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اللدكتورا  فلي التخطليط العمرانلي المسلتداك مل  كليلة البيرلة العمرانيلة فلي  امعلة فريد القيق حاصل  عللد جر لة  البروفيسور

وحاص  علد بكالوريوس العملارة وما سلتير التخطليط الي لرإل وامقليملي مل   امعلة  2004نوتنجهاك ببريطانيا في العاك 

 للتخطيط والتصميم الي رإلبغزة وأستاذاً لجامعة االسالمية كعميد لكلية الهندسة با. حالياً يعم  1996براغ التقنية في العاك 

مسلاقات التخطليط العمرانلي  كان م  أوائل  مل  أجوللوا ميلاايم االسلتدامة فلي  القيق البروفيسور في قسم الهندسة المعمارية.

عمللللع كعميلللد للتخطللليط والتطلللوير عللللد الموقللل  االو  عللللد المسلللتو  العربلللي فتلللرة وحصللللل الجامعلللة االسلللالمية ولللال  

 .2013  2012  2011يلاايم االسلتدامة والبيرلة الخ لرا  فلي االعلواك في التصنيف الدولي للجامعات حسلب مي واليلسطين

وحتد العاك  2002جامعة نوتنجهاك م  العاك قسم الهندسة المعمارية بفي كمساعد بيث وتدريس القيق  البروفيسوركما عم  

دجة ضم  مكاتب استشارية لتخطيط وتصميم مناطق مختلية في أعما  اندسية متع في القيق البروفيسور ساامكذلك  .2004

كمبعلوث ولال للجامعللة  2013و  2012فلي االعلواك القيلق  البروفيسللوركملا الار   .1996و  1993مدينلة بلراغ ملا بلي  

ار  فلي العلاك اوتيل وتلم  الملتقد الدولي للتعليم العالي الذإل يعقد بشك  سنوإل م  قب  المجلس الثقافي البريطلانيفي االسالمية 

بامضلافة اللد ذللك فقلد  كأحد الميكمي  لبرنامج الشراكة النمساوية في التعليم العالي والبيث العلمي م  أ   التنميلة. 2012

في العديد م  ورش العمل  والملمتمرات العلميلة الميكملة فلي كل  مل  المملكلة المتيلدة و مهوريلة القيق  البروفيسوراار  

 البروفيسلورنشلر كملا  ات العربية المتيدة والمملكلة العربيلة السلعوجية ومصلر والسلوجان وفلسلطي .التشيك وايطاليا واممار

أكثر م  عشري  بيث علمي ميكم في مجالت وممتمرات جولية واقليمية ساامل في اثرا  المجا  البيثي واالكاجيمي القيق 

اولألقدلتو التمد  اتمخططد الت وتود التجمعود اعضدوو ووقد التحقداالتوفوسوردوفالت وداافي مجاالت عمرانية ومعمارية مختليلة. 
(ISOCARPا)الالمدد امستشللاراً للتخطلليط العمرانللي لوكالللة  كملا عملل  2015مندداالتعددل ااوهوتندد لاالهددل ام وندد اسدد اوم فهدل

كللذلك فللان  .2015)االنللروا( ضللم  مشللرون تيسللي  المخيمللات فللي العللاك  لتفلرددطونوو التالجئددو اوحشددغو اتغددو التمحقدد  

الهندسلة بالجامعلة ع لو ايرلة التيريلر لمجللة االبيلاث الهندسلية والتكنولو يلة التلي تصلدر عل  كليلة سور القيق او البروفي

مركللز لونللارج لدراسللات العمللارة العربيللة لمجلللة لونللارج التللي تصللدر علل   الدوليللة وع للو اللجنللة العلميللة االسللالمية بغللزة

مسلاعد رئليس اصلب دجاريلة متعلدجة فلي الجامعلة امسلالمية مل  أامهلا منالقيلق  البروفيسلوراذا وقلد تقللد  .االسالمية بلندنو

عميد التخطيط والتطوير ونائب عميد كلية الهندسلة ورئليس قسلم الهندسلة المعماريلة وملدير مركلز عملارة التلراث الجامعة و

يق الكثير مل  االنجلاتات تيقالقيق  البروفيسورومشرف الدراسات العليا. ووال  فترة توليع لقسم الهندسة المعمارية استطان 

المهمة ومنها اعتماج وافتتاح برنلامج ما سلتير العملارة واعتملاج الخطلة امكاجيميلة الجديلدة لدر لة البكلالوريوس  دللد  انلب 

العلميلة تشلم  القيلق  البروفيسلوروااتماملات  .2007/2008فوت القسم بجائزة أف ل  قسلم فلي كليلة الهندسلة للعلاك الدراسلي 

ضلم   مل القيق  البروفيسورتم اوتيار  2012في العاك ني المستداك  والتصميم الي رإل والتراث العمراني. التخطيط العمرا

  اممريكيلة المعنيلة Marquis who's whoممسسلة   مل  قبل وذللك قائمة الشخصيات الممثرة عالمياً في مجا  تخصصع 

ضلم  القيلق  البروفيسلوروك والهندسلة. كملا تلم اوتيلار بإبرات الشخصيات التي لها تأثير علد نطلا  علالمي فلي مجلاالت العلل

( 2000ضللم  قائمللة تشللم  )القيللق  البروفيسللوراخصلليات العللالم المللمثرة فللي القللرن اليللاجإل والعشللري   وتللم دجرا  اسللم 

وحلة تم نشلر أطر 2010وفي العاك  ك.2013كامبريد   بريطانيا لعاك  فياخصية قاك باوتياراا المركز الدولي للسير الذاتية 

ملل  قبلل  الللدار اموروبيللة للمنشللورات الجامعيللة علللد ايرللة كتللاا بعنللوان  التخطلليط العمرانللي القيللق  للبروفيسللورالللدكتورا  

 . العمران المستداكالمستداك والبيرة  والذإل أصبح م  الكتب المعروفة علد مستو  العالم في مجا  
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ي وبنلا  القللدرات  حيلث أن عملللع مل  وللال  نقابلة المهندسللي  ذو وبللرة واسلعة فللي مجلا  العملل  المجتمعلالقيلق  البروفيسلور

والجامعلللة امسلللالمية و امعلللة نوتنجهلللاك قلللد منيلللع مهلللارات تدريسلللية متميلللزة والقلللدرة عللللد تيمللل  المسلللروليات امجاريلللة 

رية ملل  وللال  عملللع بالجامعلة فللي ع للوية ورئاسللة العديللد ملل  اللجللان التي لليالقيللق  البروفيسللوروامكاجيميلة. كمللا وسللاام 

اجارتع للجنة التي يرية للممتمر اللدولي الهندسلي الثلاني للبنلا  للممتمرات العلمية وورش العم  وامياك الدراسية  م  أامها 

قيامللع برئاسللة اللجنللة العلميللة للمللمتمر الللدولي امو  علل  التللراث   و2007والتعميللر والللذإل عقدتللع كليللة الهندسللة فللي العللاك 

  وكللذلك رئاسللتع للجنللة الماليللة للمللمتمر الللدولي 2008د  مركللز عمللارة التللراث فللي العللاك والللذإل عقلل فلسللطي المعمللارإل فللي 

نيابتع لرئاسة اللجنة التي ليرية للملمتمر اضافةً الد   2008الهندسي الثاني لالعمار والتنمية والذإل عقدتع كلية الهندسة عاك 

لجنللة العلميللة للمللمتمر الللدولي الخللامس للهندسللة ومشللاركتع فللي ال 2010الللدولي الثالللث للهندسللة واعمللار لللزة فللي العللاك 

وتارة اماللغا  العامللة واللذإل عقللد بل اللجنللة العلميلة للملتقللد الللدولي العملار لللزة فلي ع للوكمللا سلاام ك .2014 واالسلتدامة

مل  تنيليم  (2014 علدوان بعلد للزة دعملار دعلاجة آليات) ع و اللجنة التي يرية لندوة  وكذلك ك2011في العاك  وامسكان

 .2015في العاك  المجلس اليلسطيني لإلسكان
 

 للملمتمر اللدولي امو  حلو اللجنلة العلميلة  في العديد مل  اللجلان االقليميلة مثل  ع لويتع فليالقيق  البروفيسوركذلك اار  

ي الي لرإل اللجنة العلمية للملتقد اليلسطين   وع ويتع في2014في العاك  لجزائرباجامعة باتنة الطي  والمدينة والذإل عقد ب

  كلذلك الار  فلي اللجنلة العلميلة للملمتمر امو  2012االو  م  تنييم برنامج اممم المتيدة للمستوطنات البشرية في العاك 

. بامضللافة الللد ذلللك اللار  2008علل  التخطلليط العمرانللي فللي فلسللطي  والللذإل عقدتللع  امعللة النجللاح الوطنيللة فللي العللاك 

ة لممتمرات جولية مختلية منها ع ويتع في ممتمرإل  اسلتخداك التقنيلات الميوسلبة في ع وية لجان علميالقيق  البروفيسور

في حيظ التراث المعمارإل  و  الييلا  عللد الملوروث العمرانلي وعناصلر تنسليق الموقل   واللذإل عقلداما مركلز جراسلات 

القيلق كع لو فلي ايرلة  سلورالبروفيكذلك فقد تم تراليح . 2011و  2008( في العاك CSSARالعمارة في المنطقة العربية )

الار  فلي   كملا وكع و لجنة تيكليم  لوائز البيلث العلملي بلالوتارة اليلسطينيتيسي  الجوجة التابعة لوتارة التعليم العالي 

فلي القيلق  البروفيسلوركملا الار   لجنة معاجالت الشهاجات والبرامج الهندسية فلي وتارة التعلليم العلالي اليلسلطيني.ع وية 

فلي قسلم الهندسلة المعماريلة بالجامعلة امسلالمية   للتخطليط العمرانليمتعلدجة مل  ولال  قياملع بالعمل  كأسلتاذ  مشاري  بيثية

للعديد م  المجاالت العمرانية المتخصصة في قطان للزة. كلذلك فلان تطوير القاعدة البيثية في  الدراساتحيث ساامل اذ  

والتللي تعتبلر المجللة المعماريللة اموللد عللد مسللتو  اللوط  قللد  كمسلرو  التيريلر لمجلللة العملرانالقيللق  البروفيسلورو لوج 

 أتاحل لع المساامة بشك  فاع  في تطوير امجا  المعمارإل الميلي. 
 

في فعاليات ولجلان فنيلة مختليلة مل  ولال  نقابلة المهندسلي  لتقيليم المخططلات القيق  البروفيسوربامضافة دلد ذلك فقد ساام 

  واللجنة التي يرية لكل  2004 انب ع ويتع للجنة العلمية لألسبون الهندسي الخامس في العاك  الهيكلية لمدن القطان  دلد

. 2008م  مهر ان فلسطي  امو  للهندسة والتكنولو يا وامسبون الهندسي الساجس الذإل عقدتع نقابلة المهندسلي  فلي العلاك 

المهندسي  ورئاسة لجنة عمارة ملدني وتلولد كلذلك مهلاك  رئاسة مجلس دجارة مركز تدريب نقابةالقيق  البروفيسوركما تولد 

 البروفيسور. عالوة علد ذلك تقلد 2010و 2007نائب رئيس فرن لزة بنقابة المهندسي  في جورة وحدة الوط  ما بي  العاك 

ن المعملارإل امو  رئاسة لجنة العمارة في جورة البنا  والتعمير  حيث ترأس في حينها أي اً اللجنة التي يرية لألسلبوالقيق 

نقابللة المهندسلي  فللي لجنلة التنيليم المركزيللة والي أعلللد القيلق  البروفيسلور. كملا مثلل  2012و  2011والثلاني فلي االعللواك 

أو  رئلليس القيلق  البروفيسللورسللطة مختصلة بالمصللاجقة عللد المخططللات الميليلة وامقليميللة فلي قطللان للزة. وكللذلك كلان 

كمللا اللار  فللي ع للوية ايرللة  والتللي تصللدر فللي ميافيللات لللزة علل  نقابللة المهندسللي .تيريللر لمجلللة المهنللدس اليلسللطيني 

 تطللوير البشللرية وصللندو  للمسللتوطنات المتيللدة اممللم التيريللر والتللأليف لكتللاا حللو  المللدن اليلسللطينية بللدعم ملل  برنللامج

 .2015 في العاك البلديات واقراض
 

ع واً في اللجنلة االستشلارية العليلا لميافيلة رفلح والتلي القيق  سورالبروفيوضم  مسااماتع المجتمعية المتعدجة  فلقد عم  

  وكذلك او ممسس وع لو مجللس اجارة لجمعيلة فيةاوتصل بوض  مقترحات ومتابعة الق ايا التطويرية التي تخدك الميا

لمجملل  رفللح  يلةلجللان تيكليم المسللابقات المعمارالقيلق  البروفيسللور. كملا تللرأس مجمل  رفللح الطبلي ورئلليس لجنتهلا الهندسللية

كاستشلارإل القيلق  البروفيسلورلمباني نقابة المهندسي  في ميافيتي الشلما  والجنلوا. وعمل  الطبي ومركز رفح التجارإل و

بتقلديم  م  وال  عملع فيها ( التابعة لبلدية لزة  حيث قاكTAFUللتخطيط الي رإل في وحدة المتابعة واالستشارات الينية )

الو ع لو ممسلس ورئليس للعديلد مل  الممسسلات القيلق  البروفيسلوريكلي للمدينة. كذلك فان المخطط اله التوصيات لتطوير

المجتمعية مث  ع ويتع في مجلس دجارة معهد امم  لأليتاك بغزة  وقيامع برئاسلة لجنلة التلراث ضلم  اللجنلة الوطنيلة العليلا 

براتع المهنية المتميزة م  وال  عملع في المكاتلب . اذا بامضافة دلد و2009لرعاية فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية 

لالستشلارات الهندسلية ومكتلب ياسلمي  لالستشلارات الهندسلية سلكاإل اليل   مكتلب عتأسيسلوالهندسية واالستشلارية المختليلة 

 للطاقلة الخ لرا رئليس المركلز اليلسلطيني والو ع لو ممسلس القيلق  البروفيسوروالمجموعة الهندسية المتيدة. كذلك فان 

لتيعي  استخداك مياايم االستدامة وتوفير الطاقلة فلي البيرلة العمرانيلة وبملا يلتال ك مل  الواقل   يسعد المستدامة والذإلوالتنمية 

   .اال تماعي واالقتصاجإل للمجتم  اليلسطيني
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 السيرة الذاتية
 

م. فريد صبح القيق د.أ.   

ةالجامعة االسالمية بغزعميد كلية الهندسة ب  
 

 

 كاديمية الااليةالرتبة األ .1
 

 الرتبة األكاديمية التخطيط والتصميم الاضريأستاذ 

 الممسسة امكاجيمية الجامعة امسالمية بغزة –قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة 

 االسم الكام  فريد صبح ميموج القيق

 تاريخ ومكان الميالج  فلسطي  -  رفح 24-2-1968

 

 الشهادات األكاديمية .2
 

 المؤسسة األكاديمية بجامعة نوتنجهام ببريطانيا *البيئة العمرانية كلية 

 التاريخ 2004

 الدر ة العلمية جكتورا  في التخطيط العمراني المستداك

 

 .2003* كلية البيرة العمرانية بجامعة نوتنجهاك حصلل علد المرتبة امولد في التميز علد مستو  الجامعات البريطانية في العاك 

 

 المؤسسة األكاديمية عة براغ التقنيةجام

 التاريخ 1996

 الدر ة العلمية بكالوريوس عمارة وما ستير بتميز في التخطيط الي رإل وامقليمي

 

 الخبرة في المجال األكاديمي .3

 

 التاريخ حتى اآلن – 9/2015

 الممسسة امكاجيمية لزة -الجامعة امسالمية 

 إلالموق  امجار عميد كلية الهندسة

 رئيس مجلس كلية الهندسة وع و مجلس الجامعة. 

 متابعة العم  في االقساك والمراكز المختلية في الكلية وتقديم الدعم والعون لها علد أجا  مهامها. 

 وض  الخطط والسياسات الهاجفة لالرتقا  بمستو  الكلية وتعزيز جوراا علد المستو  الميلي واالقليمي. 

 شراكات وتوثيق التعاون االكاجيمي م  الجهات الخار ية ذات العالقة.عقد االتياقيات وتعزيز ال 

 .السعي لتيسي  مكونات العملية التعليمية واليصو  علد اعتماجات جولية لبرامج كلية الهندسة 

 امنشطة واليعاليات

 

 التاريخ 9/2015 – 9/2013

 الممسسة امكاجيمية لزة -الجامعة امسالمية 

 الموق  امجارإل عة االسالميةمساعد رئيس الجام

 الجامعة االسالمية.نواا رئيس  ع و في مجلس 

 .التوصية لرئيس الجامعة بأإل أعما  يمك  أن تسهم في تطوير العم  االجارإل واالكاجيمي في الجامعة 

 .مساعدة رئيس الجامعة علد تأجية المهاك الملقاة علد عاتقع 

 .أإل أعما  يكلف بها م  رئيس الجامعة 

 شطة واليعالياتامن

 

 التاريخ 9/2013 – 9/2011

 الممسسة امكاجيمية لزة -الجامعة امسالمية 

 الموق  امجارإل عميد التخطيط والتطوير

  دعداج الخطط والدراسات التطويرية بالتعاون م  دجارة الجامعة والعماجات والدوائر المختلية واماراف علد

 تنييذ اذ  الخطط.

 عماجات المختلية حو  دعداج وتطبيق وططهم التنييذية م  أ   تطبيق الخطة امستراتيجية تو يع ومتابعة ال

 للجامعة.

   القياك بالدراسات التطويرية ودعداج امحصا ات الشاملة ورسم امستراتيجيات التي تساام في تطوير امجا

 امجارإل وامكاجيمي للجامعة استجابة للمستجدات والتطورات العالمية.

  الخطط التطويرية سوا  القصيرة أو طويلة المد  ورسم السياسات وامستراتيجيات التي تأوذ بعي   وض

 امعتبار توس  ونمو الجامعة والمتغيرات التعليمية والمجتمعية.

 .وض  تصور لتيعي  جور الجامعة في المجتم  الميلي والدولي 

 امنشطة واليعاليات
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 التاريخ 9/2011 – 9/2009

 الممسسة امكاجيمية لزة -لهندسة بالجامعة امسالمية كلية ا

 الموق  امجارإل نائب عميد كلية الهندسة

 في فوت كلية الهندسة بجائزة البنك امسالمي للتنمية في العلوك والتكنولو يا للممسسات المشهوج  امةالمسا

 .2010لها باالنجات للعاك 

 وع و لجنة التخطيط االستراتيجي. رئيس لجنة تيسي  البيرة التعليمية الجامعية 

 نائب رئيس اللجنة التي يرية للممتمر الدولي الثالث للهندسة واعمار لزة 

  رئيس اللجنة العلمية للممتمر الدولي الثاني للتراث العمراني في فلسطي  م  تنييم مركز عمارة التراث في

 .2009العاك 

 امنشطة واليعاليات

 
 التاريخ 9/2009 – 9/2007

 الممسسة امكاجيمية لزة -كلية الهندسة بالجامعة امسالمية 

 الموق  امجارإل رئيس قسم الهندسة المعمارية 

 :حقق القسم العديد م  االنجاتات وال  فترة رئاسة الدكتور فريد القيق لقسم الهندسة المعمارية كان أامها 

 2007/2008دراسي حصو  القسم علد  ائزة أف   قسم في كلية الهندسة  للعاك ال. 

 .تم اعتماج وافتتاح برنامج ما ستير قسم العمارة 

 .تم اعتماج الخطة امكاجيمية الجديدة لدر ة البكالوريوس 

 .عقد اتياقيات تعاون عديدة م   هات ميلية وجولية 

 :كما تولد الدكتور فريد القيق المسرولية في العديد م  اليعاليات وال  تلك اليترة كان أامها 

 اللجنة العلمية للممتمر الدولي ع  عمارة التراث رئيس 

 رئيس اللجنة المالية للممتمر الدولي الهندسي الثاني لالعمار والتنمية 

 ع و لجنة دعداج الخطة امستراتيجية لكلية الهندسة 

 ع و لجنة تطوير المنااج 

 ( منسق الجامعة ع  ميور التنمية المستدامة في برنامجREMI.) 

 د العديد م  ورش العم  والندوات العلمية واليعاليات امكاجيمية المختلية.اماراف علد عق 

 .المشاركة في دعداج المخططات الهيكلية ليرك الجامعة امسالمية بغزة 

 البيرة الجامعية تيسي مستشار لجنة و ع و اللجنة المشرفة علد دعداج مخططات المدينة الطبية. 

 .رئيس تيرير مجلة العمران 

 واليعالياتامنشطة 

 

 التاريخ 9/2007 – 9/2006

 الممسسة امكاجيمية لزة -كلية الهندسة بالجامعة امسالمية 

 الموق  امجارإل مشرف الدراسات العليا 

 .تنسيق الخطط امكاجيمية لبرامج ما ستير الكلية 

 .اماراف امجارإل علد امجا  امكاجيمي لطلبة الما ستير 

 امج الما ستير الجديدة.متابعة مراح  اعتماج بر 

 امنشطة واليعاليات

 

 التاريخ 9/2006 – 9/2004

 الممسسة امكاجيمية لزة -كلية الهندسة بالجامعة امسالمية 

 الموق  امجارإل مدير مركز عمارة التراث 

 تجهيز مقترحات وتنسيق مشاري  التراث المعمارإل م  الجهات الميلية والدولية مث  ممسسة االلاوان 

 ( واليونسكو وليرام.PfP( وممسسة أنيرا وممسسة )CHFللثقافة وممسسة )

 .االرتقا  بالمستو  امكاجيمي لطلبة قسم العمارة فيما يتعلق بالييا  علد الموروث المعمارإل 

 .ديجاج مصاجر تموي  للقياك بمشاري  ترميم للمباني امثرية في قطان لزة 

  الترميم المعمارإل.بنا  كاجر مما  عبر جورات متخصصة في 

 امنشطة واليعاليات

 

 التاريخ حتى اآلن – 9/2004

 الممسسة امكاجيمية لزة -كلية الهندسة بالجامعة امسالمية 

 الموق  امكاجيمي بقسم الهندسة المعماريةالتخطيط العمراني أستاذ 

   اريةرسالة ما ستير في برنامج ما ستير الهندسة المعم 20االاراف علد أكثر م 

   رسالة ما ستير لبرامج ما ستير كلية الهندسة بالجامعة االسالمية 30مناقش مكثر م 

 تدريس المساقات التالية لطلبة البكالوريوس: 

 .البيرة والتخطيط العمراني المستداك 

 . التخطيط العمراني  اال تمان الي رإل  تنسيق المواق 

 ( 2(  )3(  )5مساقات التصميم المعمارإل.) 

  (.1عمارة )نيرية 

 . مشاري  تخر 

 تدريس المساقات التالية لطلبة الما ستير: 

 .التخطيط والتصميم الي رإل 

 .اللغة االنجليزية المتخصصة 

 امنشطة واليعاليات
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 التاريخ 9/2002 – 9/2004

 الممسسة امكاجيمية  امعة نوتنجهاك ببريطانيا

 مكاجيميالموق  ا مساعد بيث وتدريس بكلية البيرة العمرانية 

 :تدريس المساقات التالية لطلبة البكالوريوس 

 .مسا  مباجئ التصميم لطلبة المستو  امو  في قسم الهندسة المعمارية بالكلية 

 .التصميم والتكنولو يا لطلبة المستو  الثاني في قسم الهندسة المعمارية بالكلية 

 :المساامة ضم  فريق العم  للمشاري  البيثية التالية 

 ز العماني مبياث االستدامة.المرك 

 .مركز أبياث االستدامة بجامعة نوتنجهاك 

 .مشرون المنيومة البيرية الستغال  الطاقة الشمسية 

 امنشطة واليعاليات

 

 الخبرات المهنية .4
 

 المؤسسة لالستشارات الهندسيةمكتب سكاي الين 

 التاريخ حتد اآلن -1/2013

 المكان مدينة لزة

 ليرة المستهدفةا المجتم  الميلي

 نون المشرون تطوير ممسسي – تخطيط عمراني –تصميم معمارإل 

 نون الخبرة رئيس مجلس االجارةوممسس 

 .اعداج الخطة التنموية االستراتيجية لمدينة وانيونس 

   العامةالسكنية االجارية والتجارية والمرافق  المبانيالمشاركة في تصميم العديد م. 

 ية في مجا  التخطيط الي رإل والمدن المستدامةتقديم استشارات اندس. 

 امنشطة واليعاليات

 

 المؤسسة وكالة االمم المتادة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االنروا(

 التاريخ 9/2015 -5/2015

 المكان لزة قطان

 اليرة المستهدفة سكان مخيم جير البلح

 نون المشرون طينيةلبرنامج تيسي  المخيمات اليلس تخطيط عمراني

 نون الخبرة مستشار لشرون التخطيط الي رإل

 اعاجة تخطيط مخيم جير البلح. 

 تطوير البند التيتية وتيسي  البيرة العمرانية لسكان المخيم. 

 امنشطة واليعاليات

 

 المؤسسة مكتب ياسمين لالستشارات الهندسية

 التاريخ 6/2008 -6/2005

 المكان لزةمدينة 

 اليرة المستهدفة الميلي المجتم 

 نون المشرون تخطيط عمراني –تصميم معمارإل 

 نون الخبرة مدير المكتبع و ممسس 

 .تصميم العديد م  العمارات السكنية والمباني التجارية 

 .اماراف علد العديد م  المباني والمنشآت 

 امنشطة واليعاليات

 

 المؤسسة بعة لبلدية غزةاالستشارات الفنية )تافو( التاالمتابعة ووحدة 

 التاريخ 9/1996 -6/1996

 المكان لزةمدينة 

 اليرة المستهدفة بلدية لزة

 نون المشرون المخطط الهيكلي لمدينة لزة ومخطط استعماالت امراضي

 نون الخبرة مستشار لشرون التخطيط الي رإل

 امنشطة واليعاليات تقييم المخطط الهيكلي لمدينة لزة والمشاري  التطويرية للمدينة 

 

 المؤسسة  عضو اللجنة االستشارية العليا لماافظة رفح
 التاريخ  9/1998 -9/1996

 المكان مدينة رفح

 اليرة المستهدفة ميافية رفح

 نون المشرون امعداج لمشاري  دستراتيجية لتطوير ميافية رفح

 ةنون الخبر مستشار لشرون التخطيط الي رإل والتطوير العمراني

 .تقييم الخدمات العامة المقدمة علد مستو  الميافية وتقييم مخطط استعماالت امراضي 

 .المشاركة في العديد م  لجان التيكيم لمشاري  معمارية وعمرانية علد مستو  الميافية 

 امنشطة واليعاليات
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 المؤسسة  Urban & Architectural Design (UADالمكتب االستشاري )
 التاريخ  9/1996 -9/1993

 المكان براغ بجمهورية التشيك

 اليرة المستهدفة بلدية براغ

 نون المشرون أعداج مخططات ايكلية وتيصيلية وتخطيط مناطق عمرانية مختلية لبلدية براغ

 نون الخبرة مخطط عمراني

 ( دعاجة تخطيط المطار القديم في منطقةRuzyne.كمنطقة متعدجة الو ائف ) 

 تخطيط المنط( قة الصناعيةRicany-Zdebrady.) 

 ( تخطيط مجاورة سكنية في منطقةZizkov.) 

 ( تخطيط مجم  لألبرا  السكنية في منطقةParukarka). 

 ( تخطيط مجم  للييالت السكنية في منطقةRicany – Olivova Street). 

 ( مخطط تيصيلي لمنطقةBechovice). 

 ( مخطط ايكلي لمنطقةZizkov-Malesicka). 

 طة واليعالياتامنش

 
 المؤسسة (EMCCالمركز االستشاري في اإلدارة والهندسة )

 التاريخ  9/2000 -9/1999

 المكان مدينة لزة

 اليرة المستهدفة المجتم  الميلي وممسسات المجتم  المدني والدو  المانية

 نون المشرون جراسة التأثير االقتصاجإل واال تماعي والبيري للمشاري  العمرانية

 نون الخبرة تخطيط عمراني

 .جراسة امثر البيري لميطة معالجة منطقة  باليا 

 .الدراسات االقتصاجية واال تماعية لمشرون الصرف الصيي للمنطقة الشمالية 

 امنشطة واليعاليات

 
 المؤسسة انفرا –مكتب المستشارون في الهندسة واالدارة والبنية التاتية 

 التاريخ 2012

 لمكانا مدينة لزة

 اليرة المستهدفة مجلس االسكان اليلسطيني

 نون المشرون تخطيط وتصميم مرافق مجتمعية

 نون الخبرة استشارإل

تخطيط وتصميم منطقة عمرانية تق  بيي الزيتون وت م مدرسة ابتدائية وطر  ميلية ضم  منية االمير نايف ب  عبد 

 امج اممم المتيدة للمستوطنات البشريةالعزيز لمشاري  اعاجة اعمار لزة وبالتعاون م  برن

 امنشطة واليعاليات

 
 المؤسسة مهندسون واستشاريون -مكتب دار الهندسة 

 التاريخ 2013

 المكان مدينة وانيونس

 اليرة المستهدفة وتارة االاغا  العامة واالسكان

 نون المشرون وانيونس -مشرون دنشا  مركز امصالح والتأاي  المركزإل 

 نون الخبرة شارإلاست

 امنشطة واليعاليات تخطيط وتصميم سج  مركزإل بكافة مرافقع وبالتعاون م  اللجنة القطرية معاجة دعمار قطان لزة

 
 المواقع اإلدارية .5

 

 المواقع اإلدارية في الجامعة اإلسالمية

 ( 2015عميد كلية الهندسة بالجامعة االسالمية بغزة )وحتد اآلن 

 (2015 - 2013عة االسالمية بغزة )مساعد رئيس الجام 

 ( 2013 - 2011عميد التخطيط والتطوير ) 

   ممث  الجامعة االسالمية في الملتقد الدولي للتعليم العاليGoing Global  الذإل يعقد  

 .2013و  2012المجلس الثقافي البريطاني  في االعواك 

 الثوابل والمتغيرات  المملكة  ... ممث  الجامعة االسالمية في ممتمر مكة: المجتم  المسلم

 . 2012العربية السعوجية  

  ممث  الجامعة في وراة العم  االقليمية معداج أطار لتصنيف وترتيب  امعات العالم

امسالمي  م  تنييم اتياج  امعات العالم امسالمي بالتعاون م   امعة الزعيم امتارإل و  امعة اك 
 .2013جرمان امسالمية  السوجان 

 ى مستوى الجامعة اإلسالمية بغزةعل
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 ( 2015عميد كلية الهندسة )وحتد اآلن 

 ( 2011 -2009نائب عميد كلية الهندسة.) 

 ( 2009 -2007رئيس قسم الهندسة المعمارية.) 

 ( 2007-2006مشرف الدراسات العليا.) 

 ( 2006-2004مدير مركز عمارة التراث.) 

  والتكنولو ية التي تصدر ع  كلية الهندسة بالجامعة ع و ايرة التيرير لمجلة االبياث الهندسية
 االسالمية بغزة.

  2010نائب رئيس اللجنة التي يرية للممتمر الدولي الثالث للهندسة واعمار لزة. 

   2008رئيس اللجنة العلمية للممتمر الدولي ع  التراث المعمارإل: الواق  وتيديات الييا. 

 2007لمالية للممتمر الدولي الهندسي الثاني ع و اللجنة التي يرية ورئيس اللجنة ا. 

  2013ع و اللجنة التي يرية والعلمية مسبون التراث اليلسطيني الثاني. 

   2009ع و اللجنة التي يرية للممتمر الدولي الثاني للتراث العمراني في فلسطي. 

   2010ع و اللجنة التي يرية للممتمر الدولي الثالث للتراث العمراني في فلسطي. 

  2014اللجنة العلمية للممتمر الدولي الخامس للهندسة واالستدامة ع و. 

 .رئيس لجنة تيسي  البيرة الجامعية وع و لجنة التخطيط االستراتيجي بالكلية 

  لكلية الهندسة. االستراتيجيةع و لجنة دعداج الخطة 

 .ع و لجنة تطوير المنااج بالكلية 

 ية الجامعية.ع و لجنة دعداج المخطط الهيكلي للكل 

 .مستشار لجنة تجمي  اليرك الجامعي 

 ( منسق الجامعة ع  ميور التنمية المستدامة في برنامجREMI.) 

 على مستوى كلية الهندسة

 ( 2009-2007رئيس قسم الهندسة المعمارية) 

  المجلة المعمارية امولد المتخصصة في مجا  العمارة. –مسرو  تيرير مجلة العمران 

  في قسم الهندسة المعمارية. والتصميم الي رإل التخطيطأستاذ 

 على مستوى قسم الهندسة المعمارية
 

 

 ماافظات غزة –المواقع اإلدارية على مستوى نقابة المهندسين 

  2005رئيس مجلس دجارة مركز تدريب نقابة المهندسي  وع و المركز منذ العاك. 

  (2009-2007وط  )جورة وحدة ال – نائب رئيس فرن لزة بنقابة المهندسي. 

  2004رئيس لجنة عمارة مدني بنقابة المهندسي  ومقرر اللجنة منذ العاك. 

   (.2012 -2010جورة البنا  والتعمير ) –رئيس لجنة العمارة بنقابة المهندسي 

  الهيرة العليا لتيسي  الجوجة في ممسسات التعليم العالي اليلسطيني.ممث  النقابة في 

 2004 رات التدريبية لمشرون المباني الموفرة للطاقةمنسق ورش العم  والدو. 

 2008ع و اللجنة التي يرية لألسبون الهندسي الساجس و 2004 ع و اللجنة العلمية لألسبون الهندسي الخامس. 

 2005  ع و اللجنة التي يرية لمهر ان فلسطي  امو  للهندسة والتكنولو يا. 

 خططات الهيكلية لمدن القطان.ع و العديد م  اللجان الينية لتقييم الم 

 .ممث  النقابة في لجنة التنييم المركزية 

  ميافيات لزة. –أو  رئيس تيرير لمجلة المهندس اليلسطيني 

 . رئيس لجنة التيكيم لمسابقات دقامة المقر الدائم لنقابة المهندسي  في ميافيات الجنوا والشما 

 2012  ك الجامعي لجامعة االقصدع و لجنة تيكيم المسابقة المعمارية لتخطيط الير. 

  المتعلقة بالعمارة والتخطيط العمراني ورش العم واماراف علد العديد م  المشاركة في العديد م  المياضرات العامة. 

 .المشرف العاك لملتقد المهندسي  ومشرف المنتد  المعمارإل التاب  للنقابة 

 2013فبراير   21-16دنية والمعمارية  لجنة عمارة مدني  رئيس اللجنة التي يرية لألسبون امو  للهندسة الم. 

   2011يونيو  23-18رئيس اللجنة التي يرية لألسبون المعمارإل امو . لجنة العمارة. 

 

 المواقع اإلدارية في المؤسسات المجتمعية           

 ورئيس لجنتها الهندسية. ع و مجلس اجارة  معية مجم  رفح الطبي 

 (.2009-2007رة معهد امم  لأليتاك )ع و مجلس دجا 

 ( 1998-1996ع و لجنة التطوير العليا لميافية رفح) 

  2009رئيس لجنة التراث بالهيرة الوطنية العليا لرعاية فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية للعاك. 

 .ع و لجنة حماية التراث اليلسطيني التابعة لوتارة الثقافة 

 المستدامة. للطاقة الخ را  والتنميةاليلسطيني  رئيس مجلس دجارة المركز 

 .ع و لجنة معاجالت الشهاجات الهندسية بوتارة التعليم العالي اليلسطيني 

  فرن لزة. –ع و المجلس االستشارإل لممسسة القدس الدولية 

  لالستشارات الهندسية.سكاإل الي  ممسس مكتب 

 .ع و ممسس لمكتب ياسمي  لالستشارات الهندسية 

  وع و ممسس للمجموعة الهندسية المتيدة.مدير 

 .ع و لجنة التيكيم الوتيار المهندسي  للو ائف اليكومية  جيوان المو يي  العاك  لزة 

 

 العضوية في االتاادات الدولية           

 ( ع وية الجمعية الدولية لمخططي المدن وامقاليمISOCARP ومقراا في مدينة الااإل بهولندا منذ العاك )2015. 
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 مؤتمرات دوليةلاللجان العلمية  العضوية في

  2015يونيو  9-8م  تنييم المجلس اليلسطيني لإلسكان    2014آليات دعاجة دعمار لزة بعد عدوان  ع و اللجنة التي يرية لندوة. 

  2014مايو  9-6  باتنة الجزائر   امعة باتنة  الطي  والمدينة: للممتمر الدولي امو ع و اللجنة العلمية. 

 لمتيدة ع و اللجنة العلمية للملتقد اليلسطيني الي رإل االو : نيو مجتمعات عمرانية مستدامة في االراضي اليلسطينية  م  تنييم برنامج اممم ا

 .2012مارس   21-20للمستوطنات البشرية  نابلس  

 23-21القدس -     امعة النجاح الوطنية ونقابة المهندسي ع و اللجنة العلمية للممتمر الدولي امو  ع  التخطيط العمراني في فلسطي 

 .2008أكتوبر  

 ( ع و اللجنة العلمية للممتمر الدولي ع  حوسبة التراث المعمارإل  مركز جراسات العمارة في المنطقة العربيةCSSAR.)   امعة البترا 

    عمان امرجن.2008نوفمبر  3-4

   الييا  علد الموروث العمراني وعناصر تنسيق الموق : نيو دنقاذ المشااد الطبيعية الي ارية . ع و اللجنة العلمية للممتمر الدولي

   عمان امرجن.2011مارس  15-13(. الجامعة الهاامية CSSARمركز جراسات العمارة في المنطقة العربية )

 لزة  فلسطي .2011يناير  17-16ن. ع و اللجنة العلمية للملتقد الدولي العمار لزة. وتارة اماغا  العامة وامسكا   

 .ع و المجلس الدولي االستشارإل لمجلة لونارج المنبثقة ع  مجموعة تصميم وأبياث الي  والعمارة بلندن 

  2009وتارة الثقافة ولجنة القدس –ع و اللجنة التي يرية لمهر ان لزة الدولي لألفالك الوثائقية. 

 

 بناء القدرات والخبرات التدريبية .6
 

 التاريخ الدور الفئة المستهدفة الفترة الزمنية الموضوع جهة المنظمةال

برنامج مساعدة  –وكالة التنمية لألمم المتيدة 

 مرفق البيرة العالمي –الشعب اليلسطيني

أسس تصميم المباني الموفرة 

 للطاقة

الكاجر الهندسي في بلديات القطان والمكاتب  اهور 3

 االستشارية

 مدرا 

 ومنسق

 2004 يونيو

غة للافي مهارات أساسية  مركز لزة لتنمية الموارج البشرية

 االنجليزية

 2007يناير  مدرا الكاجر العام  في النقابات المهنية المختلية اهر واحد

 

 طلبة ما ستير كلية الهندسة بالجامعة امسالمية اهور 3 لغة انجليزية متخصصة الجامعة امسالمية بغزة

 م  ك  التخصصات

 2007فبراير  امدر

لجنة المهندسات بنقابة المهندسي  بميافيات 

 لزة

 2007مارس  مدرا نقابة المهندسي  -مهندسات  اهر واحد اللغة االنجليزية امكاجيمية

البنك الدولي  المجموعة العالمية لالستشارات 

 معالم –الهندسية 

يات اما  مهندسي أقساك التخطيط الي رإل ببلد أسبوعان التخطيط العمراني

 قطان لزة

 2007ابري   مدرا

 تطويربلدية وانيونس بالتعاون م  صندو  

 ودقراض البلديات

المجلس البلدإل والكواجر العاملة في بلدية  أاهر 6 التخطيط التنموإل االستراتيجي

 وانيونس وممثلي المجتم  الميلي

يونيو  -يناير مدرا

2013 

 
 المشاركة في دورات متخصصة .7

 

 التاريخ المدة الموضوع مةالجهة المنظ

جورة متخصصة  لخبرا  فلسطينيي  نيمل في مدينة ميالنو 

 بايطاليا بدعم م  االتياج اموروبي

امجارة والتخطيط في البلديات )التخطيط العمراني وامقليمي 

 وق ايا المواصالت(

 1998يونيو  26 –مايو  15 اهران

عة نوتنجهاك ( بجامCELEمركز تعليم اللغة االنجليزية )

 ببريطانيا

 2000سبتمبر  -2000يونيو  اهران اللغة االنجليزية امكاجيمية المتقدمة

 1999يونيو  اهر واحد مهارات أساسية في التدريس الجامعي وحدة الجوجة –الجامعة امسالمية بغزة 

 2010نيو يو اهر واحد مهارات التخطيط االستراتيجي وحدة الجوجة –الجامعة امسالمية بغزة 

 

 اللغات .8
 

 اللغة ماادثة قراءة كتابة

 العربية اللغة امك

ً  ممتات ممتات  االنجليزية  يد  دا

 ً ً   يد  دا ً   يد  دا  التشيكية  يد  دا

 

  المنح الدراسيةو يعلمــــالتكـــريـم الو الجوائز .9
 

 المؤسسات الماناة

 الجامعة االسالمية بغزة 
في  في حصو  الجامعة علد المرتبة امولد عربياً والخامسة والستي  عالمياً في التصنيف الدولي للجامعات حسب مياايم االستدامةقالجة الجامعة تقديراً لجهوج  

 .2011العاك 

 ( ممسسة كريم رضا سعيدKRSF لندن  المملكة المتيدة لعاك  )2001. 

  الممسسة العربية البريطانية(ABCCF) 2002  لندن  المملكة المتيدة لعاك. 

 ( الممسسة العالمية لمساعدة الطلبة العراASAI الواليات المتيدة  )2003. 
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 ادراج السيرة الذاتية في موسوعات دولية

 (  اخصية قاك باوتياراا المركز 2000اوتيار ج. القيق ضم  اخصيات العالم الممثرة في القرن الياجإل والعشري  واجرا  اسمع ضم  قائمة تشم )

 .ك2013لذاتية كامبريد   بريطانيا لعاك الدولي للسير ا

   اوتيار ممسسةMarquis who's who.ج. القيق ضم  الشخصيات التي لها تأثير علد نطا  عالمي في مجاالت العلوك والهندسة   

 
 الخبرات الدولية .10

 

 البلد التاريخ

 براغ، جمهورية التشيك 1996سبتمبر  – 1993سبتمبر 

 نوتنجهام، المملكة المتادة 2004سبتمبر  – 2002سبتمبر 

 ميالنو، إيطاليا 1998يونيو  – 1998مايو 

 غزة، فلسطين حتد اآلن( – 2004( )مارس 2000يوليو  – 1996)سبتمبر 

 
 مقاالت منشورة في مجلة العمران .11

 

 مقاالت منشورة في مجلة العمران

  (.2000امو   ك )امصدار 1998مالحيات حو  المخطط امقليمي لميافيات لزة لعاك 

   (.2004أضوا  علد مشاك  التخطيط الهيكلي في قطان لزة )امصدار الثاني 

  (.2004جعوة معاجة تقييم المخططات الهيكلية لمدن القطان )امصدار الثالث   -قطان لزة بدون مستوطنات 

    (.2005أساسيات في التصميم المناوي )امصدار الراب 

 (.2005رحلوا بغير ر عة )امصدار الخامس   –سياا م  لزة م  الخواطر تعقيبا علد االن 

  (.2006)امصدار الساجس   2005جراسة نقدية في المخطط امقليمي الجديد لقطان لزة 

    (.2006البعد اال تماعي في تخطيط المناطق العمرانية في قطان لزة )امصدار الساب 

 (.2007مصدار الثام   مياايم أساسية حو  التخطيط العمراني المستداك )ا 

   (.2008قسم العمارة واموك الوط  )امصدار التاس 

  (.2009اعمار لزة بي  العمارة والسياسة )امصدار العاار 

 
 المنشورات العلمية .12

 

 أوراق ماكمة تم نشرها في مجالت دولية

   .مجلة فلسطي  للبيوث  . وية االستراتيجية للمدن اليلسطينية كيالة جراسيةجور المشاركة المجتمعية في تيقيق التنمية المستدامة: الخطط التنمفريد القيق

 .2014  فلسطي  ( 7  رقم )(4والدراسات  مجلد )

   .مجلة القطان الهندسي لجامعة امتار . التنمية العمرانية المستدامة لقطان لزة في ضو  السياسات التخطيطية علد المستو  الوطنيفريد القيق  

 .2014  العربية  مهورية مصر

 ( مجلد  )المملكة 86-57(  ل 2(  رقم )25فريد القيق.  أثر البير علد النمو العمراني لمدينة لزة . مجلة  امعة الملك سعوج )للعمارة والتخطيط  
 .2013العربية السعوجية  

  باستخداك نيم المعلومات الجغرافية  . مجلة  امعة النجاح عال  الدي  الجماصي وفريد القيق وتياج اياجة.  تيلي  نمط توتي  المسا د في مدينة لزة
 .2013  فلسطي   52-28(  ل 27الوطنية للبيوث )سلسلة العلوك الطبيعية(  مجلد )

 لزة كيالة  طانعال  الدي  الجماصي وفريد القيق وميمد اليرا.  استخداك نيم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني المستداك في الدو  النامية: ق
 .2013  فلسطي   100-83(  ل 1(  رقم )21جراسية . مجلة الجامعة االسالمية )سلسلة العلوك الطبيعية والهندسية(  مجلد )

 العالمية ايري  عبيد وفريد القيق.  تطوير نياك متعدج المعايير لتيديد أولويات المشاري  التنموية في المناطق الي رية . مجلة البيوث المتقدمة 

 .2012   219-205(  ل 8(  رقم )1)الهندسة والتكنولو يا(  مجلد )

 ارج فريد القيق.  منهجية ااملة لدمج التراث المعمارإل لمدينة لزة ضم  النسيج الي رإل المعاصر . مجلة لونارج  امصدار الثاني. مجموعة لون

 .2011لدراسات الي  والعمارة. لندن  

 ث المعمارإل لمدينة لزة باستخداك التكنولو يا الرقمية . مجلة لونارج  امصدار امو . مجموعة لونارج لدراسات الي  فريد القيق.  الييا  علد المورو

 .2010والعمارة. لندن  

 ة لزة . عدج وال نفريد القيق  نهاج المغني  ميمد الوتير  حساك جاوج.  أساليب مستدامة لتكام  حماك السمرا م  البنية العمرانية للبلدة القديمة في مدي

 .2009(  مارس  IJAR SPECIAL ISSUE ON HAMMAMم  مجلة )

  2009القطان الهندسي  مصر  –فريد القيق.  نموذ  مبتكر لشبكة الشوارن الميلية: تدر  ارمي م  أرب  مستويات . مجلة  امعة امتار. 

 .العلوك الطبيعية   –ت العمرانية المربعة واماعاعية . مجلة  امعة النجاح الوطنية التشكيال  التخطيط العمراني المستداك: تأثير التشميس علد فريد القيق

(A) ISSN: 1727-2114  Volume 22  Pages: 109-143  2008. 

 في  مجلة علمية فريد القيق وأسامة العيسوإل.  منهجية علمية للييا  علد الموروث المعمارإل لمدينة لزة باستخداك التكنولو يا الرقمية . الموروث الثقا

 (.213-195ك )ل2006  11الكترونية ميكمة  رقم 

 

 مراجعة لكتب علمية 

 ( العمارة المعاصرة في الوط  العربي  مركز جراسات العمارة في المنطقة العربيةCSAAR )2007. 

 

  المشاركة في تأليف كتب علمية

 2015توطنات البشرية وصندو  تطوير واقراض البلديات  تقرير المدن اليلسطينية  بدعم م  برنامج اممم المتيدة للمس. 
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 أوراق ماكمة تم نشرها في مؤتمرات دولية

 لزة  المجلس اليلسطيني لإلسكان .2014آليات دعاجة دعمار لزة بعد عدوان  فريد القيق وميمد الوتير.  استراتيجيات امسكان المستداك . ندوة  

 .2015يونيو  9-8  فلسطي 

 حالة جراسية اقليم لزة . ندوة آليات دعاجة دعمار لزة بعد  -ونبي  عياج واريف سعد الدي .  منهجية دعاجة امعمار بي  النيرية والتطبيق فريد القيق
 .2015يونيو  9-8المجلس اليلسطيني لإلسكان   .2014عدوان 

 الممتمر  . استعماالت االراضي: مدينة وانيونس كيالة جراسيةأثر المناطق الميررة في قطان لزة علد .  وعماج مييس  ناجر النمرة  فريد القيق
 .2014نوفمبر  5-4الدولي الخامس للهندسة واالستدامة  كلية الهندسة بالجامعة االسالمية  

 ت العالم امسالمي. اتياج فريد القيق.  معايير االعتماج والتقويم للتعليم الهندسي في الجامعات العربية . وراة عم  معداج أطار لتصنيف وترتيب  امعا
 السوجان. –  الخرطوك 2013يونيو  13-11 امعات العالم امسالمي بالتعاون م   امعة الزعيم امتارإل و  امعة اك جرمان امسالمية  

 امم  في  –لتأاي  واالستدامة فريد القيق وميمد الوتير.  استراتيجيات امسكان المستداك لمرحلة ما بعد اعمار قطان لزة . الملتقد العالمي: دعاجة ا

 .2010   برالونةأكتوبر 6-4المستقب   

 في فلسطي .  فريد القيق وناجر النمرة.  أثر اليروا والكوارث الطبيعية علد التراث العمراني لمدينة لزة . الممتمر الدولي الثاني للتراث العمراني

 .2010ي  ديوان  الجامعة امسالمية بغزة  ابر –مركز عمارة التراث 

  قطان لزة كيالة جراسية . الممتمر الدولي الثالث للهندسة واعمار لزة. كلية  –فريد القيق. مياايم االستدامة كمنهجية ااملة لتقييم المخططات العمرانية

 .2010أكتوبر  11-10الهندسة بالجامعة امسالمية  

 يعي  التخطيط العمراني المستداك في قطان لزة باستخداك نيم المعلومات الجغرافية . عال  الدي  الجماصي وفريد القيق وميمد اليرا.  استراتيجيات ت

 .2010نوفمبر  29. الجمعية التونسية للمعلومات الجغرافية الرقمية  2010الملتقد العالمي  يوتونس 

 فريد القيق.  تيلي  أثر التشميس ماكا  عمرانية مركبة: مقارنة بي  الشك  النصف قطرإل ومستط( ي  الشك  كيرفU ممتمر التكنولو يا . )

 .2010يناير   6-3واالستدامة في البيرة العمرانية  كلية العمارة والتخطيط   امعة الملك سعوج  

 الملتقد  مي:اييق  ندية وميمد حسي  وفريد القيق.  جراسة تيليلية لتيسي   وجة التعليم في كلية الهندسة بالجامعة امسالمية بغزة . الممتمر العال

 .2010نوفمبر  25-23الخامس للتعليم الهندسي. كلية الهندسة بجامعة الشارقة  

 ة . ممتمر فريد القيق  نهاج المغني  ميمد الوتير  حساك جاوج.  آليات مستدامة لدمج حماك السمرا ضم  النسيج الي رإل للبلدة القديمة في مدينة لز

 .2008يوليو   16-13ة لمنطقة البير امبيض المتوسط  جمشق: اليماك: منهجيات وطر  تيليلية متعدج

 لجامعة امسالمية فريد القيق وميمد الوتير.  جراسة تقييمية لمستقب  حماك السمرا . الممتمر الدولي الهندسي الثاني لالعمار والتنمية  كلية الهندسة  ا

 ك.2007يونيو  19-18بغزة  قطان لزة  فلسطي   

 ت  الهو  كيالة  –بر  الجامعة امسالمية  -يسوإل.  جراسة تقييمية لطبيعة العالقات اال تماعية لساكني أبرا   معيات امسكان فريد القيق وأسامة الع

 ك.2007يونيو  19-18جراسية . الممتمر الدولي الهندسي الثاني لالعمار والتنمية  كلية الهندسة  الجامعة امسالمية بغزة  قطان لزة  فلسطي   

 لالعمار قيق وعائد المصرإل.  دعاجة دحيا  و توثيق التراث العمراني لمدينة لزة بإستخداك التقنيات الميوسبة . الممتمر الدولي الهندسي الثاني فريد ال

 ك.2007يونيو  19-18والتنمية  كلية الهندسة  الجامعة امسالمية بغزة  قطان لزة  فلسطي   

 يعية في البيرة العمرانية . الممتمر الدولي الثالث لتكنولو يا العمران المستداك  كلية البيرة العمرانية   امعة فريد القيق وميمد القاضي.  امضا ة الطب

 ك.2004يونيو  30-28نوتنجهاك  المملكة المتيدة  

 ي للباحثي  الشبان في الطاقة المتجدجة فريد القيق وميمد القاضي.  التيلي  المتباج  للنماذ  العمرانية في التخطيط الشبكي واليلقي . المنتد  الدراس

 ك.2003نوفمبر 28والبيرة العمرانية المستدامة   امعة نوتنجهاك  المملكة المتيدة  

 

 التاكيم لمؤتمرات ومجالت ومؤسسات دولية

 2012  لبرنامج الشراكة النمساوية في التعليم العالي والبيث العلمي م  أ   التنمية ميكم. 

 2013ية لمجلة  امعة الملك سعوج )للعمارة والتخطيط(  المملكة العربية السعوجية  تيكيم أبياث علم. 

  2014  المملكة العربية السعوجية   اتانتيكيم أبياث علمية لمجلة  امعة. 

   2013وحتد  2010ع و لجنة التيكيم في مجلة لونارج  مجموعة لونارج لدراسات الي  والعمارة  لندن  م. 

 لدراسات والبيوث العلمية الدولية: ميكم في مجلة اScientific Research and Essays (SRE) 
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