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سابقة الخبرة والمعمومات المهنية
االسم :احمد رفعت احمد
تاريخ الميالد 44 :إبريل 4955م
الجنسية  :مصري
الحالة االجتماعية :متزوج ولديو خمسة أبناء

المغات :العربية واإلنجميزية

المؤهالت العممية:

 -بكالوريوس اليندسة المعمارية  -جامعة القاىرة 4977م.

 دبموم الدراسات العميا في تخطيط المدن  -كمية اليندسة بجامعة القاىرة  -جيد جيدا 4984م. ماجستير تخطيط المدن  -كمية اليندسة جامعة القاىرة  .عنوان رسالة الماجستير  :تنميةوتخطيط الصحراء المصري4985. ،م.

 دكتوراه الفمسفة فى التخطيط االقميمى والعمرانى – كمية التخطيط العمراني واإلقميمي ،جامعة القاىرة.عن جدارة واستحقاق .تحت عنوان " المعرفة العمرانية فى المجتمع المعاصر  -نحو إطار نظرى

لفكر تخطيطى جديد " .عام 4997م.

التخصص ومجاالت المعرفة المهنية:

 التخطيط العمراني واإلقميميي .اسيتراتيجات التنميية العمرانيية عميى المسيتوي اليوطني والمحميي.التصييميم العم ارنييي والبصييري .التصييميم المعميياري .نظييم توريييق المعمومييات العمرانييية رقميييا.

اع ييداد المع يياري الفني يية ،وأعم ييل التص ييميم الفن ييي.التخطيط االس ييتراتيجى وسياس ييات العمييران،
اس ي ي ي ي ي ي ييتراتيجيات تك ي ي ي ي ي ي ييوين ال خص ي ي ي ي ي ي ييية واليوي ي ي ي ي ي ي يية لمم سس ي ي ي ي ي ي ييات وسياس ي ي ي ي ي ي ييات التواص ي ي ي ي ي ي ييل
BRANDING&COMUNICATION STRATEGY

 .التكوين وفكر التكوين

Design & Design Thinking

الوظيفة الحالية:

 -المدير التنفيذي لمجمعية المصرية لمتنمية الحضرية – القاىرة.

 -ورئيس مركز دراسات وبحوث العمران المعاصر  -الجمعية المصرية لمتنمية الحضرية.

الخبرات والوظائف 7791 – 7711م :

 باحث بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاىرة ومعيد ماسات وستساألمريكي4984– 4982 .م.

 باحث م ارك بالييئة العامة لمتخطيط العمراني .جميورية مصر العربية4982 -4981 .م عضو فريق البحث لم روع "تحديد معايير وأولويات االرتقاء الحضري لمدن الجميورية"4984م.

 عضو فريق تخطيط مدينة المنيا الجديدة  -الييئة العامة لمتخطيط العمراني .و ازرة التعميروالدولة لإلسكان واستصالح األراضي 4982م.

 المكتب االست اري لمتخطيط والعمارة .الميندس حسين فيق و ركاه4981 -4987 .م -المكتب االست اري د .سيد محمد التوني  -القاىرة 4984 – 4982م.

 رئيس وحدة التوريق والمعمومات اإلسكانية .و ازرة اإلسكان والبمديات والبيئة .البحرين-4984 .4999م.

 -رئيس وحدة الدراسات والبحوث .و ازرة اإلسكان والزراعة .البحرين4999-2116 .م.

 عضو است ارى في مكتب"مدينة" لالست ارات التسويقية  .المنامة البحرين2116 -2118 .م.Madina: A Design Innovation Consultancy specialized in Brand Development, in Bahrain.

 عضو م ارك في مكتب "تكوين" لالست ارات التخطيطية والعمرانية .المنامة البحرين. .2118 -2141م.

 عضو م ارك في مكتب " "Urban Visionلالست ارات التخطيطية والعمرانية .المنامة البحرين. .2118 -2141م.

 مدير اإلدارة العامة لمدراسات والبحوث ،الجياز القومي لمتنسيق الحضاري .جميورية مصرالعربية 2015 - 2119م .

 عضو است اري في مكتب بيسر لالست ارات اليندسية – مصر 2015 - 2141م. -عضو الجمعية العممية – نقابة الميندسين المصرية 2015 - 2144م.

 -المدير التنفيذي لمجمعية المصرية لمتنمية الحضرية – القاىرة 2119م -حتى اآلن.

 م سس ورئيس مركز دراسات وبحوث العمران المعاصر  -الجمعية المصرية لمتنمية الحضرية2144م -حتى اآلن.

 المحاضر الزائر كمية اليندسة جامعة القاىرة –قسم العمارة – برنامج الدراسات العميا الدكتوراة–تكنولوجبا البناء 2145م.

الجمعيات المهنية:

 عضو في نقابة المين اليندسية  -عبة عمارة .القاىرة.2

 عضو جمعية المخططين المصرية – عبة التخطيط اإلقميمي والعمراني .القاىرة. -عضو الجمعية المصرية لمتنمية الحضرية .القاىرة

 -عضو م سس لجماعة عمران مصر المعاصر( .تحت التأسيس)  .القاىرة

الخبرات المهنية:

 -تصميم فندق  251غرفة باليرم  -مكتب ميندس حسين فيق4978 .م.

 م روع إسكان إداري بالمعادي  -مكتب االست ارات اليندسية ،ميندس جالل فيمي.4979م.

 التصميم واال راف عمى تنفيذ مجموعة من العمارات السكنية ومصنع األدوية ببوالقالدكرور .فرع الم روعات اليندسية  -إدارة األ غال العامة بالقوات المسمحة.

 عضو فريق التخطيط  -م روع تنمية وتطوير مدينة الفيوم ،مركز بحوث التنميةوالتخطيط التكنولوجي بجامعة القاىرة4984-4981 .م.

 عضو فريق التخطيط اإلقميمي ل بو جزيرة سيناء .مركز بحوث لمتنمية والتخطيطالتكنولوجي بجامعة القاىرة4984 .م.

 عضو فريق العمل  -م روع مدينة بدر الجديدة المرحمة األولى  -المكتب العربيلمتصميمات واالست ارات اليندسية4982 .م.

 عضو فريق البحث م روع البنية األساسية لممدن الحضرية لجميورية مصر العربية،م روع م ترك بين مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاىرة ومعيد

ماسات وستس لمتكنولوجيا ( MITبرنامج التخطيط التكنولوجي)4983-4982 .م.

 عضو فريق البحث م روع تحديد معايير وأولويات االرتقاء الحضري لمدن الجميورية،م روع م ترك بين مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاىرة ومعيد

ماسات وستس لمتكنولوجيا (برنامج التخطيط التكنولوجي) والييئة العامة لمتخطيط العمراني.
4983-4982م.

 عضو فريق تخطيط وتصميم منطقة سكنية متكاممة بمرسى مطروح  4442وحدة سكنيةوخدماتيم .جمعية إسكان محدودي الدخل -محافظة مرسى مطروح -مكتب د .سيد

التوني4982 .م.

 عضو فريق البحث بم روع التكنولوجيا المالئمة لمتغذية بالمياه والصرف الصحي لمقرىالمصرية الصغيرة .م روع الترابط بين الجامعات األمريكية  -جامعة القاىرة4983 .م.

 عضو في فريق إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط مدينة المنيا الجديدة  -الييئة العامةلمتخطيط العمراني4983-4982 .م.
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 عضو فريق تخطيط وتصميم م روع إسكان المبعورين العائدين بجامعة القاىرة .مكتبد.سيد التوني4982 .م.

 مسابقة تصميم مجمع سكني ،العمرانية الغربية  -اليرم ركة النصر لإلسكان والتعميروصيانة المباني (الجائزة األولى) .مكتب د.سيد التوني4983 .م.

 مسابقة تصميم وتخطيط حي سكني بمدينة العبور طريق بمبيس الصحراوي  4 -مجاوراتسكنية  37.11نسمة .الييئة العامة لمتخطيط العمراني والوكالة االلمانية لمتعاون ،الجائزة
االولى  -مجموعة الدراسات المتكاممة د.سيد التوني ،د .نسمات عبدالقادر4983 .م.

 مسابقة تصميم قرية سياحية عمى مساحة  45فدان بالدفرسوار االسماعيمية ركةاالسماعيمية لمسياحة مكتب د .سيد التوني4983 .م.

 -اال تراك في إعداد عري الخدمات االست ارية لتخطيط مدينة طا الييئة العامة

لمتخطيط العمراني مجموعة الدراسات المتكاممة د .نسمات عبدالقادر و د .سيد التوني.

4983م.

 اال تراك في إعداد عري الخدمات االست ارية لتخطيط مدينة سوىاج واخميم  ،الييئةالعامة لمتخطيط العمراني ،المجموعة المصرية لمعمارة4983 .م.

األبحاث العممية:

 دراسة تحميمية لمتصميم العمراني والبصري لقطاع من قاىرة العصور الوسطى( ،منطقة تحتالربع -الخيامية -التبانة -باب الوزير -سكة المحجر  -القمعة) .جامعة القاىرة4979 .م.

 -الموسيقى  -السينما  -التصميم العمراني مدخل دراسة مقارنة .جامعة القاىرة4982 .م.

 المستوطنات اإلسرائيمة في فمسطين المحتمة .مجمة جمعية الميندسين البحرينية4985 ،م.- Co- author with Afaf Makarem, Alternative Approaches to the Definition of the
Role of Traditional Settlements in the New World Order. Paper for the
International Symposium, VALUE IN TRADITION: The Utility of Research on
Identity and Sustainability. Tunis, Tunisia 1994.

 ورقةةةمل ،ةةة ل اسةةةتراتٌ ٌملوة ٌةةةمل.ةةةر رم لاةةةرورحل ،را ٌةةةمل ر ةةةم ل ةةةرت رل سةةةتال ت عةةرالالع را ٌةةملال ٌة حل هورٌةةمل ةةرلالعر ٌةةم ل هورٌةةمل ةةرلالعر ٌةةم لوزارة
الدولةةل لجتمعتتةةلع التتراالةةل المدلةةدة لالهٌئةةملالعر ةةمللرت ةةةٌةلالع را ةةً لال ةةرةرحل-لإ رٌ ة ل
 .7771ل
ل

األعمال بوزارة اإلسكان – البحرين 2002 -7791م:
اإلصدارات والكتب

لل .روعلت سٌنلوتةوٌرلأ ٌرءل ٌ ملال ر ملال ٌ م ل4987م ل ال ال حلال ع ررٌمللر نلالت رٌ ٌملفًلال رٌن ل4991ملة4ل ل4998ملة2 الكتربلالتذكرري:لوزارحلاإلسكرنل ل سٌرحلاإل رزلوالعةرء ل4993م ل Architectural Feature of Traditional Cities in Bahrain. 19984

-

كتٌبلإر.ر ي"ل ولوً،ل،ر ًل ارٌرلال وئ لواإلسكرنلوال ٌئمل" ل4999م
كتربلتذكررىل"ل ٌ مل ل ل ٌ ملال ٌعل" ل2114م
كتربل"لال وا ٌنلوالت.رٌعرالال ظ مللإلسكرنلوالع رانل ولملال رٌن"ل ل2114م
ل ،رانلاأل رلملوال عر رح ل2114م
كتٌبل ٌ مل
 ،رانلال رٌنلال عر ر ل ر للو رالال عرض ل ٌوٌورك ل2114م
كتٌبل"ل رذجلالو االالسك ٌمل رل .رو،رالاإلسكر ٌملال رٌ ٌم ل2112م ل
ال .رو،رالاإلسكر ٌم لال رلٌملوال ست رٌم ل2112م لاإلسكرنلفًل25ل،رم لال .رو،رال
اإلسكر ٌملوالع را ٌم ل2112م ل
ال حل سٌرحلاإلسكرنلوالتع ٌرلفًل ركملال رٌن ل2112م ل
الس لال ور ل ال حل سٌرحلاإلسكرنلوالتع ٌرفًل ركملال رٌن ل2112م ل

إصدارات خاصة:

 أ ،ا لاإلةررلالعرملل ف ملوزارحلاإلسكرنل،رىل .كملاإل تر ٌا ل4997مم لاإلسكرنل سٌرحلاإل رزلوالعةرء ل4998م ل
 -إ ،ا لال ر حلالعر ٌمللإلسةوا ملال

أعمال التصميم:
 ت ت -ت

ٌمل.عررلاال تفر ل رلٌو ٌ لالفاًللإلسكرن ل4999م
ٌمل ر رال ،ل نلال عررضلال رٌملوال رر ٌم
ٌملالع ٌ ل نلأغرفملالكتبلوالكتٌ را ل

إعداد وتصميم المعارض:
-

عرضلالتةورلالتررٌ ًللر نلال ٌ ملفًلال رٌن لال رٌن-لٌولٌول4996م
عرضلاال تفر ل ٌوملال ٌ ملالعر ٌم ل عٌملال ه سنلال رٌ ٌم لال رٌن-ل ررسل4994م
عرضلاإل رزاالاله سٌملفًل،ه لاأل ٌرلالرا ل رحلاإلسكرن ل ت فلال رٌنلالوة ً ل
ال رٌن-ل رٌول4999م
عرضلٌوملاإلسكرنلالعر ً لو عرضلاأل ملال ت حللرع رانلوال ٌئملوالت ٌم لوزارحل
اإلسكرن لال رٌن-لاكتو رل4999م
عرضلٌوملال ٌئملالعر ً ل رلتعرونل عل.ئونلال ٌئم لال رٌن-لاكتو رل4999م
عرضل وحلال نلال ٌ حلوال ت عرالالع را ٌملفًلال رنل 24ل رلتعرونل علال رسلالث رفًل
ال رٌةر ً لف قلال رو را لال رٌن-لٌو ٌول2111م
عرضل" ٌ مل ل ل ٌ ملال ٌع" لال رةرحل-لا رٌ ل2114م
عرضل ،رانلال رٌنلال عر ر لال عٌملالعر مللأل ملال ت ح ل ٌوٌورك-لٌو ٌول2114م
ال عرضلال ائم:ل ال حل سٌرحلاإلسكرنلوالتع ٌرل ركملال رٌن لوزارحلاإلسكرنلوالزرا،م ل
ررسل2112م
لل

المذكرات والتقارير الفنية:
-

ت رٌرلتف ٌرًلل ترحل ،ر رلو كو رالاألرٌ.فلالرق ًلل ٌر رالو عرو رالالت ٌمل
اإلسكر ٌملوالع را ٌملفًلال رٌن ل رٌول4997م ل
ذكرحلف ٌمل و لأسسلت ٌٌملالسٌرسرالاإلسكر ٌمل رل رٌن لٌو ٌمل4998م
ذكرحلتف ٌرٌمل تر رالاال تفر ل رلٌو ٌ لالفاًللإلسكرن ل ٌس رل4998م
ت رٌرل و لاإلةررلالعرملل ر ر جلالتعرونلال .تركل ٌنلوزارحلاإلسكرنلوال ر ٌرالوال ٌئمل
و ر ر جلاأل ملال ت حلاإل رئًل رل رٌن لف راٌرل4999م
ذكرحل و لأة ٌمل ر ر جلال ر.راالال ارٌم ل ركزلاأل ملال ت حللر ستوة رالال .رٌم ل
رل س ملل ولملال رٌن لف راٌرل4999م
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 ذكرحلتف ٌرٌمللإلةررلالعرمللر رت رلالعرل ًللإلسكرنلوالت ٌمل رل رٌن ل ررسل4999م ذكرحلف ٌمل .أنلأة ٌملت ًلوإ ،ا لاستراتٌ ٌملوة ٌمل ست رٌمللع رانلال رٌنلفًلال رنل 24لا رٌ ل4999م
 ةملال ظرملال ترحللر عرو رالاإلسكر ٌملوالع را ٌملفًلال رٌن لورقملالع لالف ٌمللوف لولملال رٌنلفًلفعرلٌرالاال ت رعلاألو للفرٌقل ،ل راكزلال عرو رالفًل رسلالتعرونل
ل و لال رٌجلالعر ٌم لاأل ر ملالعر م لالرٌرض ل ررسل2111م ل

الجوائز:
-

رئزحلسعر حلوزٌرلاإلسكرنلوال ر ٌرالوال ٌئم ل"ر

لالعرم"ل4994م

الزيارات الخارجية.

 الواليات المتحدة األمريكية  ،المممكة المتحدة ،اليونان ،يوغسالفيا اإلتحادية ،الجميوريةالتونسية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المممكة العربية السعودية ،المممكة المغربية،
الجميورية العربية السورية ،مممكة البحرين.

E. mail: ahmed.rifaat@ hotmail.com

Mobile: 0169860556 Tel: 35723227 P. O. Box: 13 gizah street gizah-Egypt
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