  الفتةر  مة

ملةةك  –التصةةميم وإ ةةداد مسةةتندات الطةةرب واالشةةرام  لةة  تنفيةةد وإدار  العقةةد لمصةةنع الاجةةاج بةةالفيا  ) منهةةا

التصميم وإ داد مستندات الطرب واالشرام  لة  تنفيةد  - 0290حت   0221لاجاج الفتر  م  الشركة الاكية ل

 . (0229وإدار  العقد ، تطاير مبن  وحار  الصنا ة والتجار   ا  

  والشةركة المصةرية لتةدوير المخلفةات الصةلبة ( إ تةاج)رئيس كطاع األ مال المد ية بمجما ة األ شطة الهندسةية

التصةةميم ) وكةةد كةةا  خةةالل جةةدف الفتةةر  بعةةد  أ مةةال منهةةا 0226حتةة   9111الفتةةر  مةة   –( إيوةةارو)والارا يةةة 

مصةا ع إ ةاد  ( 1)وإ داد الرسامات التنفيدية ومستندات الطرب واالشرام  ل  التنفيةد وإدار  العقةد لمشةروع إ شةاء  ةدد 

 –وحار  التنميةةة المحليةةة  - 0226 – 0222تةةدوير القمامةةة وتحايلهةةا إلةة  سةةماد  ضةةاى واسةةترجاع المفةةروحات خطةةة 

التصةةميم وإ ةةداد الرسةةامات التنفيديةةة واالشةةرام  لةة  تنفيةةد مشةةروع خةةدمات الةةد   الصةةح   -جمهاريةةة مصةةر العربيةةة 

جمهاريةة مصةر  –محا ظة القاجر   –جيئة  ظا ة وتجميل القاجر   –جناب القاجر   –والمعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة 

 (.  0222العربية 

  0220 – 9111الفتر  م  ( ا برجيف)استشارى الشركة الدولية للمشرو ات الهندسية والبترولية  . 

   9111حت   9111استشاري شركة را  للمقاوالت المعمارية الفتر  م. 

  بتصةميم وإ ةداد الرسةامات التنفيديةة  )وكا  م  خاللهةا9112 -9112استشارى جمعية كاريتاس مصر

ام  لةة  التنفيةد وإدار  العقةد لمشةةروع إ شةاء كريةة  المشةةايعة بمحا ظةة أسةياط  ةةدد ومسةتندات الطةرب واالشةر

 . (وحد  سونية( 22)

 له  د  أبحار  لمية منها : 

ممتمر مام ة . ال نمية ال مراوية لالقاليم الصحراولة فئ مصر سا  راتيجية ف الة فئ اتزان النال الحضرد -

 . 1779ااا ، (روا الهنب ة وح  يي ة افضل)اال كنبالة 

ممتمر (. راا ة حالة مبن ال مه القويئ)ال نمية الم  اصية سمبخل لحل الماكالت ال مراوية ليمبوية المصرلة  -

 .1777وم ر  االو رييييب، ااا 

 –راا ة حالة منطقة غرب  مال ط )ا  راتيجيات ال نمية الرلفية ليمج م ات الزاااية الجبلبة فئ مصر  -

 .1777مام ة المنيا، ااا  –الهنب ة مجية سيية (. المنيا

 
 

 هاحمد  بد الاجاب احمد طلب/الدكتار

 مدرس التخطيا الريف  

  م3669مدرس منذ عام. 

  متزوج -.   م3693مارس  39مواليد  . 

 Ahmed tolba1961@yahoo.com  10110229222  -ت 

  بتقةةدير  ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةاالهندسةةة المعماريةةة،  سبكةةالوريو
 .م3691جيد جدا عام 
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 مرشةرات لتصةميم  "بعنةاان  9191 ةا   ،ماجستير الهندسة المعمارية، كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا
 ."الظروم البيئية المحلية تأةير المناطق السونيه    مدن مصر الاسط  تحف

     بعناان 9119 ا   ،الما ياجامعة كاسل  -كلية تخطيا المدن والقرى،  لا  التخطيادكتاراف 

 " .   المدينة والقرية  –تنميا أوضاع االسوان    مصر  –الموان والهاية " 

  موتب أستشاري خا  للعمار  وتخطيا المدن وادار  المشرو ات  أسس وا تت""DAHAP . 

 ا جا مشروع ا داد المخطا االستراتيج  والتفصيل  لمدينة مطاى بمحا ظة المنيا. 

  الراض   مخصصة لجمعية أسوان  قابةات أراض  وأ د ألبا  التصميمات الوامل مشروع تقسيم أ جا

 .والتقسيم السابع ببن  ماار بالمنياالمه  الطبية مدينة المنيا الجديد  

  وساجاج    إ داد المخطا االستراتيج  والتفصيل  لبعض كرى محا ظت  المنياشارك . 

 عديد م  المنشآت السونية واإلدارية بمدينة المنيا كا   بعمل التصميمات المعمارية والتنفيدية لل 

   وتبةادل الخبةرات وورع  مةل بةي  جامعةة دولة  كان المشرم العا  والمنسق ألتفاكيات تعاون  لم

وذلةك مة  خةالل تنفيةد  .(0222-0229 ة  الفتةر  ) والعربيةة المنيا مع الجامعات العريقة األوروبيةة

لمدن والقرى بجامعة كاسيل بألما يا وكلية العمار  بجامعة دمشق أتفاكيتي  مع كلية العمار  وتخطيا ا

 .بساريا وكسم العمار  بهندسة المنيا بمصر

  متر  222222 ل  مساحة م  األرض تبلغ  حاال   بالمنياقاات األم  ل المقار الجديد صمم وخطا

  .وذلك بمدينة المنيا الجديد  مربع

   الحر    ل  أرض "بالمنيا  لمقر الجديد لولية اشدابا"  لمشروعكا  بأ جاح األلبا  المعماري الوامل

  .واشرم  ل  المشروع بالوامل وحت  تسليمه ابتدائيا الجامع 

 له عدة أبحاث علمية منها:  

دروس مستـفادة من تجربة   -االهتمام بالجانب االجتماعي و مؤشرات نجاح مشاريع االرتقاء والتحسين  -
تحسين الظـروف المعيشية من خالل التنمية الحضريـة " المؤتمر العربى االقليمى  .مدينة برلين الموحدة 

 .3002، القاهرة –وزارة االسكـان والمرافق والمجتمعات العمـرانية  -" المستدامة
 .4991المانيا،  -جامعة كاسل .تنميط أوضاع اإلسكان فى مصر –المكان والهوية  -

 . ما لها وما عليها –المدن الجديدة فى الصحراء  -
 
 
 
 

 
 

 أحمد محمد  طيه ابا اليايد شلقام / الدكتار

 مدن والقرىتخطيا المدرس 

  م3669مدرس منذ عام. 

   متزوج -.    م3695يناير  3مواليد. 

  Dahap2005@yahoo.com 

 10110038311  -ت 

  بتقةةدير ، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا ،الهندسةةة المعماريةةة سبكةةالوريو
 .م3691جيد جدا عام 
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  دراسةات تحليليةة "بعنةاان  ،9111 ةا   ،كلية الهندسة جامعة أسياطالمعمارية، ماجستير الهندسة
 ."   تخطيا وتصميم خدمات الطفل    المدن المصرية

 مبةاد  التصةةميم البصةةري بالمةةدن "  :بعنةةاان ،0221الما يةةا  ةةا   ،دكتةاراف  ةة  التصةةميم الحضةري

 ".مصر  -دراسة حالة مدينة المنيا –متاسطة الحجم 

  أسياط مدينة -إ داد التصميمات المعمارية والتنفيدية بموتب األستاذ الدكتار صبري  رغل    شارك. 

 كا  بعمل التصميمات المعمارية والتنفيدية للعديد م  المنشآت السونية واإلدارية بمدينة المنيا. 

  ل  أةناء الدراسة للحصال  )شارك     مل بعض الدراسات التخطيطية لبعض مدن الجاائر و مان

 (. درجة الدكتاراف

 شارك    إ داد المخطا االستراتيج  والتفصيل  لبعض كرى محا ظت  المنيا وساجاج. 

 وخارجها التصميمات المعمارية والتنفيدية للعديد م  المنشآت السونية واإلدارية بمدينة المنيا كا  بعمل. 

 

 

  ،مفهةةةا  "  :بعنةةةاان 9112 ةةةا  ، كليةةةة الهندسةةةة جامعةةةة أسةةةياطماجسةةةتير الهندسةةةة المعماريةةةة
 ."المسو     مصرالخصاصية وتأةير   ل  تصميم 

 ،الصاتيات    الفراغةات المعماريةه " :بعناان، 0221ألما يا  ا   دكتاراف    التصميم المعمارى– 
    ".التفا ل التبادل  بي  االداراك البصري والسمع 

 امة  ماسة ، وموتةب / شارك     إ داد التصميمات المعمارية والتنفيديةة بموتةب األسةتاذ  الةدكتار 

 .أسياط -الدكتار صبري  رغل األستاذ 

  شارك     مل الدراسات المعمارية لتحسي  األداء الصةات  لةبعض المنشةآت اإلداريةة  ة  جمهاريةة

 (. أةناء الدراسة للحصال  ل  درجة الدكتاراف)ألما يا االتحادية 

 شارك    إ داد المخطا االستراتيج  والتفصيل  لبعض كرى محا ظت  المنيا وساجاج. 

 ل التصميمات المعمارية والتنفيدية للعديد م  المنشآت السونية واإلدارية بمدينة المنياكا  بعم. 

  ماد الدي  أحمد حس / الدكتار 

 التصميم الحضريمدرس 

  5001مدرس منذ عام. 

  م3691أكتوبر  32من مواليد    . 
 متزوج  . 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوطالهندسة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م3699عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف

 
  

  صا  رجب إسما يل/ الدكتار

 مدرس  التصميم المعماري
  5001مدرس منذ عام . 

  3691ديسيمبر  55مواليد. 
 متزوج  . 

  بتقةدير  ،كليةة الهندسةة جامعةة أسةيوطالهندسة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م3699عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف
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 بعناان 9119 ا   ،ماجستير الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة المنيا: 

إكليم  -دراسة تطبيقية -أسس التخطيا والتصميم للقرى السياحية    المناطق الصحراوية الداخلية" 
 ".الاادى الجديد    جمهارية مصر العربية 

   0221 ا   ،جامعة السلا اك للتونالاجيا بجمهارية السلا اك ،دكتاراف    التخطيا العمرا  

 ". Using GIS technique in urban planning of desert cities"  :بعناان

 له  د  أبحار  لمية منها:  

- Planning Characteristics of Tourist Zones In Inland Desert Areas, Case of New 

Valley Region. The 3rd Architectural International Conference “Architectural 

Design and Planning of Desert”, Assiut University, 1997. 

- Architectural Design Characteristics of Tourist Villages in Inland Desert Areas, 

Case of New Valley Region. The 3rd Architectural International Conference 

“Architectural Design and Planning of Desert”, Assiut University, 1997. 

- Toward a great water resource for agriculture and a soft weather for tourism In 

inland western desert of Egypt. Conference of “Architecture and urban aspect of 

countryside, faculty of civil engineering. Slovak University of Technology, 

Bratislava, Slovakia, 2002. 

- Application of GIS in the Analysis of Historical Urban Development of Kharga 

City, Egypt. Conference of “Architecture and urban aspect of countryside, faculty of 

civil engineering. Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia, 2002. 

- Toward A New and Accurate Tools for Sites Selection of Settlement’s Urban 

Growth in Egypt. The 6th Architectural International Conference, Faculty of 

Engineering, Assuit University, 2005. 

- The Effects of Some Land Uses Outside The Urban Areas on The Urban 

Development, Case study of Minia and Kharga Cities in Egypt. The 3rd international 

Conference of engineering, Faculty of Engineering, Minia University, 2005. 

- GIS modeling of site selection for new urban settlements as expansion areas. 
Journal of engineering in faculty of engineering, Minia University, Egypt, 2007. 

- Forms effects of roads network on humane scale achievement in Egyptian cities. 
Journal of engineering in faculty of engineering, Minia University, Egypt, 2009. 

 

 أشرم محمد سليمان محروس /الدكتار  

 التصميم الحضريمدرس 

  5001مدرس منذ عام. 

  م3613مايو  51مواليد    . 
 متزوج  . 

  بتقدير جيد  ،كلية الهندسة جامعة المنياالهندسة المعمارية،  سبكالوريو
 .م3661عام  ،جدا



-11- 

 

 

 الحفةةاظ  لةة  "   :بعنةةاان 9111 ةةا   ،ماجسةةتير الهندسةةة المعماريةةة، كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا
 ."دراسة  ل  محا ظة المنيا -المارور المعمارى    المدينة المصرية

  بعناان ، 0222 ا   ،اليابان -، جامعة  اجايادكتاراف    التخطيا العمرا   واالكليم: 

"Conservation Strategies of Historic Urban Sites Using GIS Data, 

Computer Graphics, and the Internet"  

  كرية مصرية 62شارك    المخطا االستراتيج  لتطاير. 

  د  جاائا منها  ل حصل : 
- Gold prize for the “EcoCell Brick” entry in Taylor’s Business Plan Competition in September, 

2011; 

- Three Bronze Medals from the “Malaysian Technology Expo MTE 2012”, Kuala Lumpur, 

Malaysia, for three projects in three different categories: a. EcoCell Brick;     b. Size Reader;      

c. The Invisible Screen. 

 له  د  أبحار  لمية منها : 
- Preserving and Reusing the Inherited Buildings in an Egyptian City. "EDRA" international 

conference, Edinburgh, Scotland, 2001. 

-  Visualizing Historic Urban Sites on Conservation Web Pages: Tools for People to Know and 

Act. "EBRA" international conference, Shanghai, China, 2002. 

- Positive and Negative Viewpoints towards Historic Urban Sites: The Role of the Web. 

"EBRA" international conference, Shanghai, China, 2002. 

- Stepping towards Conserving Historic Urban Sites Using Still Images on the Internet”. 

"CUPUM'03" international conference, Sendai, Japan, 2003. 

- Comparing Between Using GIS Base Map Data and Raster to Vector Software in 

Constructing 3D Virtual Reality Modes of Urban Sites. "CUPUM'03" international 

conference, Sendai, Japan, 2003. 

- Impacts of Information of Historic Urban Sites -Supplied Using Online Still Images- on 

Individual’s Opinions: Between Harmony and Contradiction. "Visual Resources" 

International Journal, USA, 2003. 

- Informative-ness of Historic Buildings’ Images Based on People’s Capabilities to Remember 

them. "Antípodas” International Journal, Australia 2005. 

- Visualizing Historic Urban Sites on the Web Using Three Products of VR Modeling: 

Walking-through Environment, Video Shots, and Still Images, Case Study of a Propositional 

HUS”. "Antípodas” International Journal, Australia 2005. 

- Encouraging Interactive Production-Consumption Creativity, to Stop Mutual Environmental 

Damaging Chaos, between Rural and Urban Districts. “RETBE08”, Alexandria, Egypt, 2008. 

  

 

 اسامة حلم  محمد حس / الدكتار

 مدرس التخطيا العمرا   واالكليم  

  م 5001مدرس منذ عام. 

   متزوج -.    م  3610أبريل  9مواليد  . 

 Haddad.usama@gmail.com  

 10088908903  -ت 

  بتقةدير  ،جامعةة المنيةاكليةة الهندسةة الهندسةة المعماريةة،  سبكالوريو
 .م 3665 ، عامامتياز
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 بعناان 9111 ا   ،كلية الهندسة جامعة المنيا لمعمارية، ماجستير الهندسة ا:  

 "دراسة حالة مدينة المنيا  –لتأةير المناخ  ل  التشويل العمرا  راسة تحليلية د" 

     ةا   ،جامعةة المنيةا مةع مشةاركةالب ما يةا، ال-جامعةة كاسةيل، واإلكليم  التخطيا العمرا  دكتاراف 

 :بعناان 0221

 " . حا إستراتيجية للتنمية الريفية بإكليم شمال الصعيد كمدخل للتنمية اإلكليمية " 

 (. 0299- 0292) رى بمحا ظة ساجاج يعمل  ضاا بمجما ة مشروع ا داد المخطا التفصيل  لق 

  إبن  بيتك بجهاح مدينة بن  سايف الجديد  ضا بلجنة مناكصة اإلشرام  ل  مشروع خدمات.  

 ضا مجلس ادار  الاحد  االستشارية بولية الهندسة جامعة المنيا .  

 جامعة المنيالالمعمارى  التصميم العمرا   وخطيا ستشارى التا.   

  طالب بولية طب األسنان جامعة المنيا 222كا  بتصميم مبن   دد أربعة مدرجات سعة. 

 اإلشرام  ل  مشروع خدمات إبن  بيتك بجهاح مدينة بن  سايف الجديد   ضا لجنة مناكصة.  

  ضا لجنة اإلشرام  ل  تجهيا كا ات المناكشة وكا ات التدريس التابعة لبر امج الجاد  واإل تماد 

  .وصيا ة المعامل ومبن  ب بولية الهندسة جامعة المنيا

 المنيا  ضا لجنة اإلشرام  ل  مبن  الموتبة المركاية جامعة. 

  جامعة المنيا – ضا لجنة االستال  االبتدائ  لمبن  الموتبة المركاية. 

  تابع للجاد  –جامعة المنيا  – ضا لجنة االشرام  ل  صيا ة مبا   كلية الهندسة. 

  جامعة المنيا – ضا لجنة ا داد مناكصة معامل كلية الارا ة. 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

 .3044مؤتمر االزهر الهندسي الدولي العاشر،  .الريفية باقليم شمال الصعيدمعوقات التنمية  -
، القرى ذات الظهير الصحراوى كمحور من محاور التنمية العمرانية دراسة حالة قرى محافظةة بنةى سةويف -

 .3043مؤتمر االزهر الهندسي الدولي الثاني عشر، 

 

 

 

 
 

 
 

 رمضان محمد شورى  رج / الدكتار

 واإلكليم  التخطيا العمرا  مدرس 

  م5006مدرس منذ عام. 

   متزوج -.   بنى سويف –م 3610أكتوبر  10مواليد .  

 Ramadanshoukrey@yahoo.com 

 10230992288  -ت 

  الهندسة جامعة المنياكلية الهندسة المعمارية،  سبكالوريو،  

 .م3661عام  ،جيد جدا بتقدير

mailto:Ramadanshoukrey@yahoo.com
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 اسةس التصةميم "   بعنةاان  9119 ةا   ،كلية الهندسة جامعة المنيا لمعمارية، ماجستير الهندسة ا
 ".تطبيق  شارع الحسين  بمدينة المنيا  مثال –الحضرى للشاارع التجارية    المدينة المصرية 

 ،بعناان ، 0299 ا   ، ر سا -جامعة باريس دكتاراف    التصميم الحضري: 

تصميم حضرى -المتةيرات السياسية واالكتصادية واالجتما يةمركا مدينة القاجر     ظل "         
 ".ووظائف واموا ية الاصال وا شطة السوان

   أكتابر 6جائا  تشجيعية    المسابقة المعمارية لتصميم المسو  المثال     مدينة حصل  ل. 

 ر سةا -رمصة) كا  بعمل التصميمات المعمارية والتنفيدية للعديد م  المستشةفيات  ة  دول مختلفةة - 

 (.العراق -تاجيت -االمارات

 0290- كا  بعمل التصميم المعماري للمجمع الطب  بجامعة المنيا.  

 0290- كا  بإ اد  تصميم مستشف  أمراض الوبد بجامعة المنيا. 

 الموتب االستشاري  شارك بالعمل   AART-FARAH Architectes   _ ر سا، باالت  –باريس : 

الةةف م ةةر  121 – ةةرلر  943 –الجبلةةبة فةةئ فرواةةا  Chambourcyماةةايقة ال صةةميم الم مةةااد لما اةةفى  -

 (0292) مريل

 –ال ةين ، رولةة اإلمةااات ال رييةة  – New Tawamسماااب مبلر ماروع تصميم ما اةفى ال ة اا الجبلةبة  -

 (.2212-2229)ألف م ر مريل  222 – رلر  124

 229 –فئ فرواةا  Colmarفئ مبلنة  Albert SCHWEITZERسماااب مبلر ماروع تصميم ما افى  -

 (.221-2224)ألف م ر مريل  21 – رلر 

ألةةف م ةةر مريةةل   112 – ةةرلر  Tahiti – 112الماةةااسة فةةئ ااةةبار الر ةة مات ال نفيذلةةة لما اةةفى تةةا ي ئ  -

(2223-2224.) 

   ة   ،القةاجر  -احمةد  ةراد حةا ظإ ةداد التصةميمات المعماريةة والتنفيديةة بموتةب الةدكتار شارك  ة 

 .0221-9112الفتر  

   شةةريف . شةةفيق حسةةن  ، د. د ) إ ةةداد التصةةميمات المعماريةةة والتنفيديةةة بموتةةب الةةدكتارشةةارك  ةة

  .9112-9112   الفتر   ،القاجر  ( حس   ل 

     ة   باسةياط - صا   بد العايةاإ داد التصميمات المعمارية والتنفيدية بموتب الدكتار  شارك  ،

 .9112-9110الفتر  

 له عدة أبحاث علمية منها : 

  LADYSS-Paris-France،  2224، المرسزلة الحضرلة ايى ال مرانتنثير  -

 LADYSS-Paris-France، 2229، الخبمات ال جاالة فى منطقة و ط المبلنة -

 LADYSS-Paris-France ،2227، لمبلنةالمرسزلة الرمزلة لمنطقة و ط ا -

 
 

 العالمحمد محماد كمال إبراجيم أبا  /لدكتارا

 مدرس التصميم الحضرى

  م5033مدرس منذ عام. 

  متزوج - .م 3610مايو  31مواليد . 

 Mohamed.aboela@mu.edu.eg  

 10110089222  -ت 

  جيد بتقدير  ،كلية الهندسة جامعة المنياالهندسة المعمارية،  سبكالوريو
 .م3665عام  ،جدا
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 مدحف محمد احمد  ثمان /الدكتار

 التصميم البيئ العمارف ومدرس 

  م 5033مدرس منذ عام. 

  متزوج -.  م  3612سبتمبر  51مواليد. 

 @yahoo.com medhat.osman 

 10102288808  -ت 

  بتقةةدير  ،كليةة الهندسةةة جامعةةة المنيةاالهندسةة المعماريةةة،  سبكةالوريو
 .م3666عام  ،جيد جدا مع مرتبة الشرف عام

  بعناان ،  0299 ا   ، المملوة المتحد  –جامعة د دي ، دكتاراف    التصميم والعمار  البيئية : 

"Evaluating and enhancing design for natural ventilation in walk-up public housing 

blocks in the Egyptian desert climatic design region" 

  مع الموتب اإلستشاري  تصميم المركا الثقا   األ دو يس  بالقاجر تأجيل و شارك    ا اد

(APRD) 

 مع  التصميم المعماري للمركا التجاري بمجمع اإلسوان التعاو   بالمنيا الجديد     كا  بالمشاركه

 . (DAHAP)البيف العرب  األلما   للعمارف والتخطيا 

    مع الاحدف  جامعة المنيا –التصميم المعماري للمبن  الجديد لولية االداب  كا  بالمشاركه

 .اإلستشاريه لولية الهندسه

 كا  بتصميم العديد م  المبا   السونية بمدينة المنيا الجديد  محا ظة المنيا . 

 بمركا (   السال –الروب   –سيدجم  –الطبية  –شاشة ) الستراتيج  لقري شارك    المخطا ا

 .سمالاط محا ظة المنيا

   جامعة المنيا م  خالل الاحدف اإلستشاريه  –كا  بالتصميم المعماري للمبن  الجديد لولية دار العلا

 .لولية الهندسه
 

 اإلجتمامات البحثيه :  

 Environmental design of buildings; 

 Thermal comfort & Energy efficiency in hot climates; 

 Natural ventilation as a passive cooling strategy; 

 Buildings’ monitoring; and 

 Computational Fluid Dynamics (CFD) modelling and simulation. 
 

 له عدة أبحاث علمية منها : 

- Gado, T. and M. Osman, Investigating natural ventilation inside walk-up housing 

blocks in the Egyptian desert climatic design region. International journal of 

ventilation, 2009. 8(2): p. 145-160. 

- Gado, T., M. Mohamed and M. Osman, Investigating the intelligence of the low-

tech earth architecture of the Sahara: A feasibility study from the Western Desert 

of Egypt. Intelligent Building International, 2010. 2(3): p.179-197. 

- Gado, T. and M. Osman, Investigating traditional natural ventilation methods 

used in El-Dakhla Oasis old village. Intelligent Building International, 2010. 2(4): p 

267-285. 
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 0220 ا   ،كلية الهندسة جامعة المنيا، ماجستير الهندسة المعمارية، 

حالة  :خصائص الاحد  العمرا ية الصةرى المالئمة لعمليات التنمية العمرا ية بالصحاري المصرية"   :بعناان       

 ".تاشو   –جناب الاادي 

 بعناان، 0299 ا   ،اليابان -، جامعة كياشاالحضري والتخطيا دكتاراف    التصميم: 
"Urbanization of Villages Encompassed within Expanding Egyptian Cities". 

  وتصميم  دد مة  المسةاك  بةدات ، كامف بتصميم مركا تجاري    مدينة السادس م  اكتابر، القاجر

 .0220 -0229، المنطقة

 لقطةع الرخةا ، ال تةاج ماكينةات حرا يةة، )مصا ع  1شاركف    تصميم  وا داد الرسامات التنفيدية لـ

 .0222-9111يد، مصر،    مدينة الخارجة، الاادي الجد( لتخاي   وتعبئة البل 

  ،0222شاركف    تخطيا مركا لتجار  الجملة    مدخل طريق تله، المنيا، مصر. 

  0222 -9111بلاك سون  بمدينة المنيا الجديد ، مصر،  99صممف  دد. 

 0221 -0222 ،شاركف    ا داد المخططات االستراتيجية لعدد م  القري المصرية. 

 لها عدة أبحاث علمية منها : 

- A Study of the Appropriate Size of Small Urban Settlement Suitable for Desert 

Development in Egypt (In Arabic). Scientific Journal of Engineering Faculty, El-

Minia, Vol. 24 (1), pp. 306-318, July, 2005. 

- Characteristics of Urban Patterns Suitable for Human Settlements in the Egyptian 

Deserts (In Arabic). Scientific Journal of Engineering Faculty, El-Minia, Vol. 24 (1), 

pp. 319-327, July, 2005. 

- Urban Expansion Trends and Patterns of Developing Cities in Egypt. Journal of 

Architecture and Urban Design, Kyushu University, Vol. 14, pp.19-31, July, 2008. 

- Urban Expansion Issues of Medium-Sized Egyptian Cities: Case of El-Minya City. 

Journal of Habitat Engineering JHE, Volume 1 Inaugural issue, No. 1, pp. 39-49, 

March, 2009. 

- Rural Villages Encompassed into Urbanized Areas of Egyptian Developing Cities. 

Journal of Architecture and Urban Design, Kyushu University, Vol. 16, pp. 47-59, 

July, 2009. 

- Physical Transformation of Rural Villages Encompassed into Egyptian City 

Borders. Journal of Asian Architecture and Building Engineering JAABE, Vol.9, No. 

2, pp. 379- 386, May, 2010 

- Transformation Patterns of Peripheral Villages under Urbanization Pressure in 

Egypt: The Case of El-Minya City.  J. Archit. Plann. AIJ, Vol. 76, No. 660, pp. 369-

377, February, 2011. 

- Guiding Urbanization of Villages Encompassed within Egyptian Cities- An 

Urban Strategic Prototype-. Journal of Habitat Engineering JHE, Volume 3, No. 

1, pp. 35-46, March, 2011. 

 
 

     اج   بد الحا ظـما أ /الدكتار 

 مدرس التصميم والتخطيا الحضري

  م5033مدرس منذ عام. 

   متزوجة  -.   ليبيا  –م 3619مارس  1مواليد . 

 Amany_nagi@yahoo.com  

  بتقةةدير  ،كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةاالهندسةةة المعماريةةة،  سبكةةالوريو 
 .م3669عام  ،امتياز مع مرتبة الشرف
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  خالد سيد  ايس / الدكتار 

 عمرا  التصميم المدرس 

  5039مدرس منذ عام. 

  م  3696أكتوبر  10مواليد    . 

 متزوج . 

 @hotmail.com kheloo 

 10112033833  -ت 

   9111بوالارياس الهندسة المعمارية، كلية الهندسة جامعة أسياط، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرم،  ا . 

   أسةس تصةميم " بعنةاان    0220حاصل  ل  ماجستير الهندسة المعمارية مة  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  ةا

 ".مع التطبيق  ل  مدينة المنيا-وتنسيق المناطق الشاطئية لضفام  هر النيل

  دراسةة تحليليةة للتنسةيق " بعنةاان م  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا    0299 ا   التصميم العمرا      دكتاراف

 ".للشااطئ المصريةالمعماري للمااكع الشاطئية بهدم تطاير وحماية البيئة الطبيعية 

  (.النماا) الماااسة فئ  إابار ماروع مونئ الافااة المصرلة يمبلنة فيينا 

  ج المنصةة اة( م هةةب ال مةةرلض –ك طةةي اال ةةنان  –ك الطةةي الويطةةرد )إاةةبار الر ةة مات ال نفيذلةةة لماةةرواات ،

 .مام ة المنيا –وماروع ما افئ سيية طي اال نان 

  م ر ميك شةرسة إامةاا  11222والر  مات ال نفيذلة لمبا ة او كاا ليتات ايئ ماطح إابار الماروع االي بائئ

 ماايقة محبورة(. مائزة أولئ)الم ارد –ينا  الم راج 

  ميجايييةب / م ةر ماةطح  ميةك شةرسة  14222ال صميم الم مااد والحضرد لحئ المي قئ ال ريئ  ينلماظة يماةاحة

 .لأل  ثماا ال قااد

  1يمبلنةةة  -يمن جةةل رالةةم الوةةب -.أحمةةب يهجةةت/قصةةرالبس  ا )والر ةة مات ال نفيذلةةة لةةـكل مةةن ال صةةميم الم مةةااد 

، أ ة ان –مام ةة االز ةر –وسيية الباا ات اال المية ، مبلنة الاارس من اس  ير–وما افئ ح اء البولئ ، اس  ير

يمبلنةة  2م ةر 12222م مةاائووةارد راة اال، المنيةا –ياةااع الجمه الةة ( طيوةة يةالزا)والمونئ االرااد ال جةااد

 –إراالةة  – كنية )ينالضافة الئ االش راك فئ اابار ال صميمات والر  مات ال نفيذلة ل برة مااالل ، المنيا الجبلبة

 ( .يالقا رة الكورد وخاامها.......( ت ييمية-فنبقية 

 طايل 42ناتفاع محمب واس ي/لورج  كن ارااد تجااد يميبان  فنكس مييك الاي   ال صميم الم مااد. 

  االش راك فئ إابار ماروع حبلقة االم اج الااحرة يبولة الوحرلن. 

  فةبان والفةائزة يالجةائزة 1122ايئ مااحة ( الج ي ( ) ايئ رالمز)االش راك فئ اابار الر  مات االي بائية لقرلة

 .الااحل الامالئ –يمنطقة  يبد اوبالرحمن  -االولئ

 تصةميم وتناةيل منطقةة حمةاا و أامال تناةيل الم قةل لمنطقةة الاةاطل يالكامةلوفنبقية تصميم الااليهات واالمنحة ال

  .وإابار الر  مات ال نفيذلة الكامية لقرلة يراميزا شرا الاي   ينماوقااة   واحة األم اج

 يمبلنةةة الاةةارس مةةن( اولةةال فةةالئ )   الاةةكنئ من جةةللينمةةاذج المخ يفةةة لي الر ةة مات ال نفيذلةةةإعةةداد تصةةميم و 

 (مبلر ماروع )-اس  ير ميك شرسة الباا الهنب ية لال  اااات والمارواات ال مراوية  

 القطامية -اكنية يمبلنة  ما القا رة يالطرلل البائرد ال مااات النماذج تصميم  وا  مات تنفيذلة ل. 

 شرا الاي   -ال صميم الحضرد والر  مات ال نفيذلة ليم قل ال اا لقرلة الف أوازلس. 

  

  مام ة المنيا –االش راك فئ تصميم ماروع  ما افئ سيية طي اال نان. 

 االش راك فئ إابار الر  مات ال نفيذة لما افئ   زان موااك  لي الرة وطي االطفال. 

  له أبحار  لمية وج: 

 مام ةةة ،  يميةةةمجيةةة سييةةة الهنب ةةة ال، ال ةةنثيرات الناتجةةة اةةن ال نميةةة الاةةياحية الاةةاحيية وتقييمهةةا وحي لهةةا المق رحةةة

 .2221، المنيا

  المةمتمر ال ةالمى ، يال طويل ايى الااحل الامالى التريةى –إرااة ال مران ل ط لر والحفاظ ايى الا احل المصرلة

 .2219، مام ة المنيا، سيية الهنب ة، قام الهنب ة المبوية، يالتررقة ليهنب ة المبوية والوي ية
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          ******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منار  ل  محمد سيد/  الدكتارف    

 لعمرا   واإلكليم التخطيا امدرس 

 0299مند  ا   مدرس 

  9111أكتابر  6مااليد       . 

 متاوجة  . 

 Manar_ali_msk@yahoo.com 

  الهندسةة جامعةة المنيةا  بتقةدير جيةد جةدا حاصلة  ل  بوالارياس الهندسة المعماريةة مة  كليةة

حاصلة  لة  ماجسةتير الهندسةة المعماريةة مة  كليةة الهندسةة . 0229مع مرتبة الشرم   ا  

 -دراسةةة تحليليةةة لمعاكةةات التنميةةة الريفيةةة العمرا يةةة"   بعنةةاان  0292جامعةةة المنيةةا  ةةا  

 ".دراسة حالة كرى مركا المنيا 

 بعنةاان  م  كلية الهندسة جامعة المنيةا   0299 ا    التخطيا العمرا   واإلكليم     دكتاراف

التجمعةةةات )دراسةةةة حالةةة . التنميةةة العمرا يةةة للهةةةااما الصةةحراوية بةةةإكليم شةةمال الصةةعيد" 

 (".العمرا ية الجديد  بالظهير الصحراوي لإلكليم

 االشتراك    أبحار  لمية: 

المجلةة ، العالميةة والمحليةة  ة  تنميةة المنةاطق الصةحراويةالدروس المسةتفاد  مة  التجةارب  -

 .0291جامعة المنيا،  -كلية الهندسة-العلمية

بةةالتطبيق  لةة  إكلةةيم  تنميةةة الهةةااما الصةةحراوية كاسةةتراتيجية لتنميةةة الصةةحراء المصةةرية -

 .0299جامعة المنيا،  -كلية الهندسة -المجلة العلمية، شمال الصعيد
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 التنميةةة "  ا ي نةة ان 2211اصةةيه ايةةى ماماةة ير الهنب ةةة الم ماالةةة مةةن سييةةة الهنب ةةة مام ةةة المنيةةا اةةاا ح

 ".(دراسة حالة محا ظــة المنيا ) السياحية    إطار التنمية الشاملة    مصر 

  وال كن ل ميةةا ي نةة انالجام ةةة المصةةرلة الياياويةةة لي يةة ا مةةن  2219رس ةة ااا فةةى ال صةةميم الوي ةةى اةةاا "  

“TOWARDS AN OPTIMIZED TECHNOLOGICAL GREEN 

ARCHITECTURE DESIGN MODEL BASED ON EVALUATION OF 

NATURAL VENTILATION FOR HOT HUMID REGIONS IN EGYPT”." 

  ماروع االش راك فىEcoCity   ،2219، والماااسة فى النارات. 
  إابار خااطة طرللEcoCity  2211، "إمراءات لي نمية الحضرلة الف الة إلك ل ميا"لمصر. 
  إابار تقرلرEcoCity  2211، "تح لل يرج ال رب الجبلبة إلى يي ة إلك ل مية"راا ة مبوى. 
 لها أيحيث ايمية و ى: 

1-  “Towards a Green Building: a Preliminary Study of Natural Ventilation on Thermal 

Comfort and its Impact on Residential Building in the City of New Borg El Arab” ICESA 

2016: The International Conference of Engineering Sciences and Applications, Aswan, 

Egypt, 210-215 (29-31 January 2016), also published as special issue to (The Egyptian 

International Journal of Engineering Sciences and Technology). 

2- “Life Cycle Assessment as a Decision Making for Window Performance Comparison in 

Green Building Design”. ICAE 2015: 17th International Conference on Architectural 

Engineering, September 7-8 2015, Geneva, Switzerland (In the conference proceeding with 

acceptance ratio 20%):853-861, Also published in International Journal of Civil, 

Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering Vol:9, No:9, 2015. 

3-  “Optimization of Strategies and Models Review for Optimal Technologies-based on Fuzzy 

Schemes for Green Architecture”, ICABE 2015 13th International Conference on 

Architectural and Building Engineering, April 13-14th, 2015, Venice, Italy. (in the 

conference proceeding with acceptance ration 20%), 369-374. 

4- “EcoCity roadmap for Egypt: Actions for eco-efficient urban development”. VTT 

Technology, vol. 215, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo. 

5- “Environmental Performance and Optimization approaches of Aluminum and Beech Wood 

Window Frames”, The 4th Environment Asia International Conference, Thailand, June 21, 

2017, 1-14. 

6-  “Numerical and experimental investigations of the impacts of window parameters on indoor 

natural ventilation in a residential building. Energy and Buildings”. 

7- “AI Technologies in Green Architecture Field: Statistical Comparative Analysis” 

Interdisciplinarity in Engineering, Romania, Elsevier, Procedia Engineering, 181 (2017).  

8-  “Economic Appraisal of Energy Efficiency in Buildings Using Cost-Effectiveness 

Assessment” Procedia Economics and Finance 21, Science Direct (2015): 422-430.  

9-  “EcoNBC feasibility study: Transforming New Borg El Arab into an EcoCity”. VTT 

Technology, vol. 220, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo. 

 
 

 

  غاد  محمد  بد العايا الشا ع / الدكتار   

  
 مدرس التصميم البيئ 

  ا 2211مباس ماااب منذ ااا. 

  م زومة –ا  1791اغاطس 4م اليب.  

 Ghada_elshafeio7@yahoo.com 

 الهندسة المعمارية م  كلية الهندسة  سحاصلة  ل  بوالاريا 

 . 0222جامعة المنيا  بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرم  ا  



-23- 

 

 

  

 

         ******************************************** 

 

 

 
 

 

 شيماء محمد حمدى/  الدكتار               

 اإلكليم التخطيا مدرس       

  0299 ا  مند مدرس  . 

  9192 ا مبر  9مااليد       . 

 متاوجة  . 

 Shimaa_hamdy@yahoo.com 

 الهندسة المعمارية م  كلية الهندسة جامعة المنيةا  بتقةدير جيةد جةدا  سحاصلة  ل  بوالاريا

 . 0221مع مرتبة الشرم  ا  

   0290حاصةةله  لةة  ماجسةةتير الهندسةةة المعماريةةة مةة  كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا  ةةا  

 ".دراسة تحليلية  –محاور التنمية العمرا ية    مصر بي  الااكع والمأمال " بعناان 

  بعنةةاان  مةة  كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا    0299 ةةا    ةة  التخطةةيا اإلكليمةة  دكتةةاراف "

 (".دراسة حالة صحراء مصر الةربية) تنمية وتعمير الصحراء  التاجهات المستقبلية  حا

 االشتراك    أبحار  لمية: 

، جامعةة المنيةا، مجلةة الهندسةة والتونالاجيةا، إتجاجات التنمية العمرا ية    صحراء مصةر -

 .0290، 19 دد 

حقيةق مرشرات التهيئة الموا ية اإلكليمية لجمهارية مصر العربية    جةدب االسةتثمارات لت -

كليةةة التخطةةيا اإلكليمةة  ، النشةةر  العلميةةة لبحةةار العمةةران، التنا سةةية  ةة  السةةاق العالميةةة

 .0291، 01 دد ، جامعة القاجر ، والعمرا  

دراسة تحليلية مقار ةة لفةر  ومعاكةات النجةاب  ة  "التهيئة الموا ية باألكاليم الصحراوية  -

مجلةد ركةم ، جامعة حلةاان، بالمطرية الهندسةكلية ، مجلة البحار الهندسية، التنا س العالم 

922 ،0291. 
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  مر الفاروق كر   محمد/ الدكتار

 مدرس التصميم البيئ 
   0229مدرس مسا د مند  ا  . 

  9169اغسطس 9مااليد      . 

  متاوج  . 

 yahoo.com elfaroukomar2010@ 

 01288885567  -ت 

 الهندسةة المعماريةة مة  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  بتقةدير جيةد جةدا   سحاصل  ل  بوةالاريا

  . 9192 ا  

   بعنةاان    0229حاصل  ل  ماجستير الهندسةة المعماريةة مة  كليةة الهندسةة جامعةة المنيةا  ةا "

 ".العاامل المرةر   ل  تشويل التجمعات السونية    المناطق الصحراوية

  تقيةةيم المعةةايير البيئيةةة " بعنةةاان  مةة  كليةةة الهندسةةة جامعةةة المنيةةا     0299 ةةا    ةة      دكتةةاراف

 " .دراسة حالة القاجر  الجديد ، للعمران بالمناطق الصحراوية

   0290 –جامعة القاجر   –" للمهندسي  المحتر ي  ادار  المشرو ات " حاصل  ل  دور. 

 االشتراك    أبحار  لمية: 

موتبةة الجامعةة األمريويةة "تشويل أغلفة المبا   وتأةيرجا  ل  ترشيد الطاكةة  ة  المنةاطق الحةار   -

 .0299 ،جامعة المنيا، مجلة الهندسة والتونالاجيا ، "بالقاجر  الجديد  كمثال تطبيق 

مجلة كليةة ، "دراسة حالة القاجر  الجديد "ارات حركة المشاف    المدينة المصرية تقييم دور مس -

 .0299، جامعة األحجر، الهندسة

                    

                       ******************************************** 
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******************************************** 

 

           

 ******************************************** 

 
 

 

  رشا ماجر بد الاجاب/  مهندسة              

  ا 2221مباس ماااب منذ ااا. 

  ا  1799لنالر  24م اليب    . 

 م زومة . 

 Rasha_ao@hotmail.com  

  الهنب ةةةة الم ماالةةةة مةةن سييةةةة الهنب ةةةة  سحاصةةية ايةةةى يكةةال ال

 .ا1777مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا ااا 

  ا 2221المنيةةا اةةاا حاصةةيه ايةةى ماماةة ير الهنب ةةة الم ماالةةة مةةن سييةةة الهنب ةةة مام ةةة

دراسةة  حليليلةة  حيملةةددائ احبلملةة  احمةةلترة عيةةى اححنملةة  احعمرانلةة  بصةةلرا  "  ي نةة ان

 ".وال  سلوة –دراس  لاح   –مصر احغربل  

  التقييم البيئ  للتجمعات العمرا ية الريفية " ي ن ان  2229قامت ي اجيل البس  ااا ااا 

 دراس  لاح  )  ضاء التنمية المستدامة    -الصحراوية بإكليم شمال الصعيد    مصر
 ".(قرل  بنى خاحد مركز سماحوط

 
 

 

 باسم حشمف حبيب/  مهندس           

   1779مباس ماااب منذ ااا 

  ا 1719و فمور  2م اليب  . 

 Architect.bassem@yahoo.com  

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة  سيكال ال حاصل ايى 

 .ا1772مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا      

  ا ي نة ان  1779حاصل ايى ماماة ير الهنب ةة الم ماالةة مةن سييةة الهنب ةة مام ةة المنيةا اةاا

 ".لركلا بمصراالعحبارائ احمعمارل  احخاص  بحصملم مراكز حأهلل األطفال احمعاقلن "

   االرحفةا  باحواههة  احلرةارل  حيمةدن مةن خة ل " ا ي نة ان  1777قاا ي اجيل الةبس  ااا اةاا
 " . اححصملم احلرري حيمناطق احمفحول 

 



-21- 

 

 

 

******************************************** 

******************************************** 

 

 

 

 

 

 
 

 

    جااد   أسماء أحمد  ثمان  بد ا/ مهندسة              

  ا  2229م يبة  منذ ااا. 

  ا  1793لنالر  2م اليب    . 

 م زومة  . 

 Asmaahmd@hotmail.com 

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة  سحاصية ايى يكال ال

 .ا  2221مام ة المنيا ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا ااا 

  ا  2214حاصةةيه ايةةى ماماةة ير الهنب ةةة الم ماالةةة مةةن سييةةة الهنب ةةة مام ةةة المنيةةا اةةاا

 ". حليلل احنظام احعمراني إلقيلم شمال احصعلد" ي ن ان 

   اسةةةحراحلهلائ اححنملةةة  احعمرانلةةة  " ا ي نةةة ان  2211قامةةةت ي اةةةجيل الةةةبس  ااا اةةةاا
دراس  لاح  إقيلم شةمال ) احمسحفبيل  بهدا إعادة هلكي  احعمران بوادى احنلل فى مصر 

 ".(احصعلد

  

 
 

 

 أمنة و ظ امجد/ مهندسة                  

 ا2214منذ ااا باس ماااب م. 

  ا1791ل لي   22م اليب. 

 wazamna@yahoo.com 

  الهنب ةةةة الم ماالةةةة مةةن سييةةةة الهنب ةةةة  سحاصةةية ايةةةى يكةةال ال

 .ا2229ااا  ام ياز مام ة المنيا  ي قبلر

  ا ي ن ان 2214حاصيه ايى ماما ير الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة مام ة المنيا ااا

 ". دراس  لاح  احفاهرة اححارلخل ) حأصلل احطابع احمعماري حواههائ اإلسكان  " 

   اححفاعل االنسانى مع بلمائ اححسوق فى ظل " ا ي ن ان 2211 قامت ي اجيل البس  ااا ااا
 ".كنوحوهى فى احمدلن  احمصرل  احمعاصرةمعطلائ اححفدم احح
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 سار  محمد رضا/ مهندسة               

 2214منذ ااا باس ماااب م. 

  ا1772فورالر  1م اليب  . 

 م زومة.  

 arcsaramohammed@yahoo.com 

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة  سحاصية ايى يكال ال

 .ا2211مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا 

  ي نةة ان ا 2214اةةاا مام ةةة ينهةةا حاصةةيه ايةةى ماماةة ير الهنب ةةة الم ماالةةة مةةن سييةةة الهنب ةةة

 ".حطبلفائ احطاق  احشمسل  في احعمارة"

 

 

 

 

    ************************************************ 

 
 

 

 رغد  محمد  ل  ضرار/ مهندسة                

 2214منذ ااا  باس مااابم. 

  ا 1799ايرلل  29م اليب . 

 م زومة. 

 Raghdaderar@yahoo.com     

  المنيةةا  ي قةةبلر يةةة الهنب ةةة مام ةةة الهنب ةةة الم ماالةةة مةةن سي سحاصةةية ايةةى يكةةال ال

 .ا2212مل مرتوة الارا  ااا  ام ياز

 ا 2214اةاا أاليامةا  حاصيه ايى ماما ير الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ةة مام ةة
 Interaction Between Building Envelope and       " ي نةة ان 

Surrounding Environment: Mitigation of Climate Change.." 
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 مرو  محمد جمعة ميهاب / مهندسة              

 ا 2211منذ ااا  مباس ماااب. 

  ا  1799لنالر 11م اليب   . 

 Marwa_mayhoub@yahoo.com 

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة مام ة  سحاصية ايى يكال ال

 .ا2229ااا مل مرتوة الارا المنيا  ي قبلر ميب مبا 

 ا 2211الم ماالةةة مةن سييةةة الهنب ةة مام ةةة المنيةا اةةاا  حاصةيه ايةى ماماةة ير الهنب ةة

دراسةة  لاحةة  إقيةةلم  –حهدلةةدة بمصةةر امفومةةائ ومعوقةةائ اححنملةة  فةةي احمةةدن " ي نةة ان 
 " شمال احصعلد 

 
 
 

 

******************************************** 

              

 

 

 

 سيد صدك  محمد احمد/ مهندس              
 

  2211منذ ااا  م يب 

 ا 1799ايرلل  1م اليب  . 

 Tamer_sedky2002@yahoo.com   

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة سحاصل ايى يكال ال 

 .ا2212مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا       

  ا 2219 اةاا المنيةا مةن سييةة الهنب ةة مام ةة الهنب ةة الم ماالةة ماماة يرحاصل ايةى
"  ملددائ اححشكلل احمعمارى حيمبانى احسكنل  فى احمدلن  احمصرل  احمعاصرة"ي ن ان 

. 
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 جهاد أحمد حنف /  مهندسة                

  2214منذ ااا م يبة. 

  ا1772  و مور 9م اليب   . 

 Gehad_ahmed@yahoo.com 

  الهنب ةةةة الم ماالةةةة مةةن سييةةةة الهنب ةةةة  سحاصةةية ايةةةى يكةةال ال

 .ا2214مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا 

  ا ي ن ان  2219ااا  ة المنيا حاصيه ايى ماما ير الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة مام 

 ".م مح احعمارة احمسحفبيل  فى مصر فى رو  أنظم  حفللم احعمارة احخررا "

 

 

************************************************ 

 

 

 

 

 

 
 

 
       

 

 

 محماد جمال صبح / مهندس        

  ا 2213منذ ااا م يب. 

  ا  1772  و مور 11م اليب    . 

 م زوج . 

 Mahmood_gamal88@yahoo.com  

 الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة سصل ايى يكال ال حا 

 .ا2213مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا       

  ا ي ن ان  2211ااا  ة المنياالهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة مام  ماما ير حاصل ايى

      ".(دراس  لاح  مدلن  احمنلا احفدلم )اححطولر احلررى كأداة حيلفاظ عيى احمناطق اححراتل  "

  

        ************************************************ 
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         *************************************************** 

 

 

 

************************************************ 

 
 

  بير ر عف محمد جاشم/  مهندسة                

  ا 2223م يبة منذ ااا. 

  ا  1792أغاطس  1م اليب    . 

 م زومة . 

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة مام ة سحاصية ايى يكال ال 

 ا2222مبا مل مرتوة الارا ااا  المنيا  ي قبلر ميب

 

 

 
 

 

 جبه  اروق  رويا  بد العايا/ مهندسة                

  ا 2229م يبة منذ ااا. 

  ا  1794مااس  1م اليب    . 

 م زومة . 

 Islam_way20082010@yahoo.com   

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة  سايى يكال ال حاصية

 .ا2221مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا ااا  

   اححخطلطلةةة  واححصةةةململ  األسةةة  "ا ي نةةة ان  2229قامةةةت ي اةةةجيل الماماةةة ير اةةةاا
 ". حيمساكن احط بل  باحهامعائ احمصرل 
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  بد الرحم  محمد تا   محمد جاد / مهندس                

  ا2211منذ ااا  م يب . 

  1772 و مور  1م اليب  . 

 م زوج . 

 @gmail.com  eltoneyeg 

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة سحاصل ايى يكال ال 

 .ا2015مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا       

       

   التأةير المتبادل  مرا ياً بي  األسااق العشاائية "ا ي ن ان  2219قاا ي اجيل الماما ير ااا

 (".المفتاحة والسلاك  اإل سا  

 

        ************************************************ 

 
 

 

  سري  ممدوب سيد / مهندسة                

 ا2211منذ ااا   ةم يب 

 ا1773فورالر  24 م اليب  . 

 @yahoo.com nesreenmamdouh2013 

 الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة سايى يكال ال  ةحاصي 

 .ا2211مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا       

 دراس  حليليل  حبرامج اححنمل  احرلفل  فى مصر "ا ي ن ان  2219ي اجيل الماما ير ااا   قامت
 ".(دراس  لاح  قرى مركز احمنلا)
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 محمد حسي   بد العايا / مهندس                

   ا2219م يب منذ ااا 

 ا1773 و مور  29 م اليب  . 

 @yahoo.com mohammed.hussein1993 

  الهنب ة الم ماالة من سيية الهنب ة سحاصل ايى يكال ال 

 .ا2211مام ة المنيا  ي قبلر ميب مبا مل مرتوة الارا  ااا       

 حأتلر مواد وحفنلائ احبنا  عيى اححصملم واححشكلل "ا ي ن ان  2219ي اجيل الماما ير ااا   قاا
 ".احمعمارى
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