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 سـابقا ة المملكة العربٌة السعودٌة  / جامعة الباحة  ة المعمارٌة بكلٌة الهندسةقسم الهندس رئٌس   -  سـابقا  القاهرة /جامعة بنهـا / رئٌس مجلس قسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة الهندسة بشبرا 

                                              لعمليهالسـرية الـراتيـه : بيـان اخلربات العلميه وا                              

 .دع ـالجمـعاذ احمـد محمـد عبدهللا    : األسـم واللقـب   -

 مهندس معمـــارى .    : المهنـــــه   -

 1491/  11/  1   : تارٌـخ المـٌالد  -

   D.P.L.G.  - UPA  3، فرنسـا   1491 الهندسة المعمارٌةدكتـوراه  -1:  المؤهـالت العلمٌه -

       L’ Université   Formation  et Architecture Versailles   FRANCE عنوان الرسالة :        

 مـصـر . -، جـامعة األسـكندرٌه   1491ماجسـتٌر العمـارة ،  - 1    

 وآثارها على عمارة المناطق الحارة المناخ والعمارة ، دراسة تحلٌلٌة للعوامل المناخٌه عنوان الرساله :                

    ، جـامعة األسكندرٌـه ، مـصـر .  1419بـكالورٌوس العمارة ،  -3 
 
 

 مجـــال التخــصص :

 :  الهندســة المعمــارٌه . ] مهنـدس إسـتشـارى [  التخـصص العــام   -  
 م المبـانى الجـامعٌة [.البٌــئى ] تخـطٌط وتصـمٌالمعمارى : التصـمٌم  التخـصص الـدقـٌق -  

 الحفــاظ على المــبانى والمــواقـع األثـرٌة وتـرمٌمهــا .  : مجاالت اإلهتمام الخاصة  -
 
   

 الجمعٌـات العلمٌـه والمهنٌـة :

  1/  319رقم العضـوٌة :   عضــو جمعٌـة المهندســٌن المعمــارٌٌن المصـرٌه ،  -  
                                         1/  3911:  رقم العضـوٌة   صـرٌة ، عضـو نقــابة المهندسـٌن الم -  

  1312:   رقم العضوٌه    عضو جمعٌة  المهندسٌن المصرٌه ،  - 
 1/  992:  برقم  مهندس إسـتشـارى فى تصمٌم المبانى العامة والسكنٌه ،  -  

 
 

 الــدورات الـتدرٌبٌــه  :

   .B.R.G.Mبمدٌنة  أورلٌون  بفرنســا       - [أبحاث الجٌولوجٌا والمناجم  ركزفى ] م الدولةخارج مهمـة علمٌه ب -  
        GÉOLOGIQUES  ET  MINIÈRES -  Orléans France BUREAU  DE  RECHERCHES     

 عد والتصوٌر الجوى فى اعمال التخطٌط العمرانىعن إستعماالت اإلستشعار عن ب 1494اكتوبر   14الى   1من                                    
    بكلٌة الهندسـه ـ  13/9/1499الى  11/3دوره تدرٌبٌه فى الحـا سـب اآللى للمهندسـٌن المعمـارٌٌن فى الفتره من  -

  جامعة اإلمارات العربٌه المتحـده / بمدٌنة العــٌن
الـزقازٌق     بكلٌة التـربٌه ـ جامعة  31/12/1442الى  12/12عى من إلعـداد المعـلم الجــام 19الـدوره التـدرٌبٌه رقـم  -

 فـــرع بنهـــا 
 بمركز تقنٌة المعلومات بجامعة الباحة   (هـ 3/1914/ 9:1) القٌادة االكادٌمٌة فى ظل التغٌٌر / دورة تدرٌبٌة بعنوان ، ـ 
 ( بمركز توكٌد الجودة بجامعة الباحة  هـ 1914/  9/  11:  12) تطبٌقات الجودة  دورة تدرٌبٌة بعنوان ، ـ 
التخطٌط االستراتٌجى فى المؤسسات االكادٌمٌة / دورة تدرٌبٌة ضمن مشروع تنمٌة االبداع والتمٌز دورة تدرٌبٌة بعنوان ، ـ 

   (هـ 1914ألعضاء هٌئة التدرٌس فى الجامعات السعودٌة  بجامعة الباحة  )

   
 

 ج الوظٌفى () التدر الخــبرات الوظٌفٌــة :
 

 بقسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة الهندسة بشبرا جامعة بنها : أسـتاذ متفرغ مستمر 1211
 المملكة العربٌة السعودٌة   -جامعة الباحة  -قسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة الهندسة  : رئٌس 1211/  1229
 المملكة العربٌة السعودٌة   -جامعة الباحة  - هندسة: عضو هٌئة التدرٌس بقسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة ال 1229/  1221
 جامعة بنهـا / مصـر –: رئٌس مجلس قسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة الهندسة بشبرا  1221/   1221
 : أسـتاذ التصمٌم البٌئى بقسم الهندسة المعمارٌة بكلٌة الهندسة بشبرا جامعة بنها 1221/  1229
 اعد ، بكلٌة الهندسـة بشـبرا ، جامعة  الزقازٌق فـرع بنهـا بالقـاهـرة .:  اسـتاذ مسـ 1229/  1443
 : مدرس بكلٌة الهندسـة بشـبرا ، جـامعة الزقازٌـق فـرع بنهـا ، بالقـاهـرة . 1443/  1442
 األمارات العربٌة المتحـدة . -بالعٌن  -جامعة األمارات  -: مدرس بكلٌة الهندسـة  1442/  1491
 جامعة الزقازٌق فرع بنهـا ، بالقـاهـرة . -: مدرس بكلٌة الهندسـة بشـبرا  1491/  1491
 فرنســا . -بارٌــس  -للحصول على الدكتوراة : عضــو بعثــة تعلٌمٌـه حكــومٌة  1491/  1491
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 جـامعة األســكندرٌـه . -كلٌـة الفنون الجمٌلة  -: معٌـد بقسـم العمـارة  1491/  1419
 
 

 ـبرات المهنٌــه واألسـتشـارٌه :الخـ
 

 التقنٌة واالستدامة فى العمران  والذي تنظمه كلٌة........     : عضو لجنة فحص وتحكٌم بحوث مؤتمر   1224 - 
  هـ1931محرم  12-19العمارة والتخطٌط بجامعة الملك سعود، فً الفترة من                            

 جنة الوطنٌة للحفاظ عل التراث المعمارى بمحافظة القلٌوبٌة بمصر: عضو الل مستمر  – 1441 -
  فنى تخـصصى (                                                  -) مجـال ونوعية العمـل : عـلمى     

    :  المصرٌةة األثاربهٌئ: رئٌـس الجهـاز التنفٌذى لترمٌم وصٌانة األثار األسالمٌه والقبطٌه ،   1441  -  1441 -
 ادارة عليـــا ( .  -) مجـال ونوعية العمـل : فنـى   

 رٌه ، وزارة الثقـافةصار المث: عضـو اللجنة الدائمة لألثـار األسـالمٌه والقبطٌـه ، بهٌئة األ  1441 - 1441 -  
                                                فنى تخـصصى (  -) مجـال ونوعية العمـل : عـلمى                        

 : عضـو اللجنـه اإلسـتشـارٌه العلٌـا لمشـروعات األثـار ، بهٌئـة األثـار المصـرٌه .   1441 - 1441  - 
 ) مجـال ونوعيـة العمـل : اسـتشـارات تخصصيــه  ( .     
 ار األسالمٌه والقبطٌه ، بهٌئة األثـار رف عام على الشـئون الهندسٌه والترمـٌم ، لألثـش:  م 1441 - 1441  -  

 ) مجال ونوعية العمل : فنــى / ادارة عليــا . (  
 

 الممــارســة المهنٌـــة 
 

 199المكتب الدولى للهندسة المعمارٌةة د. مةـعاذ احمةد وشةركاه فى مكتب هندسى خاص )  1493ممارسة اعمال الهندسة المعمارٌة منذ عام  -
( حٌث اعمال التصمٌم المعمارى وإعداد مستندات التنفٌذ واإلشراف على التنفٌذ للعدٌد من المشةروعات  اإلسكندرٌة –لى طرٌق الكورنٌش ستان

 ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة السكنٌة ومبانى الخدمات فى مناطق متعددة بمصر والسودان
م وتنسٌق منشآت وحدائق قناطر إسةنا الجدٌةدة / وهةو مشةروع متكامةل تخطٌط وتصمٌ مشــروع قنـاطر اســنا الجـدٌده ::   1449وفى عام  – 

مبةانى / متحةف الةرى / المكتبةة العامةة / مجمةع المطةاعم والكفٌتٌرٌةات / مرسةى البةواخر عناصةر ووٌتكون المشةروع مةن عةدة  متعدد العناصر
 جموعة من النوافٌر والعالمات التذكارٌة باإلضافة الى م فدان 122 السٌاحٌة / النصب التذكارى مجموعة الحدائق والمتنزهات

املة ، كما تولٌت حٌث تولٌت عمل كل من التصمٌمات المعمارٌة والعمرانٌة وأعمال تخطٌط وتنسٌق المواقع والحدائق وإعداد مستندات التنفٌذ ك
والتصمٌمةـات التخصصةةٌه  بالدراسةـات ولقةد سةـاهممركةز الدراسةات واإلستشةارات الهندسةٌة بكلٌةة الهندسةة بشةبرا تحةت مظلةة إدارة المشةروع 

أ.د.  زت عبدالشةافى ألعمةـال المرافةق وشةبكات المٌةاهعةجٌر / أ. د . شه والتةـعةال الزرامةحسن ألع بالمشــروع كل من السـاده أ.د. حـسن احمد
ال مد. احةـمد عبدالفتةـا، ، ألعةـ أ.د. عطٌةـه شةـلبى   ابراهـٌم عبدالمنعــم ألعمـال التصمٌمات الكهربائٌـه والشبكـةـات / كةل مةن د. ابراهةـٌم بةزان

الجةة المةـاه عالمتحةـدة لم / الشةـركه هلألنشـاءات المعدنٌه  " مٌتــالكــو " ألعمـال التصةمٌمات المعدنٌة ائٌه / الشـركة المصـرٌهنشإلالتصمٌمات ا
المركز الصناعى للشرق وشركة  / اولون العرب عثمان احمد عثمانالتنفٌذ شركة المقب وقد قام –اوٌات ألعمـال التصمٌمات الهٌدرولٌكٌه ٌموالك

    لمقاوالت العامةا األوسط / وشركة

 
 العلمٌــه والثقـافٌه : :األنشـطه العـامه 

 
 إلقاء محاضرات بجمعٌة المهندسٌن المصرٌه / مركز التعلٌم المتواصل ، فى الدوره التدرٌبٌه عن الترمٌم والصٌانه الدورٌه  -

 -كاآلتــى :   1443عام للمبانى ،     
 عن : إعادة إستعمال المبانى القدٌمه واألثــرٌه  .............  للدكتور / مـعـاذ احمـد   األول جالـ الم 

 عن : قواعد تنظٌم جداول الصٌانه األساسٌه والدورٌه للعناصر المعمارٌه والمنشآت  د. / مـعـاذ احمـد الثانً جالـ الم
 / لجنة القٌد والمعادالت ( لجنة العلٌا لتسٌٌر النقابة العامة للمهندسٌن المصرٌة ) شعبة الهندسة المعمارٌة ـ عضو ال

 

 األبحـاث والدراسات الـعلمٌـة المنشـورة :

   ,  Place de l’enfant dans le pencée de L' Architecte Urbaniste:  مـعاذ احـمـد  - 1 

 .  8874القـاهـرة ،  ينللمعماري لألتحاد الدولىالمؤتمـر الخامس عشر     
 : المقٌــاس فـى التــكوٌـن المعمــارى ،  مـعاذ احـمـد  - 1 
 . 8875[ العــدد الــرابع ، مـارس العربية المتحدة  مجـلة المهنـدس ] جامعة األمارات    
 ـل للــرقى المعمـارى ، : المســابقات المعمـارٌـة ، هى األسـلوب األمث مـعاذ احـمـد  - 3 
 .  8876[ العـدد الخــامـس ، ابــريل   العربية المتحدة مجلة المهندس ] جامعة األمارات    
   Integration  of  Buildings : تــكامـل المبــانى ، مـعاذ احـمـد  - 9 
  [ة العربية المتحدمجلة دراســات هنـدســيه ] كلية الهندسـة جامعة األمارات     
     .  8878األول : المجـلد الثــانى ، العــدد     
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 : تصنٌــع المبــانى ، ابعـــاد مســتحدثــة فى التشـــكٌل المعمــارى ،  مـعاذ احـمـد  - 1
 . 8878[ العـدد الســابع ، مارس  العربية المتحدة مجلة المهنـدس ] جامعة األمارات    
 تشــكٌل الغــالف الخــارجى لمبــانى األســكان بمــدٌنـة العــٌن ، : تطــور  مـعاذ احـمـد  - 1 
 .   8880د األول ، ـيه ، المجـلد الثـالث ، العـدسندمجلة دراســات ه    
 : نـافذة عـلى محــددات تصــمٌم وتشــكٌل النافــذة ،  مـعاذ احـمـد  - 9 
 . 8880[ العــدد الثــامن مــارس   حدةالعربية المت مجلة المهنـدس ] جامعة األمارات    
 : اعــداد المصــمم كقـاعـدة للتطــور المعمـــارى بمصـــر ،  مـعاذ احـمـد  - 9 
 بالقاهره8888ديسـمبر  13:  18المؤتمر الدولى الثانى لكلية الهندسـه جـامعة  األزهـر ،     
  مشـروعـات صٌـانة وتـرمٌم اآلثـار ،مـعاذ احـمـد   / عــلى غــالـب : دلٌـل اعـداد  - 4 
 .  8888هيئـة اآلثار المصـريـة ، القـاهـرة ،     

 اذ احـمـد  : الطـاقـات السـٌاحٌـة الـكامنـة فـى قـلعــة الجبــل ، لى غـالب / مـععـ - 12
 احه مـؤتمر األتحاد الدولى للمعماريين ، وجمعية الممهندسـين المعماريين المصريه ، السي    

  8881فـبرايـر 11:  86والتـراث والبيئه ، القاهرة / األقصـر / اسـوان ،   
 : قصور الدالالت البٌئٌه فى تشرٌعات البناء المصرٌه  / موقف اإلشعاع الشمسى    مـعاذ احـمـد  - 11 

 بالقاهره 8886ديسمبر  11:  88هندسه جامعة األزهر المؤتمر الدولى الخامس لكلية ال                                                     
   " A5 Green Architecture and Building Technology  II  Session 57 “ 

 PROTECTION  PROGRESS : تزاٌد حد الحماٌة فى المواثٌق الدولٌة لألثار     مـعاذ احـمـد  – 11

 IN THE INTERNATIONAL CHARTS OF MONUMENTS CONSERVATION 

  بالقاهره  1000سبتمبر  3:  8لكلية الهندسه جامعة األزهر  لسادسالمؤتمر الدولى ا     
 قدرة الحفاظ على اآلثار بٌن التشرٌع الوطنى والمواثٌق الدولٌة:  مـعاذ احـمـد   / عــلى غــالـب -13 

CAPABILITY OF MONUMENTS CONSERVATION     

                                    BETWEEN NATIONAL LAW AND INTERNATIONAL CHRTER 

  بالقاهره  1002أبريل  80:  6لكلية الهندسه جامعة األزهر  سابعالمؤتمر الدولى ال    

 : عرض المبانى األثرٌة ) تطوٌع نظم العرض لمتطلبات الحفاظ (  مـعاذ احـمـد  - 19 
PRESENTATION OF HISTORIC BUILDINGS   

  ( Adaptation of presentation ways to conservation measures )   

 بالقاهره  1002أبريل  80:  6لكلية الهندسه جامعة األزهر  سابعالمؤتمر الدولى ال    
 على غالب / مـعاذ احمد : تطور طرق ادارة الترمٌم والحفاظ على االثار االسالمٌة بمصر  - 11 
 بالقاهره  1002أبريل  80:  6لكلية الهندسه جامعة األزهر  سابعالمؤتمر الدولى ال    
  جدوى تباعد المبانى فى المدن الجدٌدة ) مدى مالئمة النسق التخطٌطى للظروف المناخٌة (:  مـعاذ احـمـد - 11 
  1002ابريل  11:  10كلية الهندسة جامعة اسيوط  –المؤتمر المعمارى الدولى الخامس     
 : مقومات اإلستدامة فى عمارة المسكن التقلٌدى  ـدمـعاذ احـم -19 
 القاهرة  1003فبراير  15:  13كلية الهندسة جامعة القاهرة  –المؤتمر العلمى االول     
 اإلستدامة والقرٌة المصرٌة ) زٌادة طاقة إستٌعاب الكتلة البنائٌة القائمة (   مـعاذ احـمـد / محمد عواد :  -19 
 القاهرة  1003فبراير  15:  13كلية الهندسة جامعة القاهرة  –ى االول المؤتمر العلم    
 : التجـوٌة ) تضرر حجر البناء بفعل العوامل المناخٌة (  مـعاذ احـمـد  - 14 

WEATHERING OF STONE MASONRY     

  1003يونيو   8مجلة البحوث الهندسية لكلية الهندسة بشبرا  / العدد     
 

____________________________________________________________________________________ 
 كم :   ة ايضاحـات او مستندات رهن طلبايـ  

 1084/  8   تحــريـرا فـى  :      

  الجدعالدكتور /  مـعاذ األستاذ                                                                  
 أستاذ التصمٌم البٌئى                                                                                                   

           
 

 


