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  نبذة عن التاريخ العلمي: 1-

  المشاركة فى تأليف أكثر من سبعين بحثا هندسيا متخصصا تم نشرها في عدد من الدوريات

 والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية باإلضافة إلى باب فى كتاب دولى. 

  على درجة الدكتوراه تحت  طالب 10على درجة الماجستير و طالب 30حصل أكثر من

 طالب 6جامعة القاهرة. باإلضافة إلى   -هندسةإشرافه بقسم الهندسة اإلنشائية بكلية ال

دكتوراه يجرون أبحاثهم تحت إشرافه حاليا. كما شارك كممتحن  طالب 5 ماجستير و

 داخلى أوممتحن خارجى للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى عدد من الجامعات.

 العلوم التطبيقية محكم أبحاث للنشر فى عدد من المجالت العلمية منها: مجلة الهندسة و

كية ين األمرييبهندسة القاهرة، مجلة الهندسة اإلنشائية التابعة لجمعية المهندسين المدن

ASCE ،علوم األرض األفريقية  مجلةJAES ، مجلة الهندسة اإلنشائية التابعة لجمعية

جامعة عين شمس، -النشرة العلمية لكلية الهندسة، KSCEين الكورية يالمهندسين المدن

مجلة العلوم الكويتية، مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعمارة بالسعودية. وكذلك محكم 

لألبحاث للعديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وممتحن للعديد من رسائل الماجستير 

 والدكتوراة بالجامعات المصرية.

  أحد مؤلفى برنامجDYNA5  تخدم شآت المسللتحليل الديناميكى ألساسات الماكينات والمن

فى بالد كثيرة مثل اليابان وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وكندا ويباع بمعرفة مركز أبحاث 

 التربة واألساسات بجامعة ويسترن أونتاريو بكندا.

  ساهم فى معادلة عدد من شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتكليف من خالل

 المجلس األعلى للجامعات.

 ضمن اللجنة  2016د الكود المصرى لتصميم وتنفيذ الكبارى الصادر فى شارك فى إعدا

 الدائمة واللجان الفنية الفرعية. 

  شارك فى إعداد الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر فى

 وكذلك إعداد مساعدات التصميم الملحقة به. 2001/2007/2017

 حثية والفنية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.شارك فى إعداد العديد من التقارير الب 
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  عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفرعيه  اآلن –2017نوفمبر : 



  جامعة  -: مدير مركز استتتتتشتتتتارات وبحوث التنمية والتخطيل التكنولوجى 2017نوفمبر  – 2015سبتمبر

 القاهرة.

  وكيل المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق والمشرف على قسم الهندسة  2015أغسطس –2013سبتمبر :

 المدنية.

  جامعة بنى سويف. -: عميد كلية الهندسة 2012يناير  – 2010ديسمبر 

  جامعة القاهرة. -كلية الهندسة -: أستاذ تحليل وميكانيكا اإلنشاءات  اآلن - 2003نوفمبر 
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 ( بقسم الهندسة اإلنشائية بجامعة القاهرة.1998 

 :الخبرة التدريسية -أ

  :)التأثير المتبادل بين التربة والمنشآت، وهندسة تطوير وتدريس مقررات الدراسات العليا )بجامعة القاهرة

نشآت، وحلقة بحثية، واإلحصاء واالعتمادية الهندسية، والتصميم الزلزالى الزالزل،  والتحليل المتقدم للم

 اللغة الفنية وكتابة التقارير.لألساسات، و

  :)للسنوات األولى والثالثة مدنى، تحليل منشآت تطوير وتدريس مقررات مرحلة البكالوريوس )بجامعة القاهرة

 مشروع التخرج فى تحليل المنشآت باستخدام الحاسبمدنى، وللسنة الرابعة مقرر اختيارى فى تحليل المنشآت و

 بقسم الهندسة مدنية.اآللى 

  :)ة بقسم للسنة الثالثكتابة التقارير الفنية تطوير وتدريس مقررات مرحلة البكالوريوس )بأكاديمية الشروق

للسنة متقدم  تحليل منشآتدنية، وللسنة الثالثة بقسم الهندسة مديناميكا المنشآت واالستقرار المرن و الهندسة مدنية،

مشروع التخرج فى تصميم المنشآت الخرسانية المسلحة للسنة الرابعة مدنى، وهندسة الزالزل الرابعة مدنى، و

 بقسم مدنى.مشروع التخرج فى تحليل المنشآت بقسم مدنى، و

 :الخبرة اإلدارية -ب

 ثم وكيل المعهد العالى للهندستتتتة بمدينة 1/2012 –12/2010  جامعة بنى ستتتتويف -عميد كلية الهندستتتتة ،)

( ثم مدير مركز استتتشتتارات وبحوث 8/2015 –9/2013الشتتروق والمشتترف على قستتم الهندستتة المدنية  

شتتت ون (. وكذلك المشتتتاركة فى لجان 11/2017 –9/2015جامعة القاهرة   -التنمية والتخطيل التكنولوجى

 جامعة القاهرة.  -مجتمع وتنمية البي ة بكلية الهندسةخدمة ال التعليم والطالب و ش ون

  اآلن.-2016عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المدنين المصرية 

 .)عضو سجل المهندسين االستشاريين المصريين فى مجال الهندسة اإلنشائية  عامة 

 د الكود لدائمة إلعداعضو بعض لجان الكود المصرى لتصمييم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. وعضو باللجنة ا

 المصرى لتصمييم وتنفيذ الكبارى وبعض لجانه الفرعية.

  )اآلن.  ورئيس لجنة المنشآت -2008رئيس لجنة المنشآت اآليلة للسقوط بمحافظة القاهرة  المنطقة الغربية

 .2016-2008اآليلة للسقوط بمحافظة الجيزة  أحياء الهرم وبوالق الدكرور( 
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