
  
 محمود أسامة متولى باز   األســــــــــــــــــــم :

   

   دراسات:ال

الواليات المتحدة األمريكية ، حيث أنهى بنجاح  –إلينوى  –شيكاجو  – Illinois Institute of Technologyالدراسة والتدريب فى  .1

   91/92 –( فى مجال إدارة مشروعات التشييد والهندسة اإلنشائية 4/4ساعة معتمدة من المقررات فى مستوى الدآتوراة )بمعدل  24

آلية الهندسة  –ديميين  من المقررات فى المستوى المؤهل لدرجة الدآتوراة ، فى قسم الهندسة المدنية كاأتم بنجاح الدراسة لمدة عامين أ .2

 (. 1989،  1988) -جامعة حلوان  –بالمطرية 

   

   

 المنح والمكافآت:  

   1979، 1977، 1976منحة التفوق الدراسى من جامعة عين شمس أعوام  .1

   91/92األمريكية للدراسة والتدريب بالواليات المتحدة األمريكية   (AID)منحة السالم من مؤسسة  .2

 . 5/97 – 3/94للدراسة لنيل درجة الدآتوراة   (ÖAD)آديمى النمساوية كمنحة من هيئة التبادل األ .3

 التاريخ الوظيفى والخبرة العملية  

 الفترة   الوظيفة   الجهة  

  - 1980/06   طالب فى مرحلة البكالوريوس    جامعة عين شمس   -آلية الهندسة 

1975/09 

 1981/01 – 1982/04   أداء الخدمة العسكرية اإللزامية   –جندى  القوات المسلحة المصرية  

 1982/04 – 1982/11   مهندس تصميم للطرق   سير وليام هالكرو )استشاريون بريطانيون(  

 1982/11 – 1987/02   مهندس تصميم وإشراف على التنفيذ   مكتب حسنى لالستشارات الهندسية  

 1987/02 – 1991/08   مهندس أول   مكتب حسنى لالستشارات الهندسية  

 
- Illinois Institute of Technology   

الواليات المتحدة –إلينوى  -شيكاجو  
 1991/08 – 1992/07   منحة الدراسة والتدريب بالواليات المتحدة  

 1992/07 – 1993/07   مدير القسم اإلنشائى   مكتب حسنى لالستشارات الهندسية  

 1993/07 – 1994/03   المملكة العربية السعودية   –الرياض –مدير مشروع مصنع  مكتب استشارى ألمانى   –جاما 

 1994/03 – 1997/07   الدراسة لنيل درجة الدآتوراة   النمسا   -إنسبروك   –جامعة إنسبروك 

 1997/07 – 2002/07   مدير تنفيذى   مكتب حسنى لالستشارات الهندسية  

 اآلن   – 02/2002 شريك و مدير تنفيذى   شرآة الحسنى لالستشارات الهندسية  



 –أآاديمية الشروق  –قسم الهندسة المدنية 

 جمهورية مصر العربية   –الشروق 

 محاضرومدرس لبعض المقررات منها:   

 الخرسانة المسلحة وسابقة اإلجهاد،   −

 تشريعات وعقود  −

 الكميات والمواصفات   −

 آتابة التقارير الفنية  −

 األساسات  −

 تحليل المنشآت باستحدام الحاسب   −

 مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس  )المنشآت الخرسانية(   −

 اآلن   – 09/2004

 الدارالعربية لالستشارات   −

 آآاد  −

المرآز العربى األمريكى للتطوير  −

 والتدريب  

عقد والمشارآة فى دورات تدريبية فى مجال الهندسة اإلنشائية 

 وإدارة المشروعات مثل:   

 اإلختبارات المعملية للتربة ومواد الخرسانة   −

 التدفقات المالية والجدولة الزمنية لمشروعات التشييد   −

المطالبات وحل  -توزيع المخاطر -عقود مشروعات التشييد   −

 المنازعات   

استخدام الحاسب اآللى فى النمذجة والتحليل اإلنشائى  −

 للمنشآت   

 اآلن   – 2005

  

 :   نماذج من المشروعات

علما بأنى شريك ومدير تنفيذى بها وشارآت من خاللها فى معظم  –ة الحسنى لالستشارات الهندسية كعند الطلب أرفق نماذج من مشروعات شر
 مشروعاتها فنيا وإداريا منذ التحاقى بها وحتى اآلن.    


