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 المؤهالت

 لتخطيط  االقليمي والعمراني حاصلة على بكالوريوس كلية ا دة التخرج  :شها

  .  6002يوليو سنه  -جامعة القاهرة  -التخطيط العمراني قسم  -

 تخطيط تجمع قروى جديد)مكتفي ذاتيا( بالظهير  :  مشروع التخرج

        الصحراوى لمحافظتي بنى سويف و المنيا .

 جيد جدا :  التقدير التراكمي. 

 جيد جدا.:    تقدير المشروع 

  الحصول علي درجة الماجستير في التخطيط االقليمي والعمراني)تخصص

 التخطيط العمراني(

  عنوان الرسالة: تقويم التاثيرات العمرانية البعيدة المدي لمشروعات الطرق

 الدائرية حول المدن الكبرى.

  

 تدريب خالل فترة الدراسة

   بتقدير جيد....صحراوية.....تصميم مسكن شباب في بيئة ... 

 .........بتقدير جيد.........................تصميم دار حضانة.. 

  تصميم استراحة سياحية علي الطريق السريع........بتقدير جيد جدا + تصميم

 الماكيت للمشروع

 ..........بتقدير جيد جدا.............تنسيق مواقع لفيال سكنية......... 

 اقع لفندق سياحي على شاطئ مركز رشيد...بتقدير جيدتنسيق مو 

 .......بتقدير جيد.........تصميم عمراني لمركز سياحي خدمي.... 

 .......بتقدير جيد جدا..تخطيط تفصيلي لمجمع اداري لمنطقة حرة...... 
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 دورات حاسب آلي و شهادات خبرة معتمدة

  دورةAutoCAD 14-2007 (2D)  62/8في الفترة-

 ساعة ,بدرجة ممتاز. 00لـ  51/9/6001

  دورة(3D)  AutoCAD2002 م لـ  00/8/6000-52/8في الفترة

 ساعة ,بدرجة ممتاز. 00

  دورةPhotoshop 9  00م لـ  51/9/6001-62/8في  الفترة 

 ساعة ,بدرجة ممتاز.

 دورات في إجادة اللغة االنجليزية  بالمركز الثقافي البريطاني  بالعجوزة 

 

 اللغات

 عربية                )لغة اساسية( لغة 

         جيد جدا(     لغة انجليزية( 

 )لغه فرنسيه               )مقبول 

 

 قدرات ومهارات:               

 Win word  

 Excel  

 Power point  

 photoshop 

 .مهارة في الرسم الهندسي 

 .اساليب االظهار للمشروعات و البيانات 

 وير الفوتوغرافي.الرفع الميداني و التص 

 .العمل في فريق متكامل 

 .مهارة في تحليل البيانات 

  مهارة في رسم الخرائط المساحية ببرنامج الـAutoCAD 

 

 

 

 في المجال العملي  خبرات  

  أشهر بمكتب  هندسي استشارى في مجال الرسم الهندسي  1العمل لفترة

 -على  برنامج االوتوكاد في:

  للتسليم لصاحب المشروع.إعداد اللوحات و إظهارها 
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 )المشاركة في مشروع جامعة القصيم ) المملكة العربية السعودية 

  العمل في لوحات تنسيق المواقعlandscape . 

 الـــــ  العمل في توصيف و حصر لوحاتHardscape  

 الــــ العمل في توصيف و حصر لوحات           Softscape  

  قطعة ارض بالتجمع الخامس على مسطح في مشروع  إعداد اللوحات الرسمية

 .فدان  02

 

  قري بالوحدة 8العمل لمدة سنة في مشروع التخطيط االستراتيجي لعدد

 المحلية الدميين بمركز فاقوس محاظة الشرقية في:

 

   اعداد الخرائط ( في  -األعمال التكميلية  ) التقارير ـ إعداد العروض ـ المراجعة

 مشروع القري(  –المخطط االستراتيجي العام الوحدة المحلية 

 

  االشتراك في مشروع اعداد المخططات االستراتيجية للمحافظات ) اعداد

 الخرائط(.

 

 سوهاج مشروع  االشتراك في مشروع اعداد المخطط العمراني لمدينة

 .connect officeفي مكتب د/مايسة عبد العزيز  6002-6002

 

 . اعداد دراسات إداره التنميه العمرانيه 

 

  االشتراك في مشروع تحديث المخطط العام لمدينة دمت كمدينة للسياحة

أشهر بمكتب د/طارق عبد اللطيف عطا /المركز  1اليمن لمدة  –العالجية 

  TARاملة العربي للدراسات المتك

 تقارير إعداد )  مرحلة تعديل الوضع الراهن– power point  عداد إو

 (.photoshopتجهيز الخرائط وانهائها  –العروض 

  مرحلة إعداد السيناريوهات المستقبلية. 

 

 

 خبرات في المجال االكاديمي 

   العمل كمعيدة في قسم التخطيط العمراني  بكلية التخطيط اإلقليمي و العمراني

 في مواد :
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  التخطيط   -تخطيط العمران الحضري الجديد   -) تخطيط العمران الحضري القائم

مناهج بحث   -نظم العمران  –تخطيط عمران الريف  –التفصيلي لعمران الحضر 

مشروعات التخرج  - تخطيط استعماالت االراضي -نظريات العمران  – إسكان –

 لطلبه البكالوريوس(.

 

 بقسم التخطيط العمراني  حتي االن ( 6052ساعد )شغل وظيفة مدرس م

 ومنسق  ومعاونه في تدريس المواد التاليه:

  (، تشريعات العمران  –نظريات العمران  –) تخطيط استعماالت األراضي

 –والمعاونه في تدريس  مواد اخري منها ) تخطيط مجتمعات عمرانيه قائمه 

 5مادة مشروع تخرج  -  نظم العمران –تخطيط مجتمعات عمرانيه جديدة 

 ( 6ومشروع تخرج 

 

 

 تم حضورها:و ندوات  مؤتمرات

 Long Term Strategic Planning in The age of 

Globalization  يرأسها د.نهاد طوالن   أستاذ التخطيط العمراني بجامعة

 طوالن

  مؤتمر تخطيط و إدارة النمو العمراني و ضغوط االستثمار في المدن العربية

 .م(6050مايو  65-59كز المؤتمرات بجامعة القاهرة )بمر يالكبر

  مؤتمرSustainable mega projects(chance-change-

challenge) المؤتمر الثاني عن االستدامه والمستقبل بالجامعه

 (.6052مايو  1-0البريطانيه في مصر )

  ورشة عمل "نحو تخطيط المجتمعات الريفيه الجديدة المتكامل" ضمن

بحثي بعنوان تصميم نموذج عمراني مستدام للمجتمعات الصحراويه  مشروع

قائم علي االستزراع السمكي يرأسها د/عبد الخالق إبراهيم  مدرس بقسم 

نوفمبر  68التخطيط العمراني كليه التخطيط العمراني  بجامعه القاهرة ) 

 م(.6052
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 بجامعة القاهرةدورات تدريبيه  

  دورةSpss ريبيه لمركز جامعه القاهرة لضمان جودة التعليمضمن خطة تد 

Center for Quality Assurance of education   

 ..بالمكتبه المركزيه  الجديدة بجامعه القاهرة 

 

  دورات تدريبيه تابعه لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعه

 القاهرة 

 اداب وسلوك المهنه في العمل الجامعي 

 االجتماعاتإدارة الوقت و 

 االتصال  الفعال 

 العرض الفعال 

 النشر العلمي 

  نظم االمتحانات وتقويم الطالب 

 اإلدارة الجامعيه 

 

.Thank you for your precious time and 

please accept my deepest regards.  


