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 السيرة الذاتية
 انغام عبد الوهاب مدبولي  /  هالمهندس ه للسيد

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Ahmed Gamal Bedair El-Beal Name انغام عبد الوهاب مدبولى االسم :

بالمعهد ه معيد  - همعمارى همهندس :  الوظيفة الحالية 

 رالشيخالعالى للهندسة والتكنولوجيا بكف

Architectural Engineer - Teaching 

Assistant At HIET KFS 

Title : 

         : Date of Birth   تاريخ الميالد : 

              : Kafer elshiekh Place of Birth كفر الشيخ جهة الميالد: 

               : Married Marital status همتزوج :     الحالة االجتماعية

 الدراسي   ؤهل الم

 وسنة الحصول عليه 

 :والتخصص 

 2011بكالوريوس الهندسة 

 سة معماريةهندتخصص 

Engineering Bachelor 2011 

Architecture Engineering 

Department 

Degree: 

 Mailing    عنوان المراسلة :

Address :            

 Home   عنوان السكن : 

Address :             

 archangham9@gmail.com كتروني: لاالالبريد 

 

archangham9@gmail.com 

 

E-mail 

address :             

                           :  # .Tel   تليفون : 

 : Mobile   محمول : 

   : Egyptian Nationality مصرية الجنسية : 

 :  العلمية المؤهالت - 2
        : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Bachelor Degree  بكالوريوس  الدرجة :  سما 

المعهدددد العدددالى للهندسدددة والتكنولوجيدددا  نحة : الكلية الما

 بكفرالشيخ

Higher Institute Of Engineering And 

Technology  Kafr El-Shiekh 

Faculty : 

 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 : Architecture Engineering Major Field الهندسة المعمارية مجال التخصص : 

 : General Architecture  Minor Field تخصص عمارة عام خصص الدقيق : الت  كلية

 2011-07-25 التاريخ والتقدير : 

  جيد جدا مع مرتبة الشرف

25 – 07 – 2011 

Very Good with honor degree 

Date and 

Grade : 

 

 .B- Second  University  Degree :      M. Sc الماجستير      الدرجة الجامعية الثانية : -ب

 : M. Sc. Preparation Degree تمهيدى ماجستير اسم الدرجة: 

 Faculty Of Engineering – Tanta طنطاجامعة  – كلية الهندسة الكلية المانحة : 

University 

Faculty : 

 : Architecture Engineering Major Field الهندسة المعمارية تخصص : مجال ال

 : Urban Designe Minor Field عمرانى تصميم : التخصص الدقيق 

 :Date 2015 2015 التاريخ : 

 

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

 : Degree   درجة : اسم ال

 :Faculty   الكلية المانحة : 

 : Major Field   مجال التخصص : 

 : Minor Field   : التخصص الدقيق 

 : Date   التاريخ : 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From       من

         

Job Name :  

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا  ب  :  معيد

 كفرالشيخ 

 

Till Now 01-09-2011 Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 

  Assistant Lecturer : 

 

 : مدرس

 

   

  Lecturer : 

 : أستاذ مساعد

   

  Associate Professor :   

 أستاذ: 

 

  Professor : 

 

   :أستاذ

 
  Professor :  

 

 

 المهاراتعلمية والمهمات ال -4

ــاد  ــ   –أوتوكــ ــو شــــوب  –ريفــ ــاك –فوتــ ــر  د  مــ  سثــ

4- Scientific Missions and Skills 

Autocad 2D & 3D – REVIT – Photoshop – 
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  مايكروسوف  اوفيس

  

3DMAx -Microsoft Office  

 

 

 العلمية  عضوية الهيئات والجمعيات -5

 نقابة المهندسين المصرية

 

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

Egyptian Engineers Syndicate 

Arabic Engineers Union 
  

 ات والندوات العلمية المؤتمر -6

 

6- Conferences and Scientific Forums 

 
 

 

 لعملوالتدريب وورش االدورات  -7

 

 

7- Training and Workshops 

 

 

 

 

 
 

مشروعات التطوير القومية -8  8- National Projects for Developments 

 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب  -9

 والتنمية   

10-Training and Development 

Experiences 

 

 Lecturing Experience -11  التدريس الجامعي   -10

  : مرحلة البكالوريوس (أ )

 المساعدة فى تدريس المواد التالية 

 تصميم معمارى   •

 تصميمات تنفيذية •

 اإلنشاء المعماري •

 منهج علمي •

 تاريخ العماره •

 مشروع تخرج •

 

(a) Undergraduate Courses 

• Architectural Design  

• Working Design 

• Architectural Construction 

• Scientific method 

• Graduation Project 

• History of Architecture 

   )ب( مرحلة الدراسات العليا

•  

(b) Postgraduate  Courses 

•  
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 Thesis Supervision -12    اإلشراف على الرسائل العلمية  -11

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األبحاث المنشورة  -12
 

  

لقياس مدى نجاح التجمعات العمرانية الجديدة )دراسة حالة فاعلية البيئة العمرانية كأداة  -1

 .التجمع الخامس(

2- .................................... ..................................................  

3- .................................... . .......................................... .......  


