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  واملرافق اإلسكان وزارة
 العمرانية واجملتمعات 

 اإلعالمى املكتب   

 

 مدبولى مصطفى للدكتور الذاتية السيرة

 

 نصار دمحم مدبولى كمال مصطفى سماال

 1966 /4 /28 : الميالد تاريخ

 مصرى : الجنسية

 لمنصب شغله بجانب ،2018 يونيو شهر من الوزراء مجلس رئيس منصب يشغل : المهنة

 .اآلن حتى 2014 فبراير من العمرانية والمجتمعات والمرافك اإلسكان وزير

 المتحدة األمم برنامج“ العربية للدول اإللليمى المدير 2014 فبراير حتى 2012 نوفمبر من

 ”الهابيتات – البشرية للمستوطنات

 للتخطيط العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس : 2011 نوفمبر حتى 2009 سبتمبر من

 .العمرانية والتنمية والمرافك اإلسكان بوزارة العمرانى

 أستاذ – ( ندبا   ) العمرانى للتخطيط العامة الهيئة رئيس : 2009 سيتمبر إلى 2008 : أبريل

  .والبناء اناإلسك لبحوث المومى بالمركز واإلسكان العمارة بحوث بمعهد دكتور باحث

 العمرانى للتخطيط العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس نائب : 2008 أبريل إلى 2007 أكتوبر

 )ندبا ( الدراسات والبحوث اإللليمى للتخطيط

 باحث أستاذ – العمرانى للتخطيط العامة للهيئة الفنى المكتب عام مدير : 2004 يوليو

 )ندبا ( والبناء اإلسكان لبحوث ومىالم المركز – واإلسكان العمارة بمعهد مساعد

 بمركز الحضرية والدراسات التدريب لمعهد التنفيذى المدير : 2004 يونيو إلى 2000 يناير

 العمرانية والمجتمعات والمرافك اإلسكان بوزارة والبناء اإلسكان بحوث
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 من مدن تخطيط تخصص – المعمارية الهندسة فى دكتوراه درجة على الحصول • : التعليم

 المومى التخطيط معهد مع المشترن اإلشراف بنظام 1997 عام الماهرة جامعة الهندسة كلية

  .بألمانيا كارلسروه جامعة العمارة بكلية والعمرانى واإللليمى

 من العمران إدارة – العمرانى التخطيط مجال فى المتمدمة الدراسات دبلوم على الحصول• 

 1993 – هولندا – روتردام – حضريةال والتنمية اإلسكان دراسات معهد

 تخصص – المعمارية الهندسة فى الهندسة فى الفلسفة ماجستير درجة على الحصول• 

 1992 – الماهرة جامعة – الهندسة كلية من مدن تخطيط

 الماهرة جامعة – الهندسة كلية – المعمارية الهندسة فى البكالوريوس درجة على الحصول• 

 1988 يوليو – التخرج لمشروع إمتياز وتمدير جدا   جيد عام بتمدير

 كلية من اإلدارة فى التنفيذية الميادات تأهيل شهادة على الحصول • : التدريبية الدورات

 األمريكية المعونة هيئة رعاية تحت 2003 ،يناير هارفارد جامعة – األعمال إلدارة هارفارد

  .المصرية والحكومة

 سيول فى شهر لمدة الجديدة المدن وتنمية للمدن الحضرى دالتجدي مجال فى تدريبية دورة• 

 2001 أغسطس – الجنوبية كوريا –

 بواسطة العمرانى التخطيط فى وتطبيماتها الجغرافية المعلومات نظم مجال فى تدريبية دورة• 

 2001 هولندا – األرض وعلوم الفضاء ابحاث معهد

 دراسات معهد فى شهر لمدة العمرانية يةوالتنم التخطيط مجال فى المدربين إعداد دورة• 

 هولندا – روتردام – الحضرية والتنمية اإلسكان

 فى ،المساهمة العمرانى للتخطيط العامة للهيئة كرئيس العمل خالل : العلمية الخبرة

  :الحصر ال المثال سبيل على التالية المومية المشروعات

 الجمهورية لمرى العمرانية واألحوزة عامةال اإلستراتيجية المخططات إعداد مشروع إدارة• 

 2009 نهاية فى المخططات كافة إعداد من اإلنتهاء تم حيث لرية 4410 بعد

 الجمهورية لمدن العمرانية واألحوزة العامة اإلستراتيجية المخططات إعداد مشروع إدارة• 

 مدينة 227 بعدد
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 الماهرة إللليم المدى بعيد جىاإلستراتي المخطط إعداد مشروع عمل فريك وليادة إدارة• 

 لألمم األنمائى والبرنامج البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون الكبرى

 المتحدة

 .الجمهورية لمحافظات اإلستراتيجية المخططات إعداد• 

 لمصر العمرانية للتنمية المومى اإلستراتيجى المخطط من األولى المرحلة من اإلنتهاء• 

 الوادى خارج العمرانى والتوسع السكانية الزيادة إلستيعاب

 األحمر البحر الصعيد محور لتنمية اإلستراتيجى المخطط إعداد• 

 إمبابة إطار ارض إستغالل وإعادة الجيزة شمال منطمة لتطوير اإلستراتيجى المخطط إعداد• 

 بإلليمى العشوائية اطكالمن لتحزيم والتفصيلية العامة اإلستراتيجية المخططات إعداد• 

 واإلسكندرية الكبرى الماهرة

 العشوائيات مع والتعامل جديدة عشوائيات ظهور من للحد المتكاملة اإلستراتيجية وضع• 

 الجمهورية مستوى على المائمة

 لعدد بالجمهورية والتوابع والكفور العزب لكافة العمرانية األحوزة إعداد مشروع فى البدء• 

 محافظات بسبعة 7800 لعدد األولى بالمرحلة العمل وجارى تابع الف 27 حوالى

 وضع مع الصحراوى الظهير لرى لتنمية المومى المشروع من األولى المرحلة إدارة• 

 400لمولع المبدئى واإلختيار 2022 عام حتى المرى هذه لتنمية المتكاملة اإلستراتيجية

 لرية

 اإلسكندرية الماهرة طريك جانبى على لعةالوا للمناطك اإلستراتيجى المخطط إعداد• 

 الصحراوى اإلسماعيلية الماهرة وطريك الصحراوى

 بمحافظة األمل ومدينة الجديدة اإلسماعيلية لمدينة المبدئى اإلستراتيجى المخطط إعداد• 

 2050 عام حتى المتولعة السكانية الزيادة إلستيعاب اإلسماعيلية

 الوزارت نمل ) الجديد الماهرة مركز لمشروع عمرانيةوال اإللتصادية الدراسات إدارة• 

 المتخصصة العالمية الخبرة بيوت مع (بالتعاون الحكومية والهيئة
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 ،الماهرة أكتوبر6 : الجديدة للمدن العامة اإلستراتيجية المخططات تحديث مشروع إدارة• 

 الجديدة ،دمياط ،العبور ،بدر رمضان من ،العاشر العرب ،برج ،السادات الجديدة

• 

 إلى 2004 من الفترة خالل : واإلسكان العمرانى التخطيط مجال فى المتخصص العمل

 الدولى البنن مثل الدولية المؤسسات من للعديد دولى وخبير كإستشارى العمل : 2008

 المتحدة لألمم اإلتمائى والبرنامج ”الهابيتات“ البشرية للمستوطنات المتحدة األمم ،برنامج

 والتخطيط اإلسكان سياسات لوضع الكورية الفنى التعاون وهيئة الدولية عملال ومنظمة

 : واألفريمية العربية الدول من للعديد الفنية الكوادر وتدريب وتأهيل العمرانية والتنمية

 إلى باإلضافة نيجريا – فلسطين – السودان – ليبيا – سوريا – األردن – اليمن – العراق

 مصر

 العمرانى والماجستير الدكتوراه رسائل من عدد وتحكيم على اإلشراف • : ةاألكاديمي الخبرات

 الحضرى والتصميم

 دولية مؤتمرات فى واإلسكان العمرانى التخطيط مجال فى منشور بحث 24 عدد تمديم• 

 ومحلية

 وكتابة 2009، 2008، 2007 ،2005 اعوام لمصر البشرية التنمية تمارير فى المشاركة• 

 الحضرية والتنمية باإلسكان الخاص الفصل

 لمدة الدولية مصر جامعة وكذلن سنوات 4 لمدة الفيوم فرع الماهرة بجامعة التدريس• 

 والحضرى المعمارى والتصميم العمرانية والتنمية اإلسكان مجال فى عامين

 مجال فى البشرية للمستوطنات المتحدة األمم ببرنامج العالمية الجائزة تحكيم لجنة عضو• 

 البحرين وزراء رئيس خليفة ال سلمان بن خليفة الشيخ السمو صاحب بإسم العمرانية لتنميةا

 2008 عام

 واإلسكان العمرانى التخطيط مجاالت فى تدريبية دورية 60 لعدد والمدرب الرئيسي المنسك •

 مصر دول من والخبراء والمحلية التنفيذية للميادات المدن وإدارة بالعشوائيات واإلرتماء

 والسودان وليبيا وسوريا وفلسطين االردن والعراق


