
 

 المعهد العالي  للهندسة والتكنولوجيا  بكفر الشيخ 

   

  

   السيرة الذاتية  

 

 حسن نى عبدالحميد محمد للسيده / م

  

1- Personal Data  1- بيانات شخصية  

Name :     Mona Abd Elhamid 

Mohammed Hassan 
 االسم :   حسنمنى عبدالحميد محمد 

 الرقم القومي:   

Title :  Demonstrator at Higher Institute Of  

Engineering And Technology KFS, 

Basic Science department  

معيدة بقسم العلوم االساسية بالمعهد 

 العالى للهندسة و التكنولوجيا

 بكفر الشيخ

 الوظيفة الحالية : 

Date of Birth :      : تاريخ الميالد 

Place of Birth :  KFS-KFS  جهة الميالد:   كفرالشيخ-كفرالشيخ 

Marital status :  Married الحالة االجتماعية :    متزوجه 

Degree:  Bachelor of Engineering- Power 
and Electrical Machines 
Department _ KFS University.  

2012  

  قوى واالت كهربيه -الهندسهبكالوريوس 

 كفرالشيخجامعه  –لهندسهكلية ا –

2012 

المؤهل الدراسي  

وسنة الحصول عليه  

 والتخصص: 

Mailing  

Address :            

KFS  عنوان المراسلة :   -كفرالشيخ 

Home  

Address :            

KFS  عنوان السكن :  كفرالشيخ 

E-mail 

address :            

monahassan636@yahoo.com  
  

  

monahassan636@yahoo.com  
  

  البريد االلكتروني:

Tel. #  :                   : تليفون 

  

   وزارة   التعليم   العالي



Mobile :     : محمول 

Nationality :     Egyptian  الجنسية :  مصرية 

  : العلمية المؤهالت- 2  

   البكالوريوسالدرجة الجامعية االولى :      -ا

Degree :   Bachelor of Engineering  اسم الدرجة :   الهندسه بكالوريوس فى 

 1 

  

 السيرة الذاتية 

  منى عبدالحميد محمد حسنللسيده/ 

  

Faculty :   Faculty of Engineering-KFS 

university 
 الكلية المانحة :  كفرالشيخجامعه –هندسهكليه ال

 Major Field :   Power and Electrical Department مجال التخصص :   قوى واالت الكهربيه 

Minor Field :       : كلية التخصص الدقيق 

Date and 

Grade :  

 2016 

 Very good with honor degree  

 (80.09)%  

 

 2012 

مع مرتبه  جيد  جدا 

%(80.09الشرف)   

  

 التاريخ والتقدير : 

     

  

3- Employment History    3- التاريخ الوظيقى  

Job Name :   From      من 

         

 To           

         إلى 
 مسمى الوظيفة : 

Demonstrator :  
  

بالمعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا بكفر معيد :     2016

  الشيخ
  

  

  

4- Conferences and Scientific Forums    - 

Attend and Presented” Some Graph 

Operators and Its Application”, in 

International Conference for Mathematics and 

Applications (ICMA18) 5-7 April. 2018 

Cairo, Egypt   

 - Attend and Presented From Graph Theory to 
Nano Topology” , 2 nd International 

Conference on Mathematics, Statistics & 

Information Technology (ICMSIT 2018),  
Tanta, Egypt. 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية  -4

"بعض العمليات على نظريه حضور و عرض بحث عن  -

المؤتمرالدولى فى المخططات والتطبيقات الكهربيه"

   (ICMA18)وتطبيقاتها الثانى فى الرياضيات 

 العربية مصر رية جمهو  -القاھرة٢٠١٨ ابريل        

"العالقه بين النانو حضور و عرض بحث عن  -

 توبولوجى و نظريه المخططات فى الجهاز البولى"

للرياضيات واالحصاء وتكنولوجيا فى المؤتمر الدولى 

  .المعلومات

2nd ICMSIT 2018 Tanta 

 

 



5- Training and Workshops  
  
- Attend workshop in Time 

Management at HIET2017  
  
 

 الدورات والتدريب وورش العمل             -5

فى داره الوقت حضور ورشه عمل عن كيفيه ا -

 . 2017المعهد العالى للهندسه وتكنولوجيا المعلومات

 اعتماد و لتقييم القومية الهيئة معايير -

 البرامج
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 منى عبدالحميد محمد حسنللسيده/ 
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