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 قسم هندسة العمارة و التخطيط العمراني

 معلومات شخصية  .1
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 التعليم      .0

 السنة الجامعة التخصص الدرجة العلمية

ه  1901 األمريكية جامعة فلوريدا ، الواليات المتحدة عمارة الدكتورا

 1902 األمريكية جامعة فلوريدا ، الواليات المتحدة عمارة الماجستير

 1902 مصرجمهورية العربية جامعة عين شمس ،  هندسة معمارية البكالوريوس 

 

 الخبرة األكاديمية  .3

 متعاون/ قار  تاريخ التعيين الدرجة االكاديمية الجامعة

 قار لالن - 1991 استاذ مساعد جامعة طرابلس

 متعاون 1990 - 1909 استاذ مساعد جامعة ناصر األممية

 قار 1991 - 1900 محاضر جامعة طرابلس

 متعاون 1901_ 1902 مساعد باحث جامعة فلوريدا

 متعاون 1902 - 1900 مساعد محاضر جامعة فلوريدا
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 الخبرة الغير اكاديمية  .2

 متعاون/ قار  التاريخ المهام المنظمة

الشركة الليبية إلدارة مشاريع المشاركة مع 

 القطاع الخاص
 متعاون لالن - 10/01 مستشار معماري اول

مركز ضمان الجودة واعتماد مؤسسات 

 التعليم العالي
 متعاون 0219 - 0212 مدقق

 مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية
المدير التنفيذي لمشروع الجيل الثالث 

 جاإلقليم التخطيطي الخلي/للمخططات 
 متعاون لالن - 0221

 متعاون 0211 - 0221 عضو لجنة االدارة مكتب الجامعة لالستشارات الهندسية

 متعاون 0221 - 0222 مستشار مصلحة التخطيط العمراني

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

(UN-HABITAT) 
 متعاون 0221 - 0222 مستشار وطني

 مهندس معماري ممارس
استشاري ممارس للقطاع الخاص 

 والقطاع العام
  لالن - 1992

 قار 1900 - 1901 مهندس معماري تشارلن بروك وشركاه ، امريكا

 قار 1900 - 1901 مهندس معماري المؤسسة الوطنية للنفط

 قار 1901 - 1902 مهندس معماري الجهاز المركزي للرقابة اإلدارية العامة

 

 شهادات أو تسجيالت المهنية .2

 التاريخ المنظمة المانحة عنوان المؤهل #

1    

2    
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 .المهنيةالعضوية في المنظمات  .1

 التاريخ مستوى العضوية المنظمة  #

 1992 عضو نقابة المهن الهندسية 1

 1902 عضو ، الواليات المتحدة(ACADIA)جمعية التصميم المعماري بواسطة الحاسوب  2
 

 

 األوسمة و الجوائز .1

 التاريخ المنظمة المانحة الوسام/ اسم الجائزة  #

1    

2    

3    

4    
 

 

 أنشطة في خدمة المجتمع  .0

 (عضوية أي لجان  على مستوى القسم أو على مستوى الكلية او على مستوى الجامعة، أو خارج نطاق الحرم الجامعي) 

 التاريخ  Position اسم اللجنة  #

 0201 رئيس قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني  1

 0219 رئيس قسم العمارة  –لجنة قبول اعضاء هيئة التدريس  2

 0211 رئيس قسم العمارة  -لجنة قبول المعيدين  3

 0229 رئيس كلية الهندسة –قسم المرحلة العامة  2

 0221 منسق قسم العمارة –الدراسة واالمتحانات  2
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 منشورات حديثة .9

 كتاب  أو فصل في كتاب

المركز الوطني لتخطيط التعليم  ،"والتشييدشعبة البناء  للسنة الرابعة بثانوية العلوم الهندسية، -إنشاء المباني" 1

 . 0223والتدريب، 

 

2 "Integration of Computers within the Architectural Design Process and Design 

Education studios", Ph.D. Dissertation University of Florida, 1987, University 

Microfilms Inc. Ann Arbor, Michigan. 

3  

 مقال في مجلة 

1 ''Teamwork Experience for Architectural Students'', Florida Architect, March 1984. 

 

2  

3  

 أخرى 

1  

2  

3  

 
 

 أنشطة حديثة في التطوير المهني .12

 مالحظات التاريخ النشاط #

1    

2    

3    

 


