
1 
 

  
 
   

  
  

  السیرة الذاتیة
  السعدني أبو الفتوح السعدنيللسید االستاذ الدكتور/ 

  

 Personal Data -1  بیانات شخصیة -1

 Elsaadany Abou elftouh  الفتوح السعدني أبوالسعدني   االسم :

Elsaadany 

Name :    

 :National ID 27708081501879 27708081501879  الرقم القومي:

 : Assistant Professor Title  مدرس  : الحالیة الوظیفة

         : Date of Birth 8/8/1977  8/8/1977  المیالد : تاریخ

         : Kafrelsheikh Place of Birth  كفر الشیخ  جھة المیالد:

        : married Marital status  متزوج  :   الحالة االجتماعیة

 المؤھل الدراسي 

  نة الحصول علیھسو

 :والتخصص 

  رة بكالوریوس ھندسة العما

  ھندسة العمارة  2001

B. Sc. 2001 Architecture 

engineering 

Degree: 

    : F6 B127B 5 settlement Mailing Address  5ب الحي الرابع التجمع  127ع 6ش   عنوان المراسلة :

       : settlement new cairo Home Address 5  الجدیدةالقاھرة  –التجمع الخامس   : عنوان السكن

      : Samyeng5@yahoo.com Samyeng5@yahoo.com E-mail address  االلكتروني:البرید 

                      :  # .Tel 25415185 02  25415185 02 : تلیفون

 : Mobile 01019997815  01019997815  : محمول

   : Egyptian Nationality  مصري  الجنسیة :

  : العلمیة المؤھالت- 2
  البكالوریوس      : االولىالدرجة الجامعیة  -ا

 

 : B. Sc. Architecture engineering Degree  عمارة ھندسة ال بكالوریوس  درجة :اسم ال 

-Faculty of engineering – Al   االزھرجامعة  –لھندسة ة اكلی  الكلیة المانحة :
Azhar university 

Faculty : 
 

 : Architecture engineering Major Field  ھندسة العمارة  مجال التخصص :

 : Architecture engineeringMinor Field  الھندسة المعماریة  التخصص الدقیق :كلیة 

 : Very good 2001 Date and Grade  2001جید جدا   التاریخ والتقدیر :

 

 

  عالية التعلیم الوزار
 الشیخ بكفر والتكنولوجیا الي للھندسة المعھد الع
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      : B- Second  University  Degree  الماجستیر     الثانیة :الدرجة الجامعیة  -ب

 M. Sc. 2009 Architecture  لعمارةماجستیر ھندسة ا  جة:اسم الدر
engineering 

Degree : 

 : Faculty of ArchitectureFaculty  كلیة العمارة  الكلیة المانحة :

 : Architecture engineering Major Field  ة الھندسة المعماری  مجال التخصص :

 : Architectural design Minor Field  تصمیم المعماريال  التخصص الدقیق :

 :Date 2009  2009  ریخ :تاال

 .C- Third  University Degree :   Ph. D  الدكتوراه    الدرجة الجامعیة الثالثة : -جـ 

في الھندسة  ومعلاه فلسفة الدكتور  :اسم الدرجة 
  المعماریة

Ph. D Architecture engineering. Degree : 

 :Faculty of Architecture Faculty  كلیة العمارة  الكلیة المانحة :

 : Architecture engineering Major Field  الھندسة المعماریة  مجال التخصص :

 : Theory and history Architecture Minor Field  تاریخ ونظریات العمارة  التخصص الدقیق :

 : Date 2012  2012  التاریخ :

  

 Employment History -3 التاریخ الوظیقى -3

           To إلى  : مسمى الوظیفة
      

From      من
      

Job Name :  

  : معید
 

20011220  Demonstrator : 
 

  : مدرس مساعد
 

 Assistant Lecturer : 
 

  : مدرس
 
 

22011920  Lecturer : 

  : أستاذ مساعد
 

 Associate Professor :   

  أستاذ:
 

 Professor : 
 

   :أستاذ
 

  Professor :  
 

  

  المھاراتالمھمات العلمیة و -4

  مھارات التصمیم المعماري والتنفیذ

 

4- Scientific Missions and Skills 

Architectural design 

 
 

  العلمیة والجمعیاتت ھیئاعضویة ال -5
  عضو جمعیة المھندسین المصریة 

  ن یعضو نقابة المھندس
  جمعیة الدراسات العمرانیة  عضو مؤسس 

5- Membership in  Professional  
Organizations and Scientific Society 
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  المؤتمرات والندوات العلمیة -6

المشاركة في اللجنة التنظیمیة لمؤتمر األزھر 
  . 2004لدولي الثامن سي الھندا

المشاركة في مؤتمر  في جمھوریة أذربیجان لطلبة  -
  . 2009 الدكتوراه

المشاركة بورقة بحثیة في المؤتمر المعماري  -
  . 2010-مصر –جامعة أسیوط  -الدولي الثامن 

المشاركة بورقة بحثیة في مؤتمر األزھر الھندسي  -
  .2014القاھرة. -الدولي الثالث عشر

كة بورقة بحثیة في مؤتمر المنصورة المشار -
  2015شرم الشیخ. -الھندسي الدولي الثامن

شاركة بورقة بحثیة في المؤتمر الدولي الثاني الم -
والمدن التاریخیة االسالمیة) جامعة  21(القرن 

باكو  - اذربیجان للعمارة واالنشاءات 
  2017اذربیجان.

6- Conferences and Scientific Forums 

  

  والتدریب وورش العملالدورات  -7

  مھارات العرض الفعال  .1

  إدارة الوقت  .2

  نواتج التعلم وتوصیف المقررات  .3

  إعداد الدراسة الذاتیة لمؤسسات التعلیم العالي  .4

  فنیات تصمیم البحوث  .5

  نظم امتحانات وتقویم الطالب  .6

7- Training and Workshops 

  

یةمشروعات التطویر القوم -8

تیجي المشاركة في أعداد المخطط االسترا  - 1
 لقري مركز المنصورة

8- National Projects for Developments 
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المشاركة في إعداد المخطط استراتیجي  -2 
لمحافظة أسوان

المشاركة من خالل مكاتب مختلفة في  -3 
إعداد االحوزة العمرانیة لبعض قري محافظات  

دمیاط والجیزة والمنوفیة

المشاركة في تخطیط وتصمیم المنطقة  -4 
القاھرة –یة بمدینة البعوث اإلسالمیة لریاضا .

 

  الخبرات العملیة والمحلیة فى مجال التدریب -9
  والتنمیة  

10-Training and Development 
Experiences 

 

   التدریس الجامعي -10

مدرس ھندسة العمارة، قسم التخطیط   -
  .2012دسة، جامعة األزھر العمراني، كلیة الھن

منتدب إلي قسم العمارة، كلیة الھندسة، جامعة    -
) للمشاركة في MSAأكتوبر للعلوم الحدیثة والفنون (

) 5&2& 6&1تدریس التصمیم المعماري (تصمیم 
2012- 2016.  

منتدب إلي المعھد العالي للھندسة   -
والتكنولوجیا، أكادیمیة القاھرة الجدیدة  للمشاركة في 

  .2013تدریس اإلنشاء المعماري 

مدینة  -منتدب إلي المعھد التكنولوجي العالي  -
العاشر من رمضان، لتدریس (التصمیم المعماري، 

  ,.2014,20152016نظریات التصمیم) 

منتدب إلي معھد الجزیرة العالي للھندسة   -
والتكنولوجیا بالمقطم  لتدریس مقرر(مدخل إلي 

  .2014/2015اني)  التراث اإلنساني، إنشاء مب

بشكل كامل إلي معھد الجزیرة العالي  منتدب  -
للھندسة والتكنولوجیا بالمقطم  من العام الدراسي 

  وحتى تاریخھ. 2017/2018

منتدب بشكل كامل إلي المعھد العالي للھندسة -

11- Lecturing Experience 
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والتكنولوجیا بكفر الشیخ  من العام الدراسي 
  وحتى تاریخھ 2018/2019

   (أ) : مرحلة البكالوریوس

 

(a) Undergraduate Courses 

  

   (ب) مرحلة الدراسات العلیا
 

(b) Postgraduate  Courses 
  

 

 Thesis Supervision -12    اإلشراف على الرسائل العلمیة -11

 
14- LIST OF PUBLICATIONS 

 
  األبحاث المنشورة -12

م الناشر , اسم مكتوب بطریقة مرجعیة صحیحھ من اس
البحث , دار النشر , اسم المجلھ , تاریخ النشر ( البحث 

  ام تطبیقي )محلي ام دولي , نظري 
  

إشكالیة العالقة بین المحددات الشرعیة والمتطلبات  المسجد كمبني للخدمات العامة ومؤثرات التصمیم في عناصر المسقط االفقي والواجھة -1

  2010 ولى الثامن لقسم العمارة بجامعة أسیوطالمؤتمر المعمارى الد  الجمالیة

مؤتمر  .( منھج تعلیمي مقترح لطلبة العمارة في مقررات التصمیم )دراسة النسب والمقیاس في تصمیم الكتل والواجھات لمبني المسجد -2

 .2014 لثالث عشراألزھر الھندسي الدولي ا

ھندسة المعماریھ لل المؤتمر الدولي الثاني (دراسة حالة میدان التحریر)        التعبیر الفني عن اآلراء السیاسیة في الفراغ العمراني   . -3

 2015جامعة المنصورة 

4-   


