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جائزة ثالثة غرب مدينة االسكندرية           المسابقة القومية للتخطيط المنطقة الشمالية المحور التعمير  



Desert Hinterland villages planning at Fyoum Governorate.    . ) قرية الريان (مسابقة تخطيط قرى الظهير الصحراوي بمحافظة الفيوم         

Desert Hinterland villages planning at Fyoum Governorate.    . )قرية خطاب(مسابقة تخطيط قرى الظهير الصحراوي بمحافظة الفيوم         

Desert Hinterland villages planning at Fyoum Governorate.       . )قرية بدر(مسابقة تخطيط قرى الظهير الصحراوي بمحافظة الفيوم         

إجمالي مسطح األرض المخصصة لتخطيط القرية حوالي         
).  فدان٢٠٠  (٢ م٨٤٠٠٠٠

 فدان   ٦٤ (٢م٢٦٨٥٠٠= اجمالي الخدمات العامة         
. من إجمالي مسطح األرض    %  ٣٢ما يساوي   ) خدمات  

 ٢٠ (٢ م٨٤٠٠٠= إجمالي األنشطة التجارية والصناعية         
.من إجمالي مسطح األرض     %  ١٠ما يساوي   ) فدان 

  ٢ م٤٨٧٥٠٠= إجمالي مسطحات أرضي اإلسكان         
من إجمالي مسطح       %  ٥٨ما يساوي   )  فدان١١٦(

. األرض
Village plot area specified for planning 
about 840000 m2 (200 acres).
Public utilities area = 26850 m2 (64 acres) 
which equals 32% of the total area.
industrial & commercial areas are about 

84000 ( 20 acres) = 10% of the total area.
Housing areas are 487500 m2 (116 acres) = 
58 % of the total area.

Main perspective view

Village Centre perspectiveمنظور لمرآز القرية 

Perspective Of Housing Typesمنظور ألنماط اإلسكان  

Village Centre perspectiveمنظور لمرآز القرية 

Perspective Of Housing Typesمنظور ألنماط اإلسكان  

Main perspective view

Village Centre perspectiveمنظور لمرآز القرية 

Village Centre perspectiveمنظور لمرآز القرية 

إجمالي مسطح األرض المخصصة لتخطيط القرية حوالي         
).  فدان٢٠٠  (٢ م٨٤٠٠٠٠

 فدان   ٦٤ (٢م٢٦٨٥٠٠= اجمالي الخدمات العامة         
. من إجمالي مسطح األرض    %  ٣٢ما يساوي   ) خدمات  

 ٢٠ (٢ م٨٤٠٠٠= إجمالي األنشطة التجارية والصناعية         
.من إجمالي مسطح األرض     %  ١٠ما يساوي   ) فدان 

  ٢ م٤٨٧٥٠٠= إجمالي مسطحات أرضي اإلسكان         
من إجمالي مسطح       %  ٥٨ما يساوي   )  فدان١١٦(

. األرض

Village plot area specified for planning 
about 840000 m2 (200 acres).
Public utilities area = 26850 m2 (64 acres) 
which equals 32% of the total area.
industrial & commercial areas are about 

84000 ( 20 acres) = 10% of the total area.
Housing areas are 487500 m2 (116 acres) = 
58 % of the total area.

إجمالي مسطح األرض المخصصة لتخطيط القرية حوالي         
).  فدان٢٠٠  (٢ م٨٤٠٠٠٠

 فدان   ٦٤ (٢م٢٦٨٥٠٠= اجمالي الخدمات العامة         
. من إجمالي مسطح األرض    %  ٣٢ما يساوي   ) خدمات  

 ٢٠ (٢ م٨٤٠٠٠= إجمالي األنشطة التجارية والصناعية         
.من إجمالي مسطح األرض     %  ١٠ما يساوي   ) فدان 

  ٢ م٤٨٧٥٠٠= إجمالي مسطحات أرضي اإلسكان         
من إجمالي مسطح       %  ٥٨ما يساوي   )  فدان١١٦(

. األرض

Village plot area specified for planning 
about 840000 m2 (200 acres).
Public utilities area = 26850 m2 (64 acres) 
which equals 32% of the total area.
industrial & commercial areas are about 

84000 ( 20 acres) = 10% of the total area.
Housing areas are 487500 m2 (116 acres) = 
58 % of the total area.

First prize winner جائزة أولى 

First prize winner جائزة أولى 

First prize winner جائزة أولى 



Urban planning & development of future city in front of new Cairo city . ةالقاهرة الجديد بإمتداد   تخطيط وتنمية مدينة المستقبل      

second   prize   first 
prize had been held 

جائزة ثانية مع حجب الجائزة األولى 

منظور لمنتجع الجولف   

Golf Resort

Shot of Golf Resort

Master plan المخطط العام للمدينة       

Offices Buildings zone
مخطط منطقة الجولف  

منطقة المبانى اإلدارية      

 فدانا ، تخطيط وتنسيق لألرض       ١٠٩١١٫٤٧المساحة االجمالية        

: مخططة من المدن التالية             

.  فدان  ٤٩٥المدينة الطبية باجمالى مساحة          ١)

.  فدان  ٨٧٧٫٥المنطقة الصناعية باجمالى مساحة            ٢)

.  فدان  ٥٤٩مدينة االسواق والمعارض باجمالى مساحة             ٣)

.  فدان  ٢٧٠مدينة المؤتمرات باجمالى مساحة             ٤)

.  فدان  ١٥٧٫٥مدينة االدارة واالعمال باجمالى مساحة            ٥)

.  فدان  ٤٥٠مدينة الحدائق باجمالى مساحة         ٦)

.  فدان   ٥٥٣٫٥المدينة الترفيهية باجمالى مساحة          ٧)

.  فدان  ١٢١٥المدينة الرياضية باجمالى مساحة         ٨)

.  فدان  ٧٢٠مدينة العلوم والتكنولوجيا باجمالى مساحة           ٩)

.  فدان  ٤٥٤٥اجمالى االنشطة السكانية مساحة          ١٠)

. فدان   ١٠٩٢٫٥الحزام االخضر باجمالى مساحة         ١١)

Future city plot area is 10911.47 Acres of fully 

planed and divided into specialized towns 

as follows:

1) Medical city plot area 495 acres.

2) Industrial city plot area 877.5 acres.

3) Markets & exhibitions city plot area 549.

4) Conference city plot area 270 acres.

5) Business park city plot area 157.5 acres.

6) Gardens city plot area 450 acres.

7) Recreation city plot area 553.5 acres.

8) Sports city plot area 1215 acres.

9) Science & technology city plot area 720 

acres.

10) Residential areas plot area 4545 acres.

11) Green belt area  1092 acres.  

Villas zone Grand stores at the cityمنطقة الفيالت   السوق التجاري بالمدينة     

Cultural center at the city المرآز الثقافي بالمدينة       Medical center at the city المرآز الطبي بالمدينة       

Municipality of the city المرآز اإلداري بالمدينة     

احمد عبد الحميد / م . مشارآة مع  د 



Delta International bank head office relocation at New Cairo City .     القاهرة الجديدة  ( بنك الدلتا الدولى    المقر الرئيسي ل   مشروع(

: ويتكون من ٢م١٨٠٠مسطح المبنى   
 – خدمات  –انتظار سيارات    ( دور بدروم ١)

.)خزان 
.الدورين االرضى والميزانين  صالة التعامل       ٢)
.دور اول وثان وثالث ورابع وحدات ادارية      ٣)
 .)استثمارى   ( الدورين الخامس والسادس     ٤)
دور السطح يوجد به غرف ماآينات المصاعد        ٥)

.وطلمبات الحريق  وخزانات خاصة بالتكييف         

Delta International bank the head office 
relocation at New Cairo City, the 
building comprises of a basement for 
parking + ground floor+mezzanien for 
banking services and 6 typical floors 
for office uses the building covers an 
area of 1800 m2. 

head office of ABB office building design competition.          ABB     المقر الرئيسي لشرآة         تصميم   مسابقة

 بمنطقة النزهة بمصر     ٢م٣٢٠٠مبنى إدارى بمسطح    
الجديدة ويستخدم آمبنى ادارى لمجموعة          

: ويتكون من ABBشرآات  
.بدروم  ) ٢(يتكون المبنى من عدد     ١)
ادوار متكررة، وتشمل قاعة   ) ٦( ودور ارضى و٢)

مؤتمرات وصالة معرض ومكاتب ادارية ومطعم      
.رئيسى وحجرات اجتماعات     

Head office for ABB group Co (The building 
at Al Nozha, The building consists of two 
basements ground floor, 6 typical floors 
Covering an area of 3200m² ,the building 
comprises a conference hall ,restaurant, 
exhibition gallery , meeting rooms ,offices.        المبنى بعد التنفيذThe building After construction Main entranceالمدخل الرئيسي    

Main perspective viewمنظور للمبنى  

Main elevationالواجهة الرئيسية  

First prize winner جائزة أولى 

First prize winner جائزة أولى 

Al Hejaz Shopping Mall development Competition Jeddah City.             .      مسابقة تطوير أسواق الحجاز بجدة

Interior shot view مناظير للمبنى     

 الحجــــاز –السعودية   
 ٢م٢٠٠٠٠المساحة اإلجمالية للمشروع حوالى       

: يتكون المشروع من  
٢م١٧٠٠٠بمسطح حوالى ) ١(اسواق الحجاز ١)
٢م١٣٠٠٠بمسطح حوالى ) ٢(اسواق الحجاز ٢)

Total Area of project  20000 m2
1) Hegaz market  (1) area 17000 m2
2) Hegaz market  (2) area 13000 m2

First prize winner جائزة أولى 



Riyadh Bank Design Competition at Riyadh Saudi Arabia.          .              مسابقة تصميم بنك الرياض بالسعودية

لم يتم تحكيمها حتى اآلن    

Under award arbitration

القطاع الرئيسى   

General Shot

الواجهة الخلفية

منظور للمدخل الرئيسى    منظور للمبنى  

Back Elev.  view

General Shot General Shot

Main Section 

منظور للمدخل الرئيسى   

 ٢م١٧٣٥ ، مسطح المبانى      ٢م٦٩٤٣المسطح االجمالى لالرض         
:ويتكون من    

. صالة التعامل    :  دور ارضى  
. دور اول حتى الرابع وحدات ادارية        

. دور خامس وسادس وحدات استثمار           

Al-riyadh bank head office relocation at 
Riyadh City, the building comprises of a 
basement for parking + ground 
floor+mezzanien for banking services and 
3 floors for office uses, and 2 floors for 
investment the building covers an area of 
1735 m2 the plot area of the project were 
6943 m2 . 

Hotel & Commercial Complex at (Al-Menia City) Design Competition.    .      المجمع الفندقي التجاري بمدينة المنيا       مسابقة تصميم

منظور للمبنى السكنى    

منظور للمبنى من أعلى    

Main Shots

.دور البدروم والميزانين جراج وخدمات    ١)
.الدور األرضى صالة استقبال الزوار   ٢)
.الدور األول المطعم الرئيسى وحمام السباحة       ٣)
: االدوار المتكررة عبارة عن    ٤)

. جناح تطل على النيل  ٩ غرفة فندقية و ٥٤•
 جناح تطل على حمام   ٢٤ غرفة فندقية و  ٤٢•

. السباحة  
يطل ٢ م ٦٥٠مطعم خاص بمسطح    : الدور الثالث عشر    ٥)

.على النيل وحمام السباحة    
 ٥٠٠ آافتيريا مكشوفة وخدمات بمسطح   : دور السطح ٦)

.  تطل على النيل وحمام السباحة    ٢م
A hotel complex comprising a recreational & 
cultural facilities at AlMenia Governorate it 
consists of a basement & mezzanine for 
parking & services + first floor for main 
restaurant and swimming pool + 10 typical 
floors for hotel rooms + the 13th floor is a 
restaurant looking to the Nile river + roof is a 
cafeteria and multi use areas, the complex 
covers an area of 6000m². 

First prize winner جائزة أولى 

واجهة المبنى  

Building Elevation



Al-mgal Security Services Building Design Competition.                 .               مسابقة تصميم مقر شرآة المجال سرفيس للخدمات األمنية 

Main shot

Section And Elevationsالواجهات والقطاعات 

 ومسطح المبانى   ٢م١٠٠٠٠المساحة االجمالية للمشروع       
:  والمبانى تتكون من اربع ادوار ومكونة من   ٢م٦٠٠٠

مبانى منفصلة    ) ٤(مجموعة الخدمات االمنية وتضم      ١)
:لالدارات وهى   

تغذية   / نقل االموال / مرآز التدريب   /  الحراسات   ٢)
الصارف اآللى   

مجموعة ثانية دائرة التدريب والتطوير وتضم               ٣)
: مبانى متصلة لالدارات وهى      ) ٤(

تدريب    /  الخدمات    / الصيانة    / النظافة  / التدريب    ٤)
.داد  اللحام الح   

Al Magal for security services head office, 
the building comprises of ground floor + 4 
split buildings covering a 6000 m2.

First prize winner جائزة أولى 

Bainonah Garden Design at United Arab of Emirates.              .             مسابقة تصميم حديقة بينونه بلإلمارات العربية المتحدة

Back side  Elevationمنظور لمنطقة لعب األطفال  

Front side  Elevation الواجهة الرئيسية للمشروع   

General Shots of Spaces مناظير لفراغات المشروع   

 ويحتوي المشروع ٢ م٢٠٠٠٠المسطح االجمالى للمشروع     
مناطق لعب لألطفال   +مسجد   + آافيتريا  + على مطعم رئيسي   

. مناطق خضراء + 

The project area 20000 m2 comprises of a 
restaurant + cafeteria + mosque + merry 
land + green areas.

First prize winner جائزة أولى 

Office + Commercial & residential Building Design at Kotsica.        بكوتسيكا   سكنى   التجارى الالمجمع االدارى   مسابقة تصميم        .

 Elevation in front of  Nile viewمنظور للواجهة المطلة على النيل   

General shot منظور عام

 Footprint ٢ م٧١٠٠المسطح االجمالى للمشروع     
. عبارة عن مسطحات تجارية وإدارية وسكنية       

The project covers an area of 7100 m2 
comprise commercial, office uses & 
residential areas.

First prize winner جائزة أولى 



Mortmain building Rebat Ezzat Pasha –Kingdom Saudi Arabia                   .              مسابقة تصميم وقف ورباط عزت باشا بالسعودية

Main Elevation الواجهة الرئيسية   Layoutالموقع العام  

:  دور عبارة عن ١٨مبنى مكون من   
. بدروم وخدمات وجراج ١٣)
. ارضى وميزانين تجارى ومسجد   ٢)
. دور سكن موسمى متكرر ٣١٣)

Mortmain building Rebat Ezzat Pasha –
Central region – Kingdom Saudi Arabia 
(An 18 floors building : 3 basement, 
Ground floor, mezzanine,  13 typical floor  
Covering an area of 6000m²) 

First prize winner جائزة أولى 

Prototype library Design for youth & Childs at upper Egypt .مسابقة تصميم نموذج مكتبة الطفل والشباب للوجه القبلى                           .

 ومسطــــح ٢م١٠٠٠الى ٩٠٠ارض المشروع حوالى   
:  ويتكون من ٢ م٦٢٥المبــانى حوالى   

.المبنى عبارة عن دور واحد وسط منطقة خضـــراء      

Prototype library for youth & Childs at 
upper Egypt (Bany Souief – El-frafrah -
Qena) the library covers 625 M2, one floor 
area centered in a verdant area. 

First prize winner جائزة أولى 

Design Competition for  Ministry of Tourism Building at Oman                  مسابقـــة تصميم مبنى وزارة السياحة بسلطنة عمان

: ويتكون من ٢م٣٨٥٠مسطح المبنى   
  خزان – خدمات    –انتظار سيارات     ( دور بدروم ١)

. ) غرف ماآينات   –
ثالثة أدوار مسطحات إدارية       + دور أرضي ٢)

. ومكتبية إلدارات الوزارة المختلفة     
مكتب معالي الوزير ومكاتب       + الدور الخامس  ٣)

. وآالء الوزارة والمستشارين  

Delta International bank the head office 

relocation at New Cairo City, the building 

comprises of a basement for parking + 

ground floor+mezzanien for banking 

services and 6 typical floors for office uses 

the building covers an area of 1800 m2. 
2ndمنظور للبديل الثاني    Court perspective viewمنظور للفناء  alternative perspective view

1st alternative perspective viewمنظور للبديل األول  

Second prize winner جائزة ثانية 



 Layoutالموقع العــام

٢ م٨٨١٢٧٧٧٫٨المساحة االجمالية الرض المشروع             

Second prize winner جائزة ثالثة  

نة االسكندرية  المسابقة القومية للتخطيط المنطقة الشمالية المحور التعمير غرب مدي            .

.
.المنطقة الصناعية   

مديالنة االسواق والمعارض     
مدينة المؤتمرات     

مدينة االدارة واالعمال      
.مدينة الحدائق المدينة الترفيهية       

.المدينة الرياضية   
.

احمد عبد الحميد / م . مشارآة مع  د 





Faisal Islamic bank Ghamrah Branch + office building.                    غمرة (مبنى إدارى ومقر بنك فيصل اإلسالمى المصرى(

Main elevation After constructionالواجهة الرئيسية بعد التنفيذ       Main elevationالواجهة الرئيسية  

: ويتكون من ٢م٤٥٠يشغل المبنى مسطح    
 . دور ارضى آادارة للبنك وخدمات    ١)
.دور الميزانين آمرآز تجارى   ٢)
 .االدوار االول للرابع وحدات ادارية وسكنية     ٣)

Faisal Islamic bank an office building for 
Ghamrah Branch, the building comprises 
of a ground floor for banking services+ 
mezzanine for commercial uses+ 4 
typical floors for office & residential 
uses, the building total built area of 5400 
m2.

Faisal Islamic bank AlMansourah Branch + office building.       .          المنصورة (مبنى إدارى ومقر بنك فيصل اإلسالمى المصرى(

Main perspective viewمنظور رئيسي Main elevationالواجهة الرئيسية  

: ويتكون من ٢م٩٠٠يشغل المبنى مسطح    
 .) خدمات   –انتظار سيارات    ( بدروم  ١)
دور ارضى والميزانين صالة التعامل مع      ٢)

.الجمهور
.الدور االول وهو عبارة عن فارغات ادارية للبنك       ٣)
 وحدة  ٢٧االدوار المتكررة عبارة عن    ٤)

.)اسكان فاخر  ( وحدة سكنية    ٣٢ادارية،  

Faisal Islamic bank an office & residential 
building for Al-Mansourah Branch, the 
building comprises of a basement for 
parking + ground floor + mezzanine and 
first floor for banking services+ second & 
third floors is for office uses + 3 typical 
floors for residential uses, the building 
covers an area of 900 m2.

Delta International bank head office relocation at New Cairo City .     القاهرة الجديدة  ( بنك الدلتا الدولى    المقر الرئيسي ل   مشروع(

Main elevationالواجهة الرئيسية   Main perspective viewمنظور للواجهة الرئيسية   

: ويتكون من ٢م١٨٠٠مسطح المبنى   
.) خزان – خدمات   –انتظار سيارات   ( دور بدروم ١)
.الدورين االرضى والميزانين  صالة التعامل        ٢)
.دور اول وثان وثالث ورابع وحدات ادارية      ٣)
 .)استثمارى   ( الدورين الخامس والسادس     ٤)
دور السطح يوجد به غرف ماآينات المصاعد         ٥)

.وطلمبات الحريق  وخزانات خاصة بالتكييف         

Delta International bank the head office 
relocation at New Cairo City, the building 
comprises of a basement for parking + 
ground floor+mezzanien for banking 
services and 6 typical floors for office uses 
the building covers an area of 1800 m2. 



Faisal Islamic bank Domiat Branch office & residential building. ).   فرع دمياط  (مبنى إدارى ومقر بنك فيصل اإلسالمى المصرى        

The building After constructionالمبنى بعد التنفيذ         .Main elevation during constructionالواجهة الرئيسية أثناء التنفيذ        

Faisal Islamic bank 26 July Branch + office building.          يوليو٢٦فرع  (مبنى إدارى ومقر بنك فيصل اإلسالمى المصرى                (

Main elevationالواجهة الرئيسية   The building after constructionالمبنى بعد التنفيذ       

Main perspective viewمنظور للمبنى  

: ويتكون من ٢م٢٤٠٠يشغل المبنى مسطح    

.بدروم على آامل المسطح) ٢ (١)

دور ارضى وميزانين  واول وثانى صالة معامالت        ٢)

. وادارة للبنك  

. االدوار الثالث للثامن وحدات ادارية وسكنية         ٣)

Faisal Islamic bank an office & residential 

building for Domiyat Branch, the building 

comprises of two basements for parking + 

ground floor + mezzanine and first + 

second floor for banking services third 

floor to the eighth is for office & 

residential uses, the building covers an 

area of 2400 m2.

Faisal Islamic bank rehabilitation of an old 
Shekouriel grand stores to be used an office 
building for 26 of July Branch, the building 
comprises of a basemen for car parking + 
ground floor + mezzanine and first floor for 
banking services + 5 typical floors for office 
uses, the building covers an area of 1000 m2. 

 ٢٦بشارع  ) سابقا (   يكوريل القديم شتطوير وتحديث مبنى      
يوليو ليصبح مبنى ادارى وفرع بنك فيصل    

: االسالمى المصرى ويتكون من     
انتظار  / غرف خدمات    / خزائن للبنك   ( دور بدروم ١)

.)سيارات   
. أول آفرع للبنك / ميزانين   / دور أرضى ٢)
. ثالثة أدوار متكررة  ٣)
دور السطح ويوجد به غرف ماآينات المصاعد          ٤)

وماآينات وطلمبات وخزانات خاصة بأعمال          
.التكييف المرآزى وطلمبات الحريق      



Faisal Islamic bank Al-zhar Branch office & residential building.         فرع األزهر  (مبنى إدارى ومقر بنك فيصل اإلسالمى المصرى   .(

Faisal Islamic bank Al-Aqaad Branch office & residential building.         فرع العقاد   (مبنى إدارى ومقر بنك فيصل اإلسالمى المصرى  .(

 ادوار باجمالى المسطحات البنكية         ٤مكون من 
:  عبارة عن ٢م٣٧٥

 .دور البدروم به الخزن للبنك        ١)
 .دور ارضى صالة تعامل       ٢)
. دور اول وثان وثالث عبارة عن مكاتب ادارية            ٣)

Faisal Islamic bank an office building for 
AlAzhar Branch, the building comprises of a 
basement for parking + ground floor for 
banking services and first + second + third 
floor for office uses the building covers an 
area of 375 m2. 

Main perspective viewمنظور للمبنى  Main perspective viewمنظور للمبنى  

Main perspective viewمنظور للمبنى  

Main perspective viewمنظور للمبنى  

 من دورين ٢ م٢٠٠٠ مسطح اجمالى االدوار البنكية حوالى     

:ومكون من

 .دور ارضى صالة تعامل   ١)

.دور ميزانين وحدات ادارية     ٢)

Faisal Islamic bank an office & residential 

building for Nasr city – Al-Aqqaad Branch, 

the building comprises of a basement for 

parking + ground floor + mezzanine for 

banking services+ first floor for office uses 

+ 8 typical floors for residential uses, the 

building office area is  2000 m2. 



head office of ABB office building design competition.          ABB     المقر الرئيسي لشرآة         تصميم   مسابقة

 بمنطقة النزهة بمصر     ٢م٣٢٠٠مبنى إدارى بمسطح    

الجديدة ويستخدم آمبنى ادارى لمجموعة          

: ويتكون من ABBشرآات  

.بدروم  ) ٢(يتكون المبنى من عدد     ١)

ادوار متكررة، وتشمل قاعة   ) ٦( ودور ارضى و٢)

مؤتمرات وصالة معرض ومكاتب ادارية ومطعم      

.رئيسى وحجرات اجتماعات     

Head office for ABB group Co (The building 

at Al Nozha, The building consists of two 

basements ground floor, 6 typical floors 

Covering an area of 3200m² ,the building 

comprises a conference hall ,restaurant, 

exhibition gallery , meeting rooms ,offices. 

The building After constructionالمبنى بعد التنفيذ       

Main entranceالمدخل الرئيسي    

First prize winner جائزة أولى 

Ground floor planمسقط الدور األرضي 

Main shotمنظور للمبنى  



المبانــــي الثقافيــــة : ثالثــــا  



Prototype library Design for youth & Childs at upper Egypt .مسابقة تصميم نموذج مكتبة الطفل والشباب للوجه القبلى                           .

Renovation of Dmanhour Municipality Theater تطوير وتجديد مسرح البلدية بمدينة دمنهور      .                                                .

Renovation of Sayed Darwish Theater, Alexandria . تطوير وتجديد مسرح سيد درويش باإلسكندرية                                              .

الواجهة الرئيسية   Main Elevationقطاع طولى  Longitudinal  Section

Layout   الموقع العام

Master Plan   المسقط األفقى الرئيسى

Main Elevation   الواجهة الرئيسية

Longitudinal  Sectionقطاع طولى 

 ومسطــــح ٢م١٠٠٠الى ٩٠٠ارض المشروع حوالى   
:  ويتكون من ٢ م٦٢٥المبــانى حوالى   

.المبنى عبارة عن دور واحد وسط منطقة خضـــراء      

Prototype library for youth & Childs at 
upper Egypt (Bany Souief – El-frafrah -
Qena) the library covers 625 M2, one floor 
area centered in a verdant area. 

 وهو مبنى ذات اهمية لما ينفرد        ٢م١٢٠٠مسطح المسرح  
:به من طرز معمارية ويتكون من   

. بهو المدخل الرئيسى    ١)
القاعة الرئيسية وخشبة المسرح      ( دور ارضى   ٢)

. ) الخدمات الخاصة    –وغرف الممثلين   
دور اول  ويحتوى عل البلكون وبه فراغات ادارية      ٣)

.وخدمات 
دور ثانى ويحتوى عل البلكون وبه فراغات ادارية      ٤)

.وخدمات  

Renovation of Dmanhour Municipality 
Theater, (It is considered one of the 
important buildings in Dmanhour. It has 
auniqe architectural style The area is 
about 1200 M2 The building contains of  
Stage area: Main Entrance and audience 
area covered with a   dome). 

 وهو مبنى ذات اهمية لما       ٢م٢٠٠٠مسطح المسرح  
م ١٩٢١ينفرد به من طرز معمارية وقد أنشى عام      

:ويتكون من 
بها بدروم يعلو خشبة المسرح     : منطقة الشواية   ١)

 ٣باالضافة الى حجرات الممثلين على الجانبن بارتفاع           
.ادوار

وبها : منطقة المدخل الرئيسى وصالة المشاهدين           ٢)
مدخل وحجرات االستقبال و الخدمات والصالة وبنورات      

.على دورين وبلكون والمنطقة مغطاة بقبة    

Renovation of Sayed Darwish Theater, 
Alexandria (It is considered one of the 
important buildings in Alex. It has an 
architectural style of the 1921. The area is 
about 2000 M2  
The building contains of Stage area: Main 
Entrance and audience area covered with 
a   dome.

First prize winner جائزة أولى 



العيـــادات والمستشفيات      :  رابعا 



Al-Oboor International Hospital at Al-Oboor City .        مستشفى العبور الدولي بمدينة العبور                                                     .

Clinic center & Commercial Center at Shamblion St. Downtown.         مجمع عيادات ومرآز تجاري بشارع شامبليون                .

master Planمناظيرالمشروع     Typical  Plan Main shots

Main shotمنظور المشروع 

Clinic center & Commercial Center at Misr AlJadidah.                 مجمع عيادات ومرآز تجاري بمصر الجديدة .

: وهى تحتوى على ٢ م٧٨٠المسطح االجمالى للمشروع     
.  دور أرضي وأول تجاري١)
.   ثمانية أدوار متكررة عيادات و مكاتب       ٢)

The building covers an area of 780 m² and 
consists of :

1) (ground + first floor for commercial 
uses.

2) Eight typical floors for office uses & 
clinics.

: وتتكون من ٢م٢٤٠٠ بمسطح    المستشفى   
.  مجمع للعيادات الخارجية بالدور األرضي        ١)
.سرير٥٠ غرفة بطاقة ) ١٥(عدد    ٢)
.   غرف عمليات لخدمة مستشفى اليوم الواحد      ٣)
  جميع التجهيزات معامل تحاليل ومعامل آشعة     ٤)
.إلخ..

The hospital covers an area of 2400 m²
and comprises of :

1) External clinic center.
2) 15 rooms to serve a 50 bed 

hospital.
3) One day operation rooms.
4) Supporting facilities (analysis 

labs., x-ray labs. … etc.

: وهى تحتوى على ٢ م٥٧٥المسطح االجمالى للمشروع     
.  دور أرضي وأول تجاري١)
.   عشرة أدوار متكررة عيادات و مكاتب     ٢)

The building covers an area of 575 m² and 
consists of :

1) (ground + first floor for commercial 
uses.

2) ten typical floors for office uses & 
clinics.

Main elevationالواجهة الرئيسية  



مبــــاني محطات مترو األنفـــــاق   :  خامســـا  



Al-Demerdash Metro Station in the Underground Metro Project .                    محطة الدمرداش بمشروع مترو األنفاق.

Korby El-Qoba Metro Station In the Underground Metro project .               .           محطة آوبري القبة بمشروع مترو األنفاق

 Shotمنظور للمحطة 

جزء من واجهة المشروع 

Main Shots

الموقع العام  

Main Shots

Layout 

مناظير للمشروع   

Ezbbet El-Nakhl Metro Station In the Underground Metro project .              .         محطة عزبة النخل بمشروع مترو األنفاق

حوالى )  الصالة والممرات   ( مساحة الدور العلوى    
 وهى عبارة عن صالة علوية تحتوى على صالة     ٢م٨٢٥

مكتب رئيس  المحطة    / شباك تذاآر  / دخول وخروج 
 .ومكتب االمن 

El-Demrdash  Metro station (Elevated 
station 26× 36 ms connected with the 
exiting foot bridge)  comprises of a 
passengers hall , exits & entrances , 
ticketing windows + offices for the staff & 
security guards. 

تطوير وتوسيع مبانى المحطة القديمة يتكون المبنى من            
دور ارضى يمثل محطة المترو من شباك تذاآر وخدمات      
للمحطة ومداخل ومخارج للجمهور على جانبى رصيف       

.المترو 

Kobri El Koba Metro Station (new station 
buildings 45× 6.3 ms in the western 
platform + new passengers foot bridge + 
improvement of the eastern station 
building) + passengers hall , exits & 
entrances, ticketing windows + services.

Ezbet ELNakhl Metro Station (new station 
buildings 45× 6.3 ms in the western 
platform + new passengers foot bridge + 
improvement of the eastern station 
building) + passengers hall , exits & 
entrances, ticketing windows + services.

تطوير وتوسيع مبانى المحطة القديمة يتكون المبنى من            
دور ارضى يمثل محطة المترو من شباك تذاآر وخدمات      
للمحطة ومداخل ومخارج للجمهور على جانبى رصيف       

.المترو 



المبانــــــــــي التعليميــــــــــــة  :  سادســـا    



QUALITATIVE TRAINNING INSTITUTE FOR ORGANIZATION OF ATOMIC ENERGY.      .        تصميم معهد تدريب نوعي لهيئة الطاقة الذرية

Misr & Kuwait language school (in the 6th of October city).        أآتوبر٦بمدينة ) ٢٠٠٠جيل (مجمع مدارس مصر الكويت .

Layout   الموقع العام Main Elevation   الواجهة الرئيسية

 اآتوبر ويتكون  ٦ بمدينة   ٢م١١٢٠٠مسطح المبنى   
: من

 ويشمل ٢م٥١٨٦مبنى المدرسة بمسطح         ١)
 معامل للغات   –فصول للتعليم االساسى والثانوى    

 صالة    – ادارة   – مكتبات     –وحاسب الى   
.جمنيزيوم واحتفاالت 

 باقى المبنى مبانى        –حمام سباحة بمدرجات        ٢)
.خدمية   

Misr & Kuwait language school (The 
educational complex in the 6th of October 
city covers an area of 11200 m2 and 
consists of A school building on 5186 m2 
for nursery, primary, preparatory and 
secondary stages and  services 
buildings)

: ويتكون من  ٢م٥٢٥٠٠المسطح االجمالى للمشروع     
:مبنى المعهد الفنى ويشمل   

دورين ويشمل المدرجات والفصول والمعامل وحجرات     ١)
.هيئة اعضاء التدريس       

QUALITATIVE TRAINNING INSTITUTE 
FOR ORGANIZATION OF ATOMIC 
ENERGY (INSHACE) the building 
comprises of two floors for amphitheater, 
classes and laboratories covers area of 
52500 m2. 

Main Shots       مناظير للمدخل  الرئيسيىEntrance atrium بهو المدخل

Main entrance    المدخل  الرئيسىMain Elevation   الواجهة الرئيسية

Cairo science & arts academy (new Cairo /fifth cluster). .             الخامس  بالتجمع    تصميم مبنى أآاديمية القاهرة للعلوم والفنون          

Main Shots       مناظير للمدخل  الرئيسيى

 ويتكون ٢ م١٢٠٠٠المساحة االجمالية للمشروع       
:من 
 . مدرجات ٦   ١)
. قاعات رسم   ٢)
.ورش   ٣)
. قاعات محاضرات     ٤)
.مالعب    ٥)

Cairo science & arts academy (new Cairo 
/ fifth cluster) the building comprising a 
six amphitheaters, drawing halls, work 
shops, lecture rooms and sports facilities. 
The project covers area of 12000 m2.



الفنــــادق والقــــــرى السياحيـــــة       : سابعـــا  



Kalipsso Hotel & village in Ras –Sedr .                                                      )رأس سدر(  فندق وقرية آاليبسو السياحية      مشروع      .

Master Plan

Elevationواجهة المشروع

المخطط العام   

Al-Nakhiel Village in Northern Coast .                                                                )الشمالي      الساحل  ( قرية النخيل لضباط الشرطة    .

Arura Touristic Village in El Ein El Sokhna & Al-Qusair .  )بالعين السخنة والقصير       ( قرية أرورا السياحية                                .
Elevationواجهة المشروع

الفراغ العمرانى للتجمع     
السكنى   

Elevationواجهة المشروع

Residential urban space shotsمناظير للتجمعات السكنية        

Kalipsso village in Ras –Sedr (The village 
covers an area of 273000 m² and 
comprises of:
A 3 stars hotel 300 rooms covers an area 
of 7500 m² – 30 Separated Villas + 
chalets covers a 25500 m2 + restaurant 
serving 500 persons + recreational areas , 
and Service units .

 وهى تحتوى ٢ م٢٨٠٠٠٠المسطح االجمالى للمشروع     
: على

. شاليه  ٤٥٠  ١)
.مرآز تجارى سياحى   ٢)
.مطعم  ٣)

Al-Nakhiel Village in Northern Coast (The 
village covers an area of 280000 m² and 
consists of :
(450 chalets, recreation area, commercial 

center, Restaurant.

: وتتكون من ٢م٨٧٥٠٠القرية بمسطح   
 غرفة ١٢٠ نجوم يحتوى على ٣فندق   ١)
.فيالت منفصلة مكونة من دورين   ) ٤٠(عدد    ٢)
. شاليه ١٥٠  ٣)
 – جمنزيوم – صالة   –مالعب   ( مناطق ترفيهية   ٤)

 – مالعب  – ساون نادى صحى  – مارينا   –حدائق   
.نادى غطس 

Arura Village in El-Ein El-Sokhna (The 
village covers an area of 87500 m²
and comprises of :

A hotel 3 stars 120 rooms + 40 separated 
villas (150 chalets, recreation area, 
service units.

: وتتكون من ٢م٢٧٣٠٠٠القرية بمسطح  
 غرفة على مسطح ٣٠٠فندق سياحى يحتوى على    

.٢ م٧٥٠٠
فيالت بنماذج مختلفة مكونة من دورين     ) ٣٠(عدد    ١)
)دور او دورين ( ٢م٢٥٥٠٠شاليهات على مسطح      ٢)
.  شخص٥٠٠مطعم وآافتيريا سعة     ٣)
 – جمنزيوم – صالة   –مالعب   ( مناطق ترفيهية   ٤)

). مارينا  –حدائق   
. وحدات خدمات للقرية      ٥)



AlNaabA Al_Sageer Hotel &  Village in MARSA  ALAM . قرية وفندق النبع الصغير بمرسى علم                                                   .

موقع عام للقرية 

مناظير للتجمعات السكنية        

Residential urban space shots

: وتتكون من ٢م٨٧٥٠٠القرية بمسطح   
 غرفة ١٢٠ نجوم يحتوى على ٣فندق   ١)
.فيالت منفصلة مكونة من دورين   ) ٤٠(عدد    ٢)
. شاليه ١٥٠  ٣)
 – جمنزيوم – صالة   –مالعب   ( مناطق ترفيهية   ٤)

 – مالعب  – ساون نادى صحى  – مارينا   –حدائق   
.نادى غطس 

Arura Village in El-Ein El-Sokhna (The 
village covers an area of 87500 m²
and comprises of :

A hotel 3 stars 120 rooms + 40 separated 
villas (150 chalets, recreation area, 
service units.

Main Layout موقع عام للقريةMain Layout

Hotel & Commercial Complex at (Al-Menia City) Design Competition.    .      المجمع الفندقي التجاري بمدينة المنيا       مسابقة تصميم

منظور للمبنى السكنى    

منظور للمبنى من أعلى    

Main Shots

.دور البدروم والميزانين جراج وخدمات    ١)
.الدور األرضى صالة استقبال الزوار   ٢)
.الدور األول المطعم الرئيسى وحمام السباحة       ٣)
: االدوار المتكررة عبارة عن    ٤)

. جناح تطل على النيل  ٩ غرفة فندقية و ٥٤•
 جناح تطل على حمام   ٢٤ غرفة فندقية و  ٤٢•

. السباحة  
يطل ٢ م ٦٥٠مطعم خاص بمسطح    : الدور الثالث عشر    ٥)

.على النيل وحمام السباحة    
 ٥٠٠ آافتيريا مكشوفة وخدمات بمسطح   : دور السطح ٦)

.  تطل على النيل وحمام السباحة    ٢م

A hotel complex comprising a recreational & 
cultural facilities at AlMenia Governorate it 
consists of a basement & mezzanine for 
parking & services + first floor for main 
restaurant and swimming pool + 10 typical 
floors for hotel rooms + the 13th floor is a 
restaurant looking to the Nile river + roof is a 
cafeteria and multi use areas, the complex 
covers an area of 6000m². 

First prize winner جائزة أولى 

واجهة المبنى  

Building Elevation



سابقة األعمال الخاصة بالمجمعات السكنية والسياحية             

) ملك الشرآة التجارية للتنمية االقتصادية    (  منتجع سكنى سياحى بالتجمع                 

منتجع سكنى بمـــدينة غــــزة     

)مرسى مطروح (  مجمع سكني ملك شرآة مصر لالسواق الحرة       

مجمع سكنى لشرآة جى ام سى     

لبيــــــا. - المجمع السكنى الخدمى المتكامل  بمدينة  سبها         

) .  يوليو    ٢٦ محور –مجمع سكنى متكامل  ( المجتمعات الخضراء 

 مرسى علم–)   مجمع سكنى متكامل  (مجمع السكرى 

مجمع الصفا السكني بمدينة السادس من أآتوبر         

 النمطقة التجارية وسط مدينة صاللة   -المجمع السكنى التجارى االدارى متكامل      

- جسر السويس  –هليو تاورز     المجمع السكنى التجارى االدارى  

  ) بالعين السخنة والقصير     (   قرية أرورا السياحية 

 ) رأس سدر(   فندق وقرية آاليبسو السياحية        مشروع 

القاهرة الجديدة)  القطامبة جاردن (منتجع سكنى متكامل الخدمات      



الموقع  العام  Layout

  Villa typesنماذج الفيالت    

٢٠٠٦منتجع سكنى بمـــدينة غــــزة                 

يقع المشروع بمدينة غزة ويوجد ثالثة نماذج ألنماط            
 سرير ١٠٠الفندق عدد   + األسكان بمساحات مختلفة      

ملحق به مجموعة من الشاليهات ومساحات ترفيهية         
 .خضراء 



الموقع  العام  Layout

  Villa typesنماذج الفيالت    

٢٠٠٧   )                                                               ملك الشرآة التجارية للتنمية االقتصادية          ( منتجع سكنى سياحى بالتجمع           

يقع المشروع بالتجمع وينقسم الى شقين اساسيين         
Business  Park

والجزء السكنى الترفيهى مكون من الفنادق و مجموعة     
مجموعة من الخدمات التجارية      + من الفيالت المتدرجة      

مجموعة من   &  مجمع سينيمات      ( والترفيهية من
)المالعب وصاالت األلعاب والمراآز التجاريو      



الموقع  العام 

Layout

  Villa typesنماذج الفيالت    

١٩٩٨                           )                                                               مرسى مطروح  ( مجمع سكني ملك شرآة مصر لالسواق الحرة            

يقع المشروع بمدينة مرسى مطروح ويتكون المشروع        

نماذج ألنماط األسكان         من تجمع سكنى به أربع      

.بمساحات مختلفة     



Main elevationالواجهة الرئيسية  

مجمع الصفا السكني بمدينة السادس من أآتوبر         .   ٢٠٠٠

Housing typesنماذج اإلسكان     

Layoutالموقع العام  

يقع المشروع بمدينة السادس من أآتوبر بمساحة            
 فدان ويوجد ثالثة نماذج ألنماط األسكان          ٤٠قدرها  

مراآز تجارية    +  حضانه   + مسجد  + بمساحات مختلفة     
 .مساحات ترفيهية خضراء   + وآل الخدمات الالزمة     

EL-Safa residential complex at 6th of 
October city (residential neighborhood 
project with all service buildings and 
utilities, the complex buildings Cover 
An area of 9 acres, there are 3 residential 
prototypes with different areas, mosques, 
kindergartens, commercial centers, 
landscaped areas. 



)شرآة جى ام سى للتنمية العمرانية          ( مجمع سكنى للشباب        .      ١٩٩٧

نماذج اإلسكان     

Layoutالموقع العام  

يتكون المشروع من مجموعة من النماذج السكنية         
الخاصة بسكن الشباب التابع لشرآة جى ام سى للتنمية                

تختلف هذه النماذج فيما بينها باستخدام                ، العمرانية   
.اآللوان المختلفة لعمل تميز لهذه النماذج         



ويتكون  ٢م١٥٥٧٩٥٠ للمشروع   المسطح االجمالى  
:  المناطق االتية   منالمشروع 

منطقة سكنية    ١)
منطقة تجارية  ٢)
منطقة ترفيهية ٣)
منطقة تعليمية    ٤)
منطقة صحية   ٥)
منطقة دينية    ٦)
منطقة ادارية   ٧)
منطقة ثقافية ٨)

لبيــــــا. - المجمع السكنى الخدمى المتكامل  بمدينة  سبها            

Total plot  area 1557950  m2 as follows:
1) Residential area.
2) Commercial area.
3) Recreational area.
4) Educational area.
5) Health & Spa. Area.
6) Religious area.
7) Administration area.
8) Cultural area.

قصــــور العائلة       
القصــــر الرئيــــسى

قصــور العــــائلة



                                                              النمطقة التجارية وسط مدينة صاللة                                       -المجمع السكنى التجارى االدارى متكامل        

منظور للواجهة من الخارج  

يقع المشروع بالمنطقة التجارية بوسط المدينة  على       
 متر مربع ٣٩٠٠٠مساحة حوالى  



المجمع السكنى التجارى االدارى       جسر السويس                                                   –هليو تاورز 



Arura Touristic Village in El Ein El Sokhna & Al-Qusair .  )بالعين السخنة والقصير       ( قرية أرورا السياحية                                .

Elevationواجهة المشروع

Residential urban space shotsمناظير للتجمعات السكنية        

: وتتكون من ٢م٨٧٥٠٠القرية بمسطح   
 غرفة ١٢٠ نجوم يحتوى على ٣فندق   ١)
.فيالت منفصلة مكونة من دورين   ) ٤٠(عدد    ٢)
. شاليه ١٥٠  ٣)
 – جمنزيوم – صالة   –مالعب   ( مناطق ترفيهية   ٤)

 – مالعب  – ساون نادى صحى  – مارينا   –حدائق   
.نادى غطس 

Arura Village in El-Ein El-Sokhna (The 
village covers an area of 87500 m²
and comprises of :

A hotel 3 stars 120 rooms + 40 separated 
villas (150 chalets, recreation area, 
service units.



Kalipsso Hotel & village in Ras –Sedr .                                                      )رأس سدر(  فندق وقرية آاليبسو السياحية      مشروع      .

Master Plan

واجهة المشروع

المخطط العام   

Kalipsso village in Ras –Sedr (The village 
covers an area of 273000 m² and 
comprises of:
A 3 stars hotel 300 rooms covers an area 
of 7500 m² – 30 Separated Villas + 
chalets covers a 25500 m2 + restaurant 
serving 500 persons + recreational areas , 
and Service units .

: وتتكون من ٢م٢٧٣٠٠٠القرية بمسطح  
 غرفة على مسطح ٣٠٠فندق سياحى يحتوى على    

.٢ م٧٥٠٠
فيالت بنماذج مختلفة مكونة من دورين     ) ٣٠(عدد    ١)
)دور او دورين ( ٢م٢٥٥٠٠شاليهات على مسطح      ٢)
.  شخص٥٠٠مطعم وآافتيريا سعة     ٣)
 – جمنزيوم – صالة   –مالعب   ( مناطق ترفيهية   ٤)

). مارينا  –حدائق   
. وحدات خدمات للقرية      ٥)



The Sukari Mine Village .                                  مرسى علم                                                     –) مجمع سكنى متكامل      (مجمع السكرى 

 Middle residential complexاالتجمع السكنى لمنطقة الوسط    

 residential complexاالتجمعات السكنية المجمعة   

 ألف ٧٧٠يقع المشروع بمرسى علم ويبلغ مساحته      
مترمربع ويتكون المشروع من مجموعة من التجمعات         
السكنية وتحوى عدد من العمارات السكنية المختلفة             

مجموعة من الخدمات الترفيهية من الكافتريات         &
والمطاعم  واماآن التنزهه واألستجمام والحدائق      

مجموعة من األنشطة الرياضية من مالعب و        & الترفيهية  
الخدمات الدينية من مسجد           & صاالت ألعاب مغطاة      

. وآنيسه 

layoutالموقع العام  نماذج األنماط السكنية   



                                                             القاهرة الجديدة                                                   ) القطامية جاردن    ( منتجع سكنى متكامل الخدمات      

: منويتكون  فدان١٠٠المساحة االجمالية للمشروع      
 فيال١٢٠٠)
نادى اجتماعى   ٢)
 مبنى ادارى   ٣)
مناطق ترفيهية  ٤)

الموقع العام    

احمد عبد الحميد / م . مشارآة مع  د 



أعمـــــال التصميم الداخلــي       :  تاسعـــــــا  



Upgrading Helwan Co. Exhibition for Metal equipments .          .         تطوير وتجديد معرض شرآة حلوان لألجهزة المعدنية

Upgrading Banha Co. Exhibition for Electronic Appliances .      .             التصميم الداخلى لشرآة بنها للصناعات اإللكترونية

Ground floor planمسقط أفقى  لألرضى

 Exterior shotمنظور للواجهة من الخارج  

 لألجـــــــهزة المعدنيــــة    شـــــــرآة حـــــلوانعرض ـــــــم

 . الهرم- بمساآن الضباط      –

Upgrading Helwan Co. Exhibition for 
Metal equipments  Al Haram zone (The 
project lies at ground floor for officers 
buildings no 3,4,5 At Al haram zone).

 ويتكون  ٢ م٧٠٠تطوير وتجديد المعرض بمسطح اجمالى        
:من 

  .دور ارضى آامل عبارة عن صالة عرض      •
 .دور ميزانين ادارة وباقى مساحة المعرض           •

Upgrading Banha Co. Exhibition for 
electronic  Appliances, The project lies at 
Al Tahrir square, and consists of 
exposing hall in ground floor, a 
mezzanine  for  administrative offices and 
stores). 

Ground floor planمسقط أفقى  لألرضى

 Interior shotمنظور داخلي   Exterior shotمنظور للواجهة من الخارج  

Main Conference Hall At Commercial Chamber In Cairo .           .            قاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالقاهرة

  قاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بالقاهرة        تطوير وتجديد   
.٢ م١٢٠٠بمسطح اجمالى   

Upgrading Main Conference Hall At 
Commercial Chamber In Cairo, The area 
Of the conference Hall is 1200m2

 Interior shotمنظور داخلي   Interior shotمنظور داخلي  

Conference Hall Planمسقط أفقي لقاعة المؤتمرات    Interior shotمنظور داخلي  



مبانــــــي هيــــئة الســــكك الحديديـــة       : عاشــــــرا    



Al-Osairat Railway Station.                                               .    محطة قطار العسيرات

Master Planالمسقط األفقى الرئيسى  

 General shotsمناظير مختلفة   

Master Planالمسقط األفقى الرئيسى  

Sohag Governorates Railway Station.                             .    محطة قطار سوهاج

Al-Osaiyrat Railway Station (new station 
building comprises of a passengers hall + 
ticketing windows + offices + 
improvement of the station building).

تطوير وتجديد المبنى للمحطة بمسطح اجمالى            
: ويتكون من ٢م٢٧٥٠

دور ارضى به مداخل ومخارج وصالة التعامل        ١)
مع الجمهور وشبابيك التذاآر ومكاتب ادارية         

ومسجد 
دور اول وبه مكاتب ادارية من شرطة ودفاع        ٢)

.الخ.... مدنى ومطافى   

Improvement & renovation of the existing 
station building which is 2750 m2

area and comprises of:
1) Ground floor for passengers hall 

entrances & exits + ticketing 
windows + offices + prayer area.

2) First floor comprises of offices + 
police station + civil defense & fire 
station. 

تطوير وتجديد المبنى للمحطة بمسطح اجمالى           
: ويتكون من ٢م٣٦٠

دور واحد به مداخل ومخارج وصالة التعامل         ١)
مع الجمهور وصالة الرآاب وشبابيك التذاآر         

.ومكاتب ادارية   



Rail way station office building complex .                            مجمع مبانى هيئة السكة الحديدية       .

Main Shots

مناظير للمشروع   

 Layoutالموقع العام  

Normal shot منظور 

مسقط أفقى للمتكرر

Typical plan

مجمع مباني إدارية لهيئة السكك الحديدية بوسط القاهرة            
أربعة   + دور أرضي + يتكون المبنى الواحد من بدروم     

.٢ م٩٠٠٠أدوار متكررة ومساحة الموقع  

Railway station – office building complex   
– Cairo – Down town        (A 5 floors 
building: basement, Ground floor, 4 
typical floors Covering an area of 
9000m²). 



أعمال بالمملكة العربية السعودية            : الحادي عشر        



Riyadh Bank Design Competition at Riyadh Saudi Arabia.          .              مسابقة تصميم بنك الرياض بالسعودية

لم يتم تحكيمها حتى اآلن    

Under award arbitration

القطاع الرئيسى   

General Shot

الواجهة الخلفية

منظور للمدخل الرئيسى    منظور للمبنى  

Back Elev.  view

General Shot General Shot

Main Section 

منظور للمدخل الرئيسى   

 ، مسطح المبانى   ٢م٦٩٤٣المسطح االجمالى لالرض     
: ويتكون من ٢م١٧٣٥

.صالة التعامل   :  دور ارضى 
. دور اول حتى الرابع وحدات ادارية    

.دور خامس وسادس وحدات استثمار     

Al-riyadh bank head office relocation at 
Riyadh City, the building comprises of a 
basement for parking + ground 
floor+mezzanien for banking services and 
3 floors for office uses, and 2 floors for 
investment the building covers an area of 
1735 m2 the plot area of the project were 
6943 m2 . 

Al Hejaz Shopping Mall development Competition Jeddah City.             .      مسابقة تطوير أسواق الحجاز بجدة

Interior shot view مناظير للمبنى     

 الحجــــاز–السعودية   
 ٢م٢٠٠٠٠المساحة اإلجمالية للمشروع حوالى       

: يتكون المشروع من  
٢م١٧٠٠٠بمسطح حوالى ) ١(اسواق الحجاز ١)
٢م١٣٠٠٠بمسطح حوالى ) ٢(اسواق الحجاز ٢)

Total Area of project  20000 m2
1) Hegaz market  (1) area 17000 m2
2) Hegaz market  (2) area 13000 m2

First prize winner جائزة أولى 

Interior shot view مناظير للمبنى     



Al-mgal Security Services Building Design Competition.                 .               مسابقة تصميم مقر شرآة المجال سرفيس للخدمات األمنية 

Main shot

Section And Elevationsالواجهات والقطاعات 

 ومسطح المبانى   ٢م١٠٠٠٠المساحة االجمالية للمشروع       
:  والمبانى تتكون من اربع ادوار ومكونة من   ٢م٦٠٠٠

مبانى منفصلة    ) ٤(مجموعة الخدمات االمنية وتضم      ١)
:لالدارات وهى   

تغذية   / نقل االموال / مرآز التدريب   /  الحراسات   ٢)
الصارف اآللى   

مجموعة ثانية دائرة التدريب والتطوير وتضم               ٣)
: مبانى متصلة لالدارات وهى      ) ٤(

تدريب    /  الخدمات    / الصيانة    / النظافة  / التدريب    ٤)
.داد  اللحام الح   

Al Magal for security services head office, 
the building comprises of ground floor + 4 
split buildings covering a 6000 m2.

First prize winner جائزة أولى 

Ministry of Agriculture & water at Al-Madinah Al-Monawarah.                       .        مبنى وزارة الزراعة والمياه بالمدينة المنورة 

مبنى وزارة الزراعة والمياه بالمدينة المنورة يقع المبنى            
 ومسطح الدور حوالي  ٢ م٧٥٠٠على أرض مساحتها    

.٢ م٢٥٠٠

Head office of Ministry of Agriculture and 
Water at Al-Madinah AL-Monawarah the 
project plot area is 7500 m2 & the floor 
area Is 2500 m2 .

Main shotGround floor plan

Mortmain building Rebat Ezzat Pasha –Kingdom Saudi Arabia                   .              مسابقة تصميم وقف ورباط عزت باشا بالسعودية

Main Elevation الواجهة الرئيسية   Layoutالموقع العام  

:  دور عبارة عن ١٨مبنى مكون من   
. بدروم وخدمات وجراج ١٣)
. ارضى وميزانين تجارى ومسجد   ٢)
. دور سكن موسمى متكرر ٣١٣)

Mortmain building Rebat Ezzat Pasha –
Central region – Kingdom Saudi Arabia 
(An 18 floors building : 3 basement, 
Ground floor, mezzanine,  13 typical floor  
Covering an area of 6000m²) 

First prize winner جائزة أولى 



Commercial  & Seasonal Residential building - Kingdom Saudi Arabia                     .           تصميم مبنى تجاري وسكن موسمي

:  دور عبارة عن ١٨مبنى مكون من   
. بدروم وخدمات وجراج ١٣)
. ارضى وميزانين تجارى ومسجد   ٢)
. دور سكن موسمى متكرر ٣١٣)

Residential & commercial building at 
Kingdom of Saudi Arabia (An 18 floors 
building : 3 basement, Ground floor, 
mezzanine,  13 typical floor  Covering an 
area of 6000m²) 

 Layoutالموقع العام  

Main Elevation الواجهة الرئيسية  

Commercial  & Seasonal Residential building - Kingdom Saudi Arabia                     .           تصميم مبنى تجاري وسكن موسمي

:  دور عبارة عن ١٨مبنى مكون من   
. بدروم وخدمات وجراج ١٣)
. ارضى وميزانين تجارى ومسجد   ٢)
. دور سكن موسمى متكرر ٣١٣)

Residential & commercial building at  
Kingdom of Saudi Arabia (An 18 floors 
building : 3 basement, Ground floor, 
mezzanine,  13 typical floor  Covering an 
area of 6000m²) 

Layout Main Elevationالموقع العام   الواجهة الرئيسية  



أعمال بالجماهيرية الليبية          :  الثاني عشر       



ويتكون  ٢م١٥٥٧٩٥٠ للمشروع   المسطح االجمالى  
:  المناطق االتية   منالمشروع 

منطقة سكنية    ١)
منطقة تجارية  ٢)
منطقة ترفيهية ٣)
منطقة تعليمية    ٤)
منطقة صحية   ٥)
منطقة دينية    ٦)
منطقة ادارية   ٧)
منطقة ثقافية ٨)

Presidential rest at Libya.                                     .       اإلستراحة الرئاسية بليبيا

يكون مبنى االستراحة مسطح اجمالى        
٢ م٢٢٫٠٠٠

.المبنى الرئيسى       ١)
.منطقة حمام السباحة     ٢)
. مبنى الخدمات      ٣)
.ساحة االستقبال   ٤)
.الممر الشرفى    ٥)

The main building covers an area of 
22000 m2 as follows:

1) Main building.
2) Swimming pool.
3) Services building.
4) Ceremony plaza.
5) Honor way.

Integrated Residential and Service Complex in Sabha.            .         المجمع السكنى الخدمى المتكامل  بمدينة  سبها

Main shot Layoutمنظور عام موقع عام

Main shot منظور عام

Main shot

منظور عام

Main shot Main shotمنظور عام منظور عام

Main shot Main shotمنظور عام منظور عام

Total plot  area 1557950  m2 as follows:
1) Residential area.
2) Commercial area.
3) Recreational area.
4) Educational area.
5) Health & Spa. Area.
6) Religious area.
7) Administration area.
8) Cultural area.



Office ,Commercial Complex in Sabha مجمع ادارى تجارى بمدينة سبها     .

: منويتكون  ٢م٤١٣٠المساحة االجمالية للمشروع      
االرضى ١)
ميزانين   ٢)
 االول٣)
 ادوار متكررة٤٤)

 ويتكون المشروع ٢م٣٧٤٠ للمشروع   المسطح االجمالى  
: من

االرضى ١)
االول ٢)
  خمسة ادوار ادارية متكررة    ٣)

Commercial & Residential Building Design at Trablos Libya.      .     ليبيا – تصميم مرآز تجاري سكني بطرابلس 

The project total area 4130 m2 comprises 
of a ground floor, mezzanine, first& four 
typical floors.

The project total area 3740 m2 comprises 
of a ground floor,, first& five typical 
floors.

Main shot Main Elevationمنظور عام Ground floor planمسقط الدور األرضي الواجهة الرئيسية  

منظور عام

Main shot 

Main Elevation الواجهة الرئيسية  

Ground floor planمسقط الدور األرضي 



Office ,Commercial Complex in Sabha مجمع ادارى تجارى بمدينة سبها     .

: منويتكون  ٢م٤١٣٠المساحة االجمالية للمشروع      
االرضى ١)
ميزانين   ٢)
 االول٣)
 ادوار متكررة٤٤)

 ويتكون المشروع ٢م٣٧٤٠ للمشروع   المسطح االجمالى  
: من

االرضى ١)
االول ٢)
  خمسة ادوار ادارية متكررة    ٣)

Commercial & Residential Building Design at Trablos Libya.      .     ليبيا – تصميم مرآز تجاري سكني بطرابلس 

The project total area 4130 m2 comprises 
of a ground floor, mezzanine, first& four 
typical floors.

The project total area 3740 m2 comprises 
of a ground floor,, first& five typical 
floors.

Main shot Main Elevationمنظور عام Ground floor planمسقط الدور األرضي الواجهة الرئيسية  

منظور عام

Main shot 

Main Elevation الواجهة الرئيسية  

Ground floor planمسقط الدور األرضي 



أعمال بسلطنة عمــــان          :  الثانى عشر    

                                         مبنى وزارة السياحة                                                             

                                        مبنى وزارة القوى العاملة                                                         

)                                                                      برادسيو فالدج   ( منتجع سياحى ترفيهى   

)                                                      بوابة صاللة (مجمع ادارى سكنى تجارى ترفيهى       



. )بوابة صاللة   ( مجمع ادارى تجارى سكنى ترفيهى      

: منويتكون  ٢م٤١٣٠المساحة االجمالية للمشروع      
االرضى ١)
ميزانين   ٢)
 االول٣)
 ادوار متكررة٤٢)

٢م٣٠٠٧٧٠ للمشروع   المسطح االجمالى  

 مبنى وزارة السيـاحــة   .                                                               .

 Main shotمنظور عام

 Main shotمنظور عام



. ) برادسيو فالدج   ( منتجع سياحى ترفيهى       

: منويتكون  ٢م٤٧٧٠٠٠المساحة االجمالية للمشروع      
االرضى ١)
ميزانين   ٢)
 االول٣)
 ادوار متكررة٤٤)

 ويتكون المشروع  ٢م٩٧٦٠٠ للمشروع   المسطح االجمالى  
: من

مجموعة فنادق  ١)
مراآز تجارية   ٢)
مناجق ترفيهية  ٣)

                                                                                         سلطنة  عمان                                                         – وزارة القوى العاملة     

 Main shotمنظور عام

 Main shotمنظور عام
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