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 السيرة الذاتية           

 هدير عادل عطية سعد  /للمهندسة 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية  -1

    : Hadeer  Adel Attia Saad Name هدير عادل عطية سعد  االسم :

 : Demonstrator  Title   معيدة  :  الوظيفة الحالية

 Date of 1993-2-10 1993 -2 -10 تاريخ الميالد : 

Birth :         

              : Qotour-Al Gharbia  Place of Birth الغربية –قطور  جهة الميالد:

               : Single Marital status عزباء :    الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه 

 :والتخصص 

بكالوريوس فى هندسة االلكترونيات و  

شعبة هندسة  –كهربية االتصاالت ال

 2016الحاسبات والتحكم  دور مايو  

Bachelor's degrees in Electronics 

and  Electrical Communications 

Engineering – Computer and 

Control Engineering Division , 

May 2016 

Degree: 

 El Estad - Abrag Elkholafaa ربيةالغ –طنطا   -الرياض أبراج –االستاد   عنوان المراسلة :

Elrashdein - Tanta - Al Gharbia 

Mailing 

Address :            

 El Estad- Abrag Elkholafaa الغربية –طنطا  -الرياض ابراج  –االستاد  :  عنوان السكن

Elrashdein -Tanta - Al Gharbia 

Home 

Address :             

 Hader.adel.93@gmail.com Hader.adel.93@gmail.com E-mail كتروني: االلالبريد 

address :             

                           :  # .Tel 0403297773 0403297773 :   تليفون

 : Mobile 01005187599 01005187599 : محمول

   : Egyptian Nationality مصرية الجنسية :

 : العلمية  المؤهالت- 2

 البكالوريوس       : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Bachelor’s degree Degree بكالوريوس  اسم الدرجة : 

 

 لي وزارة التعليم العا

 بكفر الشيخ  والتكنولوجيا دسة المعهد العالي للهن

mailto:Hader.adel.93@gmail.com
mailto:Hader.adel.93@gmail.com
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المعهددد العددالى للهندسددة والتكنولوجيددا بكفددر  الكلية المانحة : 

 شيخال

Higher Institute for Engineering 

and Technology - Kafr ELsheikh 

Faculty : 

 

بكالوريوس فى هندسة االلكترونيات و   مجال التخصص : 

شعبة هندسة  –االتصاالت الكهربية 

 الحاسبات والتحكم   

Bachelor's degrees in Electronics 

and  Electrical Communications 

Engineering – Computer and 

Control Engineering Division 

Major Field : 

 Computing and control هندسة الحاسبات والتحكم التخصص الدقيق : كلية 

engineering 

Minor Field : 

بتقدير عام ممتاز مع مرتبة  2016مايو  التاريخ والتقدير : 

 الشرف 

May 2016 – Excellent Grade with 

Honors 

Date and 

Grade : 

 Employment History -3 ريخ الوظيقى التا -3

           To إلى :  مسمى الوظيفة

        

From       من

        

Job Name :  

 : معيد

 

2021  2016  Demonstrator : 

 

 


