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 السيرة الذاتية

 عادل الناصرعزالدين الصاوى ..للسيد االستاذ الدكتور/ 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Name  عادل الناصرعزالدين الصاوى االسم :

 : Title  مدرس التخطيط العمرانى والعمارة : الوظيفة الحالية

         : Date of Birth  1966 – 07 – 23 تاريخ الميالد :

              : Place of Birth  األسكندرية جهة الميالد:

               : Marital status  طفل2متزوج +  :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 دكتوراة الفلسفة تخصص تخطيط عمرانى
 م2012

 Degree: 

 -جليم  –ش عبد السالم عارف  104  عنوان المراسلة :
 األسكندرية

 Mailing Address :            

 -جليم  –ش عبد السالم عارف  104 عنوان السكن :
 األسكندرية

 Home Address :             

             : Adeleelsawy@gmail.com  E-mail address االلكتروني:البريد 

                           :  # .Tel  5837071 (03) 2+ تليفون :

 : Mobile  -2+ 01005198158 محمول :

   : Nationality  مصرى الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Degree   تخصص عمارة –الفنون الجميلة  بكالوريوس اسم الدرجة : 

 : Faculty  جامعة اإلسكندرية – الفنون الجميلة كلية الكلية المانحة :

 : Major Field  عمارة مجال التخصص : 

 : Minor Field  عمارة كلية التخصص الدقيق :

 : Date and Grade  جيد جدا -  م1988 التاريخ والتقدير :

 

 .B- Second  University  Degree :      M. Sc الماجستير     :الدرجة الجامعية الثانية  -ب

 : Degree  العمارة ماجيستير اسم الدرجة:

 : Faculty  جامعة اإلسكندرية – الفنون الجميلة كلية الكلية المانحة :

 : Major Field  عمارة مجال التخصص :

 : Minor Field  عمارة التخصص الدقيق :

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 

mailto:Adeleelsawy@gmail.com
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 :Date  م2001 التاريخ :

 

 .C- Third  University Degree :   Ph. D الدكتوراه    الدرجة الجامعية الثالثة : -جـ 

 : Degree   اسم الدرجة :

 :Faculty  جامعة اإلسكندرية – الفنون الجميلة كلية الكلية المانحة :

 : Major Field  تخطيط عمرانى مجال التخصص :

 : Minor Field  رانىتخطيط عم التخصص الدقيق :

 : Date  م2012 التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

 إلى : مسمى الوظيفة

To                  

 

From 

  من           

Job Name :  

 : معيد

 

1988ديسمبر    Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 

2003ابريل    Assistant Lecturer : 

 

 مدرس :

 

2013ابريل    Lecturer : 

 أستاذ مساعد :

  

  Associate Professor :   

 أستاذ:

 

  Professor : 

 

  :أستاذ

 
  Professor :  

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

استشارى )محلى( التخطيط العمرانى األستراتيجى بمنظمة المستوطنات 
 UN-HABITATالبشرية التابعة لهيئة األمم المتحدة 

المملكدة  –مددر  تخطيط عمرانى معتمدد بهيئدة تطوير المدديندة المنورة 
  العربية السعودية

4- Scientific Missions and Skills 

 

 

 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5
 م 1988عضو بنقابة المهندسين الشعبة المعمارية  -
 . م1988عضو جمعية المهندسين المعماريين بالقاهرة  -
 م2009بالقاهرة  المصرية للتحطيط العمرانىجمعية عضو  -

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

  

 المؤتمرات والندوات العلمية -6

 – مؤتمر اإلسكندرية مدينة الحضارات والثقافة م  2003 -
تنشيط مكتبة اإلسكندرية ، محافظة اإلسكندرية ، الهيئة االقليمية ل

6- Conferences and Scientific Forums 
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استراتيجية  -السياحة . بحث تطوير منطقة عمود السوارى األثرية 
 التنمية الشاملة

مؤتمر التنسيق الحضارى منظومة مستقبلية  م 2004 -
جمعية المهندسين المعماريين بالتعاون مع الجهاز  - متكاملة

 القاهرة –القومي للتنسيق الحضاري 

 -ساحلية مؤتمر التنمية السياحية للمناطق ال م 2005 -
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون من 

 INTAالمعهد العربي ألنماء المدن و منظمة  
International Urban Development 

Association .– شرم الشيخ 

وزارة اإلسكان والمرافق  -مؤتمر المدن التراثية  م  2006 -
العربي ألنماء المدن  والمجتمعات العمرانية بالتعاون من المعهد

 INTA International Urbanو منظمة  
Development Association .– األقصر 

 Regional Trainingورشة عمل  م2006 -
workshop on Promoting Local Economic 
Development through Strategic Planning 
for  Arab Region - UN-HABITAT;   Cairo, 

Egypt 

اتحاد  -قراءة مدينـة  -ندوة العمـارة والمشهد م  2008 -
المهندسين العرب ، هيئة المعماريين العرب ،نقابة المهندسين 

بحث  -الجمهورية العربية السورية  –دمشق  –السوريين 
مثال مدينة  -السياسات العامة وسياسات األعمار والتحوالت 

 اإلسكندرية 

 Mediterraneanمؤتمر  م 2010 -
Architectural Identity –  جمعية المعماريين

 Union of Mediterraneanالمصريين ، 
Architects  UMAR  -  اإلسكندرية -مكتبة اإلسكندرية 

 

 والتدريب وورش العملالدورات  -7

ورشة عمل آلية إعداد خطط العمل لمشروعات تطوير  م 2010 -
صندوق تطوير المناطق  -رئاسة مجلس الوزراء  –المناطق غير اآلمنة 

 القاهرة -العشوائيات 

 Urban Planning Methodology andم ورشة عمل 2010 -
Application in Egypt, Libya, Sudan, Palestine and 

Iraq - UN-HABITAT, Cairo, Egypt 

ندوة الحفاظ على التراث المعمارى والعمرانى لواحة سيوة  م 2010 -
 القاهرة -وزارة الثقافة  –نة العمارة بالمجلس األعلى للثقافة لج -

 New Urban Topologies, Theورشة عمل  م2011 -
Swedish  Institute and  Färgfabriken-Center for 
Contemporary Art  and  Architecture , Alexandria, 

Egypt   

 Urban Design Workshopورشة عمل  م2012 -
Alexandria , Revitalization of an old Harbour Area, 
University of Alexandria , University of Cairo, BTU 

Cottbus the DAAD-program , Alexandria, Egypt . 

 New Urban Topologies-2, Theورشة عمل  م2013 -
Swedish  Institute and  Färgfabriken-Center for 

7- Training and Workshops 
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Contemporary Art  and  Architecture , Alexandria, 
Egypt   

ورشة عمل األقليمية دور المراصد الحضرية ومؤشرات  م 2013 -
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى  – التنمية فى إعداد المخططات اإلستراتيجية

GOPP  بالتعاون من المعهد العربي ألنماء المدن و البرنامج األنمائى لألمم
 اإلسكندرية -UNDPالمتحدة 

 Urban Design Workshopورشة عمل  م2014 -
Alexandria , Revitalizing City Districts, University 
of Alexandria , University of Cairo, BTU Cottbus 

the DAAD-program , Alexandria, Egypt . 
 

مشروعات التطوير القومية -8  

 م2005 جى العام للقرية المصريةمشروع المخطط االستراتي  -

  المخطط اإلستراتيجى العام والتفصيلى للمدينة المصريةمشروع   -
 تطوير العشوائياتصندوق  –الغير امنة السكنية مشروع المناطق   -

 م2009
 م2010 التخطيط التفصيلي للقرية المصريةمشروع   -
 م2015 للعزب والنجوع والكفور نيةاألحوزة العمرا مشروع  -

 

 

8- National Projects for Developments 

 

 محلية فى مجال التدريبالخبرات العملية وال -9

 والتنمية  
 

لهيئة  – تطويـر وتنميـــة المناطق التاريخيـــةاعداد وتنفيذ دورة 
 م2015 المملكة العربية السعودية –تطوير المدينة المنورة 

 
عضو اللجنة العليا لتثمين اراضى أمالك الدولة  بمحافظة 

 م  2015 –اإلسكندرية 
 

مهندسين لشركة اإلسكندرية للصرف عضو لجنة التعينات العليا لل
 م.2016اإلسكندرية  -الصحى 

 
 17ون التصالح على اعمال البناء رقم نعضو اللجان الفنية لقا

 إلسكندريةامحافظة  –شرق حى  – 2019لسنة 
 
 

9-Training and Development 

Experiences 

 

 Lecturing Experience -10  التدريس الجامعي -10

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

 تخطيط مدن •

 تاريخ ونظريات تخطيط مدن •

 األسكان بالمدن النامية •

 التنمية الريفية •

 الطاقةو التصميم والتخطيط البيئي •

(a) Undergraduate Courses 

•  



 السيرة الذاتية

 عادل الناصرعزالدين الصاوى .ستاذ الدكتور/ للسيد اال
 

Created by:  5 

 األرتقاء والحفاظ الحضرى  •

 تصميم معماري •

 تشكيل معمارى ) تدري  بصرى( •

 دراسات بيئية •

 تاريخ عمارة •

 إدارة مشروعات •

 مشروع التخرج •
 

  )ب( مرحلة الدراسات العليا

 تخطيط وتطوير المناطق العمرانية ) دبلوم( •

(b) Postgraduate  Courses 

•  

 

 Thesis Supervision -11   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

 

12- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األبحاث المنشورة -12
 

استراتيجية التنمية الشاملة مؤتمر اإلسكندرية مدينة  -بحث تطوير منطقة عمود السوارى األثرية  .1

 مكتبة اإلسكندرية ، محافظة اإلسكندرية ، الهيئة االقليمية لتنشيط السياحة . –الحضارات والثقافة 

 -ندوة العمـارة والمشهد -مثال مدينة اإلسكندرية   -بحث السياسات العامة وسياسات األعمار والتحوالت  .2

 –دمشق  –اتحاد المهندسين العرب ، هيئة المعماريين العرب ،نقابة المهندسين السوريين  -قراءة مدينـة 

 الجمهورية العربية السورية.

العلوم   – المؤتمر السنوي األول للهندسة والتكنولوجيا - تجارب التنمية العمرانية في مصر .3
 .كفرالشيخ  -الهندسية بين الواقع وتحديات المستقبل 

4.  

 


