هيروت وات
مانشيستر

أدنبره المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

1979
1977

جامعة القاهرة

جمهورية مصر العربية

1973

هندسة إنشائية وضبط جودة
الخواص ومقاومة المواد

2013/40 /20

حتى األن

2011/7/27
2011/2/23
2008/2/1
2006/2/13
2004/7/13
2002/4/1
1990
1985
1981
1980
1979
1976
1973

2017/7/31
2011/7/25
2011/2/22
2008/2/1
2005/12/29
2004/7/12
حتى األن
1989
1985
1981
1980
1979
1976

2017/8 /1
2016

رئيس مجلس األمناء ورئيس المكتب التنفيذى
لمؤسسة  57357مؤسسة مستشفى سرطان األطفال
مستشار الجامعة األمريكية
وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا
مستشار الجامعة األمريكية
رئيس المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء
وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى
رئيس جامعة حلوان
أستاذ الهندسة اإلنشائية (مقاوم وخواص المواد)
أستاذ مساعد
مدرس
باحث بقسم المنشآت الخرسانية
مهندس تصميم
باحث وطالب دراسات عليا
مساعد باحث بقسم مقاومة وخواص المواد

مؤسسة 57357
الجامعة األمريكية بالقاهرة
وزارة التعليم العالى بالقاهرة
الجامعة األمريكية
المركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء
وزارة التعليم العالى
جامعة حلوان
كلية هندسة المطرية – جامعة حلوان
كلية هندسة المطرية – جامعة حلوان
كلية هندسة المطرية – جامعة حلوان
معهد بحوث البناء – القاهرة
شركة سير ويليم هالكرو وشركاه لندن
جامعتى مانشستر وهيروت وات
معهد بحوث البناء – القاهرة

2014
2013/7/1

حتى االن
حتى االن
حتى تاريخه
2016

أستاذ بجامعة حلوان
رئيس مجلس اإلسكان والبناء
رئيس مجلس العلوم الهندسية
رئيس لجنة التعليم

جامعة حلوان
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
الغرفة التجارية األمريكية

حتى األن

نائب رئيس جمعية المهندسين المصرية

جمعية المهندسين المصرية

2009/9/1

حتى األن

رئيس المجلس اإلستشارى لمنتدى الهندسة اإلستشارية

منتدى الهندسة اإلستشارية

2010

حتى األن

رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية

جمعية الهندسة اإلدارية

2010/10

2011/3

رئيس لجنة اإلسكان بمجلس الشورى

مجلس الشورى

1997

2002/4/20

نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث

جامعة حلوان

1997

حتى األن

عضو مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية

جمعية الهندسة اإلدارية

1994

حتى األن

عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية

جمعية المهندسين المصرية

1988

1999

2016/12/05

حتى األن

عضو لجنة القيم
عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات ( كعضو من ذوىالخبرة)

مجلس الدولة
وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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النشاط
عضو مجلس بحوث التشييد واإلسكان والمجتمعات الجديدة
عضو مجلس إدارة

جهته
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
المعهد القومي للقياس والمعايرة

عضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين للهندسة اإلنشائية

المجلس األعلى للجامعات
جامعة حلوان
معهد بحوث البناء
جامعة القاهرة
مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى
جمعية الهندسة اإلدارية
بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
مطار القاهرة

عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
عضو الجمعية العمومية للشركة القومية للتشييد والتعمير
عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

االشركة لقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
الشركة القومية للتشييد والتعمير
الشركة القابضة لكهرباء مصر

النشاط
رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس (سابقا)ً
رئيس لجنة المنشآت الجامعية
رئيس لجنة الخطة والموازنة
رئيس لجنة دعم الكتاب الجامعى

جهته
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان

أستاذ مساعد الهندسة اإلنشائية
عضو لجنة الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية
عضو مجلس إدارة مركز التقييم العقارى وتكنولوجيا البناء
محكم فى القضايا الهندسية
محكم ومقيم لشهادة إدارة المشروعات الدولية IPMA
عضو لجنة تقييم المكاتب االستشارية
عضو اللجنة العليا لهندسة االستشارية
عضو اللجنة العليا للهندسة االستشارية للشعبة المدنية
عضو لجنة فض المنازعات بمشروع انشاء مبنى  3بالمطار

عضو الجمعية العمومية للشركة القابضة لنقل الكهرباء

وزارة الكهرباء والطاقة

عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
عضو مجلس أمناء جامعة بدر
عضو مجلس أمناء جامعة الدلتا
عضو مجلس أمناء جامعة سينا
عضو مجلس ادارة المدرسة األوروبية بالقاهرة الجديدة
عضو لجنة خبراء التعليم العالى والبحث العلمى
رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357
حاصل على جائزة اإلبداع العلمي من أكاديمية البحث العلمي لعام 2006
حاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم لعام  ( 2012العلوم الهندسية ).
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وسام العلوم والفنون من الدرجة األولى من جمهورية مصر العربية
شهادة التقدير وميدالية جمعية المهندسين المصرية
شهادة تقدير وميدالية نقابة المهندسين
ميدالية من المنظمة المصرية للهندسة
ميدالية ذهبية من جامعة المنوفية

أكثر من ستون بحث منشور في مؤتمرات ومجالت علمية ودولية
حضور مؤتمرات عديدة (محلية وعالمية)

األسم
الوظيفة

 :السيد االستاذ الدكتور /عمرو عزت سالمة
 :أمين عام اتحاد الجامعات العربية

تاريخ ومحل الميالد
الحالة اإلجتماعية

 10فبراير  – 1951القاهرة
 :متزوج وله ولد وبنت

تليفون العمل

+96265062048 :

AUC New Cairo • P.O. Box 74 ° New Cairo 11835, Egypt • tel 20.2.2615.2243/2244 • fax 20.2.2797.4911 AUC Tahrir Square • 113 Kasr El Aini Street, P.O. Box
2511 • Cairo 11511, Egypt • tel 20.2.2797.5172 • fax 20.2.2796.4826

