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 السيرة الذاتية

 محمد علي أحمد الجبار/ للمهندس 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Mohammed Aly Ahmed EL-Gabar Name محمد علي أحمد الجبار االسم :

مدرس مساعد / المعهد العالي للهندسة  الوظيفة الحالية :

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا

Assistant lecturer at Kafr- El-

Sheikh Higher Institute for 

Engineering and Technology, at 9 

St. Almokatam, Cairo, Egypt. 

Title : 

               : Married Marital status متزوج الحالة االجتماعية :  

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

قسم التخطيط  –بكالوريوس هندسة 

 –/تقدير 0220 جامعة األزهر –العمراني 

 3/8/0220بتاريخ   جيد جدا

Bachelor of Engineering - Urban 

Planning Department – Al-Azhar 

University. Grade: Very Good.        

3/8/2009 

Degree: 

 ahoo.complanner_melg@y planner_melg@yahoo.com E-mail االلكتروني:البريد 

address :             

   : Egyptian Nationality مصري الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Bachelor of Engineering Degree بكالوريوس هندسة اسم الدرجة : 

 : Al-Azhar University Faculty جامعة األزهر الكلية المانحة :

تخصص التصميم  –شعبة العمارة  مجال التخصص : 

 نيوالتخطيط العمرا

Urban Planning Major Field : 

 Bachelor of Engineering - Urban قسم التخطيط العمراني –كلية الهندسة  كلية التخصص الدقيق :

Planning Department – Al-Azhar 

University. 

Minor Field : 

 Grade: Very Good Date and    3/8/2019 جيد جدا –تقدير  3/8/2009   التاريخ والتقدير :

Grade : 

 

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

 : Master Degree Degree درجة التخصص الماجستير اسم الدرجة:

 : Al-Azhar University Faculty جامعة األزهر الكلية المانحة :

 : Urban Planning Major Field تخطيط العمرانيتخصص التصميم وال مجال التخصص :

 : Urban Planning Department – Al-Minor Field قسم التخطيط العمراني –كلية الهندسة  التخصص الدقيق :

 

 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا  بكفر الشيخ

mailto:planner_melg@yahoo.com
mailto:planner_melg@yahoo.com
mailto:planner_melg@yahoo.com
mailto:planner_melg@yahoo.com
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Azhar University 

 :Date 17/5/2017 71/5/7171 التاريخ :

 

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

 : Pre Doctoral  Degree تمهيدي دكتوراة اسم الدرجة :

 :Cairo University Faculty جامعة القاهرة الكلية المانحة :

 : Architecture Major Field العمارة مجال التخصص :

 : Urban Design Minor Field التصميم العمراني التخصص الدقيق :

 : May 2018 Date 2102دور مايو  :التاريخ 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From         من

     
Job Name :  

 معيد :

معهد الجزيرة العالي 

للهندسة والتكنوولجيا 

 القاهرة -المقطم  –

 

16 May 2017 17Novmber 

2015 
Demonstrator : 

Teaching Assistant at Al-Gazeara 

Higher Institute for Engineering 

and Technology, at 9 St. 

Almokatam, Cairo, Egypt. 
 

 مدرس مساعد :

معهد الجزيرة العالي 

للهندسة والتكنوولجيا 

 القاهرة -المقطم  –

 

31 August 

2018 

17 May 2017 Assistant Lecturer : 

Assistant lecturer at Al-Gazeara 

Higher Institute for Engineering 

and Technology, at 9 St. 

Almokatam, Cairo, Egypt. 

 : Lecturer   مدرس :

   : Associate Professor   أستاذ مساعد 

 : Professor   أستاذ:

  : Professor    :أستاذ
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 المهاراتالمهمات العلمية و -4

لعلمية التي تعالج قضايا العمران والبيئة انتاج األبحاث ا -
 الحضرية وتنسيق المواقع.

 عضو لجنة الجودة بمعهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا. -

عضو لجنة البحث العلمي بمعهد الجزيرة العالي للهندسة  -
 التكنولوجيا.

 حضور )ورشة عمل في ألمانيا كمنحة علمية لمؤسسة  -

DAAD(للرفع من 0268إبريل  06-61في الفترة بين )
كفاءة الموراد ووضع الخطط واالستراتيجيات الستدامة 

 08ضمن  األنظمة العمرانية المتكاملة بالمناطق السكنية(
 باحث على مستوى القطر المصري.

  

4- Scientific Missions and Skills 

- Produce scientific researches for solving 

problems that faced the slums, informal 

settlements.  

-  Member of Quality assurance unit at Al-Gazeara 

Higher Institute for Engineering and             

             Technology. 

-   Member of  scientific research unit at Aljazeera 

High Institute for Engineering and             

               Technology. 

- I Attended a workshop in Germany as a scientific 

grant from DAAD foundation between 16-21 April 

2018 to increase the efficiency of resources and 

develop plans and strategies for the sustainability 

of integrated urban systems in residential areas 

in Hamburg City (among 28 researchers at the 

level of the Egyptian country). 

 

 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5
   شعبـة العمـارة/ نقابـة المهـندسين المصـرية عضو العضوية النقابية : 

 : 23630/02 

 وحتى  6/1/0261من مساعد خبير بالهيئة العامة للتخطيط العمراني 
 0330تاريخه برقم 

 

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 
- Member of the Egyptian Engineers 

Syndicate Architecture Division 25/03 137 
- Assistant expert in the General Authority for 

Urban planning by administrative decision No. 

(2347) with the year 2016 until now. 

  

 المؤتمرات والندوات العلمية -6

المشاركة كمحاضر بورقة بحثية بندوة تعريفية عن  -

" نظرة عامة عن المناطق العشوائية بجمهوية 

مصر العربية" بالدورة التدريبية عن "المشروعات 

القومية" المقامة بجمعية المهندسين المصرية في 

 .00/6/2102-2ترة من الف

6- Conferences and Scientific Forums 
- Participating as a lecturer in a research 

paper on a seminar on the "Overview of the 

slums in the Arab Republic of Egypt" in the 

training course on "National Projects" held 

by the Egyptian Society of Engineers from 

8-11 / 6/2015. 

 

 

 والتدريب وورش العملالدورات  -7

حضور دورة تدريبية في "إدارة التنمية العمرانية"  -

-21بجمعية المهندسين المصرية في الفترة من 

حاضر فيها: أ.د / وائل محمد وي 22/2/2106

 أ.د/ علي البيلي، د/ شريف العباسي.يوسفـ، 

ن "المشروعات حضور دورة تدريبية بعنوا -

القومية" بجمعية المهندسين المصرية في الفترة من 

ا: أ.د / عبدالوهاب ويحاضر فيه 2-00/6/2102

، د.م/ حمدي هاشم ، د/ شريف ابراهيم حلمي

7- Training and Workshops 
- Attend a training course in "Urban 

Development Department" at the Egyptian 

Society of Engineers from 20-22 / 2/2016, 

where he will be lectured by: Dr. Wael 

Mohamed Yousif (Email), Prof. Dr. Ali Al-

Bailey, Dr. Sherif Al-Abbasi. 

- Attend a training course entitled "National 

Projects" in the Society of Egyptian 

Engineers from 8-11 / 6/2015 and lectures 

in which: Dr. / Abdel Wahab Ibrahim 

Helmi, Dr. / Hamdy Hashim, Sherif Al - 
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 .Abbasi العباسي 

 
 

مشروعات التطوير القومية -8  

التفاعل المباشر مع سكان المناطق العشوائية ومعرفة  -

والتنفيذية أو أاحتياجاتهم ومتطلباتهم سواء التصميمة 

واألمنية على سبيل المثال ال الحصر أاالجتماعية 

 ".7/3/2107زيارة منطقة مساكن زينهم بتاريخ "

 التويثق العلمي والفوتوغرافي لمشكالت المناطق -

العشوائية وعمل ملخص علمي شامل الحتياجاتهم 

 العمرانية واالجتماعية واالدارية والتصميمة.

الزيارات الدورية للمؤسسات الحكومية المنوطة  -

بدراسة المناطق العشوائية بمصر مثل: صندوق 

تطوير العشوائيات للوقوف على آخر المستجدات فيما 

 يخصص خطط الدولة في حل مشلة العشوائيات.

السفر الى العديد من المدن المصرية لتوثيق  -

المشكالت العمرانية في صعيد مصر مثل )محافظة 

قنا( وفي دلتا مصر مثل )محافظة الغربية( وفي 

محافظة القاهرة مثل مشروع تطوير القرى األكثر 

 بجمهورية مصر العربية. احتياجا

 

8- National Projects for Developments 

 
- Direct interaction with the residents of the 

slums and the knowledge of their needs and 

requirements, whether design, executive, 

social or security, for example, but not 

limited to the visit of the Zaynm district on 

"7/3/2017". 

- Scientific and photographic confidence in 

the problems of informal settlements and 

the preparation of a comprehensive 

scientific summary of their urban, social, 

administrative and design needs. 

- Periodic visits to governmental institutions 

entrusted with the study of informal 

settlements in Egypt, such as: Development 

Fund slums to see the latest developments 

in the allocation of state plans to solve the 

slum areas. 

- Traveling to several Egyptian cities to 

document the urban problems in Upper 

Egypt such as Qena Governorate, Delta 

Egypt, such as Gharbia Governorate and in 

Cairo Governorate such as the development 

of the villages most in need in the Arab 

Republic of Egypt. 

 
 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -9

 والتنمية  
 

االختيار من بين مئات الباحثين المتقدمين لتمثيل  -

ة في ورشة عمل بجامعة جامعة القاهرة في المشارك

Hafen City   بمدينةHamburg  .األلمانية 

10-Training and Development 

Experiences 

- Selection among hundreds of researchers 

applying to represent Cairo University in 

participating in a workshop at Hafen City in 

Hamburg, Germany. 

 

 

 دريس الجامعيالت -11

 بالمعاونة في تدريس المواد اآلتية قمت 

1- Graduation Project         ARCH 599 

11- Lecturing Experience 

I assisted in teaching the following subjects: 

1- Graduation Project           ARCH 599 

2- Landscape                        ARCH 558 
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2- Landscape                      ARCH 558 

3- Urban Sociology              HUMN 501 

4- Geographic Information Systems GIS CIVL 572 

5- Introduction to Human Heritage            HUMN 401 

6- Building Construction 1                          ARCH 231 

7- Building Construction 2                          ARCH 232 

8- Working Drawings 1                               ARCH 445 

9- Working Drawings 3                             ARCH 546 

10- Architectural Design3                           ARCH 343 

11- Architectural Design4                           ARCH 443 

12- Architectural Design5                           ARCH 444 

13- Architectural Design6                           ARCH 545 

14- Visual Training                                      ARCH 211 

15- Shadows and Perspective                    ARCH 214   

16- Execution Documents                           ARCH 572 

17- Architectural Project Management        ARCH 573 

المشاركة في إعداد توصيف برنامج قسم الهندسة المعمارية -02

 2107/2102للعام األكاديمي 

لمشاركة في أعمال الجودة ممثال عن قسم الهندسة المعمارية ا-01

 2106/2107/2102لألعوام األكاديمية 

المشاركة في معيار المشاركة المجتمعية للدراسة الذاتية التي -21

 2106/2107/2102أعدها المعهد لألعوام  

اإلشراف على برنامج التدريب الصيفي لطالب المستوى -20

 2106بمدينة السادس من أكتوبر الثالث بقسم عمارة 

المشاركة في التدريب الصيفي لتدريس اللغة اإلنجليزية والتعريف  -22

 2107/2102ببرامج المنح الدراسية للطالب 

3- Urban Sociology              HUMN 501 

4- Geographic Information Systems GIS  CIVL 572 

5- Introduction to Human Heritage   HUMN 401 

6- Building Construction 1                ARCH 231 

7- Building Construction 2                ARCH 232 

8- Working Drawings 1                     ARCH 445 

9- Working Drawings 3                     ARCH 546 

10- Architectural Design3                    ARCH 343 

11- Architectural Design4                    ARCH 443 

12- Architectural Design5                    ARCH 444 

13- Architectural Design6                    ARCH 545 

14- Visual Training                              ARCH 211 

15- Shadows and Perspective              ARCH 214   

16- Execution Documents                    ARCH 572 

17- Architectural Project Management ARCH 573 

18- Participated in the preparation of program 

specification of the Department of Architecture for the 

academic year 2017/2018 

19 - Participated in the work of quality assurance unit 

represented by the Department of Architecture for 

academic years 2016/2017/2018 

20- Participated in the standard of community 

participation for the self-study of the Institute for the 

years 2016/2017/2018 

21 - Supervision of the summer training program for 

students of the third level Department of Architecture in 

the city of 6 October 2016 

22- Participated in summer training for teaching English 

language and introducing scholarships programs for 

students 2017/2018 

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

  العقيدة  -فقة االسالميلا –الفرقة االعدادية: )القرآن الكريم

-إظهار عمراني-رسم واسقاط-رياضة وإحصاء-واالخالق

لغة  –تاريخ تخطيط  –رسم نظري -تنظم وحاسبا-مساحة

 نشاء مباني(.إ –رياضة تكميلية  –انجليزية 

  تاريخ الخلفاء الراشدين  –الفرقة األولى: )القرآن الكريم– 

نظم  -تصميم معماري –تصميم تخطيط  –نظريات تخطيط 

 –علم خرائط  –إنشاء مباني  –ظل ومنظور  –وحاسبات 

 اجتماع –ئة عمرانية بي –لغة انجليزية  –نظريات عمارة 

 الفقة االسالمي(. – عمراني

  تصميم  –تصميم تخطيط  –الفرقة الثانية: )نظريات تخطيط

 –هندسة طرق  –تخطيط مواقع  –تصميم بيئي  –معماري 

(a) Undergraduate Courses 
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 –تفسير  –قرآن كريم  –اقتصاد عمراني  –نظم وحاسبات 

 (3لغة انجليزية 

   تصميم  – تصميم تخطيط -الفرقة الثالثة: )نظريات تخطيط

 –مرافق عامة  –رسومات تنفيذية  –تجميل مدن  –معماري 

مادة  –إحصاء  –حديث  –قرآن كريم  –هندسة حدائق 

 (2مادة اختيارية  – 0اختيارية 

 ( :تصميم تخطيط  –نظريات تخطيط الفرقة الرابعة– 

 –تجديد وإحياء العمران  –تجميل مدن  –تشريعات عمرانية 

دراسة  –حليات وإدارة مدن م –نقل ومرور  –مشروع 

 (جدوى

  )ب( مرحلة الدراسات العليا
 في مرحلة الماجستير:

 تجميل مدن متقدم -

 اقتصاد عمراني متقدم -

 اجتماع عمراني متقدم -

 في مرحلة الدكتوراة:

  اإلحصاء التحليلية، التفكير النقدي، منهجية البحث

 العلمي

 دراسات التشكيل البص( ريA- )–  بحوث ودراسات

تطور مورفولوجيا  -( +Bالتخطيط العمراني )

 - (-Aسياسات التنمية االقليمية ) -( +B) العمران

األنظمة  -  (+B) إدارة وصيانة تنسيق المواقع

 ((.+B)العمرانية المتكاملة 

(b) Postgraduate  Courses 

M. Sc. Degree 

- City Decoration(B +) 

- Planning Economics(C+) 

- Advanced Sociology(B +) 

Ph.D. Degree 

- (Analytical statistics, Critical Thinking, 

Scientific Research Methodology). 

- Urban Morphology Studies (A-) Regional 

Development Policies (A-) Management 

and Maintenance of Landscape sites (B +) - 

Integrated Urban Systems (B +). 

 

   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

 ال يوجد

12- Thesis Supervision 

 

None 

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األبحاث المنشورة -12
مكتوب بطريقة مرجعية صحيحه من اسم الناشر , اسم 

البحث , دار النشر , اسم المجله , تاريخ النشر ) البحث 

 ري ام تطبيقي (محلي ام دولي , نظ
 

( دار  2152 لمصر تطوير المناطق العشوائية في إطار الخطة االستراتيجية للتنمية الشاملة اسم البحث ) –الناشر / جامعة األزهر  -1

,  2115أكتوبر  تاريخ النشر/  -كلية الهندسة جامعة األزهر سم المجلة / مجلة القطاع الهندسي, النشر / جامعة األزهر, ا

ISSN:1110/640   نظري. –البحث محلي 

2- ......................................................................................  

3- ......................................................................................  


