
 السـيرة الـذاتيـة
 عبد المحسف عبد المنعـ براده /الدكتور

 أستاذ متفرغ بكمية التخطيط االقميمى والعمرانى
 0222– 4661 عميد كمية التخطيط االقميمى والعمرانى

 

 تاريـخ الميــالد :
 4696ديسمبر 

 
 المؤهالت الدراسية :

 بكالوريوس العمارة كمية اليندسة جامعة القاىرة 
        بتقدير امتياز مع مرتبة الشرؼ االولى 

 4630انجمترا  –الماجستير مف جامعة ليفربوؿ  
 4634سكتمندا    –الدكتوراه مف جامعة ادنبرة  
 

 مهـام إستشارية وعضـوية لجان قـوميـة اوال :
  0241- 0225   نيوو التنميو العمرا  عضو المجمس االعمي لمتخطيط-
 0226-  4652العمارة بالمجمس األعمى لمثقافةعضو لجنة  -
 المجالس القوميو المتخصصو   -

 0221مخدمات والتنمية االجتماعية عضو المجمس القومى ل      
 0220و شعبة االسكاف والتعمير  عض   

 اكاديمية البحث العممى  -
  0242 -0224فمجمس بحوث البناء واإلسكا -رئيس لجنة اإلسكاف 
  0242 -0222 عضو مجمس بحوث البيئو 

 HABITAT   0229-0223عضو المجنة الوطنية لممستوطنات البشرية  -
 0225-0221جامعة القاىرة  –مدير مركز بحوث ودراسات العمراف  -
 



 ألكاديمية البحث العممى والمجالسشارؾ فى إعداد العديد مف الدراسات القومية 
 القومية المتخصصة

 4665-4662عضو المجنة اإلستشارية العميا لمتعميير  -
 4663-4661خطيط العمراني محافظة القاىرةعضو المجنة اإلستشارية العميا لمت -
 4664-4662مستشار التنمية السياحية لمسيد وزير السياحة  -
 ( 0222 – 4662عمؿ مستشارا ىندسيا لوزارة الخارجية لمدة عشر سنوات ) -

 ا بناء العديد مف السفارات الجديدة في جميع انحاء العالـ                   تـ خاللي     
 0223-0221مستشارا لييئة التنمية السياحية  -
   0244-0223مستشار لمسيد وزير االسكاف و التعمير -
  استشاري بالييئو العامو لمتخطيط العمراني -
  4665-4663اداره شركو التعمير و المساكف الشعبيو عضو مجمس -

         
 جوائز و شهـادات تـقـديريـة ثانيا:
  0223جائزه التميز العممي مف جامعو القاىره         
 0224جائزه جامعو القاىره التقديريو في العمـو البيئيو   
  4661مف نقابة الميندسيف  4661جائزة المشروع المعمارى لعاـ   
  شيادات تقدير مف نقابو الميندسيف 
  4664" السياماتو في مجاؿ التعميـ اليندسي      
  4661" لمخدمات التى آداىا لمينة اليندسة والمجتمع     

 
 أعمـال تخطيط اقميمى و تخطيط مدن كبري : : ثالثا

أعد أوشـار  كمخطـط رئيسـو او مـدير مشـروت طـى تخطـيط العــديد مـن المــدن الجــديدة 
   واعادة تخطيط كثير من المدن القائمة

  العػػػػر   مدينػػػػو بػػػػرج –مدينػػػػو السػػػػويس  –نجػػػػع حمػػػػادي مدينػػػػة مجمػػػػع االلومنيػػػػـو
دمنيػور  –الجديدة ىميوبوليس  -مرسى مطروح –العريش  –مدينو بدر  –الجديده 

 سوىاج واخميـ ( –كفر الدوار  –



 4654 سػػيناء االستشػػارى العػػاـ لتخطػػيط عػػدة منػػاطؽ )التنميػػة السػػياحية لشػػماؿ- 
 -0224الشػػريط السػػاحمى بػػيف دميػػاط ورشػػيد  -4665منطقػػة الطػػور رأس محمػػد 

 0229اقميـ شماؿ الصعيد 
  مشػػػػػػروع  –مخططػػػػػات عامػػػػػػو و تفصػػػػػيمية لعديػػػػػػد مػػػػػف المنػػػػػػاطؽ الجديػػػػػدة اىميػػػػػػا

القػػػػاىرة  –فػػػػداف  322مشػػػػروع االسػػػػكاف العػػػػائمى  -فػػػػداف 3222ىميوبػػػػوليس الجديػػػػده 
 تخطػػػػػيط مدينػػػػػو شػػػػػركو مصػػػػػر -0222مػػػػػدينتي المرحمػػػػػو االولػػػػػي مػػػػػف.0223الجديػػػػػدة)

. المدينػػػػػػو الجديػػػػػػده بػػػػػػالفيـو 0224-0223فػػػػػػداف 4222- الجديػػػػػػده بالقػػػػػػاىره الجديػػػػػػده
 فداف الشركو المصريو الكويتيو لمتنميو و االستثمار  12222

  الفػػوز بالجػػائزه االولػػي فػػي مسػػابقات معماريػػو و تخطيطيػػو  اوليػػا المدينػػو السػػكنيو
كنيو لمعػػػػامميف بمجمػػػػع لمعػػػػامميف بشػػػػركو النصػػػػر لمكيماويػػػػات الدوائيػػػػو  ثػػػػـ المدينػػػػو السػػػػ

   0242واخرىا "االسكندريو الجديده"    4644االلومنيـو 
  مسابقو محميو ودوليو  22قاـ بتحكيـ ما يزيد عف. 
  اعػػداد شػػروط اعمػػاؿ لمعديػػد مػػف الدراسػػات التخطيطيػػو وتقييميػػا لييئػػات محميػػو و

  اعداد  شروط  تاىيؿ وتقييـ مكات  استشاريو و مقاولوف  دوليو.
 

 :أعمـال تخطيط وتصميم عمرانو :  رابعا
المينػػػػدس االستشػػػػاري لمعديػػػػد مػػػػف مشػػػػروعات التخطػػػػيط و التصػػػػميـ  العمرانػػػػي) شػػػػاممو  

تصميـ التماذج السكنيو( منيا مينا جػاردف سػيتي و الياسػميف جػريف النػد و فرسػت ىػايتس 
 تطوير حديقو الميريالند-اكتوبر وكسكادا سيدي عبد الرجمف 3بمدينو 

 
 ل معماريه : :أعمـا خامسا

حتػػػي  4642فػػػي الفتػػػره  مػػػف  )تصػػػميـ و اشػػػراؼ(عمػػػؿ معمػػػاري متكامؿ 402اكثػػػر مػػػف 
  0222فنػػادؽ ومنتجعػػات سػػياحيو باجمػػالي حػػوالي - البنػػؾ المركػػزي طنطػػا: منيػػا 0241
 ومباني جامعيو. مدارس –مراكز الزوار باالقصر  - مراكز تجاريو - مستشفيات – غرفو

 


