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 .طنطا جامعة    –كلية الهندسة -  مدرس بقسم الهندسة املعمارية :   العمل الحالي   

    : خلفية أكاديمية 
o  ، تنمية قرى ريف مصر من خالل آليات وسياسات التكامل  حو منهج لن"دكتوراه في التخطيط الحضري واإلقليمي

 . جامعة القاهرة -كلية الهندسة  - 2012أبريل  -" واالقتصادي باستخدام نظم املعلومات الجغرافية العمراني
 

o  الحدائق الدولية كدراسة حالة - العناصر النباتية واستدامة العمران"ماجستير فى التخطيط العمرانى ماجستير "-  
 . جامعة القاهرة -كلية الهندسة  - 2004يوليو 

 
o  القاهرةة جامع –ة  كلية الهندس -( جدا جيد) 2001-2000لعام في التخطيط العمراني ماجستير برنامج. 

 
o  املعيدشهادة (. )2011يونيو  28حتى  2001-2000في األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا مساعد تدريس 

 (املثالي
 

o 2000-1999جامعة القاهرة  -قسم العمارة  -الهندسة. بكالوريوس . 
 

 (. 2017-2013)جامعة طنطا  -كلية الهندسة  -قسم الهندسة املعمارية  -منسق الجودة لبرنامج البكالوريوس  

 
 :األساس ي  التعليم

 القاهرة:  جامعة

 هندسة :   كلية 

 هندسة معمارية :  قسم

 2000 - 1995:  فترة

 ( ممتاز:  مشروع تخرج   -جيد AG)  2000-1999:  تاريخ التخرج

 رمانو مدرسة األ :  املدرسة الثانوية 

  (ممتاز) 1995  - 1992مة عاثانوية :  التعليم األساس ي  شهادة
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 : الخبرات األكاديمية املهنية 
حتى   1/11/2000منذ  القاهرة   -املعادى  ب  والتكنولوجيا للهندسة االكاديمية الحديثةفي  ومعيدمدرس مساعد  -

 ( بدوام كامل) 28/6/2011
 

الهندسة  -مدرس مساعد - العمارة    -كلية  والتكنولوجيا  )   MUSTجامعة    -قسم  للعلوم  مدينة   -جامعة مصر 
 (.دوام جزئي”) 15/5/2012حتى  1/2/2012 -أكتوبر 

 
 (وقت كامل. )31/5/2013 حنى  15/9/2012في معهد القاهرة العالي للهندسة  مدرس -

 
 (دوام جزئى. )2014/2015و   2013/2014لطيران هندسة افي املعهد العالي ل مدرس -

 
 (دوام جزئى. )2015/2016و   2014/2015( املنصورة)في معهد مصر العالي للهندسة  مدرس -

 
 (دوام جزئى. )2015/2016(  األكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم)للهندسة  IAMSفي  مدرس -

 
 . 2015/2016(  جامعة طنطا -كلية الهندسة )في برنامج هندسة التشييد  مدرس -

 
 (دوام جزئى. )2017/2018 قسم الهندسة املعمارية -كلية الهندسة  -( ACU)فى جامعة االهرام الكندية  مدرس -

 –  2017)أكتوبر  النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا باملنصورة  معهد    –ارية  عمرئيس قسم الهندسة املائم بعمل  ق -
 ( 2021يناير 

 

 : االبحاث العلمية االكاديمية 
 .دراسة تحليلية -تجربة ماليزيا  -ي واالقتصادي للمناطق الريفية آليات وسياسات التكامل الحضر  -
 .تقويم األداء الوظيفي للبيئة التربوية لألطفال ذوي متالزمة داون  -
 .دراسة تحليلية -العالج الخاص من تعاطي املخدرات في مصر  -

 

 : الخبرات املهنية غير األكاديمية 
 -: خبرة العمل 

 -املحلة  -ة ونظم املعلومات تصميم املعهد العالى لالدار  -

   . 2006 -طريق طنطا 
  . 2013 -محافظة الدقهلية  -مدينة السنبالوين "العالي للهندسة " النهضة"تصميم معهد  -
 .تصميم وتنفيذ أعمال التشطيبات لبعض الفلل والشقق الخاصة -
 
 .وزارة التنمية العمرانية والعشوائيات -" في ثالث سنوات شمصر بال عش "املشاركة في أعمال مشروع  -
  
 :شركة اكسبو للمعارض الدولية  -
 

معرض   ▪ تنظيم  في  للزراعة)  "صحارى"املشاركة  الدولي  مشروع  (  املعرض  مدير  -1996)كمساعد 

2006 .) 
 
  . 2006املشاركة في تصميم وتنفيذ جناح محالت بهجت في معرض إندورز في أبريل  -
 :املشاركة في املشاريع التالية"بدوام كامل "األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا  -
 

  ".MAM لجناحالتنظيم الداخلي ، الترتيبات " 2001املعرض الدولي للتعليم العالي  ▪
 ".منشور "وبعض اإلعالنات  MAMكتيب  ▪

 
 .مسؤول عن البرامج التربوية والتدريسية كعمل إداري بجانب عملي األكاديمي ▪

 ". MAMالترتيبات والتوضيح لكابينة  التنظيم الداخلي ،" 2004املعرض الدولي للتعليم العالي  ▪

   . جامعة طنطا -مستشار معماري ملركز البحوث واالستشارات الهندسية  - -

 تطوير املعهد الفني الصحي بطنطا - ▪
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 جامعة طنطا -كلية الصيدلة  تعلية مبنى - ▪

 جامعة طنطا - تصميم مبنى الصناعات الغذائية بكلية الزراعة - ▪

 جامعة طنطا -بكلية الهندسة  الرئيس ي املبنى  تعلية - ▪

 جامعة طنطا -تصميم مبنى األجنحة األكاديمية بكلية التربية الرياضية  - ▪

 وتكنولوجيا الحاسب لإلدارةالنيل العالي  يلتطوير معهد "ى التنفيذواالشراف عل التصميم "اعمال االستشارات املعمارية  -
 :باملنصورة والنيل العالي للهندسة والتكنولوجيا 

 وتكنولوجيا الحاسب  لإلدارةالنيل العالي معهد  بنىتطوير الواجهة الرئيسية مل ▪

 وتكنولوجيا الحاسب  لإلدارةالنيل العالي معهد بة الطالبية الجديدة املكتب  ▪

 وتكنولوجيا الحاسب  لإلدارةالنيل العالي  معهد ب ال التصميم الداخلي للمبنى الرئيس ياعم ▪

 وتكنولوجيا الحاسب  لإلدارةالنيل العالي معهد ب شئون الطالب إدارةتطوير  ▪

 للهندسة والتكنولوجياالنيل العالي معهد بة الطالبية الجديدة املكتب  ▪

 للهندسة والتكنولوجيا النيل العالي معهد بمكتب عميد املعهد  ▪
 
 

 

 

 احمد حسين ابو السعادات . د

 

 


