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 مصر. ،القاهرة ،جامعة بنها ، شبرا-كمية الهندسة –قسم الهندسة المعمارية الوظيفة : أستاذ مساعد، 
 telhinnawy @gmail .com    - telhinnawy @yahoo .com   : بريد الكتروني

 المؤهالت العممية :

 .مصر ،، القاىرةبشبرا ، كمية اليندسةجامعة بنيا . 6991ة المعمارية، الهندس –في الفمسفة  الدكتوراه

 .بنيا، القاىرة، مصر جامعة ، اليندسة بشبرا كمية . 6991، الهندسة المعمارية فيالماجستير 

 . مصر القاىرة،، جامعة بنيا، اليندسة بشبرا كمية . 6996الهندسة المعمارية ،  فيالبكالوريوس 

 الخبـرات العممية :
  حتى األن. –2013ىيئة تطوير المدينة المنورة، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية,  ،معماري مستشار 

  ،2012مدير مشروع مركز المناخة الحضري، شركة مشروع المناخة الحضري لمتنمية القابضة المحدودة، المدينة المنورة  . 

  مشروع تطوير المنطقة المركزية بالمدينة الدعم الفني لمشاركوه، , شركة زىير فايز و ورئيس فريق المراجعة الفنية الرئيسي المعماري
 .2012 –2006, المممكة العربية السعوديةالمدينة المنورة، . المنورة

 لممبانيالبيئة  واالختبارات، مركز الدراسات نائب رئيس   (C- BEST)،  ،2006 –1997، مصرالقاىرة . 

 ، مؤسس ومشاركPAD Group   2005حتى  -2003، القاىرة، مصر المعمارية والتخطيطية، واالستشارات، لمتصميمات. 
  2003، القاىرة، مصر، عادل اسماعيل ()د. المعمارية والتخطيطية " لالستشاراتمعمار" ،أول معماري . 
 مؤسس ومشارك ،ENVIRO-PLAN 2000–1998 ،القاىرة، مصر البيئة والتخطيطية،و  المعمارية لالستشارات . 

 مؤسس ، مالك:EQ-Arch.) )Environmental Quality Architecture ، ،2005 –1996القاىرة، مصر  . 

  1993،  1982، ، القاىرة،  مصرحر معماري . 

 الخبرات األكاديمية :
 نظم المعمومات ة المرتبطة بخدمة المجتمع، مشروع التطوير اليندسي  لمناىج يمدير اعداد وتقديم الخدمات االستثمارية والبحث

 .2005يوليو  ،ENDGEOS D-067-HEEPF -(ENDGEOS) طبقا لمتطمبات المجتمع   GISالمكانية

 حتى األن  – 2005، مصر ،القاىرة ،جامعة بنيا –، قسم اليندسة المعمارية ، كمية اليندسة بشبراأستاذ مساعد 
 2004الواليات المتحدة األمريكية ،  ،فينكس، جامعة أريزونا ، يالبيئ زائر،  مدرسة العمارة والتصميم باحث . 

 2006-2003، مصر،، كمية اليندسة ، جامعة مصر الدوليةة المعمارية، قسم اليندسمنتدب أستاذ مساعد . 

 1998-1997مصر، ،انالعاشر من رمض -لميندسة العالي، المعيد قسم العمارة منتدب، مدرس . 

 ،2005 -1996، ، القاىرة مصر بنياة اليندسة بشبرا، جامعة كمي مدرس بقسم اليندسة المعمارية . 

 1995-1994الواليات المتحدة األمريكية ،  ،، جامعة أريزونا ، فينكسي، العمارة والتصميم البيئزائر باحث . 

 1994الواليات المتحدة االمريكية  ،، رالىزائر، مدرسة العمارة، جامعة تورث كارولينا باحث . 

  1990 –1983، القاىرة، مصر، فرع بنيا-، جامعة الزقازيق، كمية اليندسة بشبرامساعد، قسم اليندسة المعماريةمعيد ومدرس. 

 المنشورات / الخبرات البحثية :
تحميل األداء الحرارى لمغالف الخارجي لممباني باستخدام ، المباني فيمجاالت ترشيد الطاقة  فينشر العديد من األوراق البحثية العممية 

المباني، عموم البيئة  فيالتصوير باألشعة تحت الحمراء، تصميم كاسرات الشمس، المحاكاة باستخدام الكمبيوتر لتحميل االحمال الحرارية 
 المباني. في
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 الجوائز / التقدير
 6 المصرية لعمل أبحاث بالواليات المتحدة األمريكية لمدة  العمميأكاديمية البحث  -لة األمريكية لمتنمية لشباب العمماءمنحة الوكا 

 . 2004، شيور
  1998محافظة السويس ، جميورية مصر العربية  ،مدينة السويس -سابقة مشروع أسكان أقتصادىمجائزة ثالثة . 

  1996 .من كمية اليندسة وعموم الكمبيوتر، مركز أبحاث المباني، جامعة كونكورديا، مونتريال، كندامنحة الدراسات العميا واألبحاث . 

 من الوكالة األمريكية لمتنمية منحة السالم ،(USAID)  الواليات المتحدة امينلمدة ع الدكتوراه لمدراسة وجمع المادة العممية لدرجة ،
 .1995-1994، االمريكية

 اسات المتخصصة :ورش العمل  / الدر 

  :المبانى، تحميل الطاقة فى المبانى، التدفئة بالطرق السالبة فى توفير الطاقة فىعدد من الدورات العممية المتخصصة فى مجال 

الزجاج ، المباني فيالكمبيوتر لتحميل االحمال الحرارية  باستخدامكاة االمح، لممبانيوالعزل الحرارى ، المباني فيالمبانى ، عموم البيئة 
 .لواليات المتحدة االمريكية ومصر والمممكة العربية السعوديةا ،جامعة أريزونا، في واجيات المباني وترشيد الطاقة

  ر:لكمبيوتبافي المباني يل الطاقة مالمحاكاة لتح
بأستخدام  المبانى الطاقة فىفي تحميل بأستخدام الكمبيوتر : المحاكاة  Visual Basicfor Applicationsبأستخدام برنامج  : البرمجة
  DOE 2.2E, Energy 10 V1.5, Solar 5, Energy: برامج

 Solar Envelope Developer"”:  برنامج كمبيوتر تم أبتكاره لتنظم شكل الغالف الخارجى لممبنى فى التجمعات العمرانيةة
 .2005، يدةدن العمرانية الجدالم فيراسة نظم وتشريعات البناء الجديدة فى أطار اعادة د

 Shading Device Calculator"”  يةةتم  الشمسةةية فةةي المبةةانى والبرنةةامج نةةامج كمبيةةوتر لتصةةميم وحسةةاب المظةةالتبر
 .2004، موقع عمى الكرة األرضية ألىخالل متوسطات درجات الحرارة وخط العرض استخدامة من 

  1996أي موقع عمى الكرة األرضية ،  فيالمباني برنامج كمبيوتر لتحميل وتقييم األشعاع الشمس الساقط عمى األسطح . 

 أهم اإلنجازات:
  وتقييم تطبيق لدراسة التصميمات بمراحميا المختمفة ومتابعة التنفيذ في جميع التخصصات اليندسية قيادة فريق عمل من الميندسين

 المنورة.ندق في المنطقة المركزية بالمدينة ف 100ألكثر من لمبناء  ةالموائح التنظيمي
 ألحياء المنطقة المركزية بالمدينة المنورة. المبانيالمرجعية لتصميم وتنفيذ  دليل البناء واالشتراطات تطوير وتحديث 
  وضع االشتراطات المرجعية والدراسات التحميمية ودراسة وتحميل المشروعات المقدمة لممسابقة الدولية لمشروع واحة القران بالمدينة

 مميون ريال سعودي. 800بتكمفة تقديرية  2م 45000عمى مساحة بنائية المنورة 
  20000بمساحة بنائية ة محتوى العروض لمسابقة مركز الترحيب بالمدينة المنورة االشتراطات المرجعية ودراسكراسة شروط وضع 

 مميون ريال سعودي. 200بتكمفة تقديرية و  2م
  2م 150000ومساحة بنائية أجمالية تقارب  2م 7800اإلبراىيمية الفندقي التجاري عمى مساحة تزيد عمى أبراج مشروع تصميم 

 عودي بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة.مميون ريال س 750بتكمفة تقديرية 
  مميون  312 وتكمفة تقديرية 2م 78000إجمالية بمساحة بنائية   بالمدينة المنورة "السقاف"وقف مجمع سكنى تجارى مشروع تصميم

 .سعوديريال 
  جمعية أحمد مميون جنيو مصري.  40وبتكمفة تصل إلى  2م 8100بمساحة إجمالية   تصميم مركز طبى خيري لألورام والحروق،

 عرابي، القاىرة. 

 دارية ، مباني سكنية البحر األحمر، مدارس بتعميم أساس أزىري، مجمعات تجاريةساحل الشمالي و  بالساحل قرى سياحية تصميم وا 
عمل و  أكتوبر6مدينة و القطامية  فيالت سكنية بمناطقو  الجولفمدينة ميراج لمالعب ، قصور وفيالت سكنية متعددة األدوار

 .المحالت التجاريةالفيالت السكنية و التصميمات الداخمية لعدد من 


