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 القاهرة امعةج-الهندسة  كلٌة-قسم العمارة  4511بكالورٌوس الهندسة المعمارٌة 
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  األكادٌمٌةالوظائف: 

 رئيس قسـ التصميـ العمرانى -

 خدمة المجتمع لشئوف كميةيؿ وك -
 وتنمية البيئة  

 القاىرةجامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني -

 القاىرةجامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

- 3122 
- 2008  
 

- 2015 
-  2011 

      

 عخدمة المجتم لشئوف وكيؿ كمية -
 وتنمية البيئة

 3119 -  3116 - القاىرةجامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني -

 أدارة مركزنائب رئيس مجمس  -
 ستشارات البحوث والدراسات العمرانية ا

 وحدة ذات طابع خاص
  

 3122 -  2005 - القاىرة جامعة-والعمراني اإلقميمي كمية التخطيط -

العمراف نائب رئيس مجمس أدارة  -
  ذات طابع خاص وحدة-مركزاالفريقى

 3122 -  3116 - ةالقاىر  جامعة-والعمراني اإلقميميكمية التخطيط  -

 3122 -  3115 - القاىرةجامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني -  والتصميـ العمرانيأستاذ العمارة  -

استاذ مساعد العمارة والتصميـ  -
  العمرانى

 3115 -  9::2 - القاىرةجامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني -

 9::2 -  2::2 - القاىرةجامعة -مرانيكمية التخطيط اإلقميمي والع -  مدرس بقسـ التصميـ العمرانى -

 2::2 -  2:95 - القاىرةجامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني - بقسـ التصميـ العمرانى مدرس مساعد -

  معيدة بقسـ التصميـ العمرانى -
 معيدة باألنتداب بقسـ العمارة -

جامعة -كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني -
 كمية اليندسة جامعة القاىرة القاىرة

- 2:8: 
- 2:88 

 

- 2:95 
- 2:8: 

 :2:8 -  2:89 -  كمية اليندسة جامعة بنيا - معيدة باألنتداب بقسـ العمارة -
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 اآلن( حتى – 4554) من الفترة فًالبكالورٌوس:  مرحلة-أ

  -(4تصمٌم عمرانى ) -( 4) عمرانًتصمٌم ) - العمرانًونظرٌات التصمٌم  تارٌخ :مقرراتفى  ومشاركةتدرٌس  -
عمران ومعمار محلى -تصميم  -مشروعات البكالورٌوس االشراف على -( 4نظرٌات معمار ) -( 3تصمٌم عمرانى )

 .قسم التصمٌم العمرانى –تجديد ومحافظة عمران  –( 2)عمران ومعمار محلى  –( 1)
  (4550 – 4511) من الفترة : فىمرحلة البكالورٌوس -

التصميم  )موادجامعة القاهرة  –والعمرانى  ىة التخطيط اإلقليممساعد بكلي التعيين فى وظيفة مدرس    
 المواقع(تنسيق تصميم و  - (4)العمرانيوالتصميم  (4) يالعمران

جامعة القاهرة عامٌن دراسٌٌن فى مواد  –كلٌة الهندسة  –بقسم الهندسة المعمارٌة  معٌدة:باالنتداب  العمل -
 . فٌذٌة(تنتصمٌمات  – معماري تصمٌم – بصري)تدرٌب 

 .4515 – 4511جامعة بنها  –كلٌة الهندسة  –بقسم الهندسٌة المعمارٌة معٌدة:العمل باالنتداب  -

 اآلن(حتى  – 4554فى الفترة من ) العلٌا:الدراسات  مرحلة- ب

 –تصعمٌم طعرق  هندسعة-تنسٌق مواقعع  –تصمٌم عمران متقدم ) مقررات: تدرٌس فً تدرٌس ومشاركة -
  ومواصالت(.هندسة نقل 

  

    علٌها اإلشرافبعض من الرسائل تم : 

تصميـ وتنسيؽ الفراغ الخارجي بالتطبيؽ عمى المنتجعات السياحية  فياإلنساني  ؾالسمو  يرتأث دكتوراه:رسالة   -
 3126الساحمية 

 Impact of Human Behavior in urban Landscape – Application on Costal Tourism 

Resort. 

  

 . 3125    المستداـ العمرانيمقترحة لتفعيؿ البعد اإلقتصادى فى عممية التصميـ  أداة: ماجستيررسالة   -

نائية قيمة واستعماالت االراضى )دراسة حميمية لمنطاقات العمرانية المطمة عمى نير ث :ماجستيررسالة  -
 .3125النيؿ(

Duality of Land Value & Land Use – An Analytical Study for Urban Riverfront 

Contexts with Special Reference to Cairo.   
 

   االعاقة  ذوي)العمرانى فى تصميـ البيئة المالئمة تحركة ذوي االحتياجات الخاصة  ـدور التصميرسالة ماجستير:    -

 ..2013 (الحركيةو البصرية                            

THE ROLE OF URBAN IN CREATING AN APPRORAIT ENVIRONMENT FOR THE 

MOVEMENT OF DISABLED PEOPLE  ( VISUALY AND MOBILITY IMPAIRMENT)  3124 .  

المؤشرات  التاريخية )باستخداـالمناطؽ  فيرسالة ماجستير: التنمية السياحية المستدامة لالسواؽ التراثية  -
  ) .االستدامة

SUSTAINABALE TOURISM DEVELOPMENT OF HERITAGE MARKES IN 

HISTORICAL AREAS (Utilizing Indicators as a Proactive Tool for Promoting Sustainability 

in Historical Areas) 3124. 

تحقيؽ التنمية  إطاروسائؿ النقؿ الخفيؼ الموجو فى  استخداـرسالة ماجستير: تطوير المناطؽ الحضرية مف خالؿ      -
 .3123رسالة ماجستير عمى مستوي الكمية بجامعة القاىرة(  )أفضؿ مةالمستدا                             
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USING LIGHT RAIL SYSTEM FOR URBAN DEVELOPMENT AS AN APPROACH FOR 

SUSTAINABLE DEVELOMENT 2012. 

 2012 .المستدامة كأطار لتطوير واحياء المناطؽ الفقيرة بمراكز المدف التنمية ماجستير:رسالة   -
SUSTAINABALE DEVELOPMENT AS A FRAMW0RK OF DEVELOPING REVITALISING 

POOR AREAS OF CENTERS OF CITIES 2012. 

 . 3123 لممدينة الفراغي التركيب لدراسة كأداة الكمي التوصيؼ رسالة ماجستير:  -
Space Syntax as a Tool to Study the Spatial Structure of the City 2012                                               
   

                        SUSTAINABALE CULTURAL HERITAGE TOURISM      2011   ماجستير:رسالة  -

(Proactive Approach for Introducing Sustainability to Historical Areas of Developing                  

Countries)    

  2012.المستدامة كمدخؿ لتفعيؿ أستدامة المناطؽ التاريخية فى الدوؿ النامية افيالثقسياحة التراث    

 .2009 .القاهرة الدخل المحدود على الحدائق العامة بالتطبٌق على مدٌنة ذويتأثٌر سلوكٌات رسالة ماجستير:  -

 .3118العمرانية والمدينة  اإلضاءة وتشكيؿ الفراغات :دكتوراهرسالة  -

LIGHTING AND URBAN FORM OF SPACES IN CITIES. 2007 

   :دكتوراهرسالة  -
“An Appraisal for Sustainable Tourism & Development in Developing Countries” 

(Case study: Resort Based Development of the Northwest coast of Egypt) 2002).   

  . 3115الفراغات التاريخية بالتطبيؽ عمى قاىرة المنشأ  أثر المستجدات العمرانية عمى خصائص :ماجستيررسالة  -

 .3114أسس وتوجيات لتصميـ المناطؽ الشاطئية وضفاؼ األنيار  ماجستير:رسالة  -

الفراغات العمرانية دراسة ميدانية بصرية بالقاىرة ألطفاؿ المرحمة  في البصري"الطفؿ واإلدراؾ  :دكتوراهرسالة  -
 .    3111االعدادية 

 .  3111طابع المناطؽ العمرانية  فيضوابط التحكـ  اجستير:مرسالة  -

 . :::2تخطيط وتصميـ المراكز التجارية فى ضوء السموؾ الشرائي لممستيمؾ  ماجستير:رسالة  -
 لمدينة ىميوبوليس البصريالطابع  تصميـ عمى تأثيرهو الجديدة  لضاحية مصر البصريالطابع  ستير:ماجرسالة  -

1998  . 
 

 المشروعات: 

 .    3121الدراسات البصرية لوضع المخطط االستراتيجى لترعة االسماعيميةاعداد بير خ -

 ىيئة-القاىرة محافظة-فى اعداد مشروع تطوير ضفاؼ ترعة االسماعمية بمحافظة القاىرة  الجديدةالمشاركة  -
 والمجتمعات العمرانية الجديدة. العمرانيالتخطيط 

 

 3121- :311مطروح  رانى العداد المخطط االستراتيجى لمدينة مرسىالعم خبير التصميـ العمرانى والتخطيط -
ووضع المخطط البصرى لممدينة واالشتراطات  والتراثية والمعالـ البصرية العمراني بمالمح الطابعالدراسات الخاصة 
 العمرانى.   الخاصة بالتصميـ
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 Arabic   انشاء متحؼ التميفزيوف العربى وع الرؤية والفكرة التصميمية لمشر  وضعاستشارى التصميـ العمرانى ل -

Television Museum تسجيؿ لألعماؿ التميفزيونية   العديدة والمتنوعة منذ بداية دخوؿ التميفزيوف مصر ل
والتعميـ  والفنوف والثقافة لإلعالـكدولة رائدة بيف دوؿ العالـ العربى فى مجاؿ االعالـ المرئى والمسموع كمجمع 

قامة وورش التدريبية الدورات وعمؿ المشروع لممتحؼ يضـ  ووضع برنامج  .السيمنارات المؤتمرات وعمؿ العمؿ وا 
العديد مف العناصر التى تزيد مف جذب الزوار مف المصرييف والسائحيف مف الدوؿ العربية واالجنبية ومركز لمزوار 

  .3121  لميرجانات ا الترفييية والتسوؽ واقامةواالماكف     Museum Parkمتحفيو وحديقة 
 

-3119 مشروع التنسيؽ الحضارى لممنطقة المحيطة بجامعة القاىرة الفني لمقترحالعرض  إلعداد رئيس فريؽ العمؿ -
بالمظير  المئوياعادة تخطيط وتطوير وتنسيؽ المنطقة المحيطة بجامعة الظيار جامعة القاىرة فى عيدىا 

القاىرة  جامعة-محافظة الجيزة  .ورىا الرائد بيف جامعات العالـالعريؽ وبد يميؽ بيا وبتاريخيا الذي الحضاري
 .القاىرة

مشروع إعداد  -.3119 العمرانية والمجتمعات العمرانيالتخطيط  ىيئة- والتخطيط والمنسؽ العمرانيالتصميـ خبير  -
العربية الييئة مصر  جميورية-الشمالية المخطط األستراتيجى العاـ لبعض قرى مركز الشيخ زويد بمحافظة سيناء

ىيئة التخطيط العمرانى والمجتمعات  .والمرافؽ والمجتمعات العمرانية وزارة اإلسكاف –العامة لمتخطيط العمرانى 
   العمرانية الجديدة

مشروع    -. 3117 العمرانية اماـ ىيئة التخطيط العمرانى والمجتمعات والتخطيط والمنسؽ العمرانيخبير التصميـ  -
بمركز قطور بمحافظة  جميورية مصر العربية -  3117 أعداد المخطط األستراتيجى العاـ لبعض قرى مركز قطور

ىيئة التخطيط العمرانى والمجتمعات  -محافظة الغربية جامعة القاىرة في –لكمية التخطيط االقميمى والعمرانى  الغربية
   العمرانية الجديدة

أعداد  مشروع- العمرانية والمنسؽ اماـ ىيئة التخطيط العمرانى والمجتمعاتط التخطي و خبير التصميـ العمرانى -
 –الغربية بمكمية التخطيط االقميمى والعمرانى  جميورية مصر-المخطط األستراتيجى العاـ لبعض قرى مركز زفتى 

 . 3116 جامعة القاىرة في محافظة الغربية

تطبيؽ  -عداد المخطط العاـ لضفاؼ نير النيؿإلمشروع لخضراء استشارى اعداد دراسات ومخطط المحاور البيئية ا  -
مركز أستشارات  - والتصورالمقترح الخضراء عمى اإلقميـ الحضرى لمقاىرة الكبرى فكر منظومة المحاور البيئية

 – 3115.جامعة القاىرة و الييئة العامة لمسياحة - البحوث والدراسات العمرانية بكمية التخطيط األقميمى والعمرانى
3116 . 

الشيخ  مشروع أعداد المخطط األستراتيجى العاـ لبعض قرى جميورية مصر العربية بمركز كفرعضو فريؽ العمؿ ل  -
 –الييئة العامة لمتخطيط العمرانى  . جامعة القاىرة في محافظة كفر الشيخ –لكمية التخطيط االقميمى والعمرانى 

 . 2004 انيةوزارة اإلسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمر 
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مشروع إعداد المخططات العمرانية األرشادية لبعض قرى جميورية فى   رئيس فريؽ العمؿ وخبير التخطيط العمرانى -
وزارة اإلسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمرانية ضمف الييكؿ التنظيمى و .   3113- 3115 و القميوبية مصرالعربية

 .رشادى بكمية التخطيط االقميمى والعمرانىلمشروع أعداد المخطط العمرانى األ  األدارى

-  

 )دراسة حالة القاىرة التاريخية2003-1998 المشروع البحثى "التموث المرئى بالقاىرة الكبرى"  فى رئيس فريؽ العمؿ -

التخطيط اإلقميمى والعمرانى  كمية –مركز الدراسات والبحوث والدراسات العمرانية  -ودارسة حالة ضفتى نير النيؿ( 
ومجمس بحوث  -3114حتى 9::2 –مف والمجتمعات الجديدة امعة القاىرة ومجمس بحوث التشييد واإلسكافج –

 . البحث العممى والتكنولوجيا أكاديمية –المجالس النوعية  –التشييد واإلسكاف والمجتمعات الجديدة 

 

بيئة العمرانية والحفاظ عمى الطابع بال خبيرة التصميـ العمرانى ضمف مجموعة الخبراء المشاركيف فى مشروع اإلرتقاء -
مشروع اإلرتقاء بالبيئة العمرانية والحفاظ عمى الطابع فى  الجيزة منطقة- العمرانى والمعمارى إلقميـ القاىرة الكبرى

الكبرى ػ الييئة  إلقميـ القاىرة العمرانيالتخطيط  مركز-منطقة الجيزة  “.إلقميـ القاىرة الكبرى  العمرانى والمعمارى
وزارة  –العامة لمتخطيط العمرانى  الييئة- العمرانية وزارة اإلسكاف والمرافؽ والمجتمعات –لعامة لمتخطيط العمرانى ا

 . :::2 – 9::2  اإلسكاف والمرافؽ والمجتمعات العمرانية

 

 .3119لسنة  7:3 قرار-محافظة الجيزة ل عضو لجنة االشتراطات التخطيطية والعمرانية والبنائية -

  عمرانيا متجانسة مناطؽ الى وتقسيميا و البنائية والعمرانية التخطيطية االشتراطات ضع و فى المشاركة و      

 .التنفيذية والئحتو :22رقـ  الموحد البناء لقانوف وفقا .3123حتى     3119 نوفمبر: مف الجيزة محافظة    

المعمارى لمحافظة الجيزة وفقا  لحفاظ عمى التراثعضو المجنة الدائمة لحصر معاينة المنشآت الغير آيمة لمسقوط وا -
لحصر معاينة المنشآت الغير آيمة  . 3123حتى     3119مف:  محافظة الجيزة(.  255/3117لمقانوف رقـ )

 (.255/3117الجيزة وفقا لمقانوف رقـ ) لمسقوط والحفاظ عمى التراث المعمارى لمحافظة

المعمارى لحى جنوب محافظة  الغير آيمة لمسقوط والحفاظ عمى التراث عضو المجنة الدائمة لحصر معاينة المنشآت -
محافظة القاىرة المنطقة  .3117لسنة  (12430) ( وبناء عمى قرار رقـ 255/3117القاىرة وفقا لمقانوف رقـ )

اث لحصر معاينة المنشآت الغير آيمة لمسقوط والحفاظ عمى التر  االف. حتى 3117 .حى جنو ب سابقا -الغربية 
 القاىرة.المعمارى لمحافظة 

االرشادية  ووضع الدالئؿ . 3116 مفعضو لجنة المناطؽ الشاطئية لوضع أسس ومعايير التنسيؽ الحضارى  -
 والبيئة. والمجتمع والمحميات المحافظات الثقافة وزارة-الحضاري التنسيؽ جياز الشاطئية. بالمناطؽ

 

 

 (2002-1991ات )قائمة االبحاث المقدمة فى المؤتمرات والندو: 
 

 . 4001تحسٌن البٌئة العمرانٌة فى المناطق التالرٌخٌة  -
 . 4001  الفقٌرة طقافى تحسٌن البٌئة العمرانٌة للمن دور التصمٌم العمرانى و التنمٌة المستدامة  -
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Sustainable Development & Urban Design Role In Enhancing The Poor Urban Areas. 
 

 4001   البٌئة العمرانٌة لفراغى للمدٌنة وتشكٌل شبكة مسارات المشاة كمدخل ألعادة توازندراسة التركٌب ا -
. 

Studying The Spatial Structure Of City & The Pedestrian Paths System As An Approach 

 For Rebalance To Urban Environment 4003.  
 . 4003الساحلٌة خطٌط المناطق السٌاحٌة العولمة والتنمٌة السٌاحٌةالمستدامة و مدخل ت -

Globalization VS. Sustainable Tourism: “An Approach to Planning Tourism Destination  

In Coastal Areas" 

 .4003 (دراسة االنشطة ذات القٌمة كمدخل لتطوٌر المناطق التارٌخٌة )دراسة الموالد -

Studying the Valuable Activities as an Approach To Development Historic Areas 

 . 4004 مدخل التصمٌم العمرانى المستدام و تشكٌل عمران المجتمعات الصحراوٌة -

Sustainable Urban Design & the Form of Urban Settlement In An Arid Zone. 
 

 .4000ة   للمدٌن لبصرىالحفاظ على التراث الطبٌعى للمدٌنة وتأثٌر المخطط العمرانى فى التشكٌل ا -

Natural Heritage Conservation of City And The Effect Of Urban Plan on Visual City From 

  2000.  

 .  4000 التراثٌةتحدٌات التنمٌة السٌاحٌة المستدامة والحفاظ على البٌئة فى المدن  -

The Challenge of Sustainable Tourism Development and Conservation of Environment  

In Islamic Heritage City.2000. 

  . 4555 الجدٌدة المستدامة فى تشكٌل المجتمعات العمرانٌة ومدخل التنمٌةدور التصمٌم العمرانى  -

Urban Design Role and An Approach Of Sustainable Development  

In New Urban Settlements.1999. 

 . 4551 المجتمعات الصحراوٌة الجدٌدة ٌئةوتنسٌق بمدخل تصمٌم  -

An Approach to Design & Landscape Environment of New Settlements in Arid Zones 1997. 

 

 .4551 الحضاريالمدن األسالمٌة التراثٌة ودٌنامٌكٌة التغٌٌر  -
Islamic Heritage Cities and Dynamic Civilization Change 1997. 

  المبانى والمدن التراثٌة  أسس ومعاٌٌر تصنٌف-منظمة المدن والعواصم األسالمٌة -اسٌة السادسة الحلقة الدر

 .األسالمٌة وكٌفٌة الحفاظ علٌها
 

 .اآلزبكٌة وتجدٌد حدٌقةمدخل إلى تجدٌد الحدائق ذات القٌمة  -
An Approach to Renew the Historic Value of Gardens- the Renewable Azbakia Garden  

 .4559دٌسمبر  القاهرة–جامعة األزهر -كلٌة الهندسة -المؤتمر العلمى الدولى الرابع 

 

 .4551 الخضراءالمناطق  العربٌة والحفاظ على أثر إٌكولوجٌا العمران فى التخطٌط المستقبلى للمدٌنة -

The Effect of Urban Ecology of Future Arabian City Planning and Conservation 

 Of Green Areas.1994. 

 .4551ابرٌل  العربٌة األمارات-دبى-المؤتمر العام العاشر لمنظمة المدن العربٌة     
 

 مقومات البٌئة المحلٌة لمدن الصعٌد وتأثٌرها على الطابع المحلى -
The Local Environment Characteristics of Upper Egypt on Local Character 4553.  

 .4553نوفمبر  جامعة أسٌوط-قسم العمارة -كلٌة الهندسة -ارى األول ؤتمر المعممال   
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 .   4553وطرق التحكم فى العمران تأثٌرالقوانٌن والتشرٌعات المنظمة للتخطٌط العمرانى على المخططات العمرانٌة -

The Effect Of Regulator Laws And Legislations In Urban Planning 0n Urban Plans  

And Urban Control Methods 4553.  

جمهورٌة  -اإلسكان والتعمٌر-  مجلس الوزراء جامعة الدول العربٌة - التنمٌة العمرانى ودورة فى خطط ندوة التخطٌط

 .4553اكتوبر  -والتعمٌر جدٌدة واإلسكانلوزارة التعمٌر والمجتمعات ا -مصر العربٌة 
 

  :الجمعيات المهنية والعلمية 

 . 4004راسات العمران والبٌئة عضو المركز العربى لد -

 جامعة القاهرة. –كلٌة التخطٌط االقلٌمى والعرانى  -العلمٌة لبحوث العمران  النشرة تحكٌمعضو  -
  4004المملكة العربٌة السعودٌة  –جدة  –كلٌة تصامٌم البٌئة  –عضو تحكٌم أبحاث مجلة جامعة الملك عبد العزٌز  -
ن العربٌة للمشاركة فى نشاطاته العلمٌة والبحثٌة لتنمٌة وتطوٌر الخدمات بلدٌات خبٌرة فى الجهاز العلمى لمنظمة المد -

  السعودٌة.المملكة العربٌة  –الرٌاض  –المدن العربٌة 

 شعبة العمارة.  –عضو نقابة للمهندسٌن  -
 جمعٌة المهندسٌن المصرٌة. –عضو جمعٌة المهندسٌن المعمارٌٌن  -
 نى.عضوالجمعٌة المصرٌة للتخطٌط العمرا -
  الفنٌةاألنشطة:  
 مشروعات التخرج المتنوعة فى التصمٌم العمرانى لطلبة البكالورٌوسعلى  رئٌس فرٌق االشراف  -

 حتى االن.  4001بقسم التصمٌم العمرانً من عام   
 مشروعات تصمٌم منتجعات سٌاحٌة بٌئٌة وساحلٌة وصحراوٌة ورٌفٌة.... الخ. -
 .   Air Port City مشروعات تصمٌم اٌروسٌتى -
 مشروعات تصمٌم مدن اولٌمبٌة ورٌاضٌة. ومدٌنة سٌاحٌة للدهب. -
 .   Disneylandمشروعات تصمٌم   مدن ترفٌهٌة مدن العاب ومالهً على غرار.  -
 مشروعات تصمٌم   حرم للجامعات. -
 مشروعات تصمٌم   مدٌنة استدٌو هات سٌنمائٌة. -
 والفلكلور الشعبى.مشروعات تصمٌم   مراكز   للمهرجانات للتراث الثقافى  -
 مشروعات تصمٌم   مناطق لوجستٌة. ومناطق حرة. بحرٌة وبرٌة. -
 ... الخ. Technology Park -  Science Park-Central Business Park-مشروعات تصمٌم    -
 تصمٌم وتطوٌر ضفاف المناطق الشاطئٌة الساحلٌة وعلى ضفاف نهر النٌل. -

 

 ىالتاريخ الوظيفى بقسم التصميم العمران  : 

 .4049/ 4/1العمرانى والعمارة  استاذ متفرغ التصمٌم بدرجةالتعٌٌن   -
 40/4044التعٌٌن رئٌس قسم التصمٌم العمرانى/ -
التعٌٌن بدرجة أستاذ العمارة والتصمٌم العمرانى ـ قسم التصمٌم العمرانى ـ كلٌة التخطٌط االقلٌمى والعمرانى  -

30/6/4001 . 

ارة والتصمٌم العمرانى ـ قسم التصمٌم العمرانى ـ كلٌة التخطٌط االقلٌمى والعمرانى التعٌٌن بدرجة أستاذ مساعد العم -
41/40/4551 . 
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التعٌٌن بدرجة مدرس العمارة والتصمٌم العمرانى ـ قسم التصمٌم العمرانى ـ كلٌة التخطٌط االقلٌمى والعمرانى ـ جامعة  -
 .  45/9/4554القاهرة فى 

 .  30/5/4511ٌط االقلٌمى والعمرانى ـ جامعة القاهرة فى التعٌٌن مدرس مساعد بكلٌة التخط -
)تصمٌم عمرانى ـ تصمٌم وتنسٌق  41/4/4515التعٌٌن معٌدة بكلٌة التخطٌط االقلٌمى والعمرانى ـ جامعة القاهرة فى  -

 مواقع ـ تصمٌم معمارى(. 


