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 االســـم : دكتور سـعيد حسانين السيد
 24992939تليفون : 

 01224472778/  01066211110حممول:  
 24992940فاكس :  

 م 4/8/1963:  تاريخ الميالد
 صري : م الجنسية
 . مدرس:  الوظيفة
 كاديمية طيبة  ا -قسم العمارة  –)مدرس( محاضر بالمعهد العالي للهندسة  -1:  االكاديمية المهنـة

 2016  -  2015عام   مايو العالي  15محاضر بمعهد  انتداب  -2
 تدريس مادة التخطيط العمراني. •
 تدريس مادة التخطيط االقليمي. •
 تدريس مادة التصميم المعماري. •
 . الموقع تدريس مادة تنسيق •
 . 2016االشراف على مشروعات التخرج منذ عام   •

 
 . ) مكتب شامل فئة ج ( وصاحب مكتب سياج للعمران والنظم  ؤسسالوظيفة : م 

 مكتب سياج  ومدير  : مهندس استشاري في العمارة والتخطيط  العمليةالمهنـة 
 .الهيئات والمكاتب الكبرى و الدول واستشاري للعديد من 

 مصنف فئة )) أ (( وزارة التعمير  –راني هيئة التخطيط العم •
 )) أ ((هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  •
 محافظة شمال سيناء.اقليم قناة السويس و  •
 اقليم شمال الصعيد.  •
 اقليم القاهرة الكبرة ومحافظة القليوبية ومحافظة القاهرة  •
 شركة ممفيس لالستثمار العقاري  •
 شركة الفرسان للتنمية العقارية •
 فيبرو  –العربية لألساسات  الشركة •
 شركة اونيفيرسال للرخام والجرانيت  •

 

 المؤهـالت العلمية :
 م 2015 العمراني مجال التخطيط -العمارة قسم  –الفلسفة دكتوراه في درجة ال •
 م . 2005ماجستير التخطيط ـ هندسة شبرا جامعة الزقازيق ـ     •
 INSTITUT  OF  HOUSING  AND  URBAN  STUDIES)دبلوم التصميم والتجديـد الحرـري مـن معهـد    •

 م . 1992روتردام ـ هولندا ـ  (

 



 م .1990( AUCدراسات الجدوى االقتصادية للعمران ـ الجامعة األمريكية  بالقاهرة )   •
 م  بتقدير جيد.1986بكالوريوس العمارة ـ هندسة شبرا ـ جامعة الزقازيق    •

 

 العضوية العملية :
 . 8/  4941م عرو نقابة المهندسين رق •
 3058عرو جمعية المهندسين المصرية رقم  •
 . 190رقم  عرو جمعية التخطيط •
 2068/2استشاري رقم  •

 

 اللغات : 
 العربية ـ اللغة أالم . •
 إجادة تامة قراءة وفهم وتحدث وكتابة. -اإلنجليزية  •

 
 :تعاون معهاالهيئات والمكاتب التي تم ال

 هيئة التخطيط العمراني •
 ستشارات الهندسيةمكتب البرج لال •
 السعودية. –حمد السماري لالستشارات الزراعية مكتب ا •
 شركة الفرسان للتنمية العمرانية •
 شركة ممفيس للتنمية العمرانية •
 مجموعة الدراسات التخطيطية والمعمارية ) أ.د  عزت سـعيد نبيه ( . •
 شركة فيبرو لالساسات . •
 شركة التعمير واالستشارات الهندسية ـ مصر  . •
 .السعودية  –لبيئة ـ مخططون ومعماريون ومهندسون ا •
 مكتب الدكتور عبد المحسن برادة . •
 دكتور هشام بهجت ( –مكتب عمارة وعمران ) دكتور احمد فهيم  •
 مكتب آرك لالستشارات الهندسية )م . محمد منتصر ( . •

 
 ها: عامل معتالهيئات االكاديمية التي يتم ال

 عمراني.جامعة القاهرة كلية التخطيط ال •
 كلية الهندسة بشبرا. –جامعة بنها  •
 اكاديمية طيبة بالمعادي ) د. صديق عفيفي (. •
 . مايو 15المعهد العالي الهندسي بمدينة  •

 
 المهارات األساسية :

 امكانية استخدام كافة االدوات المساعدة في شرح وتحليل وتدريس المواد التصميمية والتخطيطية . •



لعديــد مــن البــرامع المتعلقــة بالمجــاالت التخطيطيــة والمعماريــة او بــرامع االدارة االعمــل بالحاســب افلــي فــي  •
 .(  GIS)نظم المعلومات الجغرافية امع والتحكم، ومن أهمها بر 

ــتخدام  • ــنظم العالميـــةاسـ ــالتخطيط  الـ ــة بـ ــل البيانـــات المتعلقـ ــارة فـــى تحليـ ــة والعمـ ــتى المجـــاالت العمرانيـ فـــى شـ
 .عيةقتصادية واالجتماعية والطبيواال

وتطويرهــا لحــين الوصــول إعــداد األفكــار المعماريــة والتخطيطيــة بعــد التحليــل المنطقــي للبرنــامع المقتــرح لهــا  •
 .الى المخططات التنفيذية

 
 

 الخبرات العملية : المشروعات :
 :ةالتخطيطيأهم المشروعات  -أوال 

 المهام
 م اسم المشروع  المسئولية 

 
معماري 
 وتنسيق

عمراني   تفصيلي حضري
 ومدن

  اقليمي

  مشروعات في جمهورية مصر العربية. -أ      

 • •   

اعداد التقرير 
ضاع الووتحليل ا
 الراهنة  

إعادة تخطيط مدينة قنا في صعيد 
مصر ويشمل ذلك إعداد المخطط  
الهيكلي والمخطط العام للمدينة مع  
تحديد النطاق العمراني وعمل   
 رسومات تنفيذية لمنطقة عمل وإعداد
نموذج لتنفيذ أحد المجاورات  السكنية  

 م 1987الجديدة . 

1  

    • 
اعداد التقرير 
وتحليل الوضع 

 الراهنة  

إعادة تخطيط مدينة قليوب ـ مصر 
بعناصرها السابقة باالشتراك مع  كلية  

 م 1987الهندسة بشبرا . 

2  

  • •  
اعداد التقرير 

وتحليل الوضاع 
 الراهنة  

انكة ـ مصر إعادة تخطيط مدينة الخ
بعناصرها السابقة باالشتراك مع  كلية  

 م  1988الهندسة بشبرا. 

3  

  • •  

العمل كمنسق فنى 
وتحليل االوضاع 
الراهنة واعداد  

التقرير والتخطيط 
 الهيكلى

اعداد المخطط العام لمدينة العلمين 
واعداد الرسومات التنفيذية  لحي 

وحدة لخدمة 3000سكني يستوعب
ى السياحية  الشمالية   العاملين بالقر

وجارى حاليا اعداد مخطط لالمتداد 
 م 1993فدان .   2800بمساحة 

4  

 • •   

العمل كمنسق فنى 
واعداد التقرير 

 والتخطيط التفصيلى

إعداد المخطط العام والرسومات 
التنفيذية لمدينة النوبارية  )باالشتراك 
مع مكتب طلعت مصطفى ( على 

 .طريق القاهرة ـ إسكندرية 

5  

 • •   

العمل كمنسق فنى 
واعداد التخطيط 

 التفصيلى

اعداد المخطط التفصيلي لثالث 
مجاورات سكنية متوسطة ومتميزة 

مدينة الفسطاط بالقاهرة.   من
 م1990

6  

   • • 

اعداد التخطيط 
الهيكلى والتقرير 

الفنى واعداد 
 الرسومات التنفيذية

اعداد المخطط العام لمدينة الشروق 
حد التجمعات العمرانية  حول وهي أ

  400000القاهرة الكبرى وتستوعب 
نسمة باإلضافة إلى اعداد  الرسومات 
التنفيذية للمجاورات وجزء من مركز 

 م 1991المدينة .

7  



  • •  

العمل كمنسق فنى 
اعداد التخطيط 

التفصيلى 
والرسومات 

 التنفيذية

اعداد الرسومات التنفيذية للتجمع 
 وتشمل :  العمراني الخامس

ـ  اعداد الرسـومات التنفيذية لـ 
 وحدة سـكنية .  10000

ـ  اعداد الرسـومات التنفيذية لتقسـيم 
 1992.   2مليون م  3أراضي 

8  

• •    

وضع الفكرة 
الرئيسية للمخطط 
الهيكلى واعداد 

التخطيط التفصيلى 
والرسومات 

 التنفيذية

إعداد المخطط التفصيلي لقطعة ارض 
فدان ملك شركة   30ة بمساح 63رقم 

الجمهورية لالسكان والتعمير فى 
ارض المستثمرين بالقاهرة الجديدة 
واعداد تصميم معماري لمجموعة من  

 م  1993النماذج. 

9  

• •    

اعداد التخطيط 
التفصيلى 

والرسومات 
 التنفيذية

ـ  اعداد المخطط التفصيلى لقطعة 
ملك شركة المعمورة  15ارض رقم 

و  16رقم  والمتحدة وقطعة
فدان  75بمساحة إجمالية 22

بالمرحلة االولى بمدينة السادس من  
 م 1993اكتو بر. 

10  

• •    

إعداد البرامج  
التسويقية وقواعد 
البيانات وتدريب 
المسئولين على 
 الحاسب اآللي .

ـ  اعداد برامج المتابعة الفنية 
 لمجموعة من المشروعات وهى: 
 قرية الشروق بالساحل الشمالي 

مشروع إشراقة أكتوبر بمساحة  
 ف. 75

مشروع أبراج الياسمين بزهراء 
 المعادى.

 مشروع أبراج الهدى بحلوان 
مشروع برج النخيل بالمهندسين 

 م1998

11  

• • • •  

المنسق الفني 
واعداد المخطط 
الهيكلي وبدائل 

المخطط التفصيلي 
 للقطاع 

التخطيط الهيكلي المتداد مدينة  
  27000بمساحة القاهرة الجديدة 

فدان والتخطيط التفصيلي الحد 
فدان .  6000القطاعات بها بمساحة 

 م1998

12  

 • • •  

التصميمات 
المعمارية الحد  

النماذج المقترحة 
على قطعة ارض 

 2م 4600بمساحة 

إعداد المخطط التفصيلي لقطعة ارض 
فدان ) مدينة   26بمساحة  9رقم 

تبارك السكنية ( ملك مجموعة  
تبارك فى القطامية بالقاهرة  شركات 

واعداد التصميمات المعمارية 
لمجموعة من النماذج الخاصة بها .  

 م  2000

13  

• •    

إعداد التخطيط 
 التفصيلي 

إعداد المخطط التفصيلي للمرحلة 
الثالثة فى مدينة مينا جاردن سيتى 
بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 

فدان ملك شركة مينا لالستثمار  30
 2004-م2002والسياحة . 

14  

  • •  
التخطيط الهيكلي 

 والتفصيلي
ــة  ــيلة للمدينـ ــام والتفصـ ــط العـ المخطـ

 1998السكنية لمصنع حديد اســوان .
 م

15  

•  •   
التخطيط الهيكلي 

 والتفصيلي
ــيلة الرض  ــام والتفصــ ــط العــ المخطــ

فــدان علــى طريـــق  1070بمســاحة 
مصرـ إسكندرية الصــحراوي ) الكيلــو 

16  



 م 2000(.  70

• •    

إعداد الموقع العام 
وتنسيق الموقع 

وإعداد الرسومات 
التنفيذية للوحدات 

 السياحية

تصميم وإعداد الرسومات التنفيذية 
لمنطقة حوش الغزال باإلسكندرية ـ  

وحدة  130مصر وتحتوى على 
سياحية واسمها الحالي برادايس ان  

 م  1988. 

17  

 •    

إعداد الرسومات 
ة والتفاصيل التنفيذي

 المعمارية

تصميم وإعداد الرسومات التنفيذية 
للمبنى اإلداري الرئيسي لشركة 
المهندس للتأمين في ميدان 

  37المساحة بالدقي بتكلفة قدرها 
 م  1990مليون جنيه مصري .

18  

 •    
إعداد الرسومات 

التنفيذية والتفاصيل 
 المعمارية

تصميم وإعداد الرسومات التنفيذية 
  6التدريب المهني في مدينة مركز 
 أكتوبر .

19  

 •    
إعداد الرسومات 

التنفيذية والتفاصيل 
 المعمارية

تصميم وإعداد الرسومات التنفيذية 
لمبنى أدارى سكنى ملك نقابة 

 م  1988التطبيقيين بأسيوط . 

20  

• • •   

إعداد الموقع العام 
وإعداد الرسومات 
التنفيذية للعمارات 

 السكنية

م واعداد الرسومات التنفيذية تصمي
السكان شباب المهندسين بمدينة 

وحدة  700نصر وتحتوي على 
 م 1989سكنية ومركز خدمات. 

21  

 •    

إعداد التصميم 
المعماري للمبنى 
اإلداري وإعداد 
 التقرير الفني

مسابقة تصميم مبنى نقابة 
المهندسين بمدينة اإلسماعيلية 
والحصول على الجائزة 

ية)مع مجموعة من  التقدير
 م 1986الزمالء(. 

22  

 •    

إعداد التصميمات 
المعمارية الحد  
الكليات وإعداد 
 التقرير الفني

مسابقة تصميم جامعة بيروت 
العربية بالعين ـ أبو ظبي ـ اإلمارات   
مع مكتب مجموعة الدراسات 

طالب  2000وتحتوي على إسكان لـ
والعديد من الخدمات الالزمة لهم  

 م 1988كليات. 3فة إلى باإلضا

23  

• • •   

تخطيط الموقع العام 
وإعداد التصميم 
المعماري لبعض 
المباني وإعداد 
 التقرير الفني

مسابقة القرية السياحية لنقابة 
وحدة   1150المهندسين وتستوعب 

سكنية مختلفة المستويات باإلضافة 
 إلى مركز الخدمات رئيسي .

 م1990

24  

• • •   

قع العام تخطيط المو
واعداد التصميم 
المعماري لبعض 
المباني واعداد 
 التقرير الفني

مسابقة تخطيط وتصميم قرية 
فندقية سياحية ملك شركة أصالة 

وحدة إسـكان  400وتحتوي  على 
مختلفة المستويات ومركز خدمات 

 م 1991.

25  

 •    

تخطيط الموقع العام 
 وتنسيق الموقع.

 م1990

مارة تخطيط وتصميم قصر اإل
للمنطقة الشرقية ) الدمام ( وهي 
مسابقة  محدودة مع مكتب فرنسـي  

 . 

26  

  •   
التخطيط العمراني 

والتفصيلي 
 والتقرير

ــع اســكان  ــام لمجم اعــداد المخطــط الع
ــة  الشــروق  ــاترا بمدين ســيرامكا كليوب

 م2006فدان.  50علي مساحة 

  

•  • •  
التخطيط العمراني 

والتفصيلي 
اعداد المخطط العــام وأعمــال التخطــيط 
ــركة  ــك شــ ــياحي ملــ ــروع الســ للمشــ

  



الـــدورادو للتنميـــة الســـياحية علـــي  والتقرير
فدان في قطاع مرســي  3000مساحة 

 م2007وزر علي البحر االحمر.

  • •  

التخطيط العمراني 
والتفصيلي 
 والتقرير

اعداد المخطط العــام وأعمــال التخطــيط 
ــركة  ــك شــ ــياحي ملــ ــروع الســ للمشــ

دو للتنميـــة الســـياحية علـــي الـــدورا
ــاحة  ــاحل  800مسـ ــي السـ ــدان علـ فـ

 م2007الشمالي بمرسي مطروح. 

  

  • •  
التخطيط العمراني 

والتفصيلي 
 والتقرير

اعــــداد المخطــــط العــــام والتفصــــيلي 
لمشروع اعادة تخطيط مدينة العــريش 

 م2009 بمحافظة شمال سيناء.

  

•     

تنسيق موقع 
 ومصمم حضري

ــط ال ــداد المخطــ ــط اعــ ــام والمخطــ عــ
التفصيلي لنادي شباب القاهرة الجديدة 
في مدينة القاهرة الجديدة علي مساحة 

 م2007فدان . 11

  

•   •  

استشاري تخطيط 
 وتصميم حضري

مشروع تجميل وتنسيق مدينة الكويــت 
 5العاصــمة وهــو مشــروع مســاحته 

ــم ــع  2ك ــال تنســيق الموق ويشــمل اعم
والتنسيق الحضــري وتخطــيط الطــورة 

 م2006الي العمرانية للمدينة.الجم

  

•  • •  

مشــروع التخطــيط العــام والتفصــيلي  مدير المشروع
لمنطقــة االســكان العــائلي بمنطقــة أبــو 
الهول شرق الغابة المتحجرة بالقــاهرة 

فــدان )  640الجديــدة علــي مســاحة 
قطعــة ســكنية تســتوعب حــوالي  300
ــي  100 ــالف أراضـ ــمة بخـ ــف نسـ الـ

ــاحات التجا ــدمات والمســـ ــة الخـــ ريـــ
 م2004 والخدمات المركزية(.

  

  • •  

التخطيط العمراني 
والتفصيلي 
 والتقرير

ــر  ــك مصـ ــيط ارض ملـ ــروع تخطـ مشـ
الجديــــدة لالشــــكان والتعميــــر علــــي 

فدان بالقاهرة الجديــدة  1700مساحة 
ــويس )  ــق الســ ــي طريــ ــة علــ ومطلــ

باالضافة  –الف نسمة  100تستوعب 
الـــي المنطقــــة التجاريــــة واالداريــــة 

 ية(.والتعليم
 م2006

  

•  • •  

التخطيط السياحي 
 وتنسيق الموقع

 70مشـــروع قريـــة ســـياحية بـــالكيلو 
ــي مســاحة   80بالســاحل الشــمالي عل

ــك شــركة كاســكادا ) االســتاذ  ــدان مل ف
عــادل نصــر( . وتحتــوي القريــة علــي 
فنـــــدق وشـــــاليهات واســـــتوديوهات 
وفــيالت بنوعيــات مختلفــة وبمســاحات 

 م2007متنوعة.

  

• • •   

صميم الحضري الت
والمعماري وتنسيق 

 الموقع

شروع تخطيط الــداو هــايتس بالغردقــة 
ــاحة  ــي مس ــف م 90عل ــوي  2أل وتحت

علي وحدات سكنية وشاليهات وفيالت 
مســــاحات  –وحــــدة  700) حــــوالي 

ــاحات  ــي مسـ ــافة الـ ــة ( باالضـ مختلفـ
ــي  ــة تصــل ال ــة واداري ألــف  40تجاري

 م2008متر مربع.

  

نظم المعلومات   •    لمشروع اعداد المخطــط االســتراتيجي    



فية واعداد الجغرا
 دراسة االسكان 

العــام لمدينـــة التـــل الكبيـــر بمحافظـــة 
 م2008االسماعيلية.

   •  
نظم المعلومات 

 الجغرافية
ــة  ــام لمدينـــ ــط العـــ تحـــــديث المخطـــ

 م2006الفيوم.
  

   •  
نظم المعلومات 

 الجغرافية
تحــديث المخطــط العــام لمدينــة رفــ  

 2006المصرية.
  

  • •  
نظم المعلومات 

الجغرافية واعداد 
 تنسيق التقرير

تطوير وتنميــة مســاكن جزيــرة الــدهب 
 م2006محافظة الجيزة . 

 

  

  •  • 

ــة  منسق فني .  ــدات المحليـ ــض الواحـ ــة بعـ مراجعـ
ــات  ــداد المخططـــــ ــروع اعـــــ بمشـــــ
االستراتيجية العامة لقري الجمهوريــة 

 م2005. 

  

    • 
نظم المعلومات 

 الجغرافية
ــبكة  ــة لشــ ــرائط معلوماتيــ ــداد خــ اعــ
االتصــاالت علــي مســتوي الجمهوريــة 

 م2008.

  

  • •  
نظم المعلومات 

الجغرافية واعداد 
 دراسة االسكان 

لمشروع اعداد المخطــط االســتراتيجي 
العام لمدينــة العــريش بمحافظــة شــمال 

 م2008سيناء.

  

   •  
نظم المعلومات 

 الجغرافية
اتيجي لمشروع اعداد المخطــط االســتر

ــمال  ــة ش ــ   بمحافظ ــة رف ــام لمدين الع
 م2008سيناء. 

  

 • • • • 

مدير المشروع 
 والخبير العمراني

لمشروع اعداد المخطــط االســتراتيجي 
ــة  ــد بمحافظ ــة الشــي  زوي ــام لمدين الع

علــى  م.2011 - 2009شمال سيناء.
 فدان  6000مساحة 

  

   •  
نظم المعلومات 

 الجغرافية
الســتراتيجي لمشروع اعداد المخطــط ا

العام لمدينة يوسف الصــديق بمحافظــة 
 جاري -م 2012الفيوم.

  

    • 
نظم المعلومات 

 الجغرافية
لمشروع اعداد المخطــط االســتراتيجي 

 م2009اكتوبر.  6العام لمحافظة 
  



 : مشروعات خارج مصر – تابع اهم المشروعات

 المهام
معماري  م اسم المشروع  المسئولية 

 وتنسيق
 صيليتف حضري

عمراني  
 ومدن

 اقليمي

 .دول الخليجـ  مشروعات في  ب     

 • •   
 التقرير إعداد

 م 1994
دليل تخطيط األحياء السكنية وتخطيط 
 حي سكني نموذجي بمدينة الرياض .

1 

    • 
التقرير  إعداد

وتحليل الوضع 
 الراهن

التخطــيط القليمــي لمحافاــات الجبيــل 
 م1995.والخفجي والنعيرية والعليا

 

2 

  • •  
العمل كمنسق فنى 
واعداد التقرير 

 والتخطيط الهيكلى

المخطــــط الهيكلــــي لمدينــــة الجبيــــل 
 م1995 والجبيل الكبرى .

 

3 

  • •  
العمل كمنسق فنى 
واعداد التقرير 

 والتخطيط الهيكلى

ــدينتي  ــة لم ــات الهيكلي ــداد المخطط إع
 م19965 الخفجي والنعيرية .

 

4 

 • •   
ق فنى العمل كمنس

واعداد التقرير 
 والتخطيط الهيكلى

إعداد المخططات الهيكلية لكل من 
)قرية العليا ـ قرية الرفيعة ـ قرية  

 م1996 مليجة ـ قرية الصرار ( .

5 

 • •   
العمل كمنسق فنى 
واعداد التقرير 

 والتخطيط الهيكلى

إعداد المخططات الهيكلية لكل من 
مليجة والرفيعة والعليا  ى)قر
 م1997 ار ( .الصرو

6 

   • • 

تحليل الوضع 
الراهن واعداد 
 التخطيط الهيكلى

ـ تحديد النطاق العمراني لمدينة جدة 
مع دراسة واتجاهات التنمية 
والعوامل المؤثرة عليها وعمل 
تعديالت المخطط العام والتنفيذي 
لمدينة جدة مع مجموعة سرت  

 م1987جاكسون. 

7 

  • •  
اعداد التقرير 
التفصيلى  والتخطيط
 للمناطق

إعداد المخطط العام والتنفيذي لمنطقة 
شمال شرق المطار الجديد  لمدينة  

 م1988جدة .

8 

• •    
التنسيق العام 

 للشوارع
التصميم الحضري والتنسيق البصــري 

 م1988 .لطريق الملك فهد ـ جدة
9 

• •    

التنسيق العام 
 للشوارع

التصميم الحضري والتنسيق البصري 
ن شارع العنبرية )عمر بن  لكل م

الخطاب ( وشارع السالم بالمدينة  
 م1988المنورة . 

10 

• •    
التصـــميم الحضـــري لشـــاط  الجبيـــل  تنسيق الموقع العام  

 م1996كم. 3بطول 
11 

• • • •  
رئيس قسم 

التخطيط ومنسق 
 المشروع

ــي  ــار فـ ــيط ارض الفنـ ــروع تخطـ مشـ
ــيج العربــي  ــدمام علــى الخل حاضــرة ال

 م2002. 2كم 3.8بمساحة 

12 

 • • •  

رئيس قسم 
التخطيط ومنسق 

 المشروع
 م2002

ــد  ــيط ارض الراشـــ ــروع تخطـــ مشـــ
ــن  ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــى ف والموس

مليــون  0.6مدينــة الريــاض بمســاحة 
 .2م

13 

• •    
رئيس قسم 

التخطيط ومنسق 
 المسابقة

ــد  ــك خال ــة المل مشــروع مســابقة مدين
لى الجامعية بابها . وقد تم الحصول ع

 م2002الجائزة التشجيعية .

14 



 • • • • 

مشررع تطويررالعطاطق ررستثطاريرر  قس ل ط استشاري تخطيط

مرررلطاطا يرررساطاطرررلطاطا    ررر ط  ررراط

مشررع تطايم قررلطل  رراخطسمررلط ق رر ط

م ستثط)طمدنط(طو عا حطم ي سوهسطب لط

 ك رررس طسمرررلطط1500ط– ك رررس ط1000

يررس  طاطيمرر عطاط عبررلطر ررا ط ررع ط

طم2008د ط طاطكالت.ط

 

• • • • • 

اطرر طط14مدل رر طاطي ررعانطسمررلطم رري ط استشاري تخطيط

 ك س طر ا طغع طد ط طاطكالررتطسمررلط

كرررنطمرررلطاط رررد دطاط ررر ادل طط20ب ررردط

طم2008اطكال   .

 

• • • •  
مسابقة تطوير منطقة المرقاب بمدينة  استشاري تخطيط

 –دولــة الكويــت  –الكويــت العاصــمة 
 موالت تجارية –سكني  -2007

 

• • • •  
مشــروع اعــداد التخطــيط التفصــيلي  شاري تخطيطاست

لمنـــاطق اســـكان مـــنخفض التكـــالي  
 2008 -ببعض مدن دولة الكويت 

 

• • • • • 
اطرر طط5مدل  طرسبعطار قدطسملطم ي ط استشاري تخطيط

 ك رررس ط رررقسدطغرررع طد طررر طاطكالرررتط

طم2008.

 

 
  معماريةالأهم المشروعات  - ثانيا

 المهام
معماري  م اسم المشروع  المسئولية 

 وتنسيق
عمراني   تفصيلي حضري

 ومدن
 اقليمي

 .ودول الخليج مشروعات في جمهورية مصر العربية -أ      

• •    

 التصميم المعماري
واعمال التصميم 
الداخلي. وتنسيق 

 الموقع

لمبنى مــول تجــاري التصميم المعماري 
اكتوبرباجمــالي  6)وكالــة الربــاب( ب 

ــاني    متـــر مســـط 9000مســـاحة مبـ
 2م 4850 ارض علــى مســاحةتقريبــا 
-مليـــون جنيـــه 25 اجماليـــة بتكـــاليف
الفرســان  ملك شــركة -م2013-2015

 للتنمية العقارية

1 

• •    

 التصميم المعماري
واعمال التصميم 
الداخلي. وتنسيق 

 الموقع

لمبنى مــول تجــاري التصميم المعماري 
ــاب( ب  ــانة)خان الرب ــجد وحض  6ومس

 9000اني اكتوبرباجمــالي مســاحة مـبـ 
 ارض علــى مســاحةتقريبــا  متر مسط 

مليون  15 اجمالية بتكاليف 2م 2250
ــه ــركة -م2015-2013-جنيـ ــك شـ  ملـ

 الفرسان للتنمية العقارية

2 

• •    

التصـــميم المعمـــاري لمبنـــى اســـكان  التصميم المعماري
ــباب ــاحة  الش ــى مس ــة عل ــبرا الخيم بش
-مليــون جنيــه 30بتكاليف  2م 4800
ممفســيس ركةملك ش -م2001-2005

 للتنمية العقارية

3 

• •    

التصـــميم المعمـــاري لمبنـــى اســـكان  التصميم المعماري
الفردوس بشــبرا الخيمــة علــى مســاحة 

-مليــون جنيــه 40بتكاليف  2م 5000
ملك شــركة الفرســان  -م2005-2010

 للتنمية العقارية

4 



• •    

التصـــميم المعمـــاري لمبنـــى اســـكان  التصميم المعماري
دينة الفرســان علــى الطريــق بمالسفينة 

ــدائري  ــاحة الــ ــى مســ  2م 2900علــ
-2010-مليـــون جنيـــه 30بتكـــاليف 
 م2012

5 

• •    

ــميم المعمــاري لمركــز ومعــرض  التصميم المعماري التص
شركة هينداى بالقطاميــة علــى مســاحة 

ملك عبــد الــرؤو  طالــب  – 2م 1200
 مليون جنيه. 8بتكالي  

6 

• •    

م المعمـــاري لمبنـــى اســـكان التصـــمي التصميم المعماري
ــى مســاحة  ــل بشــبرا الخيمــة عل المتوك

-مليــون جنيــه 50بتكاليف  2م 6000
 م ملك شركة المتوكل.2011-2012

7 

• •    

التصميم المعماري لفنــدق رويــال فــالي  التصميم المعماري
ــة  ــية بمنطق ــدار الهندس ــركة ال ــك ش مل
التوســعات الشــرقية ) فــي رويــال فــالي 

اكتوبر  بتكاليف  6( بمدينة  2-3قطعة 
 م2011 –مليون جنيه  15

8 

• •    

التصميم المعماري للعديــد مــن الفــيالت  التصميم المعماري
الــى  2م300بمساحات تتراوح ما بــين 

فــــي العديــــد مــــن المــــدن  2م 1000
 م2012-2001الجديدة

9 

• •    

التصميم المعماري للعديد من العمــارات  التصميم المعماري
ت تتـــراوح مــا بـــين الســكنية بمســاحا

فــي العديــد مــن  2م 800الــى  2م260
 2012-2002-المدن الجديدة

10 

• •    

التصميم المعماري للعديد من المصــانع  التصميم المعماري
ــين  ــا ب ــراوح م  2م1000بمســاحات تت

في القطامية العديد مــن  2م 5000الى 
 2011 -2004 – المدن الجديدة

11 

• •    

 التصميم المعماري
 الموقع تنسيق

التصــميم المعمــاري  -مســابقة عالميــة 
وتنسيق الموقع لمبنى تزكــاري بحديقــة 

ــي  ــة دب ــل بمدين ــاحة  –زعبي ــى مس عل
 م 2009 - 2م150000

12 

• •    

 التصميم المعماري
التنسيق واعمال 

مع اعمال 
التركيبات 
 الميكانيكية

للعديــد مــن المبــاني التصميم المعماري 
مرفــق  المتخصصــة العمــال المرافــق )

 26000مســاحة مبــاني الميــا( ( علــى 
 ارض علــى مســاحةتقريبــا  متر مسط 
ــاليف 2م 320000 ــة بتك  400 اجمالي
بطلــــب  -م2014-2012-لايرمليـــون 

المملكــة  –الميــا( الوطنيــة  شــركة مــن
 العربية السعودية

13 

 


