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Name Aly Mohamed Abdel Monem Hassan 

Title Professor 
Specialization Traffic Engineering and Transportation 

Planning 
E-mail a_hassans@yahoo.com 

aly.hassans@alexu.edu.eg  
Education • Dr. Eng. in Transportation Planning and 

Traffic Engineering, Hannover 
University, Germany, 1979 

• M.Sc. in Civil Engineering, Alexandria 
University, 1973 

• B.Sc. in Civil Engineering, Alexandria 
University, 1969 

Teaching Experience • Transportation Department, Faculty of 
Engineering, Alexandria University, 
since 1969 

• Visitor Professor, Beirut University, 
1992-1993  

Research Interests Transportation Planning - Traffic 
Engineering - Public Transport - Feasibility 
Studies - Transport Sustainability 
Assessment - Traffic Impact Assessment - 
Railways, Port Planning, Transport logistics  

Honors and Awards 
 

• Scientific Encouragement Award, 
Alexandria University, 1987 

• Appreciation Certificate, Alexandria 
University, 2007 

Grants 
 

• British Council, Liverpool University, 
1982 

• DAAD, from 1975-1980 

• Several Grants from DAAD, various 
German Universities, since 1983  

Google Scholar  
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Academic Activities 
 

• Professor of Traffic Engineering and 
Transportation Planning, Alexandria 
University, 1991  

• Head of the Transportation 
Department, Faculty of Engineering, 
Alexandria University, 2001-2007 

Personal Website - 

Administrative Experience • Executive Board of the "Alexandria 
Public Transportation Authority", since 
1981 

• General Assembly of "El-Nile Company 
for Auto Industry and Repair", 1997-
2005 

• Executive Board of the "Alexandria Port 
Authority",2013-2018 

• Executive Board of "Cairo Inland Bus 
Port (El Torgman Group)",2006-2009 

• Executive Board of the "El-Nile 
Company for Road Transport”,1996-
2005 

• Director of Transport Planning Project, 
Alexandria Governorate 2032, Ministry 
of Transport, 2013-2016 

International Experience • Membership at several Scientific 
Organizations  

• Cooperation with different 
International Engineering Consultants 
and Bureaus (Germany, France, Italy, 
England, Lebanon, UAE) 

State Scientific Committees • The Permanent Scientific Committee of 
Public Works Engineering for Promoting 
the Titles of Professors and Assistant 
Professors; Supreme Council of the 
Egyptian Universities 

• The Screening Committee of Scientific 
Productions for the State Merit; 
Academy of Researches and 
Technology, Egypt  
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 االسم منعم حسنعلى محمد عبد ال

 الوظيفة الحالية  أستاذ

 التخصص وهندسة المرور تخطيط النقل

a_hassans@yahoo.com 
aly.hassans@alexu.edu.eg 

 االيميل

، جامعة األسكندرية -الهندسة بكالوريوس الهندسة المدنية، كلية  •
1969 

، جامعة األسكندرية -ماجستير الهندسة المدنية، كلية الهندسة  •
1973 

 -، كلية الهندسة المدنية وهندسة المرور دكتوراه فى تخطيط النقل •
 1979، جامعة هانوفر )ألمانيا(

 المؤهالت الدراسية
 

األسكندرية، منذ قسم هندسة المواصالت، كلية العندسة، جامعة  •
1969 

  1992/1993أستاذ زائر بجامعة بيروت العربية،  •

 الخبرات التدريسية

 –دراسات الجدوي  –النقل العام  –هندسة المرور  –تخطيط النقل 
السكك  –تقييم التأثير المروري  –التنمية المستدامة لنظم النقل 

 يات النقلتلوجس –تخطيط الموانئ  –الحديدية 

 األبحاثمجال 
 

 1987، جامعة األسكندرية، جائزة التشجيع العلمى •
 2007شهادة تقدير، جامعة األسكندرية،  •

 : الجوائز
 

 1982جامعة ليفربول،  •
   1980 – 1975الهيئة األلمانية من  •
  1983عدة منح من الهيئة األلمانية، وجامعات ألمانية، منذ  •

 : المنح
 

 1992منذ  ،األسكندريةأستاذ كلية الهندسة، جامعة  •
 2001، رئيس قسم المواصالت، كلية الهندسة، جامعة األسكندرية •

- 2007    

 : المهام األكاديمية
 

 الموقع الشخصي --

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب باألسكندرية، منذ  •
1981 

 2005 – 1997عضو مجلس إدارة شركة النيل للنقل البرى،  •
ترجمان جروب"،  –عضو مجلس إدارة "مطار القاهرة البرى  •

 وظائف إدارية
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2006 - 2009 
عضو الجمعية العامة لشركة النيل العامة لصناعة وإصالح  •

 2006السيارات، منذ 
 - 2013الهيئة العامة لميناء األسكندرية، عضو مجلس إدارة  •

2018 
عدد من بيوت التعاون مع  -عضو بالعديد من الهيئات األكاديمية 

دراسات وأبحاث مشتركة فى كثير من الجامعات  -الخبرة اإلستشارية 
رات العربية اإلما –إيطاليا  –لبنان  -فرنسا  -إنجلترا  -)ألمانيا 
 المتحدة(

 خبرات دولية
 

اللجنة العلمية الدائمة لهندسة األشغال العامة، وظائف األساتذة  •
  (، الدورة الثامنة58المساعدين )لجنة 

اللجنة العلمية الدائمة لهندسة األشغال العامة، وظائف األساتذة  •
 (، الدورة التاسعة59)لجنة 

اللجنة العلمية الدائمة لهندسة األشغال العامة وظائف األساتذة  •
 .ة المساعدينواألساتذ

 لجنة فحص جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية للعلوم الهندسية •

عضوية لجان 
 علمية 

 

 


