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 بیـانات عـامـة : 
 0دكتور على عبدالرحمن یوسفال :  األســـــم 

 م6/1/1948 :  تاریخ المیالد
  0األستاذ المتفرغ بقسم الھندسة اإلنشائیة :  الوظیفة الحالیة

 ة ـ جامعة القاھرة بكلیة الھندس                                 
 

 المـؤھـالت الدراســیة : 
بتق�دیر ممت�از م�ع  م م�ن جامع�ة الق�اھرة1968بكالوریوس الھندسیة المدنیة دفعة  *

  0مرتبة الشرف
 0م من جامعة ماكجیل ـ كندا1971ماجستیر فى الھندسة اإلنشائیة عام  *
 0یك ـ كندام من جامعة نیوبرونزو1974دكتوراه فى الھندسة اإلنشائیة عام  *
 

 التـدرج الـوظـیفــى : 
 م4/11/1968معید بقسم الھندسة اإلنشائیة بكلیة الھندسة جامعة القاھرة  *
 م20/6/1974   مدرس مساعد بقسم الھندسة اإلنشائیة  *
 م25/2/1976           مدرس بقسم الھندسة اإلنشائیة  *
 م31/5/1981   أستاذ مساعد بقسم الھندسة اإلنشائیة  *
 م30/6/1986 أستاذ المنشآت الخرسانیة بقسم الھندسة اإلنشائیة  *
 م2/11/1991 مدیر معمل أبحاث الخرسانة بكلیة الھندسة          *
لم�دة  15/8/1996وكـیل كلیة الھندسة جامعة القاھرة لشئون التعلیم والطالب من  *

  0ست سنوات 
م لمدة ث�الث س�نوات 1/8/2001ن عـمید كلیة الھندسة جامعة القاھرة فى الفترة م *
0  
 لمدة أربع سنوات  6/8/2004من  رئیس جامعة القاھرة  *
 

 البحوث العلمیة : 
) بح�ث ـ 51* إجراء بحوث منشورة فى مجالت ودوریات ومؤتمرات محكمة لعدد  (  

  0 بحوث مختارةمرفق بیان 
 



)2( 
 
 

 :  واألوسمة الجوائز
 )1985م الھندسیة لعام (جائزة الدولة التشجیعیة فى العلو*

 1995* نوط األمتیاز من الطبقة األولى عام 
 

 :  لجان التحكیم
*المش�����اركة ف�����ى اإلش�����راف ولج�����ان التحك�����یم لرس�����ائل الماجس�����تیر وال�����دكتوراه 

 بكلیة الھندسة جامعة القاھرة : 
 ) رسالة دكتوراه 17(   
 ) رسالة ماجستیر  45(    
 )  من إدارة الدراسات العلیا بكلیة الھندسة ـ جامعة القاھرة ( مرفق بیــان   
 
 

 :الكتب المؤلفة 
الناش���ر : مكتب���ة م���اركو ـ  ـ  ت الخرس���انیةكت���اب : أساس���یات تص���میم المنش���آ*  

الكت����اب ذو فائ����دة للدارس����ین عل����ى مس����توى البك����الوریوس  الق����اھرة 
والدراس����ات العلی����ا والمھندس����ین ح����دیثى التخ����رج م����ن قس����م الھندس����ة 

  0المدنیة 
 

 :العلمیة اللجانو المجامع عضـویة
  0ـ عضو المجمع العلمى المصرى 1    

  0ـ رئیس اللجنة الدائمة للكود المصرى لتصمیم المنشآت الخرسانیة2
 0عضو لجان الكود المصرى لألحمال على المبانى ـ 3
عض��و اللجن��ة القومی��ة المش��كلة بق��رار رئ��یس مجل��س ال��وزراء إلنھی��ارات ـ�� 4

   0بانىالم
  0ـ رئیس مجلس إدارة ھیئة فولبرایت مصر لمدة أربع سنوات5
 0لمدة ثالث سنواتـ عضـو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى 6

 
 
 
 



)3( 
 
 

 األعمال اإلنشائیة ذات الصفة القومیة: 
 العمل والمشاركة فى المشروعات القومیة التالیة :      

ور/ محم����د ھ����الل إلع����داد تص����میمات إنش����ائیة العم����ل بمكت����ب األس����تاذ ال����دكتـ���� 1
  0لمشروع توسعة الحرم النبوى بالمدینة المنورة 

  0تطویر وترمیم برج القاھرة ـ 2
  0ـ إعادة تأھیل مبنى مجلس الشورى 3
  0ـ مبنى دار التحریر للطبع والنشر 4
  0الحرم الجدید للجامعة األمریكیة بالتجمع الخامس ـ 5
  0ى لجامعة األزھر ـ المستشفى التعلیم6
  0داخل الشرقیة للقاھرة ـ أنفاق العروبة والثورة للم7
 0اعل السیكلترون بأنشاص ـ مبنى مف8
ـ���� الغ����رف الحص����ینة للمعج����الت الخطی����ة لمستش����فیات معھ����د األورام بجامع����ة 9

   0القاھرة ، ومستشفى السرطان بفاقوس ، ومستشفى جامعة األزھر
 

 
 
 
 
 
 
 

 ) F ( السیرة الذاتیة
 
 
 
 
 


	" السيرة الذاتيـة"

