
  تنسيق المواقع والفراغات العمرانيةتخصص 
 

 تخصصات القيد االتصال ت العنوان المؤهل اسم الخبير  م

 موبايل فاكس ارضى

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  تامر محمد نبيل زكى   1
 المعمارية  

ميدان المحكمة  –شةةةةةارا الفات   8
 مصر الجديدة 

المواقع والفراغةةات تنسةةةةةةةيق  01066611000 26439018 26439017
 العمرانية

أ.د. رئةةةةيةةةةس قسةةةةةةةةةةم  أ.د.محمد حسين رفعت 2
نى  مرا ع ل يم ا م لتصةةةةةةةة ا

 جامعة القاهرة 

مدينة  –شةةةةةارا نجيو محفو   31
 نصر القاهرة

تنسةةةةةةةيق المواقع والفراغةةات  22723084 24021765 24021715
 العمرانية

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  مهندس رامى فؤاد الدهان   3
 المعمارية 

قة  26شةةةةةةةةارا  7  1يوليو ، شةةةةةةة
 جيزة -،ميدان لبنان المهندسين 

تنسةةةةةةةيق المواقع والفراغةةات  01222144985 33046954 334424810
 العمرانية ، 

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  م.طارق المرى 4
 ، ماجستير المعمارية

شةةةةارا أبى حربية الدرو االحمر  4
 القاهرة 

تنسةةةةةةةيق المواقع والفراغةةات  01001151050  
 العمرانية

دكتوراه تخطيط اقليمى  د.م طارق عبد العزيز فتحى 5
جةةةةامعةةةةة كةةةةاليفورنيةةةةا  

   امريكا

ش مةةةحةةةى الةةةةديةةةن ابةةةو الةةةعةةةز  122
 المهندسين جيزة

تنسةةةةةةةيق المواقع والفراغةةات  01223105660 37483537 37483537
 العمرانية

دكتوراه تخطيط اقليمى  د.م هشام عبد العزيز فتحى  6
  جةةةةامعةةةةة كةةةةاليفورنيةةةةا

   امريكا

ش مةةةحةةةى الةةةةديةةةن ابةةةو الةةةعةةةز  122
 المهندسين جيزة

تنسةةةةةةةيق المواقع والفراغةةات  01223106609 37602490 37602490
 العمرانية

حمةةةدى محمود سةةةةةةةطوحى  7
 عباس

تنسةةةةةةةيق المواقع والفراغةةات  01001025262 0222633743 0225079611 شارا سيف الدولة برقوق  7 بكالوريوس عمارة هندسة
 العمرانية

أ.د. رئةةةةيةةةةس قسةةةةةةةةةةم  أ.د.محمد حسين رفعت 8
نى  مرا ع ل يم ا م لتصةةةةةةةة ا

 جامعة القاهرة 

مدينة  –شةةةةةارا نجيو محفو   31
 نصر القاهرة

 أثاث الفراغات العامة  22723084 24021765 24021715

م.صةةةةةةةال عبةةد الصةةةةةةةبور  9
 سعفان

بةةكةةةةالةةوريةةوس زراعةةةةة 
 بساتين جامعة القاهرة

 تشجير ونباتات زينة 010001625070 25041788 250557748 

دكتوراة العمران البيئى  أ.د. منى صال  الباشا 10
كلية الهندسةةةةةةةة جامعة 

 االسكندرية 

 هندسة البيئة 01227210306  034814727 

يئةةةةة  د.محمود محمد عيسى 11 ب دكتوراة علوم ال
 جامعة عين شمس 

 هندسة البيئة 0122442324  26397730 

دكتوراة فى عمةةارة بيئيةةة   د.جمال احمد عبد الحميد  12
 هندسة القاهرة  -

 هندسة البيئة 01222875471 33761073 33761073 

 

 

 

 

 
 



 تخصص الهندسة المعمارية
 

 تخصصات القيد االتصال ت العنوان المؤهل اسم الخبير  م

 موبايل فاكس ارضى

بكالوريوس الهندسةةة اسةةتشةةارى  تامر محمد نبيل زكى   1
 المعمارية  

ميدان المحكمة مصةةةةةر  –شةةةةةارا الفات   8
 الجديدة 

 الهندسة المعمارية  01066611000 26439018 26439017

مةةةهةةةنةةةةدس رامةةةى فةةةؤاد  2
 الدهان  

بكالوريوس الهندسةةة اسةةتشةةارى 
 المعمارية 

،ميدان لبنان  1يوليو ، شقة  26شارا  7
 جيزة -المهندسين 

 الهندسة المعمارية  01222144985 33046954 334424810

 الهندسة المعمارية 01001662732 27351924 26072041 المنصور محمد الزمالك  18 استشارى معمارى  عماد فريد ميخائل  3

عشةةةةةةةةةةمةةةةاوى مةةةحةةةمةةةةد  4
 عشماوى

اسةةةةتشةةةةارى بكالوريوس الفنون 
 الجمية قسم عمارة

 الهندسة المعمارية 01000699497 224035547 37200972 أ شارا البلسان المطرية القاهرة  6فيا 

اسةةةةتشةةةةارى بكالوريوس الفنون  م.أحمد ابراهيم عزيز 5
 الجمية قسم عمارة 

 الهندسة المعمارية  0122781475 224035547 24344991 شارا المحروسة  حدائق القبة القاهرة 30

د.م طةةةارق عبةةةد العزيز  6
 فتحى

دكتوراه تخطيط اقليمى جةةةامعةةةة 
   كاليفورنيا  امريكا

ش محى الدين ابو العز المهندسةةةةةين  122
 جيزة

 هندسة معمارية 01223105660 37483537 37483537

د.م هشةةةةةةةةام عبد العزيز  7
 فتحى 

دكتوراه تخطيط اقليمى جةةةامعةةةة 
   كاليفورنيا  امريكا

ش محى الدين ابو العز المهندسةةةةةين  122
 جيزة

 هندسة معمارية 01223106609 37602490 37602490

 -دكتوراة فى عمةةةةارة بيئيةةةةة   د.جمال احمد عبد الحميد  8
 هندسة القاهرة 

 هندسة معمارية 01222875471 33761073 33761073 

دكتوراة فى الهندسةةةةةة المعمارية  د.ناصر فوزى رمضان  9
 جامعة القاهرة

 هندسة معمارية 01001761662  22013370 

هنةةدسةةةةةةةةةة بكةةالوريوس عمةةارة  م. منتصر عبادى محمد   10
 االسمندرية

 هندسة معمارية 01000367774 0111669330 0225170164 دجلة المعادى الجديدة  200أ شارا  6

م.حةةةةمةةةةدى مةةةةحةةةةمةةةةود  11
 سطوحى عباس

 هندسة معمارية 01001025262 0222633743 0225079611 شارا سيف الدولة برقوق  7 بكالوريوس عمارة هندسة

 هندسة معمارية 01062557236 0235859325 0235830945 شارا الهرم  الجيزة  317 عمارة هندسةبكالوريوس  م.خالد احمد السيسى 12

13 
 

بورتن  10 بكالوريوس عمارة هندسة م.سحر محمد الشراكى محمود حسةةةةةةةن فهمى اسةةةةةةة
 االسكندرية 

 هندسة معمارية 01017715777 034293141 034288606

م.ياسمين صبرى محمود  14
 حجازى 

 هندسة معمارية  01224113054 0552304987 0222696678 أ ش الحسن  شيراتون مصر الجديدة  12 دكتوراة فى الهندسة المعمارسة 

د. شةةةةةةريف رؤوف امين  15
 مرجان

دكتوراه في الهندسةةةةةة المعمارية 
 جامعة القاهرة –

)تصةةميم هندسةةم معماريم   0224045578 0222634057 مصر الجديدة –عمارات العبور  12
 معماري(

 

 

 

 

 



 الترميم الفنى تخصص 
 

 تخصصات القيد االتصال ت العنوان المؤهل اسم الخبير  م

 موبايل فاكس ارضى

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  نادر على احمد عبد المجيد    1
 المعمارية  

دقى  –و شةةةارا امين الرافعى 31
 جيزة –

الةةتةةرمةةيةةم الةةفةةنةةى مةةعةةمةةةةاري  01227443343  
 وإنشائي 

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  مهندس رامى فؤاد الدهان   2
 المعمارية 

 1يوليو ، شةةةةةةةقة  26شةةةةةةةارا  7
 جيزة -،ميدان لبنان المهندسين 

 الترميم الفنى 01222144985 33046954 334424810

اسةةتشةةارى بكالوريوس  عشماوى محمد عشماوى 3
الفنون الجميةةةة قسةةةةةةةم 

 عمارة

أ شةةةةارا البلسةةةةان المطرية  6فيا 
 القاهرة 

 الترميم الفنى  01000699497 224035547 37200972

بةكةةةةالةوريةوس الةفةنةون  م.أحمد ابراهيم عزيز 4
 الجمية قسم عمارة 

شةةةةةةارا المحروسةةةةةةة  حدائق  30
 القبة القاهرة

 الترميم الفنى  0122781475 224035547 24344991

الهندسةةةةةةةة بكالوريوس  م.طارق المرى 5
 ، ماجستير المعمارية

شارا أبى حربية الدرو االحمر  4
 القاهرة 

 ترميم فنى 01001151050  

أ.د. عةةةاطف عبةةةد اللطيف  6
 برانية 

دكتوراة ترميم وصةةيانة 
كليةةةة االثةةةار  –االثةةةار 

 جامعة القاهرة

كلية االثار جامعة -قسةةةةةةةم الترميم 
 القاهرة

37206163  01224565138 
01091200835 

 ترميم فنى

بةةةكةةةةالةةةوريةةةوس عةةةمةةةةارة  ىحم. عصام عبد العزيز فت 7
 هندسة القاهرة

ش مةةةحةةةى الةةةةديةةةن ابةةةو الةةةعةةةز  122
 المهندسين جيزة

 ترميم فنى 01223992536  37602490

حمةةدى محمود سةةةةةةةطوحى  8
 عباس

بةةةكةةةةالةةةوريةةةوس عةةةمةةةةارة 
 هندسة

الةةفةةنةةى مةةعةةمةةةةاري الةةتةةرمةةيةةم  01001025262 0222633743 0225079611 شارا سيف الدولة برقوق  7
 وإنشائي

بةةةكةةةةالةةةوريةةةوس عةةةمةةةةارة  خالد احمد السيسى 9
 هندسة

الةةتةةرمةةيةةم الةةفةةنةةى مةةعةةمةةةةاري  01062557236 0235859325 0235830945 شارا الهرم  الجيزة  317
 وإنشائي

م.ياسةةةمين صةةةبرى محمود  10
 حجازى 

دكتوراة فى الهنةةةدسةةةةةةةةةةة 
 المعمارية 

شيراتون مصر  12 أ ش الحسن  
 الجديدة 

 ترميم فنى 01224113054 0552304987 0222696678

دكتوراه في ترميم الماني  د.علي طم عمر عبدالرحمن 11
 التاريخيم

 -التعاون  –شارا فايز سويد  16
 فيصل

 ترميم فني 01022331145  

.د. عةةةةاطف عبةةةةد اللطيف  12
 برانية

دكتوراة ترميم وصةةيانة 
كليةةةة االثةةةار  –االثةةةار 

 جامعة القاهرة

كلية االثار جامعة -قسةةةةةةةم الترميم 
 القاهرة

 ترميم فني 01224565138  37206163

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  نادر على احمد عبد المجيد    13
 المعمارية  

دقى  –و شةةةارا امين الرافعى 31
 جيزة –

، الصةةةةيانة الخارجية للمبانى  01227443343  
 ذات القيمة

بكالوريوس الهندسةةةةةةةة  خالد احمد السيسى 14
 المعمارية  

، الصةةةةيانة الخارجية للمبانى  01062557236 0235859325 0235830945 شارا الهرم  الجيزة  317
 ذات القيمة

م.ياسةةةمين صةةةبرى محمود  15
 حجازى 

دكتوراة فى الهنةةةدسةةةةةةةةةةة 
 المعمارية 

شيراتون مصر  12 أ ش الحسن  
 الجديدة 

الصةةةةةةةيانة الخارجية للمبانى  01224113054 0552304987 0222696678
 ذات القيمة

 



 
 

 هندسة الطرق نقل ومرور تخصص
 

 

 تخصصات القيد االتصال ت المؤهل اسم الخبير  م

 موبايل فاكس ارضى

دكتوراة الهندسة المدنية  د.عماد الدين نبيل بيومى   1
 طرق  جامعة القاهرة

 هندسة الطرق نقل ومرور 01005362601  23582556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 مدنية هندسة تخصص

 تخصصات القيد االتصال ت المؤهل اسم الخبير  م

 موبايل فاكس ارضى

دكتوراه الهندسة المدنية  أ.د.ماهر النمر  1
من جةةةامعةةةة جاسةةةةةةةجو 

   بريطانيا

 هندسة مدنية 01006619611  26223246

عد هال ابو  2 ناصةةةةةةةر سةةةةةةة م. 
 الدهو

هنةةةدسةةةةةةةةةم بكةةةالوريوس 
 مدنية جامعة القاهرة

هندسةةم مدنية )تخصةةع تدعيم  01227859409  
 وترميم المنشات الخرسانيم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 داخلىالتصميم تخصص ال

 تخصصات القيد االتصال ت المؤهل اسم الخبير  م

 موبايل فاكس ارضى

دكتوراة ديكور عمةةةةارة  د.حسن عبد المنعم متولى    1
يلةةةةة  داخليةةةةة فنون جم

 جامعة حلوان 

 داخلىالتصميم ال 01222114048  38361613

 

بكةةالوريوس الهنةةدسةةةةةةةةة  م.سحر محمد الشراكى 2
 المعمارية  

 داخلىالتصميم ال 01017715777 034293141 034288606
 

بكالوريوس عمارة هندسةةةة  م. منتصر عبادى محمد   3
 االسمندرية

 داخلىالتصميم ال 01000367774 0111669330 0225170164
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


