
    
  الدآتور صالح زآي سعيد

 
   :المؤهالت العلمية

ورك  • ة نيوي ل بوالي ة آورني ارة جامع ستير العم وراه وماج دآت
  .١٩٦٤بالواليات المتحدة االمريكية

  :لجمعيات العلمية بمصرا
  .عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المعماريين  •
  .عضو لجنة العمارة المجلس األعلى للثقافة •
  .عضو لجنة الحضري بأآاديمية البحث العلمي •

  :الجهات العلمية بالخارج
ذ             • اريين من دولي للمعم ممثل مصر وعضو مجلس إدارة االتحاد ال

  ١٩٩٢ حتى ١٩٨٥
ذ       النائب األول لرئي   • اريين من ى  ١٩٩٢س االتحاد الدولي للمعم  حت

١٩٩٩.   
  .رئيس مجموعة العمل عن التراث المعماري في أفريقيا  •

ة في                   ة والمحلي ؤتمرات الدولي د من الم حيث قام باالشتراك في تنظيم العدي
  .١٩٩٩ حتى ١٩٨٢العمارة  والتراث المعماري منذ 

 
  :ممارسة مهنة العمارة

 

 

رميم         التصميم واإلشراف عل   • ي مشروعات مبانى عامة و إدارية وسياحية وسكنية و تعليمية األبحاث والت
  .لعدة بيوت تاريخية بالدرب األحمر

ة                            • اني العام ة في مجال مشروعات المب ة ودولي ة محلي سابقات معماري ى في عدة م الجوائز األول وفاز ب
  .واإلدارية والسياحية وأيضا الترميم والتراث المعماري

ام   أسس وأشرف ع • ة ع وزارة الثقاف ة ب اهرة التاريخي ة لق ات والتنمي ز الدراس ي مرآ ام ٢٠٠٠ل ذي ق  ال
  .بدراسات عن تسجيل وتنمية وتطوير عدة أحياء بالقاهرة التاريخية  

ل               • رن التاسع عشر واوئ ة من الق وت تراثي سع بي قام من خالل المكتب االتحاد اإلستشارى بترميم عدد ت
ل و إشراف من مرآز البحوث األمريكي                 القرن العشرين بمنطقة باب الو     ة بتموي زير بالقاهرة التاريخي

  ٢٠٠٣ /١٩٩٨وإشراف المجلس األعلى للثقافة بمصر 
سيق                    • ايير التن ة إلعداد أسس ومع وزارة الثقاف رئيس لجنة التراث والعمرانى بجهاز التنسيق الحضاري ب

  .ى والمناطق التراثية ودليل التعامل مع المبان.الحضارى للمناطق والمبانى التراثية 
سادس                      ٢٠٠١قام في عام     • القرن ال شيد ب رزاز الم ى ببيت ال اح الغرب رميم الجن ة لت ة العاجل  بعمل المرحل

ى      وث االمريك ز البح ل مرآ راف وتموي ة وباش اهرة التاريخي وزير بالق اب ال شارع ب يالدى ب شر الم ع
  .والمجلس األعلى لألثار بوزارة الثقافة 

اهرة واعداد             توثيق وتسجيل العديد   •  من البيوت التراثية من القرن التاسع عشر واوئل القرن العشرين بالق
باالشتراك مع هيئة التدريس وطلبة الدراسات   القاهرة بالقرن التاسع عشر و     دراسات مؤلفات عن بيوت   

 .١٩٩٦ حتى ١٩٩٠العليا بقسم العمارة بجامعة األزهر منذ 
ك جاردن                 • شمل الزمال اهرة وت رئيس لجنة مراجعةتسجيل التراث المعمارى والعمرانى بمنطقة غرب الق

  .٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٦سيتي وسط البلد والعباسية  والسيدة زينب والخليفة والمعادى وحلوان منذ
  .تحكيم مسابقة مشروع بيت السفير فى جمهورية المانيا االتحادية في بون •
  .فارة مصر بدمشق بسورياتحكيم مسابقة مشروع س •
  .تحكيم مسابقة مشروع سفارة مصر في بانجالديش •
  

  



  :البحوث والكتب المنشورة
  :أوال الكتب 
  -An approach for housing desigen for low income groups in Cairo Egypt ,the 

Catholic University of American press 1964.  
ة العاشر من رمضان           • د البحوث           "تقييم مدين ة الهندسية صدر من معه يس اللجن صالح زآى سعيد رئ

  .١٩٩٣الجنائية اإلجتماعية 
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  :ثانيا البحوث المنشورة
-The education of architect,the conference of the International Union of 
Architects,Cairo,1985 
-The minimum dwelling unit , its growth and from for mass housing Cairo,1983. 
Traditional solution to housing problem in Egypt ,UIA international conference for 
housing problem in Africa,  Arusha, Tanznia,1990. 
-The Mashrabia in old Cairo  ,UIA international Seminar of Mediterranean. 
-Architecture, palma Di Malorca ,1992. 
-"19th The Century Old Cairo Houses" paper presented to the international Congress 
of Architecture .Chicago ,1993. 
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  ١٩٨١ندوة عن تطوير التعليم المعماري المجلس األعلى للثقافة ابريل "تنطيم مهنة العمارة  •
   .١٩٨٣ندوة عن تطوير التعليم المعماري المجلس األعلى للثقافة"تنطيم مهنة العمارة  •

-"Informal housing versus in Cairo  
  .١٩٨٦معية التخطيط في مصر عن اإلسكان العشوائي يناير المؤتمر األول لج •
   .١٩٨٦العمارة السكنية في المدن الجديدة بمصر مؤتمر اتحاد المعماريين الصريين القاهرة  •
الى               • ساعدة األه ا بم اء به ة          "توثيق المباني التراثية وتجارب اإلرتق ة العمراني وازن للبيئ ادة الت ؤتمر إع م

   .١٩٩٨فبراير 
  

  

  
                


