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 السيرة الذاتية

 .منتصر مراسى دويدارللسيد االستاذ الدكتور/ 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 Aya Mostafa Mohamed مصطفى محمد عثماناية  االسم :

Osman 

Name :    

2 94 10 29 4170051 الرقم القومي:  2 94 10 29 1500741. National ID: 

بالمعهد العالى للهندسة معيد  : الوظيفة الحالية

 ا بكفرالشيخچيلولتكنووا

Demonstrator at Higher Institute for 

Engineering and Technology - Kafr 

ELsheikh 

Title : 

         : Date of Birth .1994-10-29 1994-10-29 الميالد : تاريخ

              : Egypt - kafr el-sheikh. Place of Birth مصر -الشيخ كفر  جهة الميالد:

               : Single. Marital status باعز :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 هندسة جامعة كفرالشيخبكالوريوس 

2018 

 ندسة المعماريةالهقسم 

Bachelor  Degree Of 

Engineering  

2018 

Architecture 

Department 

 

Degree: 

 Ayaosman7272@gmail.com  عنوان المراسلة :

 
Ayaosman7272@gmail.com 

 

 

Mailing Address :            

برج  ,المعلمين رع اش : عنوان السكن

 صرم,فرالشيخ ك,التحرير

Elmoalmeen st. ,El Threr 

Tower, Kafr El-Sheikh , Egypt 

 

Home Address :             

 Ayaosman7272@gmail.com االلكتروني:البريد 
 

Ayaosman7272@gmail.com 
 

E-mail address :             

                           :  # .Tel 3103666-047+ + 047-3103666 : تليفون

 : Mobile 01013599617 01013599617 : محمول

   : Egyptian. Nationality مصرى الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 

 وزارة التعليم العالي

 الشيخ بكفر والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 

mailto:elfaramawy@gmail.com
mailto:elfaramawy@gmail.com
mailto:elfaramawy@gmail.com
mailto:elfaramawy@gmail.com
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 : Bachelor  Degree Degree يوسالبكالوردرجة  درجة :اسم ال 

 : Kafr El-Sheikh University    Faculty كفر الشيخجامعة  الكلية المانحة :

 : Architecture Engineering Major Field المعماريةهندسة ال مجال التخصص : 

 : Faculty Of Engineering Minor Field  الهندسة كلية  التخصص الدقيق :كلية 

   )%68,81 (   مع مرتية الشرف جداجيد  التاريخ والتقدير :

 

 الثانى على قسم عمارة هندسة كفرالشيخ ترتيب 

 

  2018/يونيو 

Very Good with honors (81.68 % )   

on   nd2Graduated 

architecture 

Department 2018 

June / 2018  

Date and Grade : 

 

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

 قسم تصميم معمارىلتمهيدى اجتياز ام ت جة:اسم الدر

 

  علمية  قطة بحثتسجسل نوجارى 

•  Pre- master's degree 

has been passed In the 

Department of 

Architectural    Design  

•And apoint 

recording is 

underway. 

 

Degree : 

 : Menoufia University Faculty المنوفيةجامعة  الكلية المانحة :

 : Architecture Field Major Field   عمارة مجال التخصص :

 : Architectural    Design field Minor Field معمارىيم تصم التخصص الدقيق :

 :June /2019 Date 2019/يونيو  التاريخ :

 

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

 : Degree   اسم الدرجة :

 :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 :  

 : معيد

 

Present September

, 2018  

Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 

  Assistant Lecturer : 
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 : مدرس

 

  

  Lecturer : 

 : أستاذ مساعد

  

  Associate Professor :   

 أستاذ:

 

  Professor : 

 

  :أستاذ

 
  Professor :  

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

  

  مهارات اللغة •

 

 العربية: ممتاز. )اللغة األم(▪

 

 اإلنجليزية: جيد جدًا )القراءة والكتابة واالتصال(▪

 

 مهارات الحاسوب والبرمجة• 

 

 .Microsoft Officeممتاز في ▪ 

 

 ممتاز في استخدام اإلنترنت والتصفح.▪ 

 

 مهارات شخصية•  

 

 تصال ، درجة عالية من المسؤولية.مهارات اال▪ 

 

 العمل تحت ضغط عال.▪

 

 تعلم المهام الجديدة بسرعة.▪ 

 

 تركيز الفريق ، والقدرة على العمل في فرق.▪ 

 

 مرنة للغاية واإلبداع. ▪

 

 الحضور االجتماعي.▪ 

 

 الثقة بالنفس.▪ 

 

 العمل الجاد.▪ 

 

4- Scientific Missions and Skills 

 

•   Language skills 

▪        Arabic: Excellent. (Mother language) 

▪        English: Very Good (Reading, Writing and 

Communication) 

Computer And Programming Skils • 

▪        Excellent in Microsoft Office. 

▪        Excellent in using Internet and 

Browsing. 

 Personal Skils •  

▪   Communication Skils , High Sense Of 

Responsibility. 

▪   Work under high pressure. 

▪   Learn new tasks quickly. 

▪   Team focus, Ability to work in teams. 

▪   Highly flexible and creativity. 

▪   Social presence. 

▪   Self-confidence. 

▪   Hard working. 

 

 

 

  Membership in  Professional -5 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5

Organizations and Scientific Society 
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 المؤتمرات والندوات العلمية -6

ية الهندسة جامعة كفر الشيخ معمارى برزليوشن عالى بكلندوة 

 2016 في احمد ميتو/د ر بحضو

 

ية الهندسة جامعة كفر الشيخ معمارى برزليوشن عالى بكلندوة 

 2017 في اشريف  شت /خالد الحجلة و د /د ر بحضو

 

العلوم الهندسية   ” يا چالهندسة والتكنولو في األول السنويتمر المؤ

 ياچالمعهد العالى للهندسة والتكنولوب “بين الواقع وتحديات المستفبل 

 2019ابريل  فيبكفرالشيخ 

6- Conferences and Scientific Forums 

 
Memary B Resolution Aly Seminar At Faculty Of 

Engineering Kafr El-Sheikh University In The 

Presence Of Dr/ Ahmed Meto  In 2016. 

 

 
 Arch In March Seminar At Faculty Of 

Engineering Kafr El-Sheikh University In The 

Presence Of Dr/ Khaled El Hagla  And Dr/ Sherif 

Sheta in 2017 . 

 

First Annual Conference On Engineering And 

Technology “ Engineering Science Between 

Reality And Challenges Of The Future” At The 

Higher Institute Of Engineering And Technology 

Kadr El-Sheikh In April 2019  

 

 

 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 

 .2015شهر واحد في شركة الشمس في صيف •  

 

ثالثة أسابيع في شركة المقاولون العرب )شركة عثمان أحمد عثمان • 

 .2016وشركاه( في صيف 

 

فرع المنصورة في صيف  EVENTO شهر واحد في مكتب • .

2017. 

 

  دورات تدريبية 

 

• 3D Max 

 

 .اسكتش اب دورة •

 

 .دورة أوتوكاد • 

 

 .دورة فوتوشوب • 

 

 .دورة حل المشكالت اإلبداعية • 

 

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب • 

7- Training and Workshops 

 
•   One month in EL-SHAMS Company  

in summer 2015. 

•   Three weeks in Arab contractors 

( Osman Ahmed Osman & co.) 

Company  in summer 2016. 

•     One month at  EVENTO 

office Mansoura branch  in 

summer 2017 

COURSES GNINITRA 

•   3D Max Course . 

•   Sketch-up Course . 

•   Autocad Course . 

•   Photoshop Course. 

•   Creative Problem Solving Course. 

•  International Computer Driving license  

 
 

مشروعات التطوير القومية -8  8- National Projects for Developments 
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 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -9

 والتنمية  

10-Training and Development 

Experiences 

 

 التدريس الجامعي -10

بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ لمدة سنة حتى ة معيد

  االن 

11- Lecturing Experience 

Demonstrator at Higher Institute for Engineering and 

Technology - Kafr ELsheikh for one year till now  

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

• 3D Max 

 

 .اسكتش اب دورة •

 

 .دورة أوتوكاد • 

 

 .دورة فوتوشوب • 

 

 .دورة حل المشكالت اإلبداعية • 

 

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب• 

(a) Undergraduate Courses 
•   3D Max Course . 

•   Sketch-up Course . 

•   Autocad Course . 

•   Photoshop Course. 

•   Creative Problem Solving Course. 

•   International Computer Driving License       
( ICDL Certificate). 

  )ب( مرحلة الدراسات العليا

 
 قسم تصميم معمارىلتمهيدى اجتياز ام ت   •  

  علمية  قطة بحثتسجسل نوجارى •  

(b) Postgraduate  Courses 

•  Pre- master's degree has been passed In 

the Department of Architectural    Design 

Department of Architecture, Menoufia 

University . 

•A point recording is underway 

 

 Thesis Supervision -12   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األبحاث المنشورة -12

مكتوب بطريقة مرجعية صحيحه من اسم الناشر , اسم 

البحث , دار النشر , اسم المجله , تاريخ النشر ) البحث 

 محلي ام دولي , نظري ام تطبيقي (
 

1- ......................................................................................  

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

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


