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1 .  P e r s o n a l  I n f o r m a t i o n  

Title Prof. Dr. 

 

Name  

 

Mohamed Mohamed Ahmed  

El-Ghandour  

Phone +2 066 3207850 /  0100 2567194 

e-mail dr.elghandor@gmail.com    

Date of Birth 20/10/1961   

Place of Birth Port Said-Egypt 

Address 
 Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, 

 Port Said University, Port Said, Egypt. 

 

 ىالادرج العلم

  1891جامعة قناة السويس ، تاريخ مايو   -كلية الهندسة  -بكالوريوس الهندسة المدنية  .1

 1899/ 12/11جامعة قناة السويس ، تاريخ  -كلية الهندسة  -ماجستير الهندسة المدنية  .2

ريخ  جامعة قناة السويس )اشراف مشترك المانياا الرربياة، ، تاا -كلية الهندسة  -دكتوراه  الهندسة المدنية  .3

22/12/1882 

 

 لادرج الوظيفىا

 .1/1/1891قسم الهندسة المدنية ، تاريخ   -جامعة قناة السـويس  -: كلية الهندسـة       د معــــي .1

 .21/12/1899جامعة قناة السـويس  ، تاريخ    -: كلية الهندسـة  مدرس مساعد .2

 .21/2/1883جامعة قناة السـويس  ، تاريخ    -: كلية الهندسـة    مدرس  .3

 .22/12/2111جامعة قناة السـويس  ، تاريخ     -: كلية الهندسـة  استاذ مساعد   .1

 . 28/12/2118جامعة قناة السـويس  ، تاريخ     -: كلية الهندسـة  اســتاذ          .1

 .22/11/2111جامعة بورسعيد ، تاريخ   -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: كلية الهندسـة  .6

 لمدة ثالث سنوات.  26/8/2111جامعة بورسعيد ، تاريخ    -: كلية الهندسة         عـــميد  .2

 21/11/2121حتى   21/8/2111، تاريخ بورسعيد جامعة  -: كلية الهندسـة  اســتاذ          .9

 حتى تاريخة  21/11/2121، تاريخ بورسعيد جامعة  -: كلية الهندسـة         متفرع  اســتاذ .8
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2 .  S c i e n t i f i c  G r a d u a t i o n s  

1984 

B.Sc. in Civil Engineering, Faculty of 

Engineering, Suez Canal University, Port Said, Egypt. 

Grade Excellent with the Degree of Honor 

1985 – 1988 
Demonstrator, Teaching the courses of steel bridges, metallic 

structures, structural analysis and mechanics, and civil drawing. 

1988 M.Sc. in Civil Engineering. 

1988 – 1990 
Assistant lecturer, Teaching the courses of steel bridges, metallic 

structures, structural analysis and mechanics, and civil drawing 

1990 – 1992 Ph.D study at Braunschweig University, Germany. 

1992 Ph.D. in Civil Engineering. 

1993 – 2001 
Assistant Professor of Structural Engineering at Faculty of 

Engineering, Suez Canal University, Egypt. 

2001 – 2009 
Associate Professor of Structural Engineering at Faculty of  

Engineering, Suez Canal University 

2009 to Now 
Professor of Structural Engineering at Faculty of  Engineering, 

Port-Said  University 

2010 to 2011 
Vice Dean for Student Affairs and Education 

Faculty of  Engineering, Port-Said  University 

2011 to 2014 Dean  Faculty of  Engineering, Port-Said  University 

2014 to Now Prof. in  Faculty of  Engineering, Port-Said  University 

 

 

3 .  M . S c .  a n d  P h . D .  T i t l e s  

o M.Sc. in Civil Engineering entitled ” Dynamic Analysis of Infilled 

Frames”, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Suez 

Canal University, Port Said, Egypt. 

 

o Ph.D. in Civil Engineering entitled "Low-Cycle Fatigue Damage 

Accumulation of Structural Steel St 52", Department of Civil 

Engineering, Faculty of Engineering, Suez Canal University, Port Said, 

Egypt. 
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4 .  T e a c h i n  E x p e r i e n c e s  

 

4.1 Undergraduate Courses 
 

 Graduation Steel Project, 4
th
 year-Civil Dept. 

 Steel Bridges, 4
th
 year-Civil Dept. 

 Design of Steel Structures (1-a), 3
rd

 year-Civil Dept. 

 Design of Steel Structures (1-b), 3
rd

 year-Civil Dept. 

 Design of Steel Structures, 3
rd

 year- Architectural Dept. 

 Civil Drawing (2), Steel Drawing, 1
st
 year-Civil Dept. 

 Structural Analysis (1), 1
st
 year-Civil Dept. 

 Structural Analysis and Mechanics, 1
st
 year-Production Dept. 

 Civil Engineering, 1
st
 year-Computers Dept. 

 Civil Engineering, 1
st
 year-Electronics Dept. 

 

 
4.2 Postgraduate Courses 

 

 Structural Dynamics 

 Tall buildings 

 Behavior of Steel Structures 

 Plastic Analysis and Design of Steel Structures 

 

5 .  S u p e r v i s i o n  o f  M .  S c .  a n d  P h .  D .  T h e s e s  

 
M.Sc. Theses: 

 

 “Linear Matrix Analysis of Structures Containing Cracked Tapered 

Members”, M. Sc. Thesis, Faculty of Engineering, Suez Canal University. 

Registration date: 14/3/1993: Ratification date:  29/3/1994 

 

 “Behaviour of Beam-to-Column Connections for Fiber Reinforced 

Composite Materials”, M. Sc. Thesis, Faculty of Engineering, Suez Canal 

University. Registration date: 17/10/1999: Ratification date:  7/5/2003 
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 “Behavior of Steel Encased in Concrete Composite Columns” M. Sc. Thesis, 

Faculty of Engineering, Suez Canal University. Registration date: 19/2/2006: 

Ratification date:  21/8/2008 

 

 “Structural Behavior of Composite Columns” M. Sc. Thesis, Faculty of 

Engineering, Suez Canal University. Registration date: 5/11/2013 

 
 

 6 .  L i s t  o f  A u t h o r s h i p s  

 

6.1 Academic Books 

 

 Civil Drawing  (Steel construction) 

 

6.2 Academic Software Programs 
 

 Development of Computer Program for Seismic Analysis of Plane Frames 

(M.Sc. Thesis). 

 

7 .  L I S T  O F  A L L  P U B L I C T I O N S  

 

 El-Ghandour M., Scheer J., Hassan K., and Mohamedien M., “Cyclic Response 

and Low-Cycle Fatigue Evaluation of Structural Steel,” The  fifth Arabic 

Conference for Structural Engineering, El-Fath University, Libya, pp. 159-170, 

November (1993). 

 

 Abdel-Galil E., El-Ghandour M., and Zubydan A, “Linear Matrix Analysis of 

Frames Containing Cracked Tapered Elements,” Ain Shams University, Faculty of 

Engineering, Scientific Bulletin, Vol. 28, No. 4,  pp. 37-52, December (1993). 

 

 El-Ghandour M., Abdel-Galil E., and Zubydan A., “Behavior of Tapered Beams 

Subjected to Local Damage,” Ain Shams University, Faculty of Engineering, 

Scientific Bulletin, Vol. 30, No. 2, pp. 53-65, Jun. (1995). 

 

 El-Ghandour M. M., “Dynamic Analysis of Framed Structures Subjected to Local 

Damage,” Ain Shams University, Faculty of Engineering, Scientific Bulletin, Vol. 

30, No. 2, pp. 66-81, Jun. (1995). 

 

  الدراسات التحليلية و د. محمد الرندورم. أحمد يوسف ، د. رأفت عبد العظيم ، د. حسن أحمد محمدين".

  .(1998)لواحة التكنولوجيا باإلسماعيلية الدراسات التخطيطية" 

 5
th

 international Conference for Building & Construction, Inter Build,  
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 El-Ghandour M. M., “Equivalent Damage Modeling for Steel I-Sections,” Suez 

Canal University, Faculty of Engineering, Port-Said Scientific Bulletin, Vol. 11, 

No. 1, pp. 37-51, May (1999). 

 

 Mohamedien M., El-Ghandour M., and Hassan N., “Behavior of Composite 

Section with Stiffened Opening,” Suez Canal University, Faculty of Engineering, 

Port-Said Scientific Bulletin, Vol. 13, No. 1, pp. 41-55, January (2000). 

 

 El-Ghandour M. M., “Stability Behavior of I-Shaped Columns with Local 

Damage”, Helwan University, Faculty of Engineering at El-Matarya, Scientific 

Bulletin, Vol. 76, August (2001). 

 

 El-Ghandour M., El-Kersh I., and Mohamedien M., “Elastic Stability of Unbraced 

Multi-Story Multi-Bay Frames with Semi-Rigid Connection,” Helwan University, 

Faculty of Engineering at El-Matarya, Scientific Bulletin, September (2001). 

 

 Abdel-Galil E., and El-Ghandour M., “Stability Behavior of Frames Containing I-

Shaped Sloped Members with Local Imperfection,” Suez Canal University, 

Faculty of Engineering, Port-Said Engineering Research Journal, Vol.5, No.2, 

September (2001). 

 

 Mohamedien, M.A., Elkerish, I.H., El-Ghandour, M.M., and Sharaf, T.A., 

"Moment-Rotation Characteristics For 'FRP' Beam-To-Column Connections" 3rd 

Middel East Symposium, Structural composites of International for Infrastructure 

Applications, Aswan, Egypt, December 17-20 (2002), p. 239. 

 

 Mohamedien, M.A., Elkerish, I.H., El-Ghandour, M.M., and Mohsen, A.Z. "Effect 

of Eccentric Loading on Composite Columns Behavior" Port-Said Engineering 

Research Journal (PSERJ), Faculty of Engineering Suez Canal University, 

Volume 11, No. 2, September (2007), pp. 311-325. 

 

 Mohamedien, M.A., Elkerish, I.H., El-Ghandour, M.M., and Mohsen, A.Z. 

"Behavior of Steel Encased in Concrete Composite Columns Under Axial 

Loading" Port-Said Engineering Research Journal (PSERJ), Faculty of 

Engineering Suez Canal University, Volume 13, No.1, March (2009), pp. 1-13. 

 

 El-Ghandour, M.M., "Evaluation Of Composite Column Strengths Designed By 

Different Codes" Port-Said Engineering Research Journal (PSERJ), Faculty of 

Engineering Suez Canal University, Volume 13, No. 1, March (2009), pp. 358-

370. 

 

 El-Ghandour, M.M., and El-Sabbagh A.I., "Seismic Analysis of Steel Frame with 

Semi-Rigid Connections", Port Said Engineering Research Journal (PSERJ),  

Faculty of Engineering, Suez Canal University, Volume 14, No. 2, Sep. (2009). 

pp. 371-387. 
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 El-Ghandour, M.M., "Dynamic Stability of Steel Frames Containing Local 

Damage", Ain Shams Journal of civil Engineering, Faculty of Engineering Ain 

Shams University, Volume 2, September (2009), pp. 95-107. 

 

 El-Ghandour, M.M., "Improving the Strength of Cold Formed Knee Joints 

Constructed of Rectangular Hollow Steel Sections", Ain Shams Journal of civil 

Engineering, Faculty of Engineering Ain Shams University, Volume 2, September 

(2009), pp.117-131. 

 

 Mohamedien, M.A., El-Ghandour, M.M., El-kerish, I.H., and Hussein, M.I. 

"Experimental Behavior of Concrete Filled Steel Tube Columns", Port Said 

Engineering Research Journal (PSERJ),  Faculty of Engineering, Port-Said 

University, Volume 17, No. 1, Sep. (2013). pp. 106-114. 

 

 

 وجودة الاعليم بيان بأتسماء دورات  تنمية قدرات أعضاء هيئة الادريس

 اتسم الدورة مسلسل
 الفارة

 الى من

 م16/12/2111 م11/12/2111 اخالقيات وآداب المهنة 1

 م11/11/2111 م2/11/2111 اتخاذ القرارت وحل المشكالت 2

 م1/11/2116 م2/11/2116 مهارات العرض الفعال 3

 م9/11/2116 م6/11/2116 الجوانب القانونية بالجامعة 1

 م13/16/2116 م12/16/2116 االدارة الفعالة لالجتماعات 1

 م21/16/2116 م18/16/2116 توكيل الجودة واالعتماد 6

 م22/16/2116 م26/16/2116 التعلم مدى الحياة 2

 م31/12/2111 م26/12/2111 التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى 9

 م6/11/2111 م2/11/2111 نواتج التعلم وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى 8

 م13/11/2111 م8/11/2111 دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 11

 م12/11/2111 م16/11/2111 التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالي 11

12 
 للمراجعين الخارجيين الدورة المكثفة 

 موسسات التعليم العالى
 م21/12/2111 م22/12/2111
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 اتسم الدورة مسلسل
 الفارة

 الى من

 م3/13/2111 م2/13/2111 تطبيق المعايير القومية االكاديمية المرجعية 13

11 
فنيات صياغة تقارير المراجعة الخارجية لمؤسسات 

 التعليم العالي
 م1/11/2111 م1/11/2111

 

 لوريوس الهندتسة فى الجامعات الخاصة والمعاهد العلياعضو لجان تقييم ومعادلة درجات بكا

 م
 الااريخ عنوان المشروع الكلية / المعهد

 2/2112 معادلة درجات البكالوريوس المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا دمياط الجديدة 1

 11/2112 معادلة درجات البكالوريوس مايو 11المعهد العالى للهندسة بمدينة  2

3 
الهندسة والتكنولوجيا باألكاديمية البحرية كلية  

 للعلوم والتكنولوجيا )فرع االسكندرية،
 1/2113 معادلة درجات البكالوريوس

 1/2111 تحديث الئحة البكالوريوس كلية الهندسة جامعة بورسعيد 1

 1/2111 استحداث قسم هندسة كيميائية كلية الهندسة جامعة بورسعيد 1

 

 

 عادلة درجات بكالوريوس الهندتسة فى الجامعات الخاصة والمعاهد العليامقرر لجان تقييم وم

 الااريخ عنوان المشروع الكلية / المعهد م

 كلية الهندسة بجامعة بنى سويف 1

الئحة مرحلة 

البكالوريوس بنظام 

 الفصلين الدراسيين

12/2112 

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 2
معادلة درجات 

 لبكالوريوسا
1/2113 

 للعلوم والتكنولوجيا الدلتا جامعة الهندسة كلية 3
معادلة درجات 

 البكالوريوس
9/2113 

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش 1
معادلة درجات 

 البكالوريوس
8/2113 

1 
معهد مصرالعالي للهندسة والتكنولوجيا 

 بالمنصورة

معادلة درجات 

 البكالوريوس
11/2113 

 المعهد الكندى العالى بالسادس من اكتوبر  6
تقييم المعاهد العالية 

 )المرحلة الثالثة،
12/2113 

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش 2
تقييم المعاهد العالية 

 )المرحلة الثالثة،
12/2113 
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 الااريخ عنوان المشروع الكلية / المعهد م

 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 9
تقييم المعاهد العالية 

 ،الخامسةالمرحلة )
3/2116 

8 
معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا 

 بالقليوبية

تقييم المعاهد العالية 

 ،السابعة )المرحلة
3/2119 

11 
بالبحيرة معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 

   

تقييم المعاهد العالية 

 ،الثامنة )المرحلة
29/2/2118 

11 
والتكنولوجيا  معهد المستقبل العالى للهندسة

   بالمنصورة

تقييم المعاهد العالية 

 ،الثامنة )المرحلة
3/3/2118 

 معهد العالى للهندسة والتكنولوجيا كفر الشيخ 12
تقييم المعاهد العالية 

 ،الثامنة )المرحلة
2/3/2118 

13 
 العالى للهندسة والتكنولوجيا معهد 

  بالتجمع الخامس
تقييم المعاهد العالية 

 ،التاسعة )المرحلة
1/2121 

11 
العالى للهندسة والتكنولوجيا  العبورمعهد 

 31ك -طريق مصر إسماعيلية الصحراوى

تقييم المعاهد العالية 

 ،التاسعة )المرحلة
1/2121 

11 
 العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد المنصورة

 )كولدج( بالمنصورة

تقييم المعاهد العالية 

 ،التاسعة )المرحلة
1/2121 

16 
 العالى للهندسة والتكنولوجيا عهد م

 دمياط الجديدة

تقييم المعاهد العالية 

 ،التاسعة )المرحلة
1/2121 

12 
 العالى للهندسة والتكنولوجيا معهد 

 بالتجمع الخامس
تقييم المعاهد العالية 

 ،العاشرة )المرحلة
1/2121 

19 
 العالى للهندسة والتكنولوجيا معهد 

 بالعريش
عالية تقييم المعاهد ال

 ،التاسعة )المرحلة
1/2121 

18 
 العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد المنصورة

 )كولدج( بالمنصورة
تقييم المعاهد العالية 

 ،التاسعة )المرحلة
1/2121 

 العاشر من رمضانالعالى معهد  21
عالية تقييم المعاهد ال

 ،العاشرة )المرحلة
1/2122 

21 
 العالى للهندسة والتكنولوجيا معهد 

 بالعريش
عالية تقييم المعاهد ال

 ،العاشرة )المرحلة
1/2122 

22 
 العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد المنصورة

 )كولدج( بالمنصورة
تقييم المعاهد العالية 

 ،العاشرة )المرحلة
1/2122 

 

 عضو فريق المراجعة الخارجية العاماد كليات الجامعات 

  معة القاهرة الهيئة القومية جا –عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية التخطيط العمرانى

 .3/2111لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  الهيئة القومية لضمان جودة  -منوفية جامعة ال -الهندسة عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية

 .1/2111التعليم واالعتماد 
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  ومية لضمان جودة الهيئة الق -طنطا جامعة  -الهندسة عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية

 .1/1211التعليم واالعتماد 

  الهيئة القومية لضمان جودة  -القاهرة جامعة  -الهندسة عضو فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية

 . 1211 /12التعليم واالعتماد 

  الهيئة القومية لضمان جودة  -شبرا جامعة  -الهندسة فريق المراجعة الخارجية العتماد كلية رئيس

 .  6211 /3واالعتماد عليم الت

  الهيئة القومية لضمان  -ستطالعية المعهد العالى للعبور االزيارة الفريق المراجعة الخارجية رئيس

 .  6211 /12 جودة التعليم واالعتماد

  الهيئة القومية لضمان  -اسيوط جامعة  -الهندسة اعتماد كلية اعادة عضو فريق المراجعة الخارجية

 . 2211 /1 واالعتمادجودة التعليم 

  الهيئة القومية لضمان  -المعهد العالى للهندسة بالشروق عتماد العضو فريق المراجعة الخارجية

 . 2211 /3جودة التعليم واالعتماد 

  الهيئة القومية لضمان  -حلوان جامعة  -كلية الفنون الجميلة فريق المراجعة الخارجية العتماد رئيس

 .  2211 /1 جودة التعليم واالعتماد

  الهيئة القومية  - فاروس االسكندريةجامعة  - الهندسةكلية فريق المراجعة الخارجية العتماد رئيس

 .  2211 /12 لضمان جودة التعليم واالعتماد

  جامعة أكتوبر للعلوم  -كلية الهندسة جامعة  - الهندسةفريق المراجعة الخارجية العتماد كلية رئيس

 . 9211 /3واالعتماد هيئة القومية لضمان جودة التعليم ال -الحديثة واآلداب 

  الهيئة القومية لضمان  -حلوان جامعة  -كلية فنون التطبيقية فريق المراجعة الخارجية العتماد رئيس

 . 9211 /12  زيارة تفقدية جودة التعليم واالعتماد

  القومية لضمان جودة التعليم الهيئة  -معهد الجيزة العالى عتماد العضو فريق المراجعة الخارجية

 . 2118 /3واالعتماد 

  الهيئة  -اكتوبر  6مدينة  –المعهد العالى للفنون التطبيقية عتماد الفريق المراجعة الخارجية رئيس

 . 2118 /12القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  جامعة القاهرة  –ندسة كلية اله –برامج الهندسة المدنية عتماد الفريق المراجعة الخارجية رئيس- 

 . 2121 /2الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  جامعة  -كلية الهندسة جامعة  - الهندسةعتماد كلية العادة تقييم الفريق المراجعة الخارجية رئيس

 2121 /1الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب 
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 الهيئة  - كفر الشيخجامعة  -كلية الهندسة -عتماد العادة تقييم الفريق المراجعة الخارجية  رئيس

 2121 / 1 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 عين شمس جامعة  -كلية الهندسة - هندسة البناءاعتماد برنامج  -فريق المراجعة الخارجية  رئيس- 

 2121 / 6االعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

 جامعة  -كلية الهندسة -والتشييد  بناءالهندسة اعتماد برنامج  -فريق المراجعة الخارجية  رئيس

 2121 / 9 واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم  -المنصورة 

 المنصورة جامعة  -سةكلية الهند - المدنيهسة الهنداعتماد برنامج  -فريق المراجعة الخارجية  رئيس- 

 2121 / 12 واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 كلية الهندسة  - ة المعماريةالتشييد والهندسسة هند ىاعتماد برنامج -فريق المراجعة الخارجية  رئيس

 2122 / 3 واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم  الهيئة -الجامعة المصرية الروسية 

 

 المشاركة في ماابعة وتقييم البرامج الجديدة 

  جامعة أسيوط –عضو فريق مراجعة برنامج هندسة التشيد وادارة المشروعات كلية الهندسة 

  جامعة بورسعيد –تحديث برنامج هندسة التشيد كلية الهندسة. 

 جامعة بورسعيد –كلية الهندسة  الراز الطبيعىديث برنامج هندسة تح. 

  2112-1-3مراجعة برنامج هندسة مدنية تخصص الهندسـة االنشـائية جامعة القاهرة 

  2119-12-1مراجعة برنامج هندسة التشييد  المطرية جامعة حلوان 

  2119-12-6مراجعة برنامج هندسة التشييد  شبرا جامعة بنها 

  2119-11-29برنامج هندسة مدنية تخصص هندسة وإدارة التشييد جامعة القاهرة مراجعة 

  2119-12-29مراجعة برنامج هندسة وإدارة التشييد  بنها جامعة بنها 

 

 حضور مؤتمر واحافالية قطاع الاعليم العالى والهيئة القومية لضمان جودة الاعليم واالعاماد

 2111لعالى" ... مايو / بعنوان " نحو نقلة نوعية فى التعليم ا 

  .. مؤتمر الجودة الموتمر الدولى الثالث "ضمان جودة التعليم والتعلم من اجل الحاضر والمستقبل

 2116 ابريل /

  2118 .. يونية /" التنفيذ االقليميو "بين التخطيط الدولى .... لجودة التعليم الموتمر الدولى السادس 
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 الخبرة العملية:

 عام:

 الشعبة المدنية  11/  126 مهندتسين :عضو نقابة ال -

 استشاري تصميم المنشآت الخرسانية  3126/1 مهندس اتساشارى : -

 الشعبة المدنية  3218: عضو جمعية المهندتسين المصرية -

 جامعة قناة السويس. – عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة الادريس -

 .جامعة بورسعيد – رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة الادريس -

 جامعة بورسعيد. – لجنةالمبانى االيلة للسقوط لمحافظة بورتسعيدرئيس  -

  مقرر لجنة التعليم – 4102عضو مجلس امناء بيت العائلة ببورتسعيد  -

محافظة  –عضو مجلس امناء المشروع القومى للانمية المجامعية والبشرية والمحلية  -

  2111بورسعيد 

 دسة اإلنشائية والمعماريةللهن ماسالمكاب االتساشارى : المكاب الخاص

 برج الوليد  –عبد السالم عارف و  شارع السلطان محمود 31-بورسعيد  عنوان المكاب: -
 03702323039 – 03007502392 - 1705959/000  - 1702050/000ت:      

 

 الخبرة العملية:

 عمل كاتساشاري خالل تلك الفارة للعديد من الهيئات منها:

 .سنمار لصناعة الكيماوياتشركة تى سى اى استشاري  -
 ادارة المخابرات الحربية واالستطالعاستشاري  -
  جهاز مشروعات أراضي وزارة الداخليةاستشاري  -
 قطاع االدارة الهندسية بنك مصراستشاري  -
 ببورسعيد( فرق األمنمبنى  –ميدان الرماية  –نوادي الشرطة ) مديرية امن بورسعيداستشاري  -
 (شركات هيئة قناة السويس )احدى اط وأنوار السفنشركة القناة لرباستشاري  -
 (شركات هيئة قناة السويس )احدى شركة القناة للحبالاستشاري  -
 شركة القناة للتوكيالت المالحيةاستشاري  -
 .ببورسعيد ادى القضاهناستشاري  -
 .نقابة المعلمين ببورسعيداستشاري  -
 االهلية الجمعيات التعاونيةو  المالك واتحاداتسكنية لاستشاري العديد من األبراج ا -
 استشاري مجموعة مستثمري بورسعيد )شرق التفريعة( -
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)فرع سيناء وبورسعيد( فى مشاريع انشاء مدرجات الجامعة وانشاء  شركة المقاولون العرباستشاري  -
 منطقة حرة جديدة بالرسوه ببورسعيد .

 .ببورسعيد المهندسيننقابة استشاري  -
 

 أمثلة لبعض المشاريع الخاصة:

 تى سى اى سنمار للصناعات الكيماويةشركة مصنع شركة  -

 بورسعيد والقنطرة غرب كابسىمصنع شركة  -

 جنوب بورسعيد )الواتكس( المصرية الكورية للصناعات النسيجيةمصنع الشركة  -

 للطباعة والكرتون  المستقبلمصنع شركة  -

 7م 2530حى الزهور( مساحة  –)ارض النوادى  نادى القضاه ببورسعيد -

 7م 1091حى الزهور( مساحة  –)ارض النوادى  نادى المعلمين ببورسعيد -

 7م3000حى الزهور( مساحة  –ببورسعيد )ارض النوادى  نادى بورسعيد للصيد -

 .7م 7305بمساحة  –بورفؤاد(  –)ارض التعاونيات  مبنى ونادى اجتماعي نقابة المعلمين -
 .7م270مساحة  –بورسعيد  -حى الزهور – بنادى شركة الرباط وأنوار السفن مبنى ونزل للشباب -

 الغردقة. – مبنى فندق قرية سيجال -

 المنطقة الجمركية بورسعيد. – مصنع شركة الحبالترميم مبنى  -

 7م000بنويبع. مساحة مكاتب شركة التوكيالت المالحية  -

 7م000مساحة  –حى الزهور بورسعيد  –أرض الجبل  – تحفيظ القران العظيمدار  -

 7م000مساحة  –ببورفؤاد الكريمالقرآن دار  -

 طالب( 750طالب + 050والتجارة ببورسعيد ) مدرجات كلية الهندسةمبانى مجموعة  -

 7م1700مساحة  –جامعة قناة السويس ببورسعيد  –( كلية العلوممبنى كلية التربية االساسى ) -

 7م 1000حى الزهور( مساحة  –)ارض النوادى  ببورسعيد نقابة المهندسيننادى  -

دور متكرر( فى بورسعيد والسويس وغيرها من  33أرضى + بدروم + ) األبراج السكنيةالعديد من نشاء ا -
 مدن المختلفة.

مسجد  –توسعة مسجد بورفؤاد الكبير  –االمام الحسين  -والرزاق  -)الزهراء مجموعة من المساجد -
 م الشيخ(.الرحمن ارض الهضبة بشر  –)االيمان بدمياط  –الودود الرحيم( ببورسعيد 

عدد  –أ بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد 30)القطعة رقم  مجمع الصناعى االول بمحافظة بورتسعيد -
 2م11111مساحة  – مصنع( 50
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  -بورفواد  –شرق كليه التربيه الرياضيه  –عمارة اتسكان تعاونى  420االشراف على تنفيذ عدد  -

  بمحافظة بورسعيد

  بمحافظة بورسعيد  -تصميم وتطوير حديقة فريال   -

 بمحافظة بورسعيد  -تصميم وتطوير تساحة مصر   -

 االتسكندريةبمحافظة   -مصر   ميدان محطةتصميم وتطوير  -

 

 قناة السويس وجامعة بورتسعيد:جامعة ب أمثلة لبعض المشاريع الخاصة

  جامعة قتاة السويس مبنى مساشفى االوراماالنشائى تصميم.  

  واالسماعيلية  ببورسعيد جامعة قتاة السويسعمل العديد من التقارير الهندسية والمعاينات لمبانى

 والسويس والعريش.

  جامعة قتاة السويس داخل الحرم الجامعى ببورسعيد والتجارة  مدرجات كلية الهندتسةمبنى وتصميم

 طالب، 211)+ وصاالت وقاعات تدريسية طالب  611مدرج سعة  2عدد 

  عى جامعة بورسعيد داخل الحرم الجام طالب 421تسعة  مدرجات كلية الهندتسةعدد اربعة تصميم

 ببورسعيد ورش ومعامل والمطبعة الجامعة

 ( 2م3211مساحة  –جامعة قناة السويس ببورسعيد  –حاليا  كلية العلوممبنى كلية التربية االساسى 

  جامعة بورسعيد  –حاليا  كلية العلومبجوار الصيدلةكلية مبنى 

  مبانى كلية االدابتطوير واستكمال 

  استفادة ممكنة من المساحات وبما يتماشى مع تحقيق  دتسةمساحات كلية الهنفراغات و تخطيطاعادة

 د مجلس الكلية ، اعتما)مرفق صورة واعتمادها من مجلس الكلية المتاحة بمسطح الكلية 

 مجمع الورش والمعامل )المرحلة االولى،  تعديل تصميمات مبنى 

 رفع كفاءة المعامل بجوار السور القبلى وتريير الصاج لورش توشكى 

 الهندسة. كليةسور تعلية ال 

  انشاء ملعب متعدد االغراض 

  لمدخل كلية الهندسة والتجارةبوابات وغرف امن ومظالت انشاء 

 انشاء مدرج خاص بالملعب متعدد االغراض 

  انشاء معمل هندسة الموانى وحماية الشواطىء 

  تربية الرياضية جامعة بورسعيدكلية ال اسوارانشاء 

 

 


