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 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 هندسة مدنية مصر شبين الكومجامعة  1998 الدكـتــــوراه

 يةهندسة مدن مصر االسكندريةجامعة  1990 الماجســــتيـر

 هندسة مدنية مصر االسكندريةجامعة  1984 البكالوريـوس

 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 1990حتي  1984من  جامعة االسكندرية معيد 

 1991حتي  1990من  جامعة االسكندرية مدرس مساعد

 1998حتي  1991من  جامعة طنطا مدرس مساعد

طنطاالهندسة جامعة  كلية مدرس 2006 حتي االن 1998من    

 حتي االن 2006من  لية الهندسة جامعة كفرالشيخك مدرس

عضو مجلس ادارة مركز البحوث 

 واالستشارات الهندسية

 االنحتي  2006من  كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

مدير مركز البحوث واالستشارات 

 الهندسية 

 حتي االن 2013من  خكلية الهندسة جامعة كفرالشي

 حتي االن 2007من  جامعة كفرالشيخ عضو لجنة المنشاءات الجامعية 

لسنة  119منذ تنفيذ القانون رقم  مدينة كفرالشيخ ومركز قلين رئيس لجنة المنشاءات االيلة للسقوط

 حتي االن 2008

 حتي االن 2017من  محاقظة كفرالشيخ مستشار هندسي للمحافظة

هندسة التربة  \استشاري جيوتقنية 

 \واالساسات

 حتي االن 2000من عام 

 

 
 

 خل الجامعةاد ف عليهاها واالشرامشاريع قام بتصميم
 

 كلية الهندسة •

 ةكلية زراع •

 كلية تجارة •

 كلية اداب •

 كلية علوم •

 المستشفي الجامعي •

 مراجعة واعتماد رسومات المكتبة المركزية •

 كلية التمريض •

 كلية تربية نوعية •

 كلية الطب البشري •

 ب البيطرياستكمال كلية الط •

 مبني التطوير بالجاتمعة •

 سور وبوابة الجامعة •

 مبني ادارة الجامعة المؤقت •

 2000سنة المدسنة الجامعية طالبات  •

 حيوان بكلية الطب البيطري والزراعة بسخامبني الدواجن واالنتاج ال •

 كلية العالج الطبيعيمبني  •

 لمسرح المدرسيا •
 

 الجامعة خارجمشاريع قام بتصميم 
وحدة سكنية جمعية البحوث  329متر مسطح يشمل  4000مشروع سكني اداري وتجاري علي مسطح  •

 امراض النبات

 مبني ومستشفي نقابة المعلمين بكفرالشيخ •

 انشاء قاعة الشباب والرياضة  •

 تطوير الصالة المغطاه بالشباب والرياضة •

 انشاء قاعة انزال الشباب والرياضة •

 تطوير مبني مديرية الشباب والرياضة •

 وانشاء فندق ومحازن للشباب والرياضة •
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 متر مسطح 2500بمدينة سيدي سالم علي مساحة  وتجارية وادارية  انشاء عدة ابراج سكنية •

 القديمانشاء مدرج الشعب بمنبي الحزب الوطني  •

 هذا بخالف المنشاءات المتعددة ملك اهالي محافظة كفرالشيخ •

 عمل تقسيم ملك لوحدة المحلية بكفرالشيخ •

 تقسيم المعملين •

 تقسيم جمعية بحوث امراض النبات •

هذا بخالف العديد من المعاينات والتقارير التي من الصعب حصرها سواء من خالل مكتبة الخاص او  •

 ا وكفرالشيخمركز البحوث بجامعتي طنط

 تنفيذ فلل نقابة المهندسين بكفر الشيخ •

 متر بكفرالشيخ 3500مستشفي االورام علي  •

 


