
 المحسن عبد القادر عبد مراد الدكتور/ االستاذ

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة الجامعة رئيس نائب        

 
 1974 مارس 1  الميالد: تاريخ

 العلمية التالمؤه

 1968* بكالوريوس الهندسة المعمارية جامعة القاهرة عام 

 1972* ماجستير العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 

 1978* دكتوراه فى الفلسفة فى العمارة كلية الهندسة جامعة أدنبر عام 

 الوظيفى التدريج

 1979* مدرس بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 

 1988* أستاذ مشارك بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 

 1990* أستاذ العمارة والتحكيم البيئى بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 

 1999* نائب رئيس جامعة عين شمس عام 

 2007* أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 

 واللجان المهام

 2003 -2001*عضو المحكنمة العليا للقيم 

 * عضو لجنة العمارة بالمجلس االعلى للثقافة

 المحلس االعلى للجامعات-* عضو المجلس االعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 * عضو لجنة المعاهد العليا الصناعية بالمجلس االعلى للجامعات

 2003 -2000* عضو مجلس الجامعات الخاصة 

 نة الحفاظ على التراث المعمارى بمحافظة القاهرة* عضو لج

 * عضو اللجنة الفنية العليا للبرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة

 * عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين المعمارين

 جهاز تخطيط الطاقة -* عضو مجموعة عمل العمارة البيومناخية والطاقة

 بناء للمعاقين بالهيئة العامة لبحوث االسكان والبناء* عضو لجنة اعداد الكود لمتطلبات ال

 * عضو لجنة اعداد المعايير التخطيطية والعمرانية للتجمعات الصحرواية بوزارة االسكان

 * عضو جمعية خريجى الجامعات البريطانية

 * عضو مجلس ادارة االتحاد النوعى للبيئة

 بة* عضو مجلس ادارة جمعية االرتقاء بالبيئة العمران

 * مستشار هندسى آلكاديمية أخبار اليوم

 * عضو اللجنة االستشارية لمسابقة المتحف المصرى الكبير

 * رئيس لجنة اعداد المسابقة العالمية لمعبد الكرنك ومحيطة العمرانى بمدينة االقصر

 * عضو مجلس ادارة نادى السيارات والرحالت المصرى

 الخبرة المهنية والمشروعات

ئزة ساحل العاج المشروع فائز بالجا –تب معمارى واالشتراك فى مسابقة تصميم المقر الرئيسى لبنك التنمية االفريقى بأبيدجان * العمل بمك

 1968االولى عام 

 1969* المشاركة فى تأسيس مكتب خاص وتصميم مشروعات معمارية وتخطيط مواقع عام 

 1979* التصميم المعمارى واعداد مستندات التنفيذ لعدد من المشروعات عام 

 تصميم وتنفيذ عدد من مشاريع االسكان  *

 * تنفيذ مبانى كليتى الصيدلة وطب االسنان جامعة عين شمس

 * االشتراك فى العديد من المسابقات المعمارية والتخطيطية والفوز بعدد من الجوائز منها

 الزمالك -ر نادى نقابة المهندسين بأبى الفدامشروع تطوي -

 مدينة الرياض -مشروع التحميل والتنسيق الفنى لميدان القاهرة - 



 أكتوبر 6امتداد المركز الثقافى القومى مدينة  –مشروع واحة الثقافة  -

 هيئة ا|آلبنية التعليمية –مشروع تصميم مدرسة ثانوية باآلقليم الساحلى  -

 تصميم مدينة حدائق الفردوس لضباط االمن العاممشروع تخطيط و -

 العلمى النشاط

 * باحث لعدد من المشاريع منها

 جدة –حركة الهواء فى تجمعات المبانى جامعة الملك عبد العزيز  - 

 المعايير التصميمية لمدارس مرحلة التعليم االساسى باقليم القاهرة الكبرى -

 عليم االساسىالمعايير البيئية لمدارس مرحلة الت -

 تقيم التجارب العمرانية فى ضواحى الفاهرة وأثرها على وسط المدينة -

 لعدد من المشروعات * خبيرالدرسات البيئية 

 والمؤلفات الجوائز

 من نقابة المهندسين 1992*جائز المعلم المعمارى لعام

 2000-* جائز مكرمى اآللفية الثالثة الهيئة الدولية لمشاهير التعليم سكر امنتو

 * ألف العديد من الكتب باللغة العربية واالنجليزية
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