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ا: نبذة . 1  عن قسم العمارة بكلية الهندسة بشبر

المعمارية  ارتبط  الهندسة   بال  قسم 
 
تاريخيا ب   بدأتحيث    كلية    هالدراسة 

ا   ي  منذ بداية إنشاء كلية الهندسة بشبر
وذلك بصدور    1976عام    تتأسسوالت 

ي   العالي المعهد    ، بضم1967لعام    ٣٦٧رقم    الجمهوريالقرار  
ا إل    الفت  بشبر

لجامعة   الكلية  لضم  العام  نفس   
 
ف أخر  قرار  صدر  ثم  شمس،  عي    جامعة 

باستقالل    م2005لعام    ٨٤الزقازيق فرع بنها إل أن صدر القرار الجمهورى رقم  

 .جامعة بنها

عام    
 
باعتمد    م 2016وف وذلك  الجودة  هيئة ضمان  من  القسم  اعتمد 

التع جودة  لضمان  القومية  الهيئة  إدارة  الهندسة  مجلس  واالعتماد كلية  ليم 

ا   بالجودة    -بشبر الخاصة  وط  الشر جميع  استيفائها  عقب  بنها،  جامعة 

 .واالعتماد

الهندسة المعمارية بالجمع بي   المجاالت العلمية    قسم تتمب   الدراسة ب و 

الهندسية والمجاالت الفنية واإلنسانية مما يساعد عىل توسيع مدارك الطالب  

 عىل  
ا
ا شامًل واالرتقاء بعقلياتهم وثقافاتهم وإكسابهم مهارات متعددة واطالع 

المعارف   تلك  ربط  عىل  وتدريبهم  متنوعة  وحضارات  مختلفة  تخصصات 

عىل    المتعددة  والتدرب  عملية  وعات  مشر ي 
ف  وتطبيقها  تخصصهم  بمجال 

 .العمل الجماعي 

الهندسةيحظ    متعددة    قسم  مشارب  ذات  تدريسية  بهيئة  المعمارية 

هندسة   كليات  ي 
ف  تخرجوا  التدريس  هيئة  فأعضاء  متنوعة،  وتخصصات 

ي مؤسسات متعددة داخل  
الماجستب  والدكتوراه ف  أنهم درسوا  مختلفة، كما 

ي إثراء المحتوى التعليمي وإكساب الطالب  
وخارج مرص األمر الذي يسهم ف 

ات متنوعة واحتكاكات م   . تعددة بطرق تفكب  ووجهات نظر مختلفخبر
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ي    القسم  يتمب   كما  
 
بوجود عدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصي   ف

قيادية   مناصب  تولوا  والذين  المعماري،  اث  الب  عىل  والحفاظ  اآلثار  مجال 

وعات فعلية ترتبط باآلثار وخدمة المجتمع   ي مشر
 
وشاركوا بالجهد والمشورة ف

اث المعماري التابعة  والجامعة، باإلضافة لعضوي  ي لجان اآلثار والب 
 
ة البعض ف

 . لوزارة اآلثار وجهاز التنسيق الحضاري
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 . تاريخهحتى  قسم الهندسة المعمارية منذ نشأته و رؤساء . 2

تول رئاسة قسم الهندسة المعمارية أحد عشر أستاذا منذ نشأة القسم وحت   

 : ناآل

 

 

 

 االسم الفترة

 خليل أ.د محمد  1975-1961

 أ.د احمد مسعود 1982-1979    / 1977-1975

 تاج نعبد الرحمأ.د علي  1983-1982   / 1979-1977

 أ.د شعبان طه ابراهيم 1997-1993   / 1988-1983

 أ.د عزت محمد سعيد نبيه 2003-1997   / 1993-1988

 محمد  معبد الحليأ.د سيد  2005-2003

 عبد للا أ.د معاذ احمد  2007-2005

 أ.د نبيل عشري ابراهيم النحاس  2019-2016 /2010-2007

 حمزة أ.د أحمد فريد  2016-2010

 أ.د خالد علي عبد الهادي  2021-2019

 أ.د اسالم نظمي سليمان فهمي السيد تاريخه  ىوحت 2021
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 : الهندسة المعمارية  قسم  خريجر   أبرز . 3

القسم   ي ساهم 
 
الكثب  من    ف اء   األكاديميي   اعداد  والرموز   والخبر والمطورين 

 شت  المجاالت الفنية المختلفة
 
 .القيادية واإلدارية والمبدعي   ف

 أبرز  ريجي قس  الهندس  المعم ري : وفيم  يلي عرض ألسم ء 

 أبرز الخريجين العاملين في المجال األكاديمي. 3-1

 جهة العمل االسم 
 عميد معهد خاص الهمشرىأ.د.محمد 

 مركز بحوث البناء وعميد معهد خاص سابق  أ.د.غاده ممدوح 

 رئيس قسم جامعة حكومية  أ.د.وائل يوسف 

 رئيس قسم أكاديمية خاصة  أ.د.شريف الفقى 

 جامعة حكومية أ.د.حاتم عزت نبيه 

 إنجلترا مدرس ب أ.د.وائل عزت نبيه 

 السعودية  المملكة العربية –ليجية جامعة خ أ.د.إيهاب قطر 

 رئيس قسم ، جامعة خ  أ.م.د.جيهان أحمد 

 جامعة خاصة أستاذ مساعد ب أ.م.د.طارق عبدالسالم 

 اص معهد خمدرس ب أ.م.د.أحمد إمام 

 اص جامعة خمدرس ب أ.م.د.سامح الفقى 

 اص معهد خمدرس ب د.سعيد حسانين

 وزارة التعليم العالى  د.أشرف فتحى 

 وزارة التعليم العالى  د.ناصر فوزى

 وزارة التعليم العالى  د.هشام سماحة 

 اصة جامعة خمدرس ب د.أشرف عبدالرؤوف 

 اص معهد خمدرس ب د.سامى سيدهم 

 جامعة حكومية أستاذ ب أ.د.سالمه أحمد 

 ITIمدرس مساعد بالجامعة االمريكية ، ومعهد الـ  م. سما عبد الكريم 

 والممارسون.أبرز الخريجين الخبراء  3-2

 التميز  االسم 

 تنمية سياحية خبير  سيد الغندور  د.

 تنمية سياحية خبير  د.عاطف بكرى

 مكتب خ ، السعودية  د.محمد نصار 

 مكتب خ مرموق ، الكويت  م.طارق صفوت 
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 مكتب خ مرموق ، اإلمارات  م.هشام مسعد 

 مكتب خ مرموق ، اإلمارات  م.سعد فتحى 

 مرموق ، الكويت مكتب خ  م.محمد فرج 

 أعمال معمارية متميزة ، السعودية  م.هشام الفران 

 السعودية  ماجستير ، أعمال معمارية متميزة،  م.طارق الفران 

خبير صياغة وتركيبات اإلعالنات المرموق ، وكالة   م.خالد جوده 

 األهرام 

خبير إدارة المشروعات المعمارية ، السعودية  م.أشرف الكرم 

 الكاتب الصحفى ومصر، 

خبير تهيئة وتجهيز وفرش المستشفيات ، والرياضى   م.هشام محمود 

 المرموق

وتصميم   GRCرائد وخبير تصنيع وتركيب وحدات  م.محمد عبدالفتاح 

 الواجهات، معمارى حر

 GRCمن رواد المبانى سابقة التجهيز من  د. رجائي ترك 

 الواجهات الستائرية خبير تصنيع وتركيب  م.عماد الوردانى 

جائزة معمارية ، خبير تصنيع وتركيب أعمال الرخام   م.عماد حسنى 

 والجرانيت 

 خبير تحكيم دولى معتمد طارق زكريا  م.

 مفكر وخبير نشر معمارى/عمرانى  م.طارق عبدالفتاح 

 خبير واستشارى معمارى/عمرانى د.سامح سيد شاذلى 

 أبرز الخريجين المطورون.  3-3

 أسم الشركة  االسم 
 آل فريد للتطوير العقارى  م.فريد محمد 

 معمارى حر  م.وليد وفيق 

 أبرز الخريجين العاملين في مناصب قيادية وإدارية. 3-4

 المنصب اإلدارى  االسم 
 خبير ومثمن عقارى وعمرانى معتمد م.خالد عاطف 

المجتمعات  وكيل وزارة من قيادات وزارة هيئة  م.جمال طلعت 

 العمرانية الجديدة 

 من رموز وقيادات تعاونيات البناء  م.سيد تقى

 من خبراء الحفاظ البيئى فى أستراليا  م.حسين الشوبكشى 

 من قيادات التعليم العالى الخاص  م.حسين الرشيدى
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 أبرز الخريجين المبدعون في مجاالت أدبية وفنية. 3-5

 أبرز الخريجين الحاصلين على جوائز عالمية ومحلية. 3-6

 مجال اإلبداع  االسم 

أديب مرموق وصاحب روايات ودواوين شعرية  م.صفاء محمد 

 منشورة 

 أديب وشاعر مرموق  م.سيد تقى

  الجائزة  االسم 
 Tamyouz excellence award ▪ الكريم  سما عبد

▪ The Berkley Graphic Design 

Co. (Logo Design) 

 
 Winner of International A 2017 ▪ احمد طه 

design Award - Como, Italy 

▪ A Design Award Winner 2018, 

Milan, Italy. 577 Residence 

Project, Best Design and Built, 

Architecture Category. 

▪ Best mixed-use architecture - 

capital tower project, 

International property award – 

Dubai 

▪ German Design Award 2019 

Winner, Frankfurt - Germany  

Sari Mixed Use Tower Project 

 

 .First Prize  Winner ▪ صفوت محمد 

Architectural Design 

Competition For Alexandria 

Business Association Building. 
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مصلح  اسالم 

 مشتولي 

 

 على مستوى العالم 14المصنف   ▪

افضـل تصـميم مبنى على مسـتوى جائزة   ▪

 .AIAالعالم فى مهرجان 

افـضل معماريين ـشباف في الـشرق    جائزة ▪

 young  Architect 2015االوســ   

Award 

 
 حبيب يفشراحمد 

 

 

في   2019أفضـل تصـميم معمارل لسـنة   ▪

 A’Design Award حدث ال

ــميم الـعالمـية ▪ ــابـقة التصــ  ’A ذهبـية مســ

Design Award   ــنة   2020/2021لس

 .إيطاليا

▪ “Silver A’ Design Award 

Winner - Architecture" 

2020/2021 - Milan, Italy 

▪  
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وعات المجتمعية  أبرز المساهمات . 4   شارك بها أعضاء  والمشر
هيئة   التى

 : القسمب  التدريس

ك ألستاذ المشارا

 بالمشروع
 جتمعيةمات المالمساه 

اعمال معاينات وتقييم حالة االثار بعد زلزال   مشاركة القسم فى للا  أ.د معاذ عبد

1992 

ا.د. على غالب +  

ا.د. معاذ الجدع +  

عدد من المعيدين  

 القسم ب

 1995-1991اإلسالمية عدة مشروعات ترميم لعدد من االثار 

 1996 مشروع قناطر اسنا الجديدة للا  أ.د معاذ عبد
ا.د. على غالب +  

 ا.د. معاذ الجدع 
خادماة المجتمو و ااااو دليال اعاداد   فيمن اهم مسااااااهماات  و

 فيبمثااباة دسااااتور العمال    وهو،  االثاارمشااااروعاات ترميم  

تم اعتماااده من اليونسااااكو ومن   االثااار حيااد  مشااااروعااات 

 االيكوموس
مشااااروعاات صاااايااناة وترميم اةثاار اإلسااااالمياة والقبطياة   ا.د. أسامة النحاس 

  ي العاص والسالطان الغورواليهودية، ومنها مسااجد عمرو بن 

والمؤيد شاي  ومساجد و كتاب العريان    يوالكخيا وشايخون قبل

باي الرماح بالسايدة    يقان  الصاغير ومساجدومحمد    ينوالفاكها

وأسابلة عبد الرحمن كتخدا ونفساية البيءااء و زاوية    يوالكرد

 400وبيات ال  المتوليعباد الرحمن كتخادا باالمغربلين و بواباة  

الكريتلياة وكنيساااااة قصاااارياة ريحاان  وبيات زيناب خااتون و

 بنيعازرا ،وغيرها . والكنيسة المعلقة وحصن بابليون ومعبد
صاايانة وترميم المتاحف على مسااتوى مجموعة من مشاااريو  ا.د. أسامة النحاس 

الجمهورية، واإلشااراف على إنشاااء وتجديد وتطوير المراحل 

واإلسااماعيلية و الغردقة متحف منها السااوي     22األولى لعدد

وجنوب سااااينااء وقصاااار األمير محماد على بالمنيل و كرني  

االسااااالما  والماتاحاف  القاباطا   يالفاياوم  والماتاحاف  الخالاق   يبباااب 

باالزقاازيق ومتحف مكتباة اإلسااااكنادرياة ومتحف   يوأحماد عراب

المركبات الملكية ببوالق ومتحفي الشارطة واالساالمى بالقلعة،  

ن ومتحفى المجوهرات و ومتحف المخطوطاات بقصاااار عاابادي
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اةثار الغارقة باإلساااكندرية ومتحف ساااوهاج وتطوير متحف 

 االقصر ومرسى مطروح وغيرها.،،.  

 بألمانيا. يوالمتحف االتون 
تصميم واإلشراف على تنفيذ قاعة عرض المومياوات مشروع  ا.د. أسامة النحاس 

 الملكية بمتحف اةثار المصرية بالتحرير.....

صاميم واإلشاراف على تنفيذ مشاروع تطوير هءابة مشاروع ت أسامة النحاس ا.د. 

ي االهراماات وإنشااااااء مركز خادماات الزوار باالحفر كاامال ف 

الهءابة وتحت منساوب األرض للحفاو واحترام أثرية الهءابة 

وتءااريساها، مو إنشااء المدخل والمخرج والبوابات من طريق  

طة شاركة المقاولون وتم االنشااء بواسا  الفيوم/ ميدان الرماية،

 العرب.
سااتالم جميو اعمال الطرق لجامعة الزقازيق من بنية تحتية و ا ا.د. أسامة النحاس 

 اسفلت وممرات وأرصفة وإ اءة

  
)الحديقة  الحديقة الدولية لحدائق قناطر اساانا الجديدة  مشااروع  للا  أ.د معاذ عبد

كم. شاامال جساام القناطر تحتوى   2الدولية( تمتد على مسااافة 

ثقافية وساياحية وريا اية ومرساى سافن  مبانيعلى مجموعة  

 .داخل مجموعة متنوعة من الحدائق النوعية والمثمرة

 
أ.د خالد علي عبد  

 الهادي
 مشروع معبد ادفو
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أ.د خالد علي عبد  

 الهادي
 الملوك يمركز زوار وادمشروع 

 
أ.د خالد علي عبد  

 الهادي
 نقاذ معبدي الكرنك واالقصر من المياه الجوفيه مشروع إ

 

 

أ.د خالد علي عبد  

 الهادي
 نقاذ معبد كوم امبومشروع إ
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أ.د خالد علي عبد  

 الهادي
نقل تمثال رمسي  الثاني من ميدان رمسي  الي ميدان  

 الرماية

 

 

 

عبد  أ.د خالد علي 

 الهادي
 ترميم قرية القرنة مشروع 

 
 أ. د أسامة النحاس 

د/ احمد سيد عبد  

 الرسول 

بالتعاون مو وزارة  ، 2014/2015 مشروع مصر بال عش 

مشروع لطالب  وهو الدولة للتطوير الحءري والعشوائيات ،

القسم لرفو واقتراح حلول لعدة مناطق عشوائية تابعة  

طالب   20/15لمحافظة القليوبية واشترك فى المشروع حوالى 

 تم تسليم المشروع للوزارة ، وقد وطالبة
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