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 ةشام تنمية بمسار وربطها عا يتع رؤية سبعة2030وض مبادء خل م
مصرية جامعا  ساسية

 مةمستد باتنمية ربطها خل م جامعية مسابقا مفهو  تطوير
 جديد ية جامعاو عا يتع روز قومية امشرو يتأ ى شر

ماس م(–ةجل–سدر عا ى لستعدد ) ميع2020تجهيز خل م
ذكية. كجامعا يتأو تأثيو ورو معام 

 ومتابع تكنووجية جامعا نشاء  توس.عم بسو وربطها تجهيزا  ة
 ية جامعا فريد معمار تصمي تضمن مصرية جامعا نشاء رؤية وض

حكومية جامعا م منبثقة و جديد 
 جديد ية جامعا مبر ومنهجية ية وض 
 شبكة خل م مصر عبقر كاديمية نشاء درسة بنويةدد تهت نابغي ومية

خريجي  درسة
 يادو مصرية جامعا تصني ر م خطة ومتابعة وض 
 مصرية جامعابا تخصصا ومتعدد بينية مبر كر تأسي 
 رصد منظومة تنفيذ مرو عمرنية مجتمعاو سكا روز م تعاوبا ية وض

بام خيترياح 
 مع بحو عا يتع روز خد تنظيمو رد هيك  تطوير
 روز امشرو رد وحد تنظيمو رد هيك  تطوير
 جديد رقابا تكنووجية جامعة  رئاسة
 رقا مكت بل سموير  رئاسة
  مركز ما متابعة مشكة جا مصريةرئاسة جامعابا بحثية  تميز
 ومنشآ مبان وتصمي ية جامعا نشاء  توسبا مختصة عيا جنة رئاسة

بر جي وجامعا يتناس بما جامعا 
 وجيةتكنوو ية جامعا قومية هيئة  نشاء
 :مهن صعيد  ى

o امشرو م عديد  شتر)بل ر( ستشار سيادت مكت خل م قومية

ى جديد درية عاصمة عا تيجستر مخطط دد و امشرو ت و

م170000مساحة كثر سكا د6.نسمة يوم 

o طبقة سكا ئدر امشرو حد يعد ذو مصر( )در مشرو وتصمي تخطيط

بإجما متوسطة فوو جديد.150000متوسطة مد بجمي تنفيذا ت سكنية وحد 

o طنةس و سعودية عربية ممكة  مصر خار امشرو م عديد  سيادت سا

ما سطنة بي تصادية منطقة و د مدينة مث عربية مار دوة و ما

وسعو مارو.حا نشاؤا جارو  دية

أجازل  



o هندسة بكية معمارية بحوو سادرو تصميما وحد سيادت رئاسة خل م

معابد ساحة منطقة تطوير ومنها قومية امشرو م عديد تنفيذ ت شم ي جامعة

كبا طري  كش ثقاة، روز م تعاوبا باصر كرن ىوتحوي مدينة

حديد سكة شر متدد منطقة وعمرنية مستقبية رؤية تصمي ،مفتو متح

تعاوبا صر بجنو عائمة فناد مرسى ئبتد مشروو و تصمي باصر،

سياحة روز م 

o حديدية300تطوير سك ركا محاظامحطة بجمي محطةمصرية د )يما

نق روز م تعاوبا جابر( سيد و رمسي 

o مهندسيبا عربية دو جامعة شار بي ربط خوو محور تطوير مستقبية رؤية

نعمر تخطيط يئة م تعاوبا جيزبا مار ضبة  ومنطقة

o ماد سيادت تو تر يثناء جامعة هندسة بنيةكية بتطوير سيادت ا شم

باكية خاصة منشآو اقاو مدرجا تطوير ى باضاة كية كامة تحتية

مركزية ومعام ور ى وتحويها معامو ورو رئيس مبنى جهاوو 

 :ردو كاديم صعيد  ى
o ميةعا نظ كتو ومعمارية هندسية تعيمية مبر  تطوير

o مةمساو دوة تنمية خطط باحتياجا طل بتكارو اومشرو مع بح ربط

تطبيقية بحو خل م صناة طا تطوير  

o تصني معا ترتي  شم ي جامعة ندسة كية تخصصا بع تصني تقد

QS 

o  كية ئحة درستماد شم ي جامعة عاهندسة معتمد اسا بنظا عيا ا

2015 

o عا معتمد اسا بنظا وريوبكا شم ي جامعة هندسة كية ئحة تماد

2018 

o بينية معتمد اسا مبر صناة ستشار مج تشكي 

o وحد نشاء طري  كية خد نميد تدري جديد نموذ ستحد(Innovation 

Hubطل عم جان ى تركيز ) 

o شركا م تنسيبا مو تطبيق تدري كية طل تدري سترتيجية خطة وض

وعامية  محية

 



 

 مريكية يمسوك بجامعة زئر  ستاذ

 سعوديةو مصر  وخارجها مصر خد عمرنية ومشكلتها عربية مد  محاضر قاء

متحد ياوو وتركيا  وسبانيا

 مو بحا ى شرو بحثية اشرو)ودكتور )ماجستير مية رسائ ى شر 

 ميةع رسائو بحا م عديد تحكي جا وجنبيةضو مصرية جامعابا 

 م كثر وعامية30نشر محية دورياو مجل  م بح 

 يةمح عمية مؤتمر م عديد   ودويةمشاركة

 هندسة بكية هندسية ستشار بمركز تخطيطية بحوو سادرو تصميما وحد مدير

شم ي  جامعة

 حرير طري بحاو سادر مركز رد مج  ضوية

 ر وزر قرر طبقا تشطيباو تجهيزو بناء ما متابعة فنية جنة 1142رئي

قومية2/4/2018بتاري امشرو ومتابعة لشر جا ومتابعةبتشكي شر جا بتشكي

بحثية تعيمية ومؤسسا جامعا نشاء قومية امشروبأ ماس م ر)جامعة  رها

شي وشر وطور جلة–سدر سوي–جامعة ببن تكنووجية ياك مستشفى–مبان

يمتع تعي–جلة روز تاب ديو مبنى تطوير ما متابعة و )... ميع جامعة

و عامت ياوبا مصر ثقا يمتع مبنى ثقاتطوير يمتع ومبنى مريكية حد

يطايا بدوة مصر 

 تا مختفة فرية جا وضوية هندرئاسة قطا جنة جامعابعة ى مجبا س 

 قومية امشرو ى لشر نشاء ما ومتابعة تنسيو تخطيط عيا جنة ضوية

جامعا وبحثيةنشاء تعيمية ومؤسسا 

 حضار تنسي قوم جهاز عيا عمية فنية جنة  ضو

 ءوزر رئي سيد برئاسة عمرنية وتنمية تخطيط ى مجبا  ضو

 مصر حديد سك طب مركز رد مج  ضو

 جمعية( عمرنية بابيئة رتقاء جمعية رد مج عشوئيا)ضو تطوير  ية

 صر )محاظة ظامحا م عديد شامة تنمية ستشار–( بحير رشيد(محاظة –مدينة

ومدينة غردة–كتوبر6محاظة  سمايية(محاظة–محاظة

 سكا روز تابعة نعمر تخطيط عامة باهيئة )( ئة ستشارمجتمعاو مرو

 عمرنية

 شم ي جامعة مستشفيا معمار ستشار 

 مصري مهندسي بنقابة ضو مقيد ستشار ةمهندعمار  شعبة

مهنية عمية خبر



 مصرية نعمر تخطيط جمعية  ضو

 مصرية معماريي مهندسي جمعية  ضو

 ، )بل ر( ستشار مكت رد مج تنميةرئي مجا  تخصصا متكام مكت

تصادية جدو ساودر معمارية وهندسة حضر وتخطيط ودرعمرنية وبيئية

ساسية بنية ساودر امشرو 
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