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 Personal Data 1 الشخصــية البيـانات

 أسيوط – 1970ديسمبر  13 الميـالد ومحل تـاريخ

 .العربية مصر جمهورية 

December 13, 1970 - Assiut, 

 Egypt 

Date & Place of 

Birth 

Married, 3 children Marital status أبناء 3 متزوج، االجتماعيـة الحالــة

English, Bulgarian and Arabic (native)Languages واإلنجليزية والبلغارية. العربيـة اللغـــــــات

 Associate professor – Architectural Design Academic title  المشارك عماريالمالتصميم أستاذ  العلمياللقب 

 
 الهندسة كلية المعمارية الهندسة بقسم أستاذ مشارك

 .أسيـوط جامعة

 

Associate professor,  Dept. of 

Architectural Engineering – Faculty of 

Engineering (FOE) – Assiut University 

(AU), Assiut, Egypt 

 

  الحاليالموقع 

 2012سبتمبر 

 –بكلية العمارة والتخطيط  البناءقسم العمارة وعلوم 

المملكة العربية  –الرياض  –جامعة الملك سعود 

 السعودية  

Dept. of  architecture and building 

sciences – college of architecture and 

planning – King Saud university – KSA 

Current Position 

(Sept. 2012)

 اإلداري المنصب

 2016يناير 

  

 ة  بكلية العمارة والتخطيط دوحدة التطوير والجو رئيس 

 جامعة الملك سعود. -

Head of Development and quality unit - 
college of architecture and planning – KSU – 
KSA 

Admin. Position 

January 2016 

 –بكلية العمارة والتخطيط  البناءة وعلوم قسم العمار الحالي العنــــــوان

المملكة العربية  –الرياض  –جامعة الملك سعود 

 السعودية  

Dept. of  architecture and building 

sciences – college of architecture and 

planning – KSU – Riyadh – KSA

Current address 

 Mobile Telephone 593793480 00966 محمول هـاتــــــــف

Fax ---------------------------  فــــــــاكـس

khaled@aun.edu.eg          -        kabdelmagid@ksu.edu.sa E-Mail    بريـــد إلــكتروني

 http://fac.ksu.edu.sa/kabdelmagid اإلليكترونيالموقع 
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=801 

Website

  

 

 Scientific Degrees 2 الدرجات العلمية

  2012أكتوبر 

 

كلية الهندسة، بقسم الهندسة المعمارية،  أستاذ مشارك

 جامعة أسيوط

Associate Professor,  Dept. of Architectural 

Engineering – Faculty of Engineering – 

Assiut University, Assiut, Egypt  

October  2012 

العمارة من كلية العمارة بجامعة العمارة والهندسة  دكتوراه 2005يونيو 

 بلغاريا -المدنية والمساحة بصوفيا 

Ph.D. - University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy (UACG) – Sofia, 

Bulgaria 

June 2005 

كلية  –لعمارة من قسم ا المعماريماجستير التصميم  2000سبتمبر 

 أسيوط جامعة–الهندسة 

M.Sc. - Dept. of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering (FOE) – Assiut 

University (AU) , Assiut, Egypt 

September 2000 

الشرف( بكالوريوس الهندسة المعمارية )ممتاز مع مرتبة  1993 يوليو
 .طجامعة أسيو-كلية الهندسة  –العمارة  قسم

B.Sc. Dept. of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering (FOE) – Assiut 

University(AU), Assiut, Egypt 

July 1993 

 

 

 Specialization 3 التخصص العلمي

 Architectural Engineering General الهندسة المعمارية التخصص العام

 Architectural design Fine  ميم المعماري التص التخصص الدقيق

 االهتماممجاالت 
 فيالدراسات الجمالية برمجة المشروعات المعمارية، 

، الدراسات التشكيلية فى الداخليالتصميم  ،العمارة

،  برمجة التصميم اللونى للواجهاتالعمارة والتصميم، 
الحاسب اآللى، البرمجيات المساعدة فى عملية 

 .ل المشكالت المعمارية والعمرانيةالتصميم، ح

Architectural Design Process – Design 

Programming - Interior Design - Project 

Computer Programming – CAD Tools – 

Artificial Intelligence and Expert Systems in 

Architecture – Color studies in Architecture, 

Solving Architectural and Built environment 

Problems 

Fields of Interests 
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 Scientific Thesis & Dissertations 4 األطروحات العلميةالرسائل و

نظام خبير لتقديم  –طرق إختيار ألوان واجهات المبانى  2005 الدكتوراه

)كلية العمارة   –بدائل لونية للواجهات )ب. س. أ. ف( 
 -صوفيا  -والهندسة المدنية والمساحة  جامعة العمارة -

 بلغاريا(

"Methods of Selecting Colors for Building 

Facades- An Expert System for Presenting Color 

Alternatives for Facades (PCAF)" -  University 

of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

– Sofia, Bulgaria 

Ph.D., 2005 

دراسة تحليلية ) قسم الهندسة  –اللون وواجهات المبانى  2000الماجستير 

 جامعة أسيوط( –كلية الهندسة  –المعمارية 

"Color and Building Facades – An Analytical 

Study"- Dept. of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering – Assiut University, 

Assiut, Egypt 

M. Sc., 2000 

 

 Academic History 5 التدرج األكادميي

  2012أكتوبر 

 

كلية الهندسة، بقسم الهندسة المعمارية،  مشاركأستاذ 

 جامعة أسيوط

Associate Professor,  Dept. of Architectural 

Engineering – Faculty of Engineering – 

Assiut University, Assiut, Egypt  

October  2012 

 :2005سبتمبر  

  2012سبتمبر 

جامعة كلية الهندسة، مدرس بقسم الهندسة المعمارية، 

 أسيوط

Lecturer (Assistant Professor),  Dept. of 

Architectural Engineering – Faculty of 

Engineering – Assiut University, Assiut, Egypt  

September 2005: 

September 2012  

 : 2000توبر أك

   2005سبتمبر   

 كلية الهندسة، مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية،

 جامعة أسيوط

Assistant Lecturer,  Dept. of Architectural 

Engineering – Faculty of Engineering – Assiut 

University, Assiut, Egypt 

October  2000 :  

September 2005 

 :1993ديسمبر  
 2000بر   أكتو

 كلية الهندسة، جامعة ، المعمارية الهندسة بقسم معيد
 أسيوط.

Demonstrator,  Dept. of Architectural 

Engineering – Faculty of Engineering – Assiut 

University, Assiut, Egypt 

December 1993 : 

October   2000 

 

 

  Achievements 6 اإلجنازات 

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –رة وعلوم البناء قسم العما

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

 

الحصول على ترشيح من قسم العمارة وعلوم البناء  2014مارس 

الداخلي" إلكترونياً من خالل  إلنتاج مقرر "التصميم

 -بجامعة الملك سعود  –عمادة التعليم اإللكتروني 

 المملكة العربية السعودية.

Get the nomination of the Department of 
Architecture and Building Science to produce 
"Interior Design" course electronically 
through the E-Learning Deanship - King 
Saud University - KSA.

March 2014 

الحصول على منحة من مركز التميز في التعلم والتعليم  2013سبتمبر 

تطوير وتصميم محتوى الكترونى بجامعة الملك سعود ل

برنامج العمارة وعلوم  في تفاعلى لمقرر الرسم الحر

 - سعودبكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك  البناء

 لكة العربية السعودية.المم

Getting fund from Center for Excellence in 
Learning and Teaching for Developing and 
designing interactive electronic content for 
“freehand drawing” course in Architecture 
and building science program for dept. of  
architecture and building sciences – college of 
architecture and planning – King Saud 
University – KSA 

September 2013 

وضع نظام لألرشفة اإللكترونية للمستندات بقسم العمارة  2013فبراير 

  بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعودوعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية. -

Setting a system for Electronic Achieving of 

Documents - dept. of  architecture and 

building sciences – college of architecture and 

planning – King Saud University – KSA 

February 2013 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة 
 جمهورية مصر العربية

Faculty of Engineering– Assiut University,  
Egypt 

 

 االعتمادعلى  كلية الهندسة بجامعة أسيوطحصول  2011يونيو 

من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  األكاديمي

كـأول كلية هندسة معتمدة  2011يونيو  في واالعتماد

كمدير لوحدة ضمان الجودة  عمليأثناء فترة بمصر 

 .(2201حتى فبراير   2010)من فبراير   بالكلية

Faculty of Engineering at Assiut 
University got the accreditation by 
“National authority for quality 
assurance and accreditation in Egypt” 
(NAQAAE) as the first accredited 
faculty of engineering in Egypt during 
my work as a director of its quality 
assurance unit (February 2010-February 
2012). 

June 2011 

جديد بنظام الساعات المعتمدة  دراسيإنشاء برنامج  2009سبتمبر 

"برنامج هندسة التصميم هو  البكالوريوسلمرحلة 

وضع الالئحة وبكلية الهندسة جامعة أسيوط  " الداخلي

 رقم الوزاري )القرار والخطة الدراسية للبرنامجالتنظيمية 

 (2009/ 9/  15 بتاريخ  2981

Creating a new academic program 
titled: “Interior design engineering” at 
Faculty of Engineering - Assiut 
University in credit hour system, and
Preparing its bylaw and academic plan  
“curricula” (Ministerial Decree No. 2981 - 
15/9/2009). 

September 2009 
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  2008من يناير  

 2012 حتى أغسطس

 

من خالل  لالعتمادتأهيل كلية الهندسة بجامعة أسيوط 

 لالعتمادمشروع تطوير كلية الهندسة وتأهيلها 

(FOED ضمن مشروع تمويل تطوير الجامعات )

(UDFP.التابع لصندوق تطوير التعليم ) 

Rehabilitation of Faculty of Engineering for 
accreditation through “Faculty of 
Engineering Development Project (FOED 
Project)” – as a part of Education 
Development Fund. 

January 2008 

August 2012 

جامعة أسيوط على تمويل  –الحصول لكلية الهندسة  2008يناير 

مليون جنيها من صندوق تطوير التعليم  7.2قدره 

ير التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتمويل مشروع تطو

 .لالعتمادكلية الهندسة وتأهيلها 

Getting fund  (7.2 million LE) from 
Education Development Fund – Egypt – 
for Faculty of Engineering – Assiut 
university - Development Project (FOED 
Project) 

January 2008 

 

  Admin .  & Academic   Positions 7  وأكادميية إدارية مواقع 

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود  
 المملكة العربية السعودية

College of architecture and planning – King Saud 
University – Kingdom of Saudi Arabia 

 

 
 

ة  بكلية العمارة والتخطيط دوحدة التطوير والجو رئيس  2016يناير 

 جامعة الملك سعود. - 

Head of Development and quality unit - college 
of architecture and planning – KSU – KSA 

January 2016 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة 
 جمهورية مصر العربية

Faculty of Engineering– Assiut University,  
Egypt 

 

 2010من فبراير 

 2012 فبرايرحتى 

جامعة  –بكلية الهندسة  مدير وحدة ضمان الجودة

 .أسيوط

Director of Quality Assurance Unit- Faculty of 
Engineering - Assiut University 

February 2010 

February 2012 

 2009من سبتمبر 

 2012حتى أغسطس 

برنامج هندسة التصميم ل تنفيذي( مدير) منسق

 جامعة أسيوط –بكلية الهندسة  الداخلي

Coordinator of “Engineering of Interior Design” 
Program - Faculty of Engineering - Assiut 
University. 

September 2009 

August 2012 

  2008من يناير  

 2012حتى أغسطس 

 

لمشروع تطوير كلية الهندسة  التنفيذيالمدير 

( ضمن مشروع تمويل FOED) لالعتمادوتأهيلها 

التابع لصندوق تطوير ( UDFPتطوير الجامعات )

 التعليم.

Executive Manager of “Faculty of Engineering 
Development and Rehabilitation for 
Accreditation” Project (FOED Project) – as a 
part of Education Development Fund.  

January 2008 

August 2012 

ير كلية منسق خطة إستمرارية مشروع تطو 2011ديسمبر 

جامعة  –كلية الهندسة   - 2012 حتى -الهندسة 

 أسيوط

Coordinator of Sustainability plan of Faculty of 
Engineering development project for 2012 - 
Assiut University. 

Dec. 2011 

 سبتمبر – 2010 أكتوبر

2011 
ألتحاد الطالب بكلية الهندسة  العلميةمستشار اللجنة 

 جامعة أسيوط.ب

Consultant of Scientific Committee of  Student Union - 
Faculty of Engineering - Assiut University 

Oct. 2010 – Sept. 

2011 

لكلية الهندسة  منسق خطة تحسين جودة التعليم 2010أغسطس 

 جامعة أسيوط –كلية الهندسة  – 2015/  2010

Coordinator of improvement plan of education 
quality  2010:2015 - Faculty of Engineering - 
Assiut University 

August 2010 

لكلية الهندسة  االستراتيجيةالعام للخطة  المنسق 2009 ديسمبر

 جامعة أسيوط –كلية الهندسة  – 2015/  2010

General Coordinator of primary strategic plan 
2010:2015 - Faculty of Engineering - Assiut 
University 

Dec. 2009 

ملتقى الفن البيئى األول المنعقد على منسق ومشرف  2008ديسمبر  

جامعة  –بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 
 .2008ديسمبر  31إلى  29أسيوط فى الفترة من 

Coordinator and supervisor of The First Ecological 
Art Symposium which hold in Department of 
Architectural Engineering – FOE – Assiut 
University 29 : 31 December 2008 

Dec. 2008 

يونيو  – 2008سبتمبر 

2010 
مستشار اللجنة الفنية ألتحاد الطالب بكلية الهندسة 

 بجامعة أسيوط.

Consultant of Artistic Committee of  Student Union 
- Faculty of Engineering - Assiut University 

Sept. 2008 – June 

2010 

لكلية الهندسة  االستراتيجيةالمنسق العام للخطة  2007سبتمبر 

2007/2012 

General Coordinator of primary strategic plan 
2007:2012 - Faculty of Engineering - Assiut 
University 

2007 

المنسق العام لخطة العمل لتطوير كلية الهندسة  2007يوليو 

2007/2010 

General Coordinator of Action Plan 2007:2010 

for developing Faculty of Engineering - Assiut 

University 

2007 

األول لشباب  الهندسيسكرتير عام المؤتمر  2007

ومقرر  -جامعة أسيوط  –الباحثين بكلية الهندسة 

 ة العمارة بالمؤتمر.لجن

General Secretary of the first engineering 

conference for young researchers - Faculty of 

Engineering - Assiut University 

2007 

 

.Design Supervisor of Assiut University website المشرف الفنى على موقع جامعة أسيوط اإللكترونى. 2007  2007 

مندوب كلية الهندسة لشئون موقع كلية الهندسة  2006

اإللكترونى لدى شبكة المعلومات واإلنترنت 

 بالجامعة.

FOE representative for FOE website affairs, internet 

and information network, AU  

2006 

يونيو  – 2006سبتمبر 

2008 
 –رائد اللجنة الفنية بأتحاد الطالب بكلية الهندسة 

 جامعة أسيوط.

Leader of the Artistic Committee of Student union - 

Faculty of Engineering - Assiut University 

2006 

 

نائب منسق السيمينار العلمى لقسم الهندسة المعمارية  2006
 جامعة أسيوط –كلية الهندسة  –

Vice coordinator of the scientific seminar of 

Architectural Engineering Dept. – Assiut  

2006 
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  supreme councils and Committees 8 عضوية جمالس وجلان 
 

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –قسم العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

 

 
 

كلية العمارة  – األقساماللجنة التنسيقية بين مقرر  2017يناير 

 جامعة الملك سعود –والتخطيط 

Rapporteur of The departments 
Coordinating Committee - College of 
architecture and planning – KSU – KSA 

January 2017 

كلية العمارة  – حصر احتياجات الكليةة لجنمقرر  2017يناير 

 جامعة الملك سعود –والتخطيط 

Rapporteur of Determining Faculty Needs 
Committee - College of architecture and 
planning – KSU – KSA 

January 2017 

كلية العمارة ب اإلحصاءالمعلومات ولجنة رئيس  2016سبتمبر 

 عود.جامعة الملك س -  والتخطيط

Head of  Information and Statistics 
Committee - College of architecture and 
planning – KSU – KSA 

 

بكلية العمارة  تصحيح مقرر التدريب العمليعضو لجنة  2016أكتوبر 

 جامعة الملك سعود. -  والتخطيط

Member of Practical Training Review 
Committee - College of architecture and 
planning – KSU – KSA 

October 2016 

 - بكلية العمارة والتخطيط لجنة التطوير والجودةمقرر   2016يونيو 

 جامعة الملك سعود.

Rapporteur of Development and Quality 
Committee - College of architecture and 
planning – KSU – KSA 

June 2016 

  الطالبي بكلية العمارة والتخطيطالتدريب لجنة  يةعضو 2015سبتمبر 

 جامعة الملك سعود. -

Member of  Students Training Committee 
- College of architecture and planning – 
KSU – KSA 

September 2015 

 -  اختبار القبول بكلية العمارة والتخطيطلجنة  عضوية 2012-2015

 جامعة الملك سعود.

Member of  Enrollment Exam Committee 
- college of architecture and planning – 
KSU – KSA 

2012-2015 

 2014 من نوفمبر

 حتى اآلن

تسيير االعتماد الوطني السعودي مقرر لجنة 

 NCAAA  بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة

المملكة العربية  -  والتخطيط بجامعة الملك سعود

 عودية.الس

Coordinator of The Steering Committee of 
national Saudi Accreditation “NCAAA” - 
dept. of  architecture and building sciences 
– college of architecture and planning – 
KSU – KSA 

November 2014 

till now 

 2014يونيو 

 حتى اآلن

كلية عن  العمليمشروع تطوير التدريب عضو لجنة 

المملكة العربية  - العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود

 السعودية.

Member of “Developing practical training 
project” committee  – college of 
architecture and planning – KSU – KSA 

June 2014 

till now 

وطنى السعودى الوحدة الرئيسية لإلعتماد العضو  2013 من فبراير

 NCAAA  بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة

المملكة العربية  -  والتخطيط بجامعة الملك سعود

 السعودية.

Member of the main unit of national Saudi 
accreditation “NCAAA” - dept. of  
architecture and building sciences – 
college of architecture and planning – 
KSU – KSA 

February 2013 

 2013 فبرايرمن 

 2014 حتى نوفمبر

وحدة البرنامج والمقررات لإلعتماد الوطنى مقرر 

بقسم العمارة وعلوم البناء بكلية  NCAAA السعودى 

المملكة  -  العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود

 العربية السعودية.

Coordinator of program and courses unit 
of national Saudi accreditation 
“NCAAA”- dept. of  architecture and 
building sciences – college of architecture 
and planning – KSU – KSA 

February 2013 

November 2014 

بكلية العمارة  أمين مجلس قسم العمارة وعلوم البناء 2012من ديسمبر 

المملكة العربية  -  ملك سعودوالتخطيط بجامعة ال

 السعودية.

A secretary of  dept. of  architecture and 

building sciences council – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

December 2012  

 2012من سبتمبر 

 2013حتى سبتمبر 
بقسم العمارة وعلوم  لجنة األرشفة اإللكترونيةمقرر 

 بناء بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعودال

Coordinator of “E-Archiving” committee 
at dept. of  architecture and building 
sciences – college of architecture and 
planning – KSU – KSA 

September 2012 

September 2013  

 2012من سبتمبر 

 حتى نوفمبر

مال لجنة المعارض بقسم العمارة المشاركة فى أع

بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك وعلوم البناء 

 سعود

Participation on exhibitions committee 

activities at  college of architecture and 

planning – KSU – KSA 

September 2012 

November 2012  

 2012من سبتمبر 

 حتى أكتوبر
بعض أعمال لجان االعتماد األكاديمي من المشاركة فى 

 NAABهيئة 

Participation on NAAB accreditation 

committees activities at  college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

September 2012  

 2012من سبتمبر 

  

قسم العمارة وعلوم البناء بكلية العمارة عضو مجلس 

المملكة العربية  -  الملك سعودوالتخطيط بجامعة 

 السعودية.

Member of Department of architecture and 
building sciences Council – college of 
architecture and planning – KSU – KSA. 

September 2012  

 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة 
 جمهورية مصر العربية

 Faculty of Engineering– Assiut University, 
 Egypt 

 

  2011 من يناير

 2012حتى أغسطس 

عضو المجلس التنفيذى لمركز ضمان الجودة بجامعة 

 أسيوط.

Member of executive council of Assiut University 

Quality Assurance Center. 

January 2011 

August 2012 

 2010من سبتمبر 

 2012حتى أغسطس 

جامعة أسيوط عن  –ة الهندسة المشاركة فى مجلس كلي

 وحدة ضمان الجودة بالكلية

Participate in "Faculty of Engineering - Assiut 

University" Council. 

Sept. 2010 -

August 2012 

 2010من فبراير 

 2012حتى أغسطس 

عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة 

 جامعة أسيوط –

Board Member of "Quality Assurance Unit" - 

Faculty of Engineering - Assiut University 

Feb. 2010 - 

August 2012 

 - Member or Management Council of “FOE-AU-Jan. 2009عضو مجلس إدارة "مركز المعلومات بكلية الهندسة"   2010يناير من 
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 - Information Center” - Faculty of Engineering جامعة أسيوط –كلية الهندسة  – 2012حتى أغسطس 

Assiut University 

August 2012 

  

 2008أكتوبر  من

 2012حتى أغسطس 

عضو لجنة دعم ومتابعة مشروعات تطوير التعليم 

 بجامعة أسيوط.

Member, Committee for Supporting and 

Following-Up Education Development Projects 

in Assiut University. 

 Oct. 2008 - 

August 2012 

 

 2009من سبتمبر 

 2012حتى أغسطس 

عضو اللجنة العليا لبرنامج هندسة التصميم الداخلى 

 جامعة أسيوط –بكلية الهندسة 

Member of The Higher Committee 0f 

“Engineering of Interior Design” Program - 

Faculty of Engineering - Assiut University. 

Sept. 2009 - 

August 2012 

 

 

 2009من سبتمبر 

 2012حتى أغسطس 

 

عضو اللجنة األكاديمية لبرنامج هندسة التصميم 

 جامعة أسيوط –الداخلى بكلية الهندسة 

Member of The Academic Committee 0f 

“Engineering of Interior Design” Program - 

Faculty of Engineering - Assiut University. 

Sept. 2009 - 

August 2012 

 

عضو لجنة استالم مشروع تطوير كلية العلوم وتأهيلها  2011ديسمبر 
 جامعة أسيوط. –لإلعتماد 

Member of committee for receipt "Faculty of 

science developing project" – Assiut University 

Dec. 2011 

ستراتيجية لقطاع الدراسات عضو لجنة وضع الخطة اإل 2010 مارس

 العليا والبحث العلمى بجامعة أسيوط

Member of committee for setting Strategic Plan for 

Postgraduate Sector In Assiut University. 

March 2009 

مايو  – 2008ديسمبر 
2011 

ملف التقدم عضو لجنة اإلشراف والمتابعة لفريق إعداد 
جامعة أسيوط  –الذاتية لكلية الهندسة  الدراسةلإلعتماد و

2009 

Member, Committee for Supervising and 

Following-Up the preparation of Accreditation file 

and Self-Evaluation Study of Faculty of Engineering 

- Assiut University. 

Dec. 2008 – May 

2011 

 – 2009 أكتوبر 

  2010سبتمبر 

ة من و مجلس قسم الهندسة المعمارية للدورعض

 .9/2010حتى  10/2009

Member of Department Council up to September 

2010. 

Oct. 2009 – Sept. 

2010 

أبريل  -2009يناير 

2010 

عضو اللجنة التحضيرية المنظمة للمؤتمر المعمارى 

قضايا  –العمارة ولعمران لقسم العمارة " الثامنالدولى 

 2010 أبريل"، عاصرةم

Member of the Organizing committees of the 8th 

international architectural conferences "Architecture 

and Built Environment – Temporary Issues", dept. 

Of  architectural Eng., Assiut University (April 

2010) 

Jan 2009 – April 

2010 

عضو وفد التبادل العلمى والثقافى بين كلية الهندسة  2008أغسطس 

بجامعة أسيوط، وجامعة التكنولوجيا بوارسو فى الفترة 

 2008أغسطس  19أغسطس وحتى  6من 

Member of the delegation of scientific and 
cultural exchange between  Faculty of Eng. – 
Assiut University, and  Warsaw University of  
Technology - 6-19 August 2008 

August 2008 

جامعة أسيوط  للعام  –عضو لجنة الدراسات العليا بكلية الهندسة  2007أكتوبر 

 2007/2008الجامعى 

Member of  postgraduate studies and 
research Committee, FOE- Assiut 
University 

October 2007 

مة لإلحتفال باليوبيل الذهبى لكلية عضو اللجنة المنظ 2007

 (.2008-2007الهندسة بجامعة أسيوط )عام اليوبيل 

A member of the organizing committee of the 

golden jubilee celebration - Faculty of Engineering - 

Assiut University 

2007 

عضو اللجنة العلمية لقسم الهندسة المعمارية بجامعة  2006

 أسيوط.

Member of Scientific committee of  Architectural 

Engineering Dept. 

2006 

 10/2006عضو مجلس قسم الهندسة المعمارية للدورة   2006

– 10/2007. 

Member of Department Council up to October 2007. 2006 

عضو اللجنة التحضيرية المنظمة للمؤتمر المعمارى  2006

السابع لقسم العمارة "إسكان الفقراء"، أكتوبر الدولى 
2007 

Member of the Organizing committees of the 7th 

international architectural conferences "Architecture 

for the Poor", dept. Of  architectural Eng., Assiut 

University (October 2007) 

2006 

 

 Previous Academic   Activities 9 أنشطة أكادميية سابقة 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة 

 جمهورية مصر العربية

 Faculty of Engineering– Assiut University, 

 Egypt 

 

 2009يناير 
 

وضع المعايير األكاديمية لمرحلة  المشاركة فى أعمال
 الدراسات العليا بقسم الهندسة المعمارية

Participation in setting Academic Standards for 

Postgraduate stage in Dept. of Architectural Eng. 

Jan. 2009 

وضع خطة البحوث العلمية  المشاركة فى أعمال 2008

 الخمسية لقسم الهندسة المعمارية.

Participation in establishing a Strategic Research Plan 

for Dept. of Architectural Eng. 2008 

وضع خطة البحوث العلمية  المشاركة فى أعمال 2008

 الخمسية لكلية الهندسة.

Participation in establishing FOE Strategic Research 

Plan   

مراجعة المعايير األكاديمية  المشاركة فى أعمال 2008

 لبرنامج الهندسة المعمارية

Participation in reviewing the academic standards of 

Architectural Eng. Program. 

2008 

المشاركة فى تطوير دليل كلية الهندسة لطالب مرحلة   2010 -2006

 2010حتى   2006 لألعوام من  البكالوريوس

Participation in developing FOE  Guide for P.Sc. 

students  (2006/2010) 2006-2010 

السنوى لكلية الهندسة  المشاركة فى إعداد التقرير 2006 
 2005/2006جامعة أسيوط للعام الدارسى 

Participation in preparing the annual report of FOE-AU 

for the academic year 2005/2006 

2006 

المشاركة فى مراجعة توصيف مقررات قسم الهندسة  2006 

 جامعة أسيوط -المعمارية بكلية الهندسة 

Participation in reviewing the courses specifications of 

Department of Architectural Engineering - AU 

2005/2006 

2006 

المشاركة في لجان تنظيم المؤتمرات المعمارية  2001 – 1993

التى عقدت فى قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة 
 .2000، 1997، 1995أسيوط لألعوام 

Participating in the Organizing committees of the 

architectural conferences, which were held at dept of 

Architectural Eng., Assiut University for years 1995, 

1997, 2000. 

1993-2001 

 ,Assisting in preparing The Architect Magazineالمشاركة في لجان إعداد مجلة المعمارى التى  2001 – 1993
1993-2001 
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تصدر عن قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة 
، 1997، والرابع/ 1995يوط لألعداد الثالث/ أس

 .2000والخامس/ 

published in University of Assiut, Egypt, for issues 

3,4,5. 

 

 Teaching Activities 10 أنشطة تدريسية
 

 لتخطيط بجامعة الملك سعودكلية العمارة وا –قسم العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

 

2016/2017 

 الفصل الدراسي الثانى
  6التصميم المعماري 

 

 Architectural design 6 2016/2016 

semester nd2 

2016/2017 

 الفصل الدراسي األول
  5التصميم المعماري 

 

 Architectural design 5 2016/2016 

semester st1 

2015/2016 

 الفصل الدراسي الثانى
  6التصميم المعماري 

 
 Architectural design 6 2015/2016 

semester nd2 

2015/2016 

 الفصل الدراسي األول
  6التصميم المعماري 

 التصميم الداخلي 

  والمنظورالظل 

 الرسم الحر 

 Architectural design 6 

 Interior design 

 Shade and perspective 

 Freehand sketching 

2015/2016 

semester st1 

2014/2015 

 الفصل الدراسي الثانى
  6التصميم المعماري 

 التصميم الداخلي 

 الظل والمنظور 

 Architectural design 6 

 Interior design 
 Shade and perspective 

2014/2015 

semester nd2  

2014/2015 

 الفصل الدراسي األول
  6التصميم المعماري 

 التصميم الداخلي 

 الظل والمنظور 

 الرسم الحر 

 Architectural design 6 

 Interior design 

 Shade and perspective 

 Freehand sketching 

2014/2015 

semester st1 

2013/2014 

 نىالفصل الدراسي الثا
  6التصميم المعماري 

 التصميم الداخلي 

 الظل والمنظور 

 الرسم الحر 

 Architectural design 6 

 Interior design 
 Shade and perspective 

 Freehand sketching 

2013/2014 

semester nd2 

2013/2014 

 الفصل الدراسي األول
  1التصميم المعماري 

 التصميم الداخلي 

 مهارات الرسم المعماري 

 رسم الحرال 

 Architectural design1 

 Interior design 

 Architectural drawing skills 

 Freehand sketching 

2013/2014 

semester st1 

2012/2013 

 الفصل الدراسي الثانى
  1التصميم المعمارى 

 التصميم الداخلى 

 الظل والمنظور 

 Architectural design1 

 Interior design 
 Shade and perspective 

2012/2013 

semester nd2 

2012/2013 

 الفصل الدراسي األول
  1التصميم المعمارى 

 مهارات الرسم المعمارى 

 الرسم الحر 

 Architectural design1 

 Architectural drawing skills 
 freehand sketching 

2012/2013 

semester st1 

 سيوط جامعة أ -كلية الهندسة  –برنامج هندسة التصميم الداخلى 

 جمهورية مصر العربية

Interior Design Program – Faculty of Engineering– Assiut 

University, Egypt 

2011/2012 

 
ببرنامج   -" 1ستوديو تصميم الداخلى تدريس مقرر "

 ، كلية الهندسة، جامعة أسيوطهندسة التصميم الداخلى

Teaching a course titled by “Interior design 

studio 1”  – “Interior Design Engineering” 

Program – FOE-AU 

2012/2011 

 

2010/2011 

 
  -" 2ستوديو تصميم معمارى تدريس مقرر "

، كلية الهندسة، ببرنامج هندسة التصميم الداخلى

 جامعة أسيوط

Teaching a course titled by “Architectural 

design studio 2”  – “Interior Design Engineering” 

Program – FOE-AU 

2011/2010 

 

2009/2010 

 
ببرنامج هندسة   -" الرسم الحرتدريس مقرر "

 ، كلية الهندسة، جامعة أسيوطالتصميم الداخلى

Teaching a course titled by “Freehand 

Sketching”  – “Interior Design Engineering” 

Program – FOE-AU 

2009/2010 

 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة  –ندسة المعمارية قسم اله

 جمهورية مصر العربية

Dept. of Architectural Engineering – Faculty of 

Engineering– Assiut University, Egypt 

 

2012/2011 

2009/2010 

2007/2008 

2006/2007 

2005/2006 

تدريس مشروع التخرج بقسم الهندسة المعمارية، 

 سة، جامعة أسيوط. كلية الهند

Teaching and Supervising the Graduation 

project for the last year.  

2012/2011 

2009/2010 

2007/2008 

2006/2007 

2005/2006 

2009/2010 

 حتى

2006/2007 

تدريس مقرر "حل المشكالت المعمارية والعمرانية"  

بقسم الهندسة المعمارية، كلية  ماجستيرال برنامج  -

 . الهندسة، جامعة أسيوط

Teaching a Ms.C. course titled "Solving 

Architectural and Built Environments 

Problems" – Dept. of Arch. Eng. – FOE-AU. 

2009/2010 

till 

2006/2007 

2008/2009 

2007/2008 
تدريس مقرر الرسم النظرى ونظرية األلوان للفرقة 

معمارية، كلية الهندسة، جامعة األولى بقسم الهندسة ال

 أسيوط.

Teaching "Visual Drawing and Color Theory" 

course for 1st year Architecture. " – Dept. of 

Arch. Eng. – FOE-AU 

2008/2009 

2007/2008 
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2007/2008 

 
تدريس مقرر "برمجة التطبيقات المعمارية 

دسة بقسم الهن دكتوراةال برنامج -والعمرانية" 

 المعمارية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط

Teaching a Ph.D. course titled "Computer 

Programming for architectural and built 

environment applications" – Dept. of Arch. Eng. 

– FOE-AU 

2007/2008 

 

تدريس مقرر أسس التصميم والرسم المعمارى للفرقة  2006/2007
سم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة األولى بق

 أسيوط.

Participating in teaching a 1st year course titled 

by "Fundamentals of Design and Architectural 

Drafting". " – Dept. of Arch. Eng. – FOE-AU 

2006 / 2007 

 –تدريس مقرر "نظريات وأسس الجمال فى العمارة"  2006/2007

بقسم الهندسة المعمارية، كلية  دكتوراةبرنامج ال
 الهندسة، جامعة أسيوط

Teaching a Ph.D. course titled "Theories and 

fundamentals of Aesthetics in Architecture" " – 

Dept. of Arch. Eng. – FOE-AU 

2006 / 2007 

بقسم تدريس مقرر التصميم المعمارى للفرقة الثالثة  2005/2006

 الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.

Participating in teaching a 3rd year course titled 

by "Architectural Design (4)". " – Dept. of Arch. 

Eng. – FOE-AU 

2005/ 2006 

تدريس مقرر التصميمات التنفيذية للفرقة الرابعة بقسم  2005/2006

 ، كلية الهندسة، جامعة أسيوط. الهندسة المعمارية

Participating in teaching a 4th year course titled 

by "Working Drawing".  – Dept. of Arch. Eng. – 

FOE-AU 

2005/ 2006 

تدريس مقرر "نظريات العمارة الحديثة" تمهيدى   2005/2006

دكتوراة بقسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، 

 وط.جامعة أسي

Teaching a Ph.D. course titled "Theory of 

Modern Architecture"   – Dept. of Arch. Eng. – 

FOE-AU 

2005/ 2006 

المعاونة كمعيد وكمدرس مساعد في أعمال تدريس  2001/  1993
مقررات أسس التصميم، التصميم المعماري، الرسم 

 النظرى ونظرية األلوان، اإلنشاء المعماري، الظل

التصميمات التنفيذية، والتخطيط  والمنظور،

العمراني، واإلسكان، والعديد من مشروعات التخرج 
 بقسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.

Assisting in teaching the following courses: 

Architectural Design –building construction – 

Shades, Shadows and perspective – visual 

drawing and theory of colors – working 

drawing – urban design – town planning – 

housing – graduation projects.   -  Dept. of Arch. 

Eng. – FOE-AU 

1993 / 2001 

  Referee activities 11  أنشطة حتكيم

 طيط بجامعة الملك سعودكلية العمارة والتخ –قسم العمارة وعلوم البناء 
 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 
architecture and planning – KSU – KSA 

 

محكم علمى لمقترحات كتب معمارية بمركز البحوث  2016فبراير 

 –الرياض  –والترجمة بجامعة األمير سلطان 
 السعوية المملكة العربية

Referee for a book authoring proposal in center 

of research and translation – Prince Sultan 

University – Riyadh - Kingdom of Saudi 

Arabia. 

February 2016 

 - 2015ديسمبر 

 2016فبراير   

محكم علمى لمقترحات مشروعات بحثية فى مجال 

 –بجامعة عفت  إلستشاراتوا البحوث لمعهدالعمارة  

 المملكة العربية السعودية –جدة 

Referee for research projects proposals -  

Research and consultancy Institute – Effat 

university – Jeddh - Kingdom of Saudi Arabia. 

December 2015 
– Feb. 2016 

س لطالب محكم علمي في الملتقى العلمي الساد 2015 مارس

 –وطالبات التعليم العالى بالمملكة العربية السعودية 

المملكة   –جدة  – 2015-4-2حتى   30-3-2015

 .العربية السعودية

 Reviewer in the 5th scientific meeting of 

higher education students in KSA 30-3-2015 to 

2-4-2015 - Jeddah – Kingdom of Saudi Arabia. 

March 2015 

محكم علمي في الملتقى العلمي السادس لجامعة الملك  2014 ديسمبر

 .المملكة العربية السعودية –سعود 

 Reviewer in the 6th scientific meeting of  King 

Saud University – Kingdom of Saudi Arabia 
December 2014 

تطبيقية" محكم علمي في "مجلة الهندسة والعلوم ال 2014سبتمبر 

المملكة العربية  –الصادرة عن جامعة المجمعة 
 .السعودية

Reviewer in Journal of Engineering and Applied 

Sciences, Al Magmaa University – Kingdom of 

Saudi Arabia. 

September2014 

محكم علمي في الملتقى العلمي الخامس لطالب  2014 مارس

 –بالمملكة العربية السعودية وطالبات التعليم العالى 

  –الرياض  – 2014-5-2حتى   27-4-2014
 .المملكة العربية السعودية

 Reviewer in the 5th scientific meeting of 

higher education students in KSA -27-4/2014 

to 2-5-2014 - Riyadh – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

March 2014 

مي في الملتقى العلمي الخامس لجامعة الملك محكم عل 2013 ديسمبر

 .المملكة العربية السعودية –سعود 

 Reviewer in the 5th scientific meeting of  King 

Saud University – Kingdom of Saudi Arabia 
December 2013 

محكم علمي في مجلة البحوث الهندسية الصادرة عن  2013
جمهورية مصر  – جامعة أسيوط –كلية الهندسة 

 العربية.

Reviewer in Journal of Engineering Science 

(JES), Assiut University -  Egypt 
2013 

العمارة  -محكم علمي في مجلة جامعة الملك سعود  2013

المملكة  – والعمران الصادرة عن جامعة الملك سعود
 .العربية السعودية

Reviewer in Journal of King Saud University – 

Architecture and planning, King Saud 

University – Kingdom of Saudi Arabia. 

2013 

محكم علمي في المؤتمر المعماري الدولي الثامن  2010

جامعة  –لقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 
قضايا معاصرة"  –أسيوط " العمارة والعمران 

 2010المنعقد في أبريل 

Reviewer in the 8th international architectural 

conferences "Architecture and Built Environment 

– Temporary Issues", dept. Of  architectural Eng., 

Assiut University (April 2010) 

2010 

عضو لجنة تحكيم المهرجان الثقافى واإلعالمى  2009مارس 

قليمية المنعقد فى كلية والعلمى األول للجامعات اإل
 16إلى  15الهندسة جامعة أسيوط فى الفترة من 

 .2009مارس 

Jury member of the first scientific, cultural and 

media meeting of the regional universities, 

which held in Faculty of Engineering Assiut 

University, March 15 - 16, 2009. 

March 2009  
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 Lectures & Seminars 12 وسيمينارات عامةحماضرات 

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –قسم العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

  –محاضرة عامة عن "صياغة وقياس نواتج التعلم"  2016فبراير 

كلية العمارة والتخطيط  -قسم العمارة وعلوم البناء  -
 المملكة العربية السعودية -بجامعة الملك سعود 

Lecture titled by “Wording and Measuring 

Learning Outcomes” – Dept. of Architecture 

and Building Science - College of 

architecture and planning – KSU – KSA 

Feb. 2016 

محاضرة عامة عن "تجربة تطوير مقرر الرسم  2015نوفمبر  19

 -الحر" كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود 

 المملكة العربية السعودية

Lecture about “ Experiment of Developing 

Freehand Drawing Course” - College of 

architecture and planning – KSU – KSA  

19 Nov. 2015 

محاضرة عامة عن "معايير ومعالجات المسكن  2015نوفمبر  1
 -الصحى" جمعية المهندسين المصريين بالرياض 

 المملكة العربية السعودية

Lecture about “ Criteria and treatments for a 

healthy house” -  Society or Egyptian 

Engineers in Riyadh – KSU – KSA  

1 Nov. 2015 

محاضرة عامة عن "معايير المسكن الصحى" كلية  2015مارس 

المملكة  -العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود 
 العربية السعودية

Lecture about “ Criteria for a healthy house” - 

college of architecture and planning – 

KSU – KSA  

March 2015 

متحدث رئيسى فى لقاء بعمادة السنة التحضيرية عن  2013 فبراير

عمادة السنة التحضيرية  –"ملف المقرر ومكوناته" 

 جامعة الملك سعود. –

Key speaker in a meeting organized by 

preparatory year deanship about “ Course file 

and its contents” – King Saud University – 

Kingdom of Saudi Arabia 

Feb. 2013 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة 

 جمهورية مصر العربية

Faculty of Engineering– Assiut University,  

Egypt 

حتى أغسطس  2005يونيو 

2012 

المشاركة فى السيمينارات األسبوعية لقسم الهندسة 

 ط.جامعة أسيو –المعمارية بكلية الهندسة 
Participation in weekly Seminar of   Dept. of 

Arch. Eng.  - FOE-AU 

June 2005 till 
August 2012 

"خطة البحوث العلمية: تقديم محاضرة بعنوان  2009يناير 

ضمن أعمال  المنهجية والمخرجات المستهدفة"

جامعة  –وضع خطة بحوث إستراتيجية لكلية الهندسة 

 –ع تطوير كلية الهندسة أسيوط ضمن أعمال مشرو

 جامعة أسيوط

Presenting a lecture titled: “Scientific 

Research Plan: Methodology and Intended 

Outcome”, seminar for deriving a strategic 

research plan for  FOE-AU, FOED project - 

AU 

Jan. 2008 

وث العلمية: "خطة البحتقديم محاضرة بعنوان  2008ديسمبر 

ضمن سيمينار  المنهجية والمخرجات المستهدفة"
إعداد خطة البحوث العلمية اإلستراتيجية لقسم 

 جامعة أسيوط –الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 

Presenting a lecture titled: “Scientific 

Research Plan: Methodology and Intended 

Outcome”, seminar for deriving a strategic 

research plan for Dept. of Arch. Eng.  - FOE-

AU 

Dec. 2008 

 

 

 Course Design and  Developing 13 تصميم وتطوير مقررات
 

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –قسم العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

 

الحصول على ترشيح من قسم العمارة وعلوم البناء  2014مارس 

إلنتاج مقرر "التصميم الداخلي" إلكترونياً من خالل 

 -بجامعة الملك سعود  –عمادة التعليم اإللكتروني 

 المملكة العربية السعودية.

Get the nomination of the Department of 
Architecture and Building Science to produce 
"Interior Design" course electronically 
through the E-Learning Deanship - King 
Saud University - KSA.

March 2014 

تطوير وتصميم محتوى الكترونى تفاعلى لمقرر الرسم  2013سبتمبر 

بكلية العمارة  العمارة وعلوم البناءبرنامج  في الحر

منحة من مركز من خالل  والتخطيط بجامعة الملك سعود

المملكة  -التميز في التعلم والتعليم بجامعة الملك سعود 

 .العربية السعودية

Developing and designing interactive 
electronic content for “freehand drawing” 
course in Architecture and building science 
program for dept. of  architecture and 
building sciences – college of architecture and 
planning through fund from Center for 
Excellence in Learning and Teaching for – 
King Saud University – KSA 

September 2013 

بقسم العمارة وعلوم "الرسم الحر"  ر إعداد ملف مقر 2014-2013

  -  كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –البناء 

 المملكة العربية السعودية

 

Preparing Course file of “Freehand drawing”  – 

Dept. of  architecture and building sciences 

– college of architecture and planning – 
KSU – KSA. 

2013/2014 

"التصميم الداخلي" بقسم العمارة إعداد ملف مقرر  2013-2012

كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك  –وعلوم البناء 
 المملكة العربية السعودية  - سعود

 

Preparing Course file of “Interior Design”  – 

Dept. of  architecture and building sciences 

– college of architecture and planning – 
KSU – KSA. 

2012/2013 

"الظل والمنظور"  بقسم العمارة إعداد ملف مقرر  2013-2012

كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك  –وعلوم البناء 
 المملكة العربية السعودية  -  سعود

 

Preparing Course file of “Shade and 

Perspective”  – Dept. of  architecture and 

building sciences – college of architecture 

and planning – KSU – KSA. 

2012/2013 

 –المقرر بقسم العمارة وعلوم البناء ملف نموذج إعداد  2013-2012

المملكة   - كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود

 كنموذج للتعميم. – العربية السعودية
 

Preparing Course file Template – Dept. of 

architecture, building sciences – college of 

architecture, and planning – KSU – KSA. 

2012/2013 
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 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية 
 جمهورية مصر العربية

Dept. of Architectural Engineering – Faculty of 
Engineering– Assiut University, Egypt 

ونظرية األلوان للفرقة  النظريمقرر الرسم إعداد ملف  2008-2009
 –كلية الهندسة  –األولى عمارة بقسم الهندسة المعمارية 

 .للتعميم كنموذج أسيوطجامعة 

Preparing Course file of “Visual drawing and 

color theory” course – 1st year course – Dept. of 

Arch. Eng. - FOE-AU as an example. 

2008/2009 

برمجة التطبيقات المعمارية تصميم مقرر " 2007-2008

بقسم الهندسة  دكتوراه تمهيدي -" والعمرانية
 المعمارية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط

Designing " Programming of Architectural and 

built environment Applications"  course – for 

Ph.D. students – Dept. of Arch. Eng. - FOE-AU 

2007/2008 

-" نظريات وأسس الجمال فى العمارةتصميم مقرر " 2006-2007
بقسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة،  دكتوراه تمهيدي

 جامعة أسيوط

Designing "Theories and basics of aesthetics in 

architecture"  course – for Ph.D. students – 

Dept. of Arch. Eng. - FOE-AU 

2006/2007 

  -" حل المشكالت المعمارية والعمرانيةتصميم مقرر " 2006-2007
ماجستير بقسم الهندسة المعمارية، كلية  تمهيدي

 الهندسة، جامعة أسيوط

Designing "Solving architectural and built 

environment problems"  course – for M.Sc. 

students – Dept. of Arch. Eng. - FOE-AU 

2006/2007 

 

 

  Establishing and Developing Bylaws  14 طوير لوائح إعداد وت

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود 
 المملكة العربية السعودية

College of architecture and planning – King Saud 
University – Kingdom of Saudi Arabia 

 
 

 

بكلية الئحة التدريب الصيفى  المشاركة فى تطوير 2016يناير 

 جامعة الملك سعود. - العمارة والتخطيط 

Developing bylaw of "Students Summer Training" 
- college of architecture and planning – KSU – 
KSA 

January 2016 

 

 جامعة أسيوط  -ندسة كلية اله

 جمهورية مصر العربية

 Faculty of Engineering– Assiut University, 

 Egypt 

المشاركة فى أعمال وضع الئحة وحدة الخريجين بكلية  2011فبراير 
 جامعة أسيوط –الهندسة 

Participate in preparing bylaw of “Graduates 

unit” - FOE-AU (established in Jan. 2010). 

February 2011 

المشاركة فى أعمال وضع الئحة وحدة التدريب الطالبى  2011فبراير 

 جامعة أسيوط –بكلية الهندسة 

Participate in preparing bylaw of “Student 

training unit” - FOE-AU (established in Jan. 

2010). 

February 2011 

جامعة  –جودة بكلية الهندسة تطوير الئحة وحدة ضمان ال 2010يناير 

 (.23/2/2010بتاريخ  974أسيوط )مجلس الكلية رقم 

Developing bylaw of "Quality Assurance Unit" 

- FOE-AU (Faculty council no. 974 – 23/2/2010) 

January 2010 

 –المشاركة فى إعداد الئحة مركز المعلومات بكلية الهندسة  2009ديسمبر 

 (.2010ط )تم إنشاء المركز فى يناير جامعة أسيو

Participate in preparing bylaw of “FOE-AU 

Information center (established in Jan. 2010). December 2009 

 – 2008أبريل 

 2009يوليو 

هندسة " لبرنامجوالخطة الدراسية وضع الالئحة التنظيمية 

 سيوط )القرارجامعة أ –بكلية الهندسة  التصميم الداخلى"

 (2009/ 9/  15 بتاريخ  2981 رقم الوزارى

Preparing the bylaw and the academic plan  of 

"Engineering of Interior Design" and the 

program curricula as a new program in FOE-

AU. 

April 2008 – 

July 2009 

ة بكلية الهندسة مقترح الئحة وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئ 2008

 جامعة أسيوط  –

Proposal of "Community service and 

Environmental development Unit)- FOE-AU. 
2008 

 

 Research Projects 15 املشروعات البحثية

عضوو فريوق عمول بالمشوروع البحثوى "منهجيوة التنميووة  2008   :2007 
صووعيد الشوواملة للموودن المتوسووطة والصووغيرة بجنوووب ال

بتمويووووول مووووون أكاديميوووووة البحوووووث العلموووووي  –بمصوووور" 

 مجلوووس بحووووث التشوووييد واإلسوووكان –والتكنولوجيوووا
 جمهورية مصر العربية –والمجتمعات الجديدة 

A member of a research project titled by 

"Methodology of  total development for small 

and Medium sized towns in the Upper Egypt", 

project funded by Academy of Scientific 

Research and Technology – Egypt. 

2007 : 2008 

 

 Research Papers 16 األوراق البحثية

 2016أبريل 

 باللغة العربية

توثيق التراث " خالد صالح سعيد عبد المجيد .1
 –االفتراضي العمراني باستخدام تقنيات الواقع 

ة القطاع الهندسي جلم الفرص والتحديات"
أبريل  –39العدد  – 11المجلد   -لجامعة األزهر

   .مصر –القاهرة  -2016

1. Abdelmagid, Khaled “Documentation of 

architectural heritage using Virtual 

Reality technique - Opportunities and 

Challenges” Journal of engineering 

sector- Al-Azhar university (JAUES)- 
Volume 11 – Number 39 – April 2016,  

Cairo, Egypt 

April 2016 
In Arabic 

2015أغسطس   

اإلنجليزيةباللغة   

حازم عز الدين العطيفى، خالد صالح سعيد عبد  .2
المجيد، عزت عبد المنعم مرغني، طارق أحمد 

استراتيجية تصميم المباني العالية الكفء في "
 ”Energy Procedia“" ليتكاممدخل  –الطاقة 

 السيفير - 2015أغسطس  – 74العدد  

2. Eloteify, Hazem Ezz, Abdelmagid, Khaled, 

Ezzat Morghany, Tarek. Ahmed “Energy-

efficient Tall buildings design strategies: A 

holistic approach” Energy Procedia – 
Issue 74 – Augost 2015,  ELSEVIER. 

August 2015 

In English 
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2015يونيو   
 باللغة العربية

أحمد صالح إبراهيم، خالد صالح سعيد  .3
العالقة المتبادلة بين العوامل  عبدالمجيد "

المؤثرة على تخطيط المدن و االحتياجات 
" مجلة البحوث الهندسية لكلية الهندسة اإلنسانية

جمهورية  - 2015 يونيو ---العدد  بجامعة شبرا
 .مصر العربية

3. Ibrahim, Ahmed S. & Abdelmagid, Khaled 
“the interrelationship between factors 

affecting town planning and the human  

needs” Journal of Engineering Science – 

Faculty of Engineering at Shobra – issue --, 
June , 2015 - Egypt 

June 2015 

In Arabic 

2015أبريل   
اإلنجليزيةباللغة   

 الدين العطيفى، خالد صالح سعيد عبد عز  حازم
المجيد، عزت عبد المنعم مرغني، طارق أحمد 

استراتيجية تصميم المباني العالية الكفء في "
" المؤتمر الدولى تكامليمدخل  –الطاقة 

لتكنولوجيا ومواد الطاقة المتجددة والبيئة 
 -بيروت  – 2015أبريل  20:  17واإلستدامة 

 لبنان

 Eloteify, Hazem Ezz, Abdelmagid, Khaled, 
Ezzat Morghany, Tarek. Ahmed “Energy-

efficient Tall buildings design strategies: A 

holistic approach” International 

Conference on Technologies and Materials 
for Renewable Energy, Environment and 

Sustainability, TMREES15, April 17:20 – 
Beirut –Lebanon. 

April 2015 

In English 

2015أبريل   

 باللغة العربية

حازم عز الدين العطيفى، خالد صالح سعيد عبد  .4
"دليل المجيد، عزت عبد المنعم مرغني، 

تصميمي للمباني العالية الكفء في استهالك 
مؤتمر الهندسة  "الطاقة في المناخ الحار

  –جامعة اإلسراء  –المعمارية الدولي األول 
                                                          األردن          - 2015أبريل  7:8

4. Eloteify, Hazem Ezz and Abdelmagid, 

Khaled and Morghany,Ezzat Abdelmoneem 

“Design Guidance for Energy-efficient 

Tall Buildings in Hot Climates.” 1st 
international architectural engineering 

conference – Al-Esraa university  7:8 April 
2015 – Amman - Jourdan 

April 2015 

In Arabic 

 2013نوفمبر 

 باللغة العربية

سهام محمود نوفل، خالد صالح سعيد عبد  .5
العالقة المجيد، محمد أيمن عبد المجيد ضيف "

المتبادلة بين التصميم الداخلي واالحتياجات 
مجلة " النفسية للطفل في مباني رياض األطفال

جامعة أسيوط،  –كلية الهندسة   - العلوم الهندسية

، أسيوط ، 2013نوفمبر  -  6العدد  41المجلد 
 . جمهورية مصر العربية

5. Nofal, Seham and Abdelmagid, Khaled and 
Daef, Mohamed “Mutual relationship 

between interior design and psychological 

needs of children in kindergarten 

buildings”  in Journal of Engineering 

Science, – Faculty of Eng. – Assiut 
University, vol. 41, issue 6, Sept, 2013,  

Assiut , Egypt. 

November  2013 

In Arabic 

 

 

 2012سبتمبر 

 اإلنجليزيةباللغة 

لبنى أحمد، جونسون بوش ، مجدى رضوان،  .6
خالد عبد المجيد  "وضع مفاهيم للتغيرات 
اإلدراكية لصورة المدينة وتأثيرها على التصميم 

 Commonالمجلة الدولية للصورة،  الحضرى"

Ground Publishing LLC  2،العدد 2مجلد  ،
، كامباين ، الينوى، الواليات المتحدة  2012  سبتمبر

 األمريكية.

6. Ahmed, Lobna and Bush, Jonathon and 

Radwan, Magdy and Abdelmagid, Khaled 
“Conceptualizing the Perceptual Changes 

of City Imaging and their Impact on 

Urban Design” The International Journal 

of the Image,  Common Ground Publishing 

LLC, Volume 2, Issue 2, pp.211-240, 
September 2012 , Champaign, Illinois, USA 

September  2012 

In English 

 

 2012سبتمبر 
 اإلنجليزيةباللغة 

توحيد  جدلية" خالد صالح سعيد عبد المجيد .7

ألوان واجهات المبانى. دراسة حالة مدينة 

كلية   - مجلة العلوم الهندسية  مصر" -أسيوط 

 -  5العدد  40جامعة أسيوط، المجلد  –الهندسة 

 ، أسيوط ، جمهورية مصر العربية2012سبتمبر 

7. Abdelmagid, Khaled “Dilemma of 

unifying building facades colors. Case 

study: “Assiut” city – Egypt” in Journal of 

Engineering Science, – Faculty of Eng. – 

Assiut University, vol. 40, issue 5, Sept, 
2012,  Assiut , Egypt. 

September  2012 

In English 

0 

 2012يونيو 

 زيةاإلنجليباللغة 

توحيد ألوان " خالد صالح سعيد عبد المجيد .8

واجهات المبانى بين الرفض والتأييد. دراسة 
مؤتمر اللون  مصر" -حالة مدينة أسيوط 

تنظيم جماعة اللون  – والضوء فى العمارة

البلغارية وجامعة العمارة والهندسة المدنية 

يونيو  22بلغاريا فى  –والجيوديسيا بصوفيا 
 .2012 –بلغاريا  –صوفيا  – 2012

8. Abdelmagid, Khaled “Unification of 

building facades colors between 

acceptance and refuse. Case study: 

“Assiut” city – Egypt” conference on color 
and light in architecture, hold by Couor 

group Bulgaria and UACG Sofia, 22 June 
2012, Sofia – Bulgaria. 

June  2012 

In English 

 

 2012مايو 

 باللغة العربية

نموذج مبدئى " خالد صالح سعيد عبد المجيد .9

الجهوية الموسعة ندوة " لمنظومة اإلقليم المعرفى

الفرص والتحديات،  –وتحقيق التنمية المستدامة 
المعهد العربى إلنماء المدن بمدينة الجديدة  تنظيم

مايو  24إلى  21الفترة من بالمملكة المغربية فى 

2012. 

9. Abdelmagid, Khaled " A PROTOTYPE 

FOR "KNOWLEDGE REGION" 

MECHANISM" symposium  of Expanded 

Region and achieving sustainable 
development – opportunities and 

challenges – hold by The Arab Urban 

Development Institute, Al-Jadida – 
Morocco, May, 21-24, 2012. 

May 2012 

In Arabic 

 

 2012أكتوبر 
 باللغة العربية

  ًالبحث المشار إليه عاليا بنفس اإلسم  أختيرأيضا
مجلة ربع  –المدينة العربية فى مجلة للنشر 

اكتوبر ونوفمبر وديسمبر ) 156العدد   -سنوية 

، ( تصدر عن منظمة المدن العربية2012
 ة العربية السعودية.الرياض، المملك

 Also, this paper has been selected for 
publishing in the Journal of the Arab City, 

issue no. 156 (Oct., & Nov, Dec.) The Arab 
cities Organization, Riyadh, KSA 

October  2012 

In Arabic 

 

 2012أكتوبر 

 باللغة العربية
  المشار إليه عاليا بنفس  قبول البحثأيضاً تم

جلة القطاع الهندسى اإلسم للنشر فى مجلة م

 – 25العدد  –المجلد السابع   -لجامعة األزهر

  .  مصر –القاهرة  -2012أكتوبر 

 Also, this paper has been published in the 

Journal of engineering sector- Al-Azhar 

university (JAUES)- Volume 7 – Number 25 
– October 2012,  Cairo, Egypt.  

October  2012 

In Arabic 

 

  2010مايو 
 باللغة العربية

 

المدينة التفاعلية " خالد صالح سعيد عبد المجيد .10

كنتاج للتكامل التكنولوجى وعالقتها بمنظومة 

نحو مفهوم شامل  -الحكومة اإللكترونية 

لية الندوة العلمية الدو"، للحكومة اإللكترونية

لمنظمة العواصم والمدن اإلسالمية: تأثير  العاشرة
تقنيات اإلتصاالت والمعلومات على تطوير 

 –نحو الحكومة اإللكترونية  – الخدمات البلدية

 –، الدوحة 2010مايو  20 – 18الجولة الثانية، 

 .2010قطر، 

10. Abdelmagid, Khaled " Interactive City as a 

result to technologies integration, and its 

relationship with the E-Gov. Mechanism – 

Towards a total concept for E-

Government", 10th international scientific  
symposium of "Organization of  Islamic 

Capitals and cities": the effect of ICT upon 
the development of governmental  services: 

towards E-government,2nd round , May 18-

20, 2010, Doha-Qatar, 2010 

May 2010 

In Arabic 

 

  2010أبريل 

 باللغة العربية

نموذج مبدئى "خالد صالح سعيد عبد المجيد .11

المؤتمر "، لمنظومة مدينة تفاعلية مستقبلية

11. Abdelmagid, Khaled, “A Prototype for 

Future “Interactive City” Mechanism” the 

April 2010 

In Arabic 

http://ijx.cgpublisher.com/product/pub.202/prod.80
http://ijx.cgpublisher.com/product/pub.202/prod.92
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المعمارى الدولى الثامن لقسم الهندسة المعمارية:  
 15 – 13قضايا معاصرة،  –العمارة والعمران 

 -جامعة أسيوط  –، كلية الهندسة 2010أبريل 

 .2010العربية،  جمهورية مصر –أسيوط 

8th international architectural conference 
“IACA8”, Egypt, April, 1315, 2010, 

Department of Architectural Engineering - 

Assiut University, Assiut, Egypt, 2010. 

 

 2010 مارس

 باللغة العربية

عبد المنطلب ، خالد صالح سعيد عبد المجيد .12

 صحيةال معاييرالمحمد على، عبير ياسين "

نحو  -والعالقات المتبادلة بينها  المسكن لتصميم

ندوة السكن الصحى "، الصحى أبعاد للمسكن
، الصغيرة والمتوسطةاإلقتصادى .. فى المدن 

الوالية الشمالية  –، دنقال 2010مارس  12 – 10

 .2010جمهورية السودان،  –

 

12. Abdelmagid, Khaled and Ali, 

Abdelmonteleb M. and Yasseen, Abeer 

"Health Criteria for House design and its 

interrelationships – Toward dimensions 

for the healthy house", symposium for  

Healthy, economical and sustainable house 

in small and medium size cities, March 10-
13, 2010, Dongola,North state, Republic of 

Sudan, 2010 

March 2010 

In Arabic 

 2010 يناير

 باللغة العربية

عبد المنطلب ، خالد صالح سعيد عبد المجيد .13

خصائص المسكن محمد على، عبير ياسين "

" مجلة العلوم اوالعالقات المتبادلة بينه الصحى

جامعة أسيوط، المجلد  –كلية الهندسة   - الهندسية

، أسيوط ، جمهورية 2010يناير  -  1العدد  38
 مصر العربية

13. Abdelmagid, Khaled and Ali, 

Abdelmonteleb M. and Yasseen, Abeer 

“Characteristics of the healthy house and 

their interrelationships” Jornal of 

Engineering Science, – Faculty of Eng. – 
Assiut University, vol. 38, issue 1, January, 

2010,  Assiut , Egypt. 

January 2010 

In Arabic 

 2009 ديسمبر

 باللغة العربية

حازم عز الدين العطيفى، عزت عبد المنعم  .14
"نحو يد مرغنى، خالد صالح سعيد عبد المج

مدخل تكاملى لخفض إستهالك الطاقة بناطحات 

"، المؤتمر المعمارى الدولى الخامس: السحاب
إطالالت جديدة: التعبير وما بعد التعبير المعمارى 

، كلية 2009ديسمبر   17-16والعمرانى، 
جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية  -الهندسة 

 .2009مصر العربية، 

14. Eloteify, Hazem Ezz and Morghany,Ezzat 

Abdelmoneem and Abdelmagid, Khaled 
“Toward an integrative approach to 

reduce energy consumption in skyscraper 

buildings”, 5th international scientific 
conference: new glasses: Presentation and 

representation in architecture,  December 
16-17, 2009, Faculty of Engineering, Cairo 

University, Cairo, Egypt, 2009 

December 2009 

In Arabic 

 2008فبراير 

 باللغة العربية

البيئات ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .15

اإلفتراضية ومستقبل الخدمات اإللكترونية: رؤية 

"، الملتقى العلمى الثالث للخدمات إستشرافية

اإللكترونية بالمنطقة الشرقية: مستقبل الخدمات 
فبراير  27 – 26اإللكترونية: الخطوة التالية" 

 .2008كة العربية السعودية، الممل–، الخبر2008

15. Abdelmagid, Khaled "Virtual 

Environments and the future of electronic 

services: a futuristic view", 3rd scientific  

symposium for e-services in he east region: 

the future of e-services: the next step, 

February 26-27, 2008, Khyber, Kingdom of 

Saudi Arabia., 2008 

February 2008 

In Arabic 

 2007يونيو 

 باللغة العربية 

العمارة ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .16

"،  اإلفتراضية كبيئة خدمية إلكترونية مستقبلية

الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم 
والمدن اإلسالمية: تأثير تقنيات اإلتصاالت 

معلومات على تطوير الخدمات البلدية: نحو وال

، 2007يونيو  20 – 18الحكومة اإللكترونية، 

 .2007تركيا،  –أنقرة 

16. Abdelmagid, Khaled "Virtual Architecture 

as a futuristic e-service environment", 9th 
international scientific  symposium of 

"Organization of  Islamic Capitals and 

cities": the effect of ICT upon the 

development of governmental  services: 

towards E-government,   , June 18-20, 
2007, Ankara, Turkey, 2007 

July 2007 

In Arabic 

 2007مايو 
 باللغة العربية 

دور األلوان فى ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .17

نهج ألختيار ألوان المناطق البيئات السكنية: م

: الحى السكنى أكثر 3"، ندوة اإلسكان  السكنية

، الهيئة 2007مايو  23- 20من مجرد مساكن"، 

العليا لتطوير مدينة الرياض، مركز الملك فهد 
 .2007الثقافى بالرياض، السعودية،  

17. Abdelmagid, Khaled "The role of color in 

residential environments: a method for 

selecting colors of residential regions", 
housing 3rd symposium: neighborhood 

more than houses, May 20-23, 2007 ,The 
High commission for the development of 

Arriyadh Riyadh, Kingdom of Saudi 
Arabia., 2007 

 

May 2007 

In Arabic 

 2007مايو 
 نجليزيةباللغة اإل

 

منهج مقترح ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .18

لتحليل والتعامل مع المشكالت المعمارية 

المؤتمر العلمى بمناسبة اليوبيل ، )أ.د.أ.ب(

الخامس والستون لجامعة العمارة والهندسة 

، جامعة 2007مايو  18-17المدنية والمساحة 
العمارة والهندسة المدنية والمساحة، صوفيا، 

 .2007،  ابلغاري

18. Abdelmagid, Khaled, “A Proposed Method 

for Analyzing and Dealing with 

Architectural Problems (ADAP)”, The 
scientific conference in the occasion of  

65th Jubilee of  University of Architecture, 

Civil Engineering and Geodesy – Sofia, 

Bulgaria, May 17-18, 2007  - University of 
Architecture, Civil Engineering and 

Geodesy,  Sofia, Bulgaria, 2007. 

May 2007 

In English 

2005 

 باللغة البلغارية

نظام خبير ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .19

تجريبى ب.س.أ.ف. لحل مشكالت إختيار ألوان 

عدد  ، ال AC-ACPEKTIمجلة ، "واجهات المبانى

 .2005بلغاريا، –، صوفيا 

19. Abdelmagid, Khaled, “Experimental 

Expert System PCAF for solving problems 

of selecting colors for facades”, AC-
ACPEKTI magazine – Sofia, Bulgaria, 

2005.  

2005 

In Bulgarian 

 2005فبراير 

 باللغة اإلنجليزية

برنامج بالحاسب ، "دخالد صالح سعيد عبد المجي .20

، اآللى لحصر المدى اللونى المناسب للواجهات

المؤتمر الدولى األول للجمعية العربية للتصميم 
بمساعدة الحاسب: التصميم اإللكترونى فى 

، جامعة الملك فهد 2005فبراير  24-22العمارة، 

للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية 

 .2005،  السعودية

20. Abdelmagid, Khaled, “A Computer 

Program for Limiting the Suitable Color 

Range for Facades” published in the first 

International ASCAAD conference on “E-
Design in Architecture”, which hold in 22-

24 February 2005 at the King Fahd 

University of Petroleum and Minerals – 
Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia, 2005. 

February 2005 

In English 

2005 
 باللغة البلغارية

إستخدام اللون ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .21

مجلة ، لتحسين الواجهات القائمة"

ARKITEKTURA  بلغاريا، –، العدد  ، صوفيا

2005. 

21. Abdelmagid, Khaled, “Using colors for 

improving the existing facades”, 
ARKITEKTURA magazine, – Sofia, 

Bulgaria, 2005. 

2005 

In Bulgarian 
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2005 
 باللغة البلغارية

تحليل للعوامل ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .22

"، كتاب التى تؤثر فى ألوان واجهات المبانى

البحوث السنوى، جامعة العمارة والهندسة المدنية 

 -صوفيا  – 41/2005لعدد ا –والجيوديسيا 
 2005بلغاريا، 

22. Abdelmagid, Khaled, “Analysis factors 

that influence the appearance of facade 

colors”, The annual book of University of 

Architecture, Civil Engineering and 

Geodesy – Vol. XLI/2005 – Sofia, Bulgaria, 
2005. 

2005 

In Bulgarian 

 2004سبتمير 

 باللغة اإلنجليزية

نحو نظام خبير ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .23

لتقديم بدائل لونية للواجهات )ب.س.أ.ف( كأداة 
("، المؤتمر تصميم بمساعدة الحاسب )كاد

قواعد البيانات  – 2004الدولى األول للمعلوماتية 

الجمعية الدولية لنظم وتطبيقات األنظمة الخبيرة، 

،  2004سبتمبر  IKS ،"1-4رفة  الذكية "المع
 2004، تركيا –شيشما، إزمير 

23. Abdelmagid, Khaled, “Towards an Expert 

System for Presenting Color Alternatives 

for Facades (PCAF) as a Computer-Aided 

Architectural Design (CAAD) Tool” 

published in the first International 

Conference on Informatics ICI-2004 
“Database and Expert Systems 

Applications” in 01-04 September 2004, 
Çesme, Izmir, Turkey, 2004 

September 2004 

In English 

 

 

 

 

 

 

 2004أبريل 

 باللغة لبلغارية

المجسمات ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .24

"، بى ب.س.ماللونية والعمارة: المجسم الحاسو
المؤتمر المعمارى المحلى اللون والضوء 

، جامعة العمارة 2004أبريل  29والعمارة "،

بلغاريا،  -صوفيا  –والهندسة المدنية والجيوديسيا 

2004. 

24. Abdelmagid, Khaled, “Color models and 

architecture – a computer model PCM” 

published in the national conference 
“Color, Light and Architecture”, held in 29 

April 2004 at University of Architecture, 

Civil Engineering and Geodesy - Sofia, 
Bulgaria, 2004 

April 2004  

In Bulgarian 

  2003أبريل 
 باللغة العربية

برنامج جزئى ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .25

لونية لواجهات بالحاسب اآللى لتقديم خطط 

"، المؤتمر المعمارى الدولى الخامس المبانى

 22- 20"العمران والبيئة ... الفكر والتطبيق"، 

، قسم الهندسة المعمارية بكلية 2003أبريل 
 .2003الهندسة بجامعة أسيوط، مصر ، 

25. Abdelmagid, Khaled, “A computer 

program for providing color schemes for 

building facades” the 5th international 
architectural conference “IACA5”, Egypt, 

2003, Department of Architectural 
Engineering - Assiut University, Assiut, 

Egypt, 2003. 

April 2003  

In Arabic 

  2003أبريل 
 باللغة العربية

مجسم لترتيب ، "خالد صالح سعيد عبد المجيد .26

الحاسب مالئم إلحتياجات العمل اللون ب

"، المؤتمر المعمارى الدولى الخامس المعمارى

 22- 20"العمران والبيئة ... الفكر والتطبيق"، 

، قسم الهندسة المعمارية بكلية 2003أبريل 
الهندسة بجامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية، 

2003. 

26. Abdelmagid, Khaled,  “A computer model 

for arranging colors, suitable for 

requirements of the architectural work” 
the international architectural conference 

“IACA5”, Egypt, 2003, Department of 

Architectural Engineering - Assiut 

University, Assiut, Egypt, 2003. 

April 2003  

In Arabic 

 Articles 17 مقاالت

مقال بعنوان " هل نصمم مساكن صحية؟" مجلة   2016  مارس
الصادرة عن الجمعية السعودية لعلوم العمران الديرة 

  2016مارس  –السنة الحادية عشرة  – 44العدد  –

 .المملكة العربية السعودية

An article titled “did we design healthy 

houses?” Al-Derah magazine – the Saudi 

Umran society – issue 44, March 2016 – KSA 

March 2016 

 

 Scientific Supervision 18 اإلشراف العلمي

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –قسم العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

من طالب الماجستير بقسم  2مرشد أكاديمي لعدد   2013  مارس
كلية العمارة والتخطيط  –العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية -بجامعة الملك سعود 

Academic Guide for 2 of Master students at 

dept. of  architecture and building sciences 

– college of architecture and planning – 

KSU – KSA 

March  2013 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية 
 جمهورية مصر العربية

Dept. of Architectural Engineering – Faculty of 
Engineering– Assiut University, Egypt 

  2011  مايو

 وحتى اآلن

 بعنوان: اإلشراف على رسالة دكتوراة

استخدام المحاكاة لتحسين الكفاءة البيئية للمبانى 

 السكنية فى المناطق الحارة.
 طارق محمد فاروقالباحث: م. 

 جامعة أسيوط -قسم الهندسة المعمارية 

Supervising Ph.D. thesis entitled: 

Using simulation for Enhancing 

Environmental Efficiency of Residential 

Buildings in hot arid Regions 
Researcher: Eng. Tarek Mohamed Farouk  

Dept of Arch, Eng. – Assiut University 

May  2011 

 on progress 

  2008سبتمبر 
 2014نوفمبر 

 دكتوراه بعنوان: 
في منظومة تطوير  تضمين المنظور العلوي للمدينة

 ةة لمنطقة مركز المدينصورة البصريال
 )مركز مدينة أسيوط كدراسة حالة( 

 الباحث: م. لبنى محمود مبارك أحمد
 جامعة جنوب الوادى -قسم الهندسة المعمارية 

Ph.D. entitled: 

“The Incorporation of Over-Head Imaging-

Based Approach in the Process of Improving 

the Visual Image of the City Centre” 

(Assiut City Centre as a Case Study) 

Researcher: Eng. Lobna Mahmoud Moubarak  

Dept of Arch, Eng. – South Valley University 

  September  2008 

 November 2014  
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  2012  أبريل
 2016فبراير 

 ماجستير بعنوان:اإلشراف على رسالة 
 مدن المستقبلاإلعتبارات اإلنسانية فى تخطيط 

 أحمد صالح ابراهيمالباحث: م. 
 جامعة أسيوط -قسم الهندسة المعمارية 

Supervising M.Sc. thesis entitled: 

Humanitarian considerations in urban 

planning in future cities. 

Researcher: Eng. Ahmed Salah Ibrahim 

Dept of Arch, Eng. – Assiut University 

April  2012 

 February 2016 

  2011  أبريل

 2015يناير 

 ماجستير بعنوان:اإلشراف على رسالة 

مدخل تصميمى لخفض إستهالك الطاقة بالمبانى 

 العالية

 حازم عز الدين العطيفىالباحث: م. 
 جامعة أسيوط -قسم الهندسة المعمارية 

Supervising M.Sc. thesis entitled: 

A design approach for decreasing energy 

consumption in high-rise buildings. 

Researcher: Eng. Hazem Ezz Eldeen El-Oteify  

Dept of Arch, Eng. – Assiut University 

April  2011 

January 2015 

  2010  يونيو

 2015يناير 

 ماجستير بعنوان:اإلشراف على رسالة 

داخلى لمبانى دراسة عن مؤشرات تأثير التصميم ال

رياض األطفال على درجة اإلرتياح النفسى للطفل 

 سهام محمود حسن نوفلالباحث: م. 

 جامعة أسيوط -قسم الهندسة المعمارية 

Supervising M.Sc. thesis entitled: 

Studying the indicators of the influence of 

kindergarten interior design upon the child 

psychological comfort. 

Researcher: Eng. Seham Mahmoud Nofal  

Dept of Arch, Eng. – Assiut University 

  September  2008 

 January 2015 

    

  2006نوفمبر  

 2010يناير 

 ماجستير بعنوان:اإلشراف على رسالة 

 نحو دليل تصميمى للمسكن الصحى

 الباحث: م. عبير ياسين مصطفى 

 جامعة أسيوط -ة المعمارية قسم الهندس

Supervising M.Sc. thesis entitled: 

Towards A Design Guidance for Healthy   

Home 

Researcher: Eng. Abeer Yaseen Mustafa 

Dept of Arch, Eng. – Assiut University 

November 2006 

January 2010 

    

 Conferences, Forums and workshops 19  وورش عمل وندواتمؤمترات 
 

 جامعة الملك سعود -كلية العمارة والتخطيط  -قسم العمارة وعلوم البناء 
 المملكة العربية السعودية

Dept. of Architecture and building science - college of 
architecture and planning – King Said University – KSA 

 
 

 

    
رشة عمل "ثقافة االختراع واالبتكار وأهميتها في و 2017يناير  1 

تنظيم برنامج الملكية الفكرية وترخيص    الجامعات"

التقنية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع مكتب براءات 

 . لمجلس التعاون لدول الخليج العربية االختراع
 طبيعة المشاركة: مستمع

Workshop on “Invention and Innovation 

Culture and its Importance  in Universities” 

organized by “intellectual property & 

technology licensing program  with the patent 

office of cooperation council for the Arab 

States of the golf. 

Participation type: listener. 

 1 Jan. 2017 

وزارة اإلسكان تنظيم   -سكان العربي الرابعمؤتمر اإل 2016ديسمبر   20-22

 - اإلسكان والتعمير العرب ومجلس وزراء السعودية

المملكة العربية  –الرياض  – 2016 ديسمبر 20-22
 السعودية.

 طبيعة المشاركة: مستمع

The Arab Housing Conference – Organized 

by Ministry of Housing in Saudi Arabia with 

Council of Arab Ministers of Housing and 

Reconstruction, 20-22 Dec. 2016, Riyadh - 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener. 

20-22 Dec. 2016 

تنظيم المركز إعداد أسئلة العمارة"  ورشة عمل" 2016ديسمبر  18-19
الرياض  – 2016ديسمبر  19 – 18 –للقياس  الوطني

 المملكة العربية السعودية. –

 طبيعة المشاركة: مستمع

 A workshop on “Architecture MCQs 

Questions Writing – National Center for 

Assessment - 18-19 Dec. – 2016 – Riyadh - 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener. 

18-19 Dec. 2016  

لملتقى السعودي الرابع لتخطيط وتصميم وتجهيز ا 2016أبريل  7 – 5

الجمعية السعودية لعلوم العمران تنظيم   - المستشفيات

المملكة العربية  –الرياض - 2016أبريل  7 – 5 –

 السعودية.
 طبيعة المشاركة: مستمع

Fourth Saudi Forum for Planning, Design and 

Equipping of Hospitals – Saudi Society of 

Building Science , 5-7 April 2016 , Riyadh - 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener.  

5-7 April 2016 

حتى   2016مارس  31

 2016أبريل  2
تنظيم – منتدى التخطيط الحضري األول بالرياض

بالتعاون مع منظمة  وزارة الشئون البلدية والقروية

المملكة  –الرياض –أبريل  2 –رس ما 31 –الهابيتات 
 العربية السعودية.

 طبيعة المشاركة: مستمع

First SAUDI URBAN FORUM – organized 

by Ministry of Municipals and Rural Affairs     

with UN-Habitat, 31 march 2016 – 2 April 

2016 – Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener. 

21 March 2016 – 
2 April 2016 

عمارة المنازل ذات االستخدام األمثل ورشة عمل " 2013أبريل  19

للطاقة وآلية تكييف هذه التقنيات في المناخ الجاف 
المؤتمر والمعرض الدولى للتعليم العالى  "والحار

 –2013أبريل  18:  16 –بالمملكة العربية السعودية 

 ة العربية السعودية.المملك –الرياض

 طبيعة المشاركة: مستمع

Workshop on “The construction of power 

saving houses and the adaptation of its 

techniques to dry and hot climate” 

international exhibition and conference on 

higher education – 16:18 April 2013 – Riyadh 

– Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener. 

 19 April 2013 

 ورشة عمل "جامعة والية مونتانا: إجراء ونشر األبحاث" 2013أبريل  19
المؤتمر والمعرض الدولى للتعليم العالى بالمملكة 

الرياض  – 2013 أبريل 18:  16 –العربية السعودية 

 المملكة العربية السعودية. –

 مشاركة: مستمعطبيعة ال

Workshop on “Montana state university: 

conducting and publishing research” 

International exhibition and conference on 

higher education – 16:18 April 2013 – Riyadh 

– Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener. 

 19 April 2013 

 6ورشة عمل " رفع المقررات على نظام إدارة التعلم "  2013ل أبري 6

جامعة الملك  -كلية العمارة والتخطيط  -2013أبريل 
 المملكة العربية السعودية.  –الرياض  –سعود 

Workshop on “Uploading courses into 

learning management system” – 6 April 2013 

- science - college of architecture and 

 6 April 2013 
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 – planning – King Said University – Riyadh طبيعة المشاركة: مستمع

Kingdom of Saudi Arabia. 

Participation type: listener. 

لتطوير الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  ورشة عمل 2013فبراير 

ة كلي –للبرنامج الدراسى لقسم العمارة وعلوم البناء 

المملكة العربية  -العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود 
 .السعودية

 طبيعة المشاركة: مستمع

A workshop for developing the 
academic plan of the bachelor stage – 
Dept. of architecture and building 
sciences – college of architecture and 
planning – KSU – KSA. 
Participation type: listener. 

Feb. 2013 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية 
 جمهورية مصر العربية

Dept. of Architectural Engineering – Faculty of 
Engineering– Assiut University, Egypt 

 2012يونيو 22 

 

اللون تنظيم جماعة  – مؤتمر اللون والضوء فى العمارة

البلغارية وجامعة العمارة والهندسة المدنية والجيوديسيا 

 –صوفيا  – 2012يونيو  22بلغاريا فى  –بصوفيا 

 .2012 –بلغاريا 
 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

Conference on color and light in 

architecture, hold by colour group Bulgaria 

and UACG Sofia, 22 June 2012, Sofia – 

Bulgaria. 
 Participation type: have an accepted paper. 

 22 June  2012 

 

 

  2012مايو  21 -24

 

 –الجهويوووة الموسوووعة وتحقيوووق التنميوووة المسوووتدامة نووودوة 

الفورص والتحوديات، التوى ينظمهوا المعهود العربوى إلنموواء 

 21 المدن بمدينة الجديدة بالمملكة المغربية فوى الفتورة مون
 .2012مايو  24إلى 

 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

A symposium of Expanded Region and 

achieving sustainable development – 

opportunities and challenges – will hold by The 

Arab Urban Development Institute, Al-Jadida – 

Morocco, May, 21-24, 2012. 

Participation type: have an accepted paper 

21-24 May 2012 

 

  2012مايو  14
 

كليوة  –ندوة "إدارة المخلفات المنزليوة وإعوادة تصونيعها" 

 . 14/5/2012جامعة أسيوط  –الهندسة 

 مستمعطبيعة المشاركة: 

 A symposium of “Managing hard wastes of 

houses and re-manufacturing it”, May 14, 2012, 

Faculty of Eng. Assiut University, Assiut, 

Egypt.  

Participation type: listener. 

14 May 2012 

 

 2-1ورشووة عموول: كيووف تكتووب مقتوورح مشووروع ل "تمووبس"،  2012فبراير  2 -1

، عقوووودت موووون خووووالل مكتووووب تمووووبس المحلووووى  2012فبرايوووور 

 -فيووووم ال –بمصووور بوحووودة إدارة المشوووروعات بجامعوووة الفيووووم 
 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول مصر

A workshop: How to write TEMPUS proposal, 

1-2 February 2012 ,  hold by National TEMPUS 

Office – Egypt at project management unit, 

Fayoum university, Fayoum, Egypt 

1-2 February 2012 

  2010مايو  18 -20 

 

لمنظمووووة العواصووووم والموووودن  العاشوووورةالعلميووووة الدوليووووة النوووودوة 

اإلسوالمية: توأثير تقنيووات اإلتصواالت والمعلومووات علوى تطوووير 

الجولوووووة  –نحوووووو الحكوموووووة اإللكترونيوووووة  – الخووووودمات البلديوووووة
 .2010قطر،  –، الدوحة 2010مايو  20 – 18الثانية، 

  

10th international scientific  symposium of 

"Organization of  Islamic Capitals and cities": 

the effect of ICT upon the development of 

governmental  services: towards E-

government,2nd round , May 18-20, 2010, 

Doha-Qatar, 2010 

Participation type: have an accepted paper 

18-20 May 2010 

(Soon) 

  2010أبريل 15 –31

 

الموووؤتمر المعموووارى الووودولى الثوووامن لقسوووم الهندسوووة المعماريوووة: 

أبريووووول  15 – 13قضوووووايا معاصووووورة،  –العموووووارة والعموووووران 
جمهوريووة  –أسوويوط  -جامعووة أسوويوط  –، كليووة الهندسووة 2010

 .2010مصر العربية، 

+ عضو اللجنوة  طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

 المنظمة

8th international architectural conference 

“IACA8”, Egypt, April, 13-15, 2010, 

Department of Architectural Engineering - 

Assiut University, Assiut, Egypt, 2010.  

Participation type: have an accepted paper + 

Organizing committee member. 

13-15 April 2010 

 

 2010مارس13–10

 

فووووى الموووودن الصووووغيرة  صووووحى اإلقتصووووادىنوووودوة السووووكن ال

 13 – 10 المعهوووود العربووووى إلنموووواء الموووودن،   والمتوسووووطة،

جمهوريووووووة  –الواليووووووة الشوووووومالية  –، دنقووووووال 2010مووووووارس 

 .2010السودان، 
 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

Symposium for  Healthy, economical and 

sustainable house in small and medium size 

cities, Arab Urban Development Institute,  

March 10-13, 2010, Dongola, North state, 

Republic if Sudan., 2010  

Participation type: have an accepted paper 

10-13 March 2010 

المووووؤتمر المعمووووارى الوووودولى الخووووامس: إطووووالالت جديوووودة:  2009 ديسمبر16-17

  17-16تعبيوووور المعمووووارى والعمرانووووى، التعبيوووور ومووووا بعوووود ال
جامعوووة القووواهرة، القووواهرة،  -، كليوووة الهندسوووة 2009ديسووومبر 

 .2009جمهورية مصر العربية، 

 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

5th international scientific conference: new 

glasses: Presentation and representation in 

architecture,  December 16-17, 2009, Faculty of 

Engineering, Cairo University, Cairo, Egypt, 2009 

Participation type: Participating with an 

accepted research paper 

16-17 Dec. 2009 

العلموووووى السووووونوى األول لمركوووووز تطووووووير التعلووووويم مووووؤتمر ال 

يات الواقووع الجوامعى بجامعووة أسوويوط: "التعلوويم العووالى بووين تحوود

 جامعوووة أسووويوط،  -2009ديسووومبر  13-12ورؤى التطووووير"، 
 .2009جمهورية مصر العربية،  ،أسيوط

 طبيعة المشاركة: مستمع

1st annual scientific conference on: Higher 

education between real challenges and 

development visions, ,  December 12-13, 2009, 

Assiut University, Assiut, Egypt.  

Participation type: listener. 

 

ورشووة عموول تقيوويم المرحلووة األولووى لتطوووير نظووم وتكنولوجيووا  2009 فبراير 16

، مركووز 2009 فبرايوور 16المعلومووات فووى التعلوويم العووالى، 

 -تدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شومس 

 القاهرة، مصر
 جامعة أسيوط أحد ممثلىطبيعة المشاركة: 

Assessment of 1st phase of ICT systems in higher 

education in Egypt, 16 Feb. Cairo, Egypt, 2009 

Participation type: Participating as one of 

Assiut University representatives. 

16 Feb. 2009 

رونية مستقبل الملتقى العلمى الثالث للخدمات اإللكت 2008فبراير  27–26

 27 – 26الخدمات اإللكترونية: الخطوة التالية" 

المملكة العربية السعودية،  –، الخبر 2008فبراير  

2008. 
 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

The 3rd scientific symposium for E-Services 

"Future of E-Services: the next Step", 26-27 

February, Khubbar Kingdom of Saudi Arabia., 

2008  

Participation type: have an accepted paper 

26-27 Feb. 2008 

المووووؤتمر المعمووووارى الوووودولى السووووابع لقسووووم العمووووارة بكليووووة  2007أكتوبر  23-25

المشككككالت  –إسككككان الفقكككراء "جامعوووة أسووويوط  –الهندسوووة 

 مصر –أسيوط  – 2007أكتوبر  25-23 والحلول" 

The 7th International Architectural Conferences 

"Architecture for the Poor – Problems and 

Solutions", dept. of  architectural Eng., Assiut 

23-25 Oct. 2007 
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 University لمشاركة: تنظيم المؤتمر وكمستمعطبيعة ا

Participation type: Participating as a member 

of conference organizing committee and as a 

listener. 

الندوة العلمية الدوليوة التاسوعة لمنظموة العواصوم والمودن  2007يونيو  18-20
تكككأثير تقنيكككات اإلتصكككاالت والمعلومكككات علكككى  " اإلسوووالمية

 " تطككككوير الخككككدمات البلديككككة: نحككككو الحكومككككة اإللكترونيككككة

 تركيا   -أنقرة  –،2007يونيو   20 -18  

 المشاركة: المشاركة ببحث مقبولطبيعة 

9th International Scientific Symposium of 

"Organization of Islamic Capitals and cities": 

The effect of ICT upon the development of 

governmental services: towards E-

government, June 18-20, 2007, Ankara, 
Turkey. 

Participation type: have an accepted paper 

18-20 June 2007 

   2007مايو  20-23
 

 "" الحكى السكككنى أكثكر مككن مجكرد مسككاكن 3نودوة اإلسووكان 
الهيئووة العليووا لتطوووير مدينووة الريوواض، عقوود فووى مركووز 

،  الريووواض، 2007موووايو  23-20الملووك فهووود الثقووافى،  

 المملكة العربية السعودية

 بحث مقبولطبيعة المشاركة: المشاركة ب

The 3rd symposium of housing: Neighborhood 
more than houses, May 20-23, 2007 , King 

Fahd Cultural Center, Riyadh, Kingdom of 
Saudi Arabia., 2007  

Participation type: have an accepted paper 

20-23 May 2007 

 ليوبيككل الخككامس والسككتوناالمووؤتمر العلمووى بمناسووبة  2007مايو   17-18

 18-17لجامعوووة العموووارة والهندسوووة المدنيوووة والمسووواحة 

 صوفيا، بلغاريا. 2007مايو 

 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

The scientific conference in the occasion of the 

65th Jubilee of University of Architecture, 

Civil Engineering and Geodesy. 17-18 May 

2007 – Sofia – Bulgaria 

Participation type: have an accepted paper r 

17-18 May 2007 

" الهندسكككة بكككين الموووؤتمر الهندسوووى األول لشوووباب البووواحثين  2007مايو  8: 7

 –كليوووة الهندسوووة  2007موووايو  8:  7 "النظريكككة والتطبيكككق
 جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية

: سوكرتير عووام الموؤتمر، ومقورر لجنووة طبيعوة المشواركة

 العمارة بالمؤتمر

 

The first engineering conference for young 

researchers: Engineering between theory and 

application, 7-8 May 2007, Faculty of 

engineering – Assiut University, Egypt. 

Participation type: Participating as General 

secretary of the conference and coordinator of 

Architecture Committee. 

7-8 May 2007 

تنظووويم   "التصكككميم اإللكترونككى فكككى العمككارة" مووؤتمر 2005فبراير  22-24

الجمعيوة العربيوة للتصووميم المعموارى بمسواعدة الحاسووب 
جامعووووة الملووووك فهوووود  - 2005فبرايوووور   24-22اآللووووى، 

 معادن، الظهران، المملكة العربية السعودية للبترول وال

 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

E-Design in Architecture, organized by Arab 

Society for Computer Aided Architectural Design 

– held at the King Fahd University of Petroleum 

and Minerals – Dhahran, Kingdom of Saudi 

Arabia (February 2005) 

Participation type: have an accepted paper 

22-24 Feb. 2005 

 -  "قواعد البيانات واتطبيقات األنظمة الخبيرة"مؤتمر  2004سبتمبر  1-4

 IKS ،"1-4الجمعية الدولية لنظم المعرفة  الذكية "

 تركيا. –، شيشما، إزمير  2004سبتمبر 
 مشاركة ببحث مقبولطبيعة المشاركة: ال

Database and Expert Systems  Applications 

ICI-2004 - International Intelligent Knowledge 

Systems Society - The first International 

Conference on Informatics ICI-2004, Çesme, 

Izmir, Turkey. (September 2004) 

Participation type: have an accepted paper 

1-4 Sept. 2004 

م، 2004أبريوول  29  "اللككون والضككوء والعمككارة"مووؤتمر   2004أبريل  29

جامعوووة العموووارة والهندسوووة  -جماعوووة اللوووون ببلغاريوووا  -

 المدنية والمساحة بصوفيا، بلغاريا.

 طبيعة المشاركة: المشاركة ببحث مقبول

Color, Light and Architecture 

Color Group Bulgaria & Faculty of 

Architecture - University of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy - Sofia – Bulgaria, 

(April 2004). 

Participation type: have an accepted paper r 

29 April 2004 

م، 2003ديسووومبر  2 "اللكككون وعلكككم الكككنفس"موووؤتمر   2003ديسمبر  2

إتحواد المعمواريين ببلغاريوا -ببلغاريوانتظيم جماعة اللون 

 بلغاريا. –صوفيا  –
 طبيعة المشاركة: المشاركة كمستمع

A Conference in "Color and psychology" ,  

Color Group Bulgaria & Union of Bulgarian 

Architects - Sofia – Bulgaria, (December 2003). 

Participate as a  listener 

2 Dec. 2003 

الموووؤتمر المعموووارى الووودولى الخوووامس  لقسوووم العموووارة بكليوووة   2003أبريل  20-22

الفكككككر  -  العمككككران والبيئكككة"جامعووووة أسووويوط  –الهندسوووة 

 مصر  –أسيوط  – 2003أبريل  22-20"، والتطبيق
 طبيعة المشاركة: ببحثين مقبولين

Urban and Environment – Theory and Practice 

Department of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering -Assiut University, 

Assiut, Egypt, (April 2003). 

Participation type: have an accepted paper 

20 – 22 April 2003 

العمووووارة بكليووووة  الرابووووع لقسووووم الوووودولي المعموووواريالمووووؤتمر  2000مارس  28-30

والعمكككككران علكككككى العمككككارة  "جامعوووووة أسووووويوط  –الهندسووووة 

 – 2000موووووارس  30-28"،  مشكككككارف األلفيكككككة الثالثكككككة
 مصر  –أسيوط 

 طبيعة المشاركة: تنظيم المؤتمر وكمستمع

Architecture And Urbanization at The Outset 

of The 3rd Millenium 

Department of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering -Assiut University, 

Assiut, Egypt, (March 2000). 

Participation type: member of conference 

organizing committee and as a listener. 

28-30 March 2000 

العمووووارة بكليووووة  ث لقسووووملووووالثا الوووودولي المعموووواريالمووووؤتمر   1997نوفمبر  17-19

 -عمكككارة وتخطكككيط الصكككحراء "جامعوووة أسووويوط  –الهندسوووة 

نووووووفمبر  19-17"  وآفكككككاق المسكككككتقبل تجكككككارب الماضكككككى
 مصر –أسيوط  – 1997

 طبيعة المشاركة: تنظيم المؤتمر وكمستمع

Desert Planning And Architecture- Past 

Experiences And Future Hopes 

Department of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering -Assiut University, 

Assiut, Egypt, (November 1997). 

Participation type: member of conference 

organizing committee and as a listener. 

17-19 Nov. 1997 

العمووووارة بكليووووة  الثوووواني لقسووووم الوووودولي المعموووواريالمووووؤتمر   1995ديسمبر  5-7

الخبككككرات العلميككككة والعمليككككة  "جامعووووة أسوووويوط  –الهندسووووة 

 1995ديسوومبر  7-5 مصككر " للتنميكة العمرانيككة فككى صككعيد

 مصر –أسيوط  –

 طبيعة المشاركة: تنظيم المؤتمر وكمستمع

Applied And Scientific Experiences of Urban 

Development at Upper Egypt 

Department of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering -Assiut University, 

Assiut, Egypt, (December 1995). 

Participation type: Participating as a member 

of conference organizing committee and as a 

listener. 

5-7 Dec. 1995 
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 –العموووارة بكليووووة الهندسووووة  األول لقسووووم المعموووواريالموووؤتمر  1993نوفمبر  22-24
-22" التنميككة العمرانيكة فككى صككعيد مصككر  "جامعوة أسوويوط 

 مصر –أسيوط  – 1993نوفمبر  24

 طبيعة المشاركة: مستمع

The Urban Development in The Sud of Egypt 

Department of Architectural Engineering – 

Faculty of Engineering -Assiut University, 

Assiut, Egypt, (November 1993). 

Participate as a listener. 

22-24 Nov. 1993 

 

 Work papers and Suggestions 20 حاتأوراق عمل ومقرت

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –قسم العمارة وعلوم البناء 

 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 

architecture and planning – KSU – KSA 

   
 

   
 

ت المقررات بقسم العمارة وعلوم مقترح لتطوير ملفا 2013فبراير 

 -كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود  –البناء 

 .المملكة العربية السعودية

A proposal for developing courses files at 
Dept. of architecture and building 
sciences – college of architecture and 
planning – KSU – KSA. 

Feb. 2013 

مقترح لتطوير الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس  2013فبراير 

كلية  –للبرنامج الدراسى لقسم العمارة وعلوم البناء 

المملكة العربية  -العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود 
 .السعودية

A proposal for developing the academic 
plan of the bachelor stage – Dept. of 
architecture and building sciences – 
college of architecture and planning – 
KSU – KSA. 

Feb. 2013 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية 

 جمهورية مصر العربية

Dept. of Architectural Engineering – Faculty of 

Engineering– Assiut University, Egypt 

قسم ورقة عمل بمقترح لإلحتفال باليوبيل الذهبى ل  2010ر أكتوب
جامعة أسيوط فى العام  -كلية الهندسة الهندسة المعمارية ب

2010/2011. 

A proposal for the Celebration of Dept of 

Architecture - FOE-AU golden jubilee 2011. 
October 2010 

 –ألداء األكاديمى بكلية الهندسة مقترح آلية لتقييم وتقويم ا 2009يناير 
 جامعة أسيوط

A proposal for Mechanism of Academic 

Performance Assessment and Evaluation – 

FOE- AU 

Jan. 2009 

 –مقترح الهيكل العام لمركز المعلومات بكلية الهندسة  2009يناير 
  .جامعة أسيوط 

A proposal of main frame and sectors of 

“[FOE-AU-Information Center” – FOE- AU  
Jan. 2009 

  2008نوفمبر 

 

مقترح الهيكل العام لوحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
  .جامعة أسيوط  –بكلية الهندسة 

A proposal of main frame and sectors of 

“Community Service and Environmental 

Development Unit” – FOE- AU  

Nov. 2008 

 

 2008مايو 

 

مقترح برنامج دراسى بأسم "هندسة التصميم الداخلى" 

كأحد األقسام الخاصة بكلية الهندسة بأسيوط )موافقة 

 (2008مجلس الجامعة على المقترح مايو 

A suggested academic program named 

"Engineering of Interior Design" as a 

specialized academic program for FOE-AU 

May 2008 

 

ورقة بمقترح لتطوير نظام القبول للدراسات العليا للقسم  2007
 والكلية.

A paper for developing enrollment system of 

postgraduate students for Dept. of Arch. Eng. 

and FOE-AU. 

2007 

مقترح إضافة مادة "برمجة التطبيقات المعمارية  2007سبتمبر 

لعمرانية"  لطالب الدراسات العليا مرحلة التمهيدى وا

 دكتوراة.

A proposal of adding new course to 

postgraduate bylaw for Ph.D. Students 

entitled: "Programming of Architectural 

and built environment Applications" 

Sept. 2007 

سة المعمارية ورقة عمل مقدمة إلى مجلس قسم الهند 2007
بمقترح لتطوير نظام أداء السيمينار العلمى للبحوث 

 العلمية بقسم الهندسة المعمارية

A proposal for developing the scientific 

seminar of Dept of Arch. Eng.  

2007 

ورقة عمل بمقترح لتطوير نظام إدارة مشروع التخرج  2007
 سة جامعة أسيوط.بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهند

A proposal for developing the current  system 

of graduation project in  Dept of Arch. Eng. 
2007 

ورقة عمل بمقترح لتطوير نظام القبول بقسم الهندسة  2007

 المعمارية بكلية الهندسة جامعة أسيوط.

A proposal for developing students 

enrollment system in  Dept of Arch. Eng. – 

FOE-AU. 

2007 

ورقة عمل بمقترح لإلحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة   2007
 2007/2008أسيوط فى العام 

A proposal for the Celebration  of Assiut 

University  golden jubilee 2007 

2007 

ورقة عمل بمقترح لإلحتفال باليوبيل الذهبى لكلية   2007
 2007/2008جامعة أسيوط فى العام  -سة الهند

A proposal for the Celebration  of FOE-AU 

golden jubilee 2007 
2007 

ورقة عمل مقدمة إلى مجلس إدارة شبكة المعلومات  2007
بالجامعة  بمقترح لتطوير موقع جامعة أسيوط 

 اإللكترونى على شبكة المعلومات )اإلنترنت(.

A proposal for developing the internet website 

of Assiut University. 

2007 

مقترح إضافة مادة "نظريات وأسس الجمال فى العمارة"   2006
 -لطالب الدراسات العليا مرحلة التمهيدى دكتوراة 

 تصميم

A proposal of adding a new course to 

postgraduate bylaw for Ph.D. Students entitled: 

"Theories and basics of architectural aesthetics" 

2006 

مقترح إضافة مادة "حل المشكالت المعمارية  2006
والعمرانية" لطالب الدراسات العليا مرحلة التمهيدى 

 تصميم -ماجستير

A proposal of adding a new course to 

postgraduate bylaw for M.Sc. Students entitled: 

"Solving Architectural and urban problems" 

2006 

ورقة عمل بمقترح إلنشاء معمل للدراسات اللونية  2006
 والضوئية فى العمارة والعمران.

A proposal for establishing Color and Light 

Studies in architecture and built environment 

/CLS/ lab in Dept. of Arch. Eng. – FOE-AU. 

2006 

 A proposal for developing the internet website 2006ورقة عمل بمقترح لتطوير موقع قسم الهندسة المعمارية  2006
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 .of Dept of Arch. Eng – FOE - AU اإللكترونى على شبكة المعلومات )اإلنترنت(.

 Training Courses 21 دورات تدريبية
 
 

 

 سعود كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك

 المملكة العربية السعودية

college of architecture and planning – King Said University – 

KSA 

 

 
 

    

"بحث وتحليل التقنيات ذات الصلة دورة تدريبية في  2017يناير  1 

تنظيم برنامج الملكية الفكرية    ببراءات االختراع"

ن مع وترخيص التقنية بجامعة الملك سعود بالتعاو

مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية. 

Workshop on “Search and Analysis 

technologies relevant to Inventions patent” 

organized by “intellectual property & technology 

licensing program  with the patent office of 

cooperation council for the Arab States of the 

golf. 

Participation type: listener. 

 1 Jan. 2017 

مساعدة الطالب ليصبحوا ندوة عبر اإلنترنت في " 2016نوفمبر  22

 تنظيم عمادة تطوير المهارات -"مفكرين ناقدين فاعلين

 المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود -

A webinar in “Helping Your Students Become 

Effective Critical Thinkers” Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

22 Nov. 2016 

مؤشرات االداء الرئيسية فى " فيدورة تدريبية  2016فبراير  8 -  7

عمادة تطوير  -  "الجامعة والمقارنات المرجعية

المملكة العربية  - جامعة الملك سعود - المهارات

 السعودية

A training course in “KPIs and benchmarking 

in the university” - Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

7 -8 Feb. 2016 

تقييم نواتج التعلم: خريطة نترنت فى "ندوة عبر اإل 2015نوفمبر  11

جامعة الملك  - تنظيم عمادة تطوير المهارات -"المقرر

 المملكة العربية السعودية - سعود

A webinar in “Learning outcomes assessment: 

curriculum mapping” Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

11 Nov. 2015 

أساسيات برنامج أوتوديسك ريفيت  "دورة تدريبية في  2015يونيو  1-2

عمادة تطوير  - "الجزء الثالث -للهندسة المعمارية 
المملكة العربية  - جامعة الملك سعود - المهارات

  السعودية

A training course in “Autodesk Revit 

Architecture 2015 – Part III” - Deanship of 

skills development - King Said University – 

Kingdom of Saudi Arabia. 

 1 -2 June 2015 

أساسيات برنامج أوتوديسك ريفيت  "دورة تدريبية في  2015مايو  25-26

عمادة تطوير  - "الجزء الثانى -للهندسة المعمارية 
 المملكة العربية - جامعة الملك سعود - المهارات

 السعودية

A training course in “Autodesk Revit 

Architecture 2015 – Part II” - Deanship of 

skills development - King Said University – 

Kingdom of Saudi Arabia. 

 25 -26 May 2015 

أساسيات برنامج أوتوديسك ريفيت "دورة تدريبية في  2015مايو  19-20

 عمادة تطوير المهارات - " 2015ية للهندسة المعمار
 المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود -

A training course in “Autodesk Revit 

Architecture 2015 – Part I” Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

 19 -20 May 2015 

"إنشاء وتصحيح الواجبات دورة تدريبية في  2015أبريل  1

- عمادة التعليم اإللكترونى واالختبارات اإللكترونية"

 .المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود

A training course in “Preparing and correcting 

electronic homework and exams” - Deanship 

of e-learning - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

1 April 2015 

تقديم ورقة بحثية وقبولها فى ندوة عبر اإلنترنت فى " 2015يناير  27

جامعة  - تنظيم عمادة تطوير المهارات -"ISIمجالت 

 المملكة العربية السعودية - الملك سعود

A webinar in “Submitting a paper and getting 

it accepted in ISI journal” Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

27 Jan. 2015 

كتابة مقترحات المشروعات والمنح " فيدورة تدريبية  2014 أكتوبر  15 -  14

جامعة الملك  - عمادة تطوير المهارات -  "البحثية

 المملكة العربية السعودية - سعود

A training course in “Research projects and 

grants proposals writing” - Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

14 -15 Oct. 2014 

 - " تصميم وبناء المقرر الدراسي" فيدورة تدريبية  2014 سبتمبر   14
المملكة  - جامعة الملك سعود - عمادة تطوير المهارات

 العربية السعودية

A training course in “Course design and 

construction” - Deanship of skills development 

- King Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

14 Sept. 2014 

" لتصميم Raptivity"برنامج  فيتدريبية دورة  2014ايو م

من "شركة ربط  تللمقرراالمحتوى اإللكتروني 
 - لتنفيذ دورات المحتوى الرقميشبكات السعودية ال

 - جامعة الملك سعود -اإللكترونيعمادة التعليم تنظيم 

 .المملكة العربية السعودية

A training course in “Raptivity” software for 

designing e-courses by “Saudy networks 

connections foe e-content design” - ” - Deanship 

of skills development - King Said University – 

Kingdom of Saudi Arabia. 

May 2014 

من الجمعية  " التصميم التعليمي" فيتدريبية دورة  2014ايو م
عمادة التعليم تنظيم  - لتكنولوجيا التعليم الكورية 

المملكة العربية  - جامعة الملك سعود - اإللكتروني

 .السعودية

A training course in "Instructional design" by 

Korean Society For Educational Technology 

(KSET) - Deanship of e-learning - King Said 

University – Kingdom of Saudi Arabia. 

May 2014 

" لتصميم Lecture Maker" برنامج فيتدريبية دورة  2014ايو م
 Dual" شركةمن  تللمقرراالمحتوى اإللكتروني 

Soft" -  ك جامعة المل -اإللكترونيعمادة التعليم تنظيم

 .المملكة العربية السعودية - سعود

A training course in “Lecture Maker” software 

for designing e-courses by “Dual Soft  Co. 

Ltd.” - ” - Deanship of skills development - 

King Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

May 2014 

في  تدريس االحترافيكفايات ال" فيدورة تدريبية  2014 أبريل   24

جامعة  - عمادة تطوير المهارات - " التعليم العالي

 المملكة العربية السعودية - الملك سعود

A training course in “Professional teaching 

competencies in HE” - Deanship of skills 

development - King Said University – Kingdom 

of Saudi Arabia. 

24 April 2014 

  -“  التعليم القائم على المجموعات" فيدورة تدريبية  2014أبريل  21

المملكة  - جامعة الملك سعود - عمادة تطوير المهارات

A training course in “Team - based Learning” - 

Deanship of skills development - King Said 
21 April 2014 
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 .University – Kingdom of Saudi Arabia العربية السعودية
- " التدريس بطريقة حل المشكالت " فيدورة تدريبية  2014 مارس   16

المملكة  - جامعة الملك سعود - عمادة تطوير المهارات

 العربية السعودية

A training course in “Teaching with problem 

solving” - Deanship of skills development - 

King Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

16 March 2014 

االختبارات اإلحصائية باستخدام " فيدورة تدريبية  2014 مارس   12-13

SPSS  “-  جامعة الملك  - عمادة تطوير المهارات

 المملكة العربية السعودية - سعود

A training course in “Statistical tests using 

SPSS” - Deanship of skills development - King 

Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

12-13 March 2014 

 "النشر العلمي في الدوريات العالمية" فيدورة تدريبية  2014-مارس  4-5 

 - جامعة الملك سعود - عمادة تطوير المهارات  - 

 المملكة العربية السعودية

A training course in “Scientific publishing in 

international periodicals” - Deanship of skills 

development - King Said University – 

Kingdom of Saudi Arabia. 

4-5 March 2014 

أساسيات األحصاء بإستخدام "دورة تدريبية فى  2013مايو  4-5 

SPSS "  -  جامعة الملك  - عمادة تطوير المهارات
 المملكة العربية السعودية - دسعو

A training course in “Basics of statistics using 

SPSS” - Deanship of skills development - King 

Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

4-5 May 2013 

عمادة تطوير   -  " القاعات الذكية"دورة تدريبية فى  2013أبريل   29 
المملكة العربية  - جامعة الملك سعود - المهارات

 السعودية

A training course in “Smart Halls” - Deanship 

of skills development - King Said University 

– Kingdom of Saudi Arabia. 

29 April 2013 

 إنتاج المحتوى الرقمي باستخدام"دورة تدريبية فى  2013أبريل  28 -27

 Course Lap"  -  عمادة تطوير المهارات - 
 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود 

A training course in “Producing digital content 

using Course Lab” - Deanship of skills 

development - King Said University – 

Kingdom of Saudi Arabia. 

27-28 April 2013 

  -“  مهارات قيادة األقسام األكاديمية"دورة تدريبية فى  2013أبريل  22 -21

 -جامعة الملك سعود  - عمادة تطوير المهارات

 المملكة العربية السعودية

A training course in “Leadership skills for the 

academic departments” - Deanship of skills 

development - King Said University – 
Kingdom of Saudi Arabia. 

21-22 April 2013 

 - " البودكاست والجوال التعليمي"دورة تدريبية فى  2013أبريل  17 -16

 -جامعة الملك سعود  - عمادة تطوير المهارات

 المملكة العربية السعودية

A training course in “Podcasts and educational 

mobile phone” - Deanship of skills development 

- King Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

16-17 April 2013 

تطوير  عمادة-"  الفصول االفتراضية" فيدورة تدريبية  2013أبريل  10
المملكة العربية  -جامعة الملك سعود  - المهارات

 السعودية

A training course in “Virtual Classrooms” - 

Deanship of skills development - King Said 

University – Kingdom of Saudi Arabia. 

10 April 2013 

عمادة   -  "برمجيات تبويب المراجع"دورة تدريبية فى  2013أبريل  9 

المملكة  -جامعة الملك سعود  - تطوير المهارات
 العربية السعودية

A training course in “References management 

software” - Deanship of skills development - 

King Said University – Kingdom of Saudi 

Arabia. 

9 April 2013 

 أساسيات نظام إدارة التعلم"دورة تدريبية فى  2013أبريل  2-3

جامعة الملك  - عمادة تطوير المهارات  -"اإللكترونى

 المملكة العربية السعودية -سعود 

A training course in “Electronic Learning 

management system” - Deanship of skills 

development - King Said University – 
Kingdom of Saudi Arabia. 

2-3 April 2013 

 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة 

 جمهورية مصر العربية

Faculty of Engineering– Assiut University,  

Egypt 
 
 

تسويق وتمويل البحوث  اقتصاديات" فيدريبية دورة ت 2006

مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة  - "العلمية
 بجامعة أسيوطالتدريس 

A training course in “Economics of 

Marketing and funding of scientific 

researches” – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

December 2006 

إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها  فيدورة تدريبية  2006

مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة  - دولياً 

 بجامعة أسيوط التدريس

A training course in Writing and publishing 

Scientific Researches – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

November 2006 

 - القرارات وحل المشكالت اتخاذ فيدورة تدريبية  2006

مركز تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة أسيوط

A training course in “Decision making and 

solving problems” – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

July 2006 

مركز  - إدارة الوقت وضغوط العمل فيدورة تدريبية  2006
تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 أسيوط

A training course in “Time management and 

work pressure” – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

July 2006 

مركز تنمية  - تصميم المقررات فيدورة تدريبية  2006

قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 أسيوط

A training course in “Course Syllabus 

design” – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

June 2006 

مركز تنمية  - العلميإدارة البحث  فيدورة تدريبية  2006

قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

 أسيوط

A training course in “Management of 

scientific research” – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

February 2006 

 - الجوانب القانونية بالجامعات فيدورة تدريبية  2005

قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية 

 بجامعة أسيوط

A training course in Law of Universities – 

Faculty and Leadership Development Center  

– Assiut University 

December 2005 

مركز  - الفعال االتصالمهارات  فيدورة تدريبية  2005
بجامعة تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس 

 أسيوط

A training course in Skills of  Effective 

Communication – Faculty and Leadership 

Development Center  – Assiut University 

July 2005 

شهور( ضمن منحة للحصول  6) لغة بلغاريةدورة  2001

 بلغاريا. –بصوفيا  الدكتوراهعلى درجة 

Bulgarian language course (6 month). October 2001: 
April 2001 



 

 January    2017 19    يناير                                                                                                         

 الرسم باستخدام الحاسب اآلليدورة تدريبية في  1996
(AutoCAD) .بمركز خاص بأسيوط 

A training course about “Using AutoCAD as 

an Assisting Tool in Drawing Preparation”. 

1996 

، والتي عقدت بكلية الجامعيإعداد المعلم دورة  1995

 تربية، جامعة أسيوط.ال

A course about “Preparation Of University 

Teacher” at the Faculty of Education, Assiut 

University 

1995 

لغة  –لغات البرمجة بالحاسب دورة تدريبية فى  1988

 من خالل مركز خاص بأسيوط. – البيزك

A training course about “Computer 

Programming Language –"BASIC" Language 

1988 

 Awards, Scholarships and Certificates 22 وشهادات تقدير دراسية جوائز ومنح

 كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود –قسم العمارة وعلوم البناء 
 المملكة العربية السعودية

Dept. of  architecture and building sciences – college of 
architecture and planning – KSU – KSA 

    

جامعة الملك  –شهادة تقدير من كلية العمارة والتخطيط  2017 فبراير 15
أنشطة المملكة العربية السعودية للمشاركة في  –سعود 

 .األندية الطالبية

An acknowledgement certificate from College 
of architecture and planning – KSU – KSA 

for participation in student clubs. 

Feb. 2017 

جامعة الملك  –كلية العمارة والتخطيط من شهادة تقدير  2014نوفمبر 

لجنة  المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال –سعود 
 اختبار القبول للطالب الجدد.

An acknowledgement certificate from College 

of architecture and planning – KSU – KSA 

for participation in student enrollment committee. 

2014 March 

 

جامعة الملك  –شهادة تقدير من كلية العمارة والتخطيط  2014نوفمبر 

أنشطة المملكة العربية السعودية للمشاركة في  –سعود 

 .وحدة النشاط الطالبي

An acknowledgement certificate from College 

of architecture and planning – KSU – KSA 

for participation in student activities unit. 

2014 April 

 

كلية العمارة  –شهادة تقدير من قسم العمارة وعلوم البناء  2012نوفمبر 

المملكة العربية  –جامعة الملك سعود  –والتخطيط 

كاديمي السعودية للمشاركة في أعمال االعتماد األ
التخصصي من هيئة اعتماد البرامج المعمارية األمريكية 

NAAB . 

An acknowledgement certificate from dept. of 

architecture and building sciences – 

college of architecture and planning – KSU 
– KSA for participation in Academic accreditation 

from NAAB. 

2012 November 

 

 جامعة أسيوط  -كلية الهندسة  –قسم الهندسة المعمارية 

 جمهورية مصر العربية

Dept. of Architectural Engineering – Faculty of 

Engineering– Assiut University, Egypt 

شهادة شكر وتقدير من برنامج هندسة التصميم الداخلي  2014أبريل 

وط للجهود المبذولة في إنشاء جامعة أسي –بكلية الهندسة 

 2012وحتى  2008البرنامج وإدارته في الفترة من 

 بمناسبة تخرج الدفعة األولى من طالب البرنامج.

An acknowledgement certificate from 

“Engineering of interior design” program at 

faculty of engineering – Assiut University for 

constructing the program and managing it from 

2008 to 2012. 

2014 April 

 

 2011يوليو 

 
جامعة أسيوط  –شهادة شكر وتقدير من كلية الهندسة 

إلدارة منظومة الجودة وتحقيق االعتماد لكلية الهندسة 

بجامعة أسيوط من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 واالعتماد بمصر.

An acknowledgement certificate from faculty 

of engineering – Assiut University  for 

managing the quality assurance system and 

getting the accreditation for Faculty of 

engineering – Assiut University by the National 

authority for quality assurance and 

accreditation in education - Egypt 

July 2011 

 2010يوليو 

 
جامعة أسيوط  –شهادة شكر وتقدير من كلية الهندسة 

للجهد المبذول في إعداد متطلبات االعتماد من الهيئة 

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بمصر لكلية 

 الهندسة بجامعة أسيوط.

An acknowledgement certificate from faculty 

of engineering – Assiut University  for 

preparing the accreditation requirements of the 

national authority for quality assurance and 

accreditation in education - Egypt 

July 2010 

 2010أبريل 

 
شهادة تقدير للمشاركة فى أعمال تنظيم المؤتمر المعمارى 

 مارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوطلقسم الع الثامنالدولى 

An acknowledgement certificate for active 

assistance in organizing the 8th international 

conference of the arch. Dept. – Assiut University. 

2010 April 

 

شهادة تقدير من إتحاد طالب كلية الهندسة للمشاركة فى  2010مارس 
 2009/2010ة اإلتحاد للعام الجامعى إنجاح أنشط

An acknowledgement certificate for active 

helping in students activities in the faculty of 

Eng. 2009/2010. 

March 2010 

شهادة تقدير من إتحاد طالب كلية الهندسة للمشاركة فى  2009مارس 

 2008/2009إنجاح أنشطة اإلتحاد للعام الجامعى 

An acknowledgement certificate for active 

helping in students activities in the faculty of 

Eng. 2008/2009. 

March 2009 

 2008ديسمبر 

 
شهادة شكر وتقدير من اللجنة القومية لضمان الجودة 

واإلعتماد، وجامعة أسيوط  للجهد المبذول فى مشروع 

 ا لإلعتماد تطوير كلية الهندسة وتأهيله

An acknowledgement Certificate From 

QAAP and AU for active work in Faculty of 

Eng. Developing /FOED/ Project 

December 2008 

 

2008 

 
للمشاركة فى إنجاح شهادة تقدير من جامعة أسيوط 

 2007/2008األنشطة الطالبية للعام الجامعى 

An acknowledgement certificate for active 

helping in students activities in the faculty of 

Eng. 2007/2008. 

2008 

 

2007 

 
شهادة تقدير للمشاركة فى أعمال تنظيم المؤتمر المعمارى 

 الدولى السابع لقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط

An acknowledgement certificate for active 

assistance in organizing the 7th international 

conference of the arch. Dept. – Assiut University. 

2007 

 

شهادات تقدير من كلية الهندسة لتنظيم المؤتمر  4 2007

 - 2007مايو  –الهندسى األول لشباب الباحثين 

 كسكرتير عام للمؤتمر.

Four acknowledgment certificate for 

organizing the 1st young researchers 

conference – FOE - Assiut University 

2007 

شهادة تقدير من إتحاد طالب كلية الهندسة للمشاركة  2 2007
 2006/2007فى إنجاح أنشطة اإلتحاد للعام الجامعى 

Two acknowledgment certificates for active 

helping in students activities in the faculty of 

Eng. 2006/2007.  

2007 

2006 
شهادة تقدير من إتحاد طالب كلية الهندسة للمشاركة فى 

 2005/2006إنجاح أنشطة اإلتحاد للعام الجامعى 

An acknowledgement certificate for active 

helping in students activities in the faculty of 

Eng. 2005/2006. 

2006 

 A scholarship for obtaining Ph.D. from 2001 على درجة الدكتوراة من دولة بلغاريا.منحة للحصول  2001
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Bulgaria. 

2000 
شهادة تقدير للمشاركة فى أعمال تنظيم المؤتمر المعمارى 

 الدولى الرابع لقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.

An acknowledgement certificate for active 

assistance in organizing the 4th international 

conference of the arch. Dept. – Assiut University. 

2000 

1997 
شهادة تقدير للمشاركة فى أعمال تنظيم المؤتمر المعمارى 

 الدولى الثالث لقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.

An acknowledgement certificate for active 

assistance in organizing the 3rd international 

conference of the arch. Dept. – Assiut University. 

1997 

1995 
شهادة تقدير للمشاركة فى أعمال تنظيم المؤتمر المعمارى 

 الدولى الثانى لقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط.

An acknowledgement certificate for active 

assistance in organizing the 2nd international 

conference of the arch. Dept. – Assiut University. 

1995 

1993 
شهادة تقدير من جمعية المهندسين المعماريين المصرية 

 للتفوق العلمى.

An acknowledgement certificate from the 

Egyptian Architects Association for excellent 

scientific skills. 

1993 

1993 
جائزة األستاذ الدكتور عبد المنعم حسن كامل 

 لمشروعات التخرج

Abdelmoneem Hassan Kamel award for 

graduation project. 1993 

1993 
ميدالية وشهادة تقدير من نقابة المهندسين بأسيوط 

 للتفوق العلمى

An acknowledgement certificate  and medal from 

the Engineering Syndicate of Egypt for excellent 

scientific skills. 

1993 

 Applied and consultant Experiences 23 واالستشارية  التطبيقية اخلربات

مديرية الشباب “التصميمات المعمارية والتنفيذية لمبنى  2012

كز من خالل مر -بمدينة البلينا بسوهاج  ”والرياضة

جامعة  –الدراسات واإلستشارات الهندسية بكلية الهندسة 

 أسيوط.

 Architectural design and working drawing of 

“Directorate of youth and sport” Building - 

through "Center of Engineering Studies and 

Consulting" – Faculty of Eng- Assiut 

2012 

2010 - 2012 

 
يووووق العموووول وخبيووووور عمرانووووى فووووى إعوووووداد فر عضووووو

 قريوة  25لعودد   2022حتوى عوام  التفصويليةالمخططات 

 بمركوووز سمسوووطا وببوووا والفشووون بمحافظوووة بنوووى سوووويف 

 بمصر 

Member of the Working Group of  preparation 

of Detailed plans of 25 village in centers: 

Semesta, Beba and El-Fashn – Beny Soeif 

governate -Egypt 

2010 - 2012 

2009 

 
فريووووق العموووول وخبيووووور عمرانووووى فووووى إعوووووداد  عضووووو

قوورى  7لعوودد   2022حتووى عووام  التفصوويليةالمخططووات 

 -بمركوووز القوصوووية المنشووواة الكبووورىبالوحووودة المحليوووة 

 محافظة أسيوط بمصر 

Member of the Working Group of  preparation 

of Detailed plans of seven village in the local 

village unit ""Al-Menshaa Al-Kobraa" – Al-

Qouseya – Assiut -Egypt 

9200  

 

2008 - 2010 

 
اإلشووراف علووى تنفيووذ المرحلووة الثالثووة موون المشووروع القووومى 

وحوودة  60لإلسووكان بمدينووة سوووهاج الجديوودة )مشووروع إنشوواء 

سوووكنية( لحسووواب هيئوووة المجتمعوووات العمرانيوووة الجديووودة ومووون 
ل مركوووووز الدراسووووات واإلستشوووووارات الهندسووووية بكليوووووة خووووال

 جامعة أسيوط وبالمشاركة مع آخرين. –الهندسة 

Supervising – in collaboration with others -   the 

third phase of national project for housing in 

New-Sohag city (60 apartment) – New Urban 

Communities Authority - through "Center of 

Engineering Studies and Consulting" – Faculty of 

Eng- Assiut 

2008 - 2010 

 

وخبيوووور عمرانووووى فووووى إعووووداد  رئككككيس فريككككق العمككككل 2008
 7لعووودد   2022المخططوووات اإلسوووتراتيجية حتوووى عوووام 

 -قووورى بالوحووودة المحليوووة بنووووى قووورة بمركوووز القوصووووية

 محافظة أسيوط بمصر 

Head of a working group for preparation of 

strategic plans of seven village in the local 

village unit ""Bani Qurra" – Al-Qouseya – 

Assiut -Egypt 

2008 

تصووووميم مجموعووووة موووون العمووووارات السووووكنية الخاصووووة  2008
 والفيالت الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة

Designing a set of residential buildings and 

villas in New-Assiut City  

2008 

2007-2008 

 
اإلشوووراف علوووى تنفيوووذ المرحلوووة الثانيوووة مووون المشوووروع 

القومى لإلسكان بمدينة سوهاج الجديدة )مشوروع إنشواء 

وحودة سوكنية( لحسواب هيئوة المجتمعوات العمرانيووة  210
الجديووودة ومووون خوووالل مركوووز الدراسوووات واإلستشوووارات 

جامعووة أسوويوط وبالمشوواركة  –الهندسووية بكليووة الهندسووة 

 مع آخرين.

Supervising – in collaboration with others -   the 

second phase of national project for housing in 

New-Sohag city (210 apartment) – New Urban 

Communities Authority - through "Center of 

Engineering Studies and Consulting" – Faculty of 

Eng- Assiut 

2007 - 2008 

 

2007-2008 

 
اإلشووراف علووى تنفيووذ المرحلووة األولووى موون المشووروع القووومى 

وحوودة  216لإلسووكان بمدينووة سوووهاج الجديوودة )مشووروع إنشوواء 

سوووكنية( لحسووواب هيئوووة المجتمعوووات العمرانيوووة الجديووودة ومووون 

خووووالل مركوووووز الدراسووووات واإلستشوووووارات الهندسووووية بكليوووووة 
 جامعة أسيوط وبالمشاركة مع آخرين. –الهندسة 

Supervising – in collaboration with others -  the 

first phase of national project for housing in 

New-Sohag city (216 apartment) – New Urban 

Communities Authority - through "Center of 

Engineering Studies and Consulting" – Faculty of 

Eng- Assiut 

2007 - 2008 

 

2006 
تصوميم المشووروع اإلبتودائى للمركووز الترفيهوى التجووارى 

 الدولى "شروق" بمدينة أسيوط.

Participating in the primary Design of the 

international Mall ""al-Shorouk" – Assiut - 

Egypt 

2006 

د وخبيوووور عمرانووووى فووووى إعوووودا رئككككيس فريككككق العمككككل 2006
 4لعووودد   2022المخططوووات اإلسوووتراتيجية حتوووى عوووام 

 -قوورى بالوحوودة المحليووة معصوورة ملوووى بمركووز ملوووى

 محافظة المنيا بمصر.  

Head of a working group for  preparation of 

strategic plans of four village in the local village 

unit ""Maasaret Mallawy" – Mallawy – Al-

Minya -Egypt 

2006 

المشوواركة فووي تصووميم وإعووداد الرسووومات المعماريووة لمبنووى  2001

مديرية المرور لمحافظوة المنيوا بمدينوة المنيوا الجديودة موع أ.د. 

عبووود الووورؤف علوووى حسووون، ومووون خوووالل مركوووز الدراسوووات 

 واالستشارات الهندسية بكلية الهندسة، جامعة أسيوط

Participating in designing "Traffic center" of 

Al-Menia governate with prof. Abdelraouf A. 

Hassan through "Center of Engineering Studies 

and Consulting" – Faculty of Eng- Assiut 

2001 

المشوواركة فووي عموول التصووميم المعموواري والرسووومات  1998 -1993

التنفيذيووة لعوودد موون المبووانى العامووة والتعليميووة والصووحية 
بمحافظووات أسوويوط وسوووهاج وقنووا واألقصوور  والسووكنية

وأسوووووان والغردقووووة موووون خووووالل عوووودد موووون المكاتووووب 

 المعمارية اإلستشارية الخاصة.

Participating in designing many types of  public 

and Service buildings in Assiut, Sohag, Qena, 

Luxor, Asswan and Hurgada through some 

private consulting firms in Assiut – Egypt 

. 

1993- 1998 

داخلوي  مشروعات تصوميمتصميم واإلشراف على تنفيذ  2000 -1998
 لعدد من المحال التجارية بأسيوط. وخارجي

Design and supervising some interior design 

and decoration projects in Assiut. 

1998- 2000 
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من الفنادق الخاصوة بالغردقوة  التصميم الخارجى لبعض 1998 -1993
 وأسيوط.

Exterior design of Some hotels in Hurgada.  1993- 1998 

عموول مجموعووة موون المجسوومات والماكيتووات المعماريووة   1996 -1991

ماكيوت( لعودد مون المشوروعات المعماريوة 18)أكثر من 
المختلفووووة موووون خووووالل عوووودد موووون المكاتووووب المعماريووووة 

 اإلستشارية الخاصة. 

Preparing many 3d models for  buildings 

through some private consulting firms in Assiut 

- Egypt 

1991- 1996  

 

 Miscellaneous 24 أنشطة متفرقة

    

المشاركة بالحضور فى مجموعة من المعارض  معارض
 المعمارية داخل مصر وخارجها

Attended many Architectural exhibits in Egypt 

and Bulgaria.  

Exhibits 

تصميم مواقع إليكترونية على شبكة المعلومات الدولية  تصميم إليكترونى

 )اإلنترنت(

Designing some websites. Electronic 

Design 

 Designer of some large scale Ceramic walls. Wall Design تصميم لوحات جدارية من السيراميك بأسيوط جداريات

تصميم مجموعة من أغلفة الكتب والمجالت العلمية  تصميم فنى

 واإلعالنات

Designing of magazine covers, book covers and  

ads. 

Designs 

إعداد وتصميم برامج بالحاسب األلى لمساعدة فى  برمجة حاسب آلى 

 عملية التصميم المعمارى

Developing and designing some computer 

programs and applications. 

Computer 

Programming 

 Making 3D architectural models. Models  عمل مجسمات للمشروعات المعمارية والتخطيطية )ماكيتات( عمل ماكيت
 

 Foundations Memberships 25 مؤسسية عضوية

المملكة  –عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران  2015

 العربية السعودية

Membership of Saudi Umran society – Saudi 

Arabia 

2015 

عضوية الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية  2006

 مصر -والبشرية 

Membership of Human and Technological 

Development Foundation – Egypt 

2006 

عضوية مركز الدراسات واالستشارات الهندسية بكلية  2006
 عة أسيوطالهندسة، جام

Membership of Center of Engineering Studies and 

Consulting – Faculty of Eng- Assiut 

2006 

عضوية الجمعية العربية للتصميم بمساعدة الحاسب  2003
 اآللى 

Membership of  Arab Society for Computer 

Aided Architectural Design  

2003 

 Membership of  Color Group - Bulgaria 2002 بلغاريا -بلغارية عضوية جماعة اللون ال 2002

 .Membership of Egyptian Architects Association عضوية جمعية المعماريين المصرية 1993

– Egypt 

1993 

 Membership of  Engineering Syndicate of Egypt المصرية المهندسين نقابة  عضوية 1993

 

1993 

 

 

 

Associate Prof. of Arch. .

 خالد صالح سعيد عبد اجمليد    
 Khaled Salah  Said Abdelmagid

 


