
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 السيرة الذاتية   
 يوسف عبداهلل محمد محمود. د 
 بقسم التخطيط العمرانيعضو هيئة التدريس  
 .جامعة القاهرة- والعمراني كلية التخطيط اإلقليمي 

 االدارية بأكاديمية البحث العلميعضو مجلس بحوث العلوم االقتصادية و 
 خبير االقتصاد العمراني

 عضو االتحاد العام للخبراء العرب
http://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif 
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  مصري  :  الجنسية
 مسلم    :  الديانة
 :  الوظيفة

        .جامعة القاهرة-كلية التخطيط العمراني واإلقليمي  -العمراني قسم التخطيط بمدرس  -
  

  : الدراسات العليا والمؤهالت
تقيييييييم االيييييار االسيييييتالمار العقيييييار  وت يييييابكات  القطاعيييييية  يييييي " بعنووووووا  فوووووي ادقتصووووواد  دكتووووووراة-

 بكليوووووة ادقتصووووواد والعلووووووم(" م0101 -0791) دراسييييية تحليليييييية للفتيييييرة .. االقتصييييياد المصييييير  
والتقوووووودير العووووووام جيوووووود  ممتووووووا تقوووووودير المناق ووووووة )  (م 5102يونيووووووو )جامعووووووة القوووووواهرة  –السياسووووووية 

 . (جدا  
-5112)جامعووووووة القوووووواهرة  -كليووووووة ادقتصوووووواد والعلوووووووم السياسووووووية  –ماجسووووووتير فووووووي ادقتصوووووواد   -

دراسيييية  .. الييير االمتيييداد الصيييناعي  يييي الميييدو الجدييييدة علييي  تيييوطو السيييكاوأ" بعنووووا   (م5112
 ."العا ر مو رمضاو والساداتمدينتي عل  تطبيقية 

بتقوووووووودير    –جامعووووووووة القوووووووواهرة  - كليووووووووة ادقتصوووووووواد والعلووووووووم السياسووووووووية –بكوووووووالوريوس ادقتصوووووووواد  -
 -وتخصوووووو  فراوووووو    صوووووووا    اقتصووووووواد: تخصوووووو  ر وووووويس   جيوووووود جوووووودا  موووووو  مرتبوووووووة ال وووووور  

 .م0222
 

 oussif@yahoo.comMmy :البريد اإللكتروني

                            Mmyoussif@Cu.edu.eg 
 

 + 510110043412:  موبيل
 م 0202 -0-5:  تاريخ الميالد

  مت وج: الحالة االجتماعية
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  الخبرات
حييييث العلمييييي عضييييو مجلييييس بحييييوث العلييييوم االقتصييييادية واالدارييييية بأكاديمييييية الب* 

والصيييييادر  041قيييييرار وليييييير التعلييييييم العييييالي والبحيييييث العلميييييي رقيييييم  -والتكنولوجيييييا
 م0100/ 07/7بتاريخ 

 
" اللجنيييية االقتصييييادية واالجتماعييييية ل ربييييي اسيييييا  –UN مست ييييار اامييييم المتحييييدة* 

بنيييييييياء التعييييييييا ي االقتصيييييييياد  العمرانييييييييي "  ييييييييي م ييييييييرو   ESCWA-" االسييييييييكوا
، كمست يييييار " قييييية العربيييييية أالنييييياء وبعيييييد كورونيييييا والمرونييييية االقتصيييييادية  يييييي المنط

 (.م0100يوليو -مارس )   Consultantاالقتصاد العمراني 
 
علمييياء جامعييية  "علييي  موقييي   ا ضيييل ع يييرة مواقييي مسيييابقة جامعييية القييياهرة جيييائلة حيييائل علييي  *

 .م0107 نو مبر  .القاهرة
علمييييياء " علييييي  موقييييي   ا ضيييييل ع يييييرة مواقييييي مسيييييابقة جامعييييية القييييياهرة جيييييائلة حيييييائل علييييي  * 

 .م0102 تمبربس .جامعة القاهرة
 
علمييييياء " علييييي  موقييييي   ا ضيييييل ع يييييرة مواقييييي مسيييييابقة جامعييييية القييييياهرة جيييييائلة حيييييائل علييييي  * 

 .م0109يونيو  .جامعة القاهرة
 
, الطفيييييل" بمخبييييير  "العميييييارة وبيئييييية الطفيييييل" مجلييييية  يييييي " محيييييرر مسييييياعد ومراجييييي  " محكيييييم  *

 .م وحت  االو0101بجامعة باتنة بالجلائر منذ  براير" المدينة والبيئة
 
 .(م0101 -م0112"  ) االلكتروني" مؤسس ومدير مركل دراسات االقتصاد العمراني *
 
 .بجمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني عمراني  خبير اقتصاد*
 
 .المملكة الم ربية -خبير االقتصاد العمراني   –عضو االتحاد العام للخبراء العرب * 
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 يييييي قاعيييييدة بيانيييييات الخبيييييراء العيييييرب بالمعهيييييد العربيييييي  كخبيييييير االقتصييييياد العمرانيييييي التسيييييجيل*

 للتخطيط بالكويت
 

تطيييييوير منطقتيييييي المهييييياجريو والعصيييييارة " ة عضيييييو لجنييييية تحكييييييم مسيييييابقة الجامعييييية االمانيييييي*
 .5102والتي اقدت بمقر الجامعة ادلمانية بالقاهرة في نوفمبر " بالمرج

 
جامعيييية القيييياهرة   –كلييييية التخطيييييط اإلقليمييييي والعمرانييييي  – مييييدرس بقسييييم التخطيييييط العمرانييييي* 

 .م وحت  اآلو0101بر منذ اكتو 
 م52/2/5102م و ت  5112مدرس مسااد بكلية التخطيط العمراني منذ مايو. 
  م و تووووو   ووووو ر  5111جامعوووووة القووووواهرة منوووووذ ديسووووومبر –معيووووود بكليوووووة التخطووووويط العمرانوووووي

 .م2-5112
  المختلفة مالل عاماً  ي تدريس مواد االقتصاد 20خبرة: 
 ادقتصاد العمراني -
 "2المستوى التخصصي   " اقتصاديات اإلسكا  –
  دارة الم رواات العمرانية -
 التنمية ادقتصادية لألقاليم -
 ادقتصاد العام –
 دراسات الجدوى  –
 ريادة األامال -    

 سياسات وت ريعات اإلسكا  -
 "  دراسات اليا" اقتصاديات اإلدارة ال ضرية  -
دبلومووووووووة التخطووووووووويط  –دراسووووووووات اليووووووووا " تخطوووووووويط وتنعيووووووووذ م وووووووورواات التنميووووووووة العقاريووووووووة  -

 "العمراني
 "دراسووووووووات اليووووووووا لطلبووووووووة الماجسووووووووتير والوووووووودكتوراة" قضووووووووايا وسياسووووووووات التنميووووووووة ال ضوووووووورية  -

 م5151
 (م5151دراسات اليا ) اقتصاديات اإلسكا   -

http://www.arab-api.org/ar/arab_expert_details.aspx?reg_id=256
http://www.arab-api.org/ar/arab_expers_lists.aspx
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/classes


 
 

  عضيييييييو  رييييييييا عميييييييل المؤسسييييييية الدوليييييييية للتنميييييييية العمرانيييييييية(INTA) , و الوكالييييييية
ر واعيييييادة تأهييييييل منطقييييية مينيييييا وذليييييم  يييييي م يييييرو  تطيييييوي AFD, الفرنسيييييية للتنميييييية 

مهمييييييية اعيييييييداد الدراسيييييييات " م 0101البصيييييييل وكفييييييير ع ييييييير  بمحا ظييييييية االسيييييييكندرية 
 .لم تنفذ بعد -"االقتصادية بالمرحلة الالانية مو الم رو 

 جم ورية مصر  – أل س  رسالة دكتوراة التر ح لجا  ة المنظمة العربية للتنمية اددارية
 .م5102- العربية

  اإلسوووووووووكا بمركووووووووو  ب وووووووووو  " ادقتصوووووووووادية للمووووووووود  اإلدارةة خطووووووووو" اجتيوووووووووا  دورة 
 .والبنا 

  تنميييييية مهيييييارات أعضييييياء هيئييييية التيييييدريسمركيييييل دورات دورة ميييييو  81اجتييييييال 
 .والقيادات بجامعة القاهرة

 (م0202اكتوبر " )  دارة ضغوط العمل" دورة  -

 (م0202اكتوبر " )سيات التعليم المدمجأسا" دورة  -

 (م0202اكتوبر " ) التعكير الناقد" دورة  -

 (م0202اكتوبر " ) المقررات ادلكترونية التعاالية" دورة  -

 (م0202يناير " ) التعكير اإلبدااي" دورة  -

 (م0202يناير " ) ادتجاهات ال ديثة في التدريس" دورة  -

 (م0202ر فبراي) دورة م ارات التدريس الععال  -

 (م0202" )استخدام التكنواوجيا في التدريس" دورة  -

 (م0202)دورة التخطيط ادستراتيجي  -

 (م0202")معايير الجودة في العملية التدريسية" دورة  -

 (م0202")الن ر الدولي للب و  العلمية" دورة  -

 (م0202" )  دارة الوقت وادجتمااات" دورة  -

 (م0200" )نظم السااات المعتمدة"دورة  -

 (م0200" )نظم ادمت انات وتقويم الطالب" دورة  -

 (م0222" )أخالقيات الب   العلمي" دورة  -

https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/biocv


 (م0222)  "العرض الععال"دورة  -

 (م0222)  "تنظيم المؤتمرات"دورة  -

 (م0222" )الجوانب المالية والقانونية" دورة  -

 
  بجامعة القاهرة" الكتابة العلمية " اجتيا  دورة.  
 جامعووووووة –وذج الثوووووواني للبورصووووووة المصوووووورية بكليووووووة ادقتصوووووواد اد ووووووترال فووووووي النموووووو

 القاهرة
  جامعووووووة  –اد ووووووترال فوووووو  النموووووووذج الثالوووووو  لمجلووووووس ال ووووووعب المصووووووري بكليووووووة ادقتصوووووواد

 .القاهرة
  جامعة القاهرة –لتواية بقضايا البي ة بكلية ادقتصاد ل اجتيا  الدورة األساسية. 
  جامعة القاهرة –بكلية ادقتصادة اجتيا  الدورة المتقدمة للتواية بقضايا البي.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :والمسابقات  المنفذة لم روعاتا
بنيييياء التعييييا ي االقتصيييياد  العمرانييييي والمرونيييية االقتصييييادية  ييييي المنطقيييية العربييييية " م ييييرو   -

-" االسيييييييكوا" اللجنييييييية االقتصيييييييادية واالجتماعيييييييية ل ربيييييييي اسييييييييا  –" د كورونيييييييا أالنييييييياء وبعييييييي
ESCWA  اامييييييييم المتحييييييييدة، كمست ييييييييار االقتصيييييييياد العمرانيييييييييConsultant – (مييييييييارس - 

 .(م0100 يوليو
 
 طريا خريطة إعداد" االقتصادية لم رو   الم اركة كخبير االقتصاد العمراني بإعداد الدراسات-

خريطة طريق  للدولة  المصرية لت قيق تنمية منظمة وفعالة   "..راني بمصرالعم االمتداد لتنظيم
باألراضي المضافة داخل األ و ة العمرانية للمد  والقرى سوا ا في النطاق ال رااي أو ال  ال وامش 

التخطيط  مركل االست ارات والبحوث العمرانية بكلية  "الص راوية المتاخمة للعمرا  الريعي القا م
   م0101 جامعة القاهرة –يمي والعمراني اإلقل

  .د  عبد المحسو برادة.رئيس  ريا العمل أ
هدى . محمد محمود، د. د محمد  حاتة، د حاتم را د، د.د سامي عامر ، أ.و مجموعة الخبراء أ

 .بجانب المجموعة الت اورية اامير
 
   العربييييية السييييعوديةإعييييداد دراسيييية جييييدوى م ييييرو  اقاميييية دورات ميييييا  عاميييية ذكييييية بالمملكيييية -

 .م5102يورو جروب 
 
وعيييدد مييييو  إعيييداد دراسييييات الجيييدوى لم ييييرو  اعيييداد دراسيييية التطيييوير والتأهيييييل لوسيييط العيييييوو-
  :  حساءمباني التراالية بواحة اإلال
  "دراسة جدوى البدا ل ادستثمارية لقصر ابراهيم* 
 دراسة جدوى البدا ل ادستثمارية للمدرسة األميرية*
 "ى البدا ل ادستثمارية لبيت البيعةدراسة جدو *

 – لصووووووالح ال ي ووووووة العامووووووة للسوووووويا ة  والتوووووورا  الوووووووطني AFMأ موووووود فريوووووود مصووووووطع  . مكتووووووب د
 ."م5102 –م 5100" المملكة العربية السعودية 

 

https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/pages/projects-economic-studies


جمااووووووة  – إعييييييداد الدراسيييييية االقتصييييييادية لمنيييييياطا االمتييييييداد الجديييييييدة بمدينيييييية ال يييييييخ لايييييييد -
 (م7102مايو )  ECGالم ندسي  ادست اريي  

جمااوووووة  – بووووورنيس – كييييييرا الهيرتيييييواى إعيييييداد دراسييييية الجيييييدوى ااوليييييية للم يييييرو  للسيييييياحي -
 (م7102 أغسطس)  ECGالم ندسي  ادست اريي  

تطيييييوير منطقتيييييي المهييييياجريو والعصيييييارة " عضيييييو لجنييييية تحكييييييم مسيييييابقة الجامعييييية االمانيييييية -
 .5102في نوفمبر  والتي اقدت بمقر الجامعة ادلمانية بالقاهرة "بالمرج

بمنطقوووة  ووورق الجانبيووووة  ووومال غوووورب  دراسييية جييييدوى إن ييياء مجميييي  خيييدمات اسييييتالماريةإعيييداد  -
 (م 5104يونيو ) مدينة كرداسة

 بكرداسووووة  وووورق المدينووووة دراسيييية جييييدوى م ييييرو  تطييييوير المعييييار  والييييور  السييييياحيةإعييييداد  -
 (م5104يونيو ) 
 صيييييياد  ميييييينخف  التكيييييياليفوحييييييدة إسييييييكاو اقت 411دراسيييييية جييييييدوى ان يييييياء عييييييدد إعييييييداد -

 (م5104يونيو ) بكرداسة 
 (م 5103)     بم افظة سوهاج إعداد الدراسة االقتصادية لمدينة طما-
 
إعداد الدراسات االقتصادية والسكانية لم روعات تخطيط القرى  والمراكل والمدو بكلية التخطيط -

 :  مثل "م0112" العمراني واإلقليمي 
 .ية والسكانية لقرية بني صامت في بني م ار بالمنيا اداد الدراسات ادقتصاد-
 . اداد الدراسات ادقتصادية والسكانية لقرية ال يخ فضل في بني م ار بالمنيا-
 . اداد الدراسات ادقتصادية والسكانية لقرية الناصرية في بني م ار بالمنيا-
 .ر بالمنيا اداد الدراسات ادقتصادية والسكانية لقرية السالم في بني م ا-
 . اداد الدراسات ادقتصادية والسكانية لقرية من أة ال يخ فضل في بني م ار بالمنيا-
 . اداد الدراسات ادقتصادية والسكانية لقرية  ماضة في بني م ار بالمنيا-
  . اداد الدراسة ادقتصادية لو دة بني صامت في بني م ار بالمنيا-
 . م"0111"  انية لبع  مراكل محا ظة الجيلةإعداد الدراسات االقتصادية والسك-
 
 
 
 



 "المؤتمرات وور  العمل"   اابحاث
 

    تحليل أولي لم رو  .. االستخدامات السلمية الصناعية للطاقة النووية"  اداد ب
مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات ون ره في   الضبعة بجمهورية مصر العربية

 .م5150  الج ا ر  .المتجددة
    تحليل .. دور الم روعات الص يرة والمتوسطة  ي تحقيا التنمية المستدامة"  اداد ب

  المانيا -برلي    .المجلة الدولية للدراسات االقتصاديةون ره في   .لتجارب إقليمية عربية رائدة
 .م5150يناير

    استلهام .. نحو صياغة منظومة تمويل  املة لخدمات المسنيو  ي مصر اداد ب
 NILES journal for Geriatric andون ره في   الدروس مو التجارب الدولية والعربية

Gerontology ،   م5151  مصر -جامعة بني سوي. 
   دراسة .. مدخل جديد لتحقيا االستدامة االقتصادية للمجتمعات والم روعات    اداد ب

 .م5151  األرد  AJRSP)لمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي اون ره في  ،حاالت مقارنة
    اليات تفعيل ااسس االقتصادية لالستدامة  ي مناطا التراث العمراني  اداد ب ..

   .(IJOHSS ).لمجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةاون ره في   .القاهرة التاريخية نموذجاً 
 .م5111 لبنا   كلية العلوم ادنسانية وادجتمااية   بيروت

    نماذج مو التجربة المصرية.. الستدامة السياحية  ي المناطا الجبليةا اداد ب.  
 .م5111  األرد   .المجلة العربية للنشر العلميون ره في 

    المصرية لتعظيم دور  تطبيا مؤ رات التنمية المستدامة عل  المدو اداد ب
  ب   م ترل م  م س   اطية ادم  د بسنت ه ام  د م مد االستالمارات وال راكة الدولية

 Journal of The Egyptian مجلة جمعية الم ندسي  المصرية ون ره في مجدي قرقر

Society of Engineers..  م5102  مصر. 
 

دوات االسييييييتراتيجية المالييييييية لتطييييييوير مجموعيييييية أ"اموووووول ال ابيتوووووات الم ووووواركة فووووووي ور ووووووة   *    
" تنظوووووووويم برنووووووووامج األموووووووم المت وووووووودة للمسووووووووتوطنات الب وووووووورية  -"ااحيييييييياء المتييييييييدهورة بالم يييييييياركة

-2مقووووور ال ابيتوووووات بمصووووور  -وو ارة اإلسوووووكا  وصوووووندوق تطووووووير المنووووواطق الع ووووووا ية " ال ابيتوووووات
 م5102ابريل  01

https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1


 
    دراسة حالة كلية : اقتصاد المعر ة دور المقررات الهندسية الجامعية  ي دعم"  اداد ب

وتم ت كيم هذا الب   وقبوله ون ره في   "جامعة القاهرة –والعمراني  التخطيط االقليمي
 .م5102المؤتمر ال ندسي العربي الثام  والع رو    مسقط   سلطنة اما   ديسمبر 

 
   ادة مييييو رؤييييية مسييييتقبلية لتنوييييي  القاعييييدة االقتصييييادية بالبصييييرة باالسييييتف"  اووووداد ب وووو

فووووي المووووؤتمر العلمووووي الوووودولي التاسوووو  وت كيمووووه وقبولووووه ون ووووره  "التجييييارب الدولييييية والعربييييية
البصووووووورة العاصووووووومة ادقتصوووووووادية " لمركووووووو  دراسوووووووات البصووووووورة والخلووووووويج العربوووووووي   موووووووؤتمر 

بجامعووووووة البصوووووورة بووووووالعراق وبالتعوووووواو   موووووو  مؤسسووووووة كووووووونراد ادينوووووواور ادلمانيووووووة "  للعووووووراق
"KAS "" م5100اكتوبر  2-2وذلل في العترة" 

 
   ااسييييس االقتصييييادية لالسييييتدامة  ييييي منيييياطا التييييراث العمرانييييي "  اووووداد واوووورض ب وووو

" بنوووووودوة منظمووووووة العواصووووووم والموووووود  اإلسووووووالمية " ميييييي  عيييييير  تجييييييارب عربييييييية وعالمييييييية
 –نووووووفمبر  52بالعاصووووومة المغربيووووة الربوووواط فووووي العتوووورة " تقنيووووات التنميووووة المسووووتدامة للموووود 

 م5102ديسمبر  0
 

  التكييييييياليف االقتصيييييييادية للتيييييييدهور البيئيييييييي بالميييييييدو والييييييييات " اووووووورض ب ووووووو   اوووووووداد و
الت وووووديات البي يوووووة وأثرهوووووا " وذلووووول فوووووي نووووودوة " نمييييياذج ميييييو التجربييييية المصيييييرية.. العيييييالج

والتووووووي اقوووووودت بمدينوووووووة الداخلووووووة بالمملكوووووووة " الوووووو  التنميووووووة ال ضووووووورية بالموووووود  والمنووووووواطق
 .م5102المغربية في ابريل 

 
  ي المنتدى الولار  العربي " التخطيط العمراني المستدام" الم اركة كمقرر  ي جلسة 

 .م0101ديسمبر  –ااول لالسكاو والتنمية الحضرية 

 
   محا ظيييية .. ااراضييييي ودورهييييا  ييييي التنمييييية الحضييييرية المسييييتدامة"  اوووداد واوووورض ب وووو

وذلوووول فووووي المنتوووودى الووووو اري العربووووي األول ل سووووكا  " الواقيييي  وا يييياا المسييييتقبل: السييييويس



م بتنظووووويم 5102ديسووووومبر  55-51ال ضووووورية  والوووووذي انعقوووود بالقووووواهرة فوووووي العتوووورة والتنميووووة 
 .جامعة الدول العربية وو ارة اإلسكا  وال ابيتات

   اليييييييات دعييييييم وتمويييييييل الم ييييييروعات الصيييييي يرة والمتوسييييييطة"  اووووووداد واوووووورض ب وووووو ..
الم ووووورواات الصوووووغيرة " وذلووووول فوووووي الموووووؤتمر اإلقليموووووي "نمييييياذج ميييييو التجربييييية المصيييييرية

والوووووذي انعقووووود بدولوووووة الكويوووووت " الواقوووو  والتطلعوووووات: الصوووووغر فوووووي البلووووودا  العربيوووووةومتناهيووووة 
م بتنظوووويم الجامعووووة العربيووووة المعتو ووووة والمع وووود العربووووي 5102اكتوووووبر  52-52فووووي العتوووورة 

 ".اجعند" دنما  المد  وبرنامج تنمية الخليج 
 

   اد بييييييرامث االسييييييتالمار  ييييييي التييييييراث العمرانييييييي ووسييييييائل التمويييييييل باالسييييييتن"ن وووووور ب وووووو
 Journal of Urban)العلميووة لب ووو  العموورا    بالن وورة   "لتجييارب عربييية ودولييية

Research)–  العوووووودد الثوووووواني  –جامعووووووة القوووووواهرة  –كليووووووة التخطوووووويط اإلقليمووووووي والعمرانووووووي
 م5104ا ر   ابريل 

 
   نمييييوذج المييييدو الجديييييدة ... االسييييتالمار العقييييار  والتوسيييي  العمرانييييي " الم وووواركة بب وووو

بمدينووووة اكوووووادير  "اإلعمييييار وسياسييييات الميييييدو" ؤتمر أكووووادير الووووودولي فوووووي موووو " ييييي مصيييير 
 .م5104ابريل  02-00المغربية في العترة 

 
   التوظييييييف ااماليييييل لنراضيييييي والتنميييييية المسيييييتدامة بيييييالتطبيا علييييي  " الم ووووواركة بب ووووو

وارضووووه فووووي النوووودوة العلميوووووة الدوليووووة ال اديووووة ا ووووره لمنظموووووة " أكتييييوبر بمصييييير 2مدينيييية 
والتووووي " موووو  أجوووول تنميووووة مسووووتدامة: ت ووووريعات  مايووووة البي ووووة" اإلسووووالمية العواصووووم والموووود  

 .م5103اقدت بمكة المكرمة في سبتمبر 
 

   مدينيييية العا يييير مييييو نمييييوذج : أدبيييييات االسييييتالمار  ييييي الميييدو " الم ووواركة بب وووو  بعنووووا
دارة النمووووو العمرانووووي " وذلوووول فووووي مووووؤتمر " جمهورييييية مصيييير العربيييييةرمضيييياو ب تخطوووويط واة

  الوووووذي انعقووووود مركووووو  موووووؤتمرات جامعوووووة "ار فوووووي المووووود  العربيوووووة الكبووووورىوضوووووغوط ادسوووووتثم
 .بمصرم 5103مايو  50-02القاهرة  في العترة م  

 



  فوووووي ديسووووومبر    ميييييؤتمر اإلسيييييكاو العربيييييي الالييييياني بب يييييدادالم ووووواركة بب ووووو  من وووووور فوووووي
العربيووووة وو ارة اإلامووووار اإلسوووووكا  العراقيووووة واوووورض ب ووووو   الووووودول م بتنظوووويم جامعووووة5105

 "مصر نموذجاً ... قطا  الخاص  ي تحقيا أهداف السياسات اإلسكانيةدور ال"
 

  العووووووووور  : الج ويوووووووووة الموسوووووووووعة وت قيوووووووووق التنميوووووووووة المسوووووووووتدامة " الم ووووووووواركة فوووووووووي نووووووووودوة
 م 5105والتووووووي اقوووووودت فووووووي مدينووووووة الجديوووووودة المغربيووووووة فووووووي مووووووايو الماضووووووي " والت وووووديات

 ."بالم رب دور الجهوية  ي تحقيا التنمية المستدامة" وتقديم وارض ب   
 

   بمع د تسيير " العمرا  والسيا ة المستدامة" الم اركة في الندوة الدولية األول
م  5100ديسمبر  2-0التقنيات ال ضرية  جامعة المسيلة بالج ا ر في العترة 

اليات تحقيا السياحة المستدامة م  التطبيا عل  الواحات " وتقديم وارض ب   
 "الداخلة والخارجة بمصر

 
 والووووذي اقوووود "   فريقيوووواو وووومال  األوسووووطال وووورق   قلوووويمال ووووباب فووووي " اركة فووووي مووووؤتمر الم وووو

 .5112في المغرب في ديسمبر 
 مييي   إ ريقيييياو يييمال  ااوسيييطال يييرا  إقلييييمتوظييييف ال يييباب  يييي " ب ووو    اوووداد واووورض

  وتوووم العووورض فوووي مدينوووة الربووواط بوووالمغرب فوووي ديسووومبر "التجربييية المصيييرية  إلييي  اإل يييارة
المووووود   إلنموووووا المع ووووود العربوووووي  نظموووووهبكتووووواب موووووؤتمر ال وووووباب الوووووذي وتوووووم ن وووووره   5112
 . وبلدية الرباط والمدرسة الوطنية لل ندسة المعمارية الدوليوالبنل 

 
  الووووودول  فووووويموووووؤتمر التخطووووويط العمرانوووووي وال ركوووووة والنقووووول والمووووورور  فووووويالم ووووواركة

 .م5112سبتمبر  فيالعربية والذي اقد بمدينة  ماة بسوريا 
  العمرانيييييالتخطيييييط  تمجيييياال  يييييمصييييادر تمويييييل االسييييتالمارات "   ب وووو اووووداد واوووورض 

  وتووووم "مصيييير  يييييالييييدول العربييييية ميييي  عيييير  تطورهييييا   يييييوالحركيييية والنقييييل والمييييرور 
كتوووووواب مووووووؤتمر  فوووووويوتووووووم ن ووووووره   م 5112العوووووورض بمدينووووووة  موووووواة بسوووووووريا فووووووي سووووووبتمبر 

 الموووووود  إلنموووووا  العربووووووينظوووووويم المع ووووود الووووودول العربيووووووة بسووووووريا بت فووووووي العمرانووووويالتخطووووويط 
   .ومجلس مدينة  ماة



 
    وتقديمه  ل  مؤتمر "  ال فا ية المعلوماتية والتنمية المستدامة"  اداد ب

م بتنظيم مرك  5112م الذي اقد بمكتبة اإلسكندرية في فبراير 5112المعلومات 
 .وهي ات أخرى( مجلس الو را  ) المعلومات ودام اتخاذ القرار

 
 

 طيط العمرانيالم اركة  ي أن طة قسم التخ
 2الم اركة في تدريس  المواد العلمية بقسم التخطيط العمراني مثل اقتصاديات ادسكا     -

سياسات وت ريعات  -2ادارة م رواات التنمية العمرانية    -2ادقتصاد العمراني    –
اقتصاديات  –" دراسات اليا" اقتصاديات ادسكا    -2نظم امرا     – 2ادسكا    

 –" دراسات اليا" قضايا وسياسات التنمية ال ضرية  –" دراسات اليا" ال ضريةدارة اإل
 "دبلومة التخطيط العمراني" تخطيط وتنعيذ م رواات التنمية العقارية 

 
الم اركة في ت دي  توصي  المقررات مثل توصي  مقررات اقتصاديات ادسكا   -

اسات وت ريعات ادسكا  وريادة وسي وادقتصاد العمراني وادارة م رواات التنمية العمرانية
 .امالاأل

 
م والقيام بأابا  أمي  القسم ومن ا 5102 -م5102أمي  مجلس قسم التخطيط العمراني في  -

 .ومتابعة استالم ت دي  توصي  المقررات اداد التقرير السنوي للقسم 
 

رفة بالمكتبة ة امل بنل المع الم اركة في الندوات وورش العمل المر  ة م  القسم مثل ور  -
 .المرك ية بجامعة القاهرة

 
 
 



 جامعة القاهرة –التخطيط اإلقليمي والعمراني  كليةالم اركة  ي أن طة 
 .3   -ال  مستوى الكلية "  مقرر  جامعة " تدريس مادة ريادة األامال  -
 .الم اركة الدا مة في أامال ادمت انات والكنترول -
ة الجامعات في مصر في التخصصات ال ندسية الم اركة في وض  قاادة بيانات ألساتذ -

 ".الن رة العلمية لب و  العمرا " والبينية لالستعانة ب م كم كمي  في مجلة الكلية 
 اداد مبد ي لتوصي  مقرر ادقتصاد باللغة ادنجلي ية في البرنامج الخا  بالكلية  -

 .بقسم التصميم العمراني  نه  عبد العليل. د.م,أبالتنسيق م  
 خريطة االقتصادية لم رو  إعداد اركة كخبير ادقتصاد العمراني بإاداد الدراسات الم -

م رو  مركل االست ارات والبحوث العمرانية  –العمراني بمصر  االمتداد لتنظيم طريا
خريطة طريق  للدولة  المصرية لت قيق تنمية منظمة " وهو م روع   م0101بالكلية 

األ و ة العمرانية للمد  والقرى سوا ا في النطاق ال رااي وفعالة باألراضي المضافة داخل 
 ".أو ال  ال وامش الص راوية المتاخمة للعمرا  الريعي القا م

  .د  عبد المحسو برادة.رئيس  ريا العمل أ
محمد محمود، . د محمد  حاتة، د حاتم را د، د.د سامي عامر ، أ.و مجموعة الخبراء أ

 .عة الت اوريةبجانب المجمو  هدى اامير. د
 

 .الم اركة بال ضور في مؤتمرات وندوات وورش امل الكلية -
 مجموعة" الهابيتات عمل ور ةمثل  كليةالم اركة في الندوات وورش العمل المر  ة م  ال -

 اامم برنامث بتنظيم" بالم اركة المتدهورة ااحياء لتطوير المالية االستراتيجية أدوات
 المناطق تطوير وصندوق اإلسكا  وو ارة" ال ابيتات"  الب رية للمستوطنات المتحدة
 .م5102 ابريل 01-2 بمصر ال ابيتات بمقر وذلل الع وا ية

 

 
 



 "حسب الطلب"  كتب من ورة
 

 . م0109مارس "  موسوعة االستالمار العقار " كتاب  -
Noor Publishing ( 21.03.2017 ) – 

ISBN-13:    )978-3-330-85546-5 (   

ISBN-10:             4442222232 

EAN:       2624442222232 

 
 م0109 "تقييم تجربة المدو الجديدة  ي مصر"  :كتاب  -

 Noor Publishing ( 22.03.2017 ) – 

ISBN-13  :  )978-3-330-85333-2 (   

ISBN-10:             4442223330 

EAN:       2624442223332 

 
 م0109"  صاد العمرانيموسوعة االقت" كتاب  -

Noor Publishing ( 03.22.2017 ) – 

ISBN-13      :  ) 978-3-330-85542-6   (   

ISBN-10:                     4442222222 

EAN:         2624442222226 
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