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 السيسة الراتيت

 داليا علً عىض التسامسً/ للمهندست
 

 Personal Data -1 ثيبوبد شخصيخ -1

    : Dalia Ali Awad Altramsy Name داليا علً عىض التسامسً االسم :

 Teacher Assistant in Department of مدزض مساعد بقسم الهندست المعمازيت : انُظيفخ انحبنيخ

engineering Architecture 

Title : 

         : Date of Birth   تبريخ انميالد :

              : Elmahalla Elkubra Place of Birth المحلت الكبسي جٍخ انميالد:

               : Married Marital status متصوجت :   انحبنخ االجتمبعيخ

 انمؤٌم انذراسي 

 انحصُل عهيًَسىخ 

 :َانتخصص 

قسم  –)2002)بكالىزيىض الهندست 

 .الهندست المعمازيت

Bachelor of Engineering 2008 - 

Department of engineering 

Architecture 

Degree: 

 Mailing    عىُان انمراسهخ :

Address :            

 .Gharbia غسبيتالمحافظت  : عىُان انسكه

 

Home 

Address :             

 Daliadodyali@yahoo.com Daliadodyali@yahoo.com E-mail االنكترَوي:انجريذ 

address :             

                           :  # .Tel   :تهيفُن 

 : Mobile 01008944398 01008944398 محمُل :

   : Egyptian Nationality مصسيت انجىسيخ :

 : انعهميخ انمؤٌالد- 2

 انجكبنُريُس      : االَنىانذرجخ انجبمعيخ  -ا

 

 : Bachelor of Engineering Degree بكالىزيىض الهندست اسم انذرجخ : 

 Faculty of engineering-Al-azhar جامعت األشهس -كليت الهندست انكهيخ انمبوحخ :

University 

Faculty : 

 : Engineering Major Field الهندست  مجبل انتخصص : 

 

 وشازة التعليم العالي

 بكفس الشيخ والتكنىلىجيا المعهد العالي للهندست 
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 : Engineering of Architecture Minor Field الهندست المعمازيت كهيخ انتخصص انذقيق :

 Very Good Date and-2008 جيد جدا – 2002 انتبريخ َانتقذير :

Grade : 

 

 .B- Second  University  Degree :      M. Sc انمبجستير     انذرجخ انجبمعيخ انثبويخ : -ة

 : Master Degree الماجستيس اسم انذرجخ:

 : Faculty of engineering Faculty كليت الهندست  انكهيخ انمبوحخ :

 : Engineering of Architecture Major Field هندست المعمازيتال مجبل انتخصص :

 : Engineering of Architecture Minor Field الهندست المعمازيت انتخصص انذقيق :

 :Date 2012 2012 انتبريخ :

 

 .C- Third  University Degree :   Ph. D انذكتُراي    انذرجخ انجبمعيخ انثبنثخ : -جـ 

 : Degree   رجخ :اسم انذ

 :Faculty   انكهيخ انمبوحخ :

 : Major Field   مجبل انتخصص :

 : Minor Field   انتخصص انذقيق :

 : Date   انتبريخ :

 

 Employment History -3 انتبريخ انُظيقى -3

           To إلً : مسمى انُظيفخ

        

From      من

        
Job Name :  

 : معيذ

 

  Demonstrator : 

 

مددددزض مسددداعد بقسدددم الهندسدددت  : مدددذرس مسدددبعذ

 المعمازيت

 

  Assistant Lecturer : Teacher 

Assistant in Department of 

engineering Architecture 

 

 : مذرس

 

  

  Lecturer : 

 : أستبر مسبعذ

  

  Associate Professor :   

 أستبر:

 

  Professor : 

 

  :أستبر

 
  Professor :  

 

 

 انمٍبرادانمٍمبد انعهميخ َ -4

  

4- Scientific Missions and Skills 

 

  Membership in  Professional -5  انعهميخ عضُيخ انٍيئبد َانجمعيبد -5 -

Organizations and Scientific Society 
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 عضى نقابت المهن الهندسيت.  

  

  انمؤتمراد َانىذَاد انعهميخ -6

 شهس الهندسً الدولً الحادي عشسمؤتمس األ

 مؤتمس األشهس الهندسً الدولً الثالث عشس

6- Conferences and Scientific Forums 

 

 َانتذريت ََرش انعممانذَراد  -7

دوزة  -دوزة تىصيف البسنامج وتىصيف المقسزاث

 تقسيس البسنامج والمقسزاث

 وزشت عمل: النشس العلمً

7- Training and Workshops 

 

مشرَعبد انتطُير انقُميخ -8  8- National Projects for Developments 

 

 انخجراد انعمهيخ َانمحهيخ فى مجبل انتذريت -9

 َانتىميخ  

10-Training and Development 

Experiences 

 

 Lecturing Experience -11  انتذريس انجبمعي -11

  )أ( : مرحهخ انجكبنُريُس

  

(a) Undergraduate Courses 

  

  )ة( مرحهخ انذراسبد انعهيب

  

(b) Postgraduate  Courses 

  

 

 Thesis Supervision -12   اإلشراف عهى انرسبئم انعهميخ -11

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

 األثحبث انمىشُرح -12
 

التنمية " إستراتيجية تقييم الوحدة السكنية والظروف المؤثرة عمى داليا عمى عوض الترامسى،  -1
-)مؤتمر دولى.2010مؤتمر األزهر الهندسى الدولى الحادى عشر،العمرانية فى مصر " 

 نظرى(

"إستراتيجية تخطيط المناطق السكنية فى التجمعات العمرانية داليا عمى عوض الترامسى،  -2
مؤتمر األزهر الهندسى الدولى مجاورة سكنية بمدينة العبور "  -الجديدة : مثال تطبيقى :

 تطبيقى(-)مؤتمر دولى .2010ى عشر،الحاد
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"مقارنة بين نماذج مبانى مصممة بمنهجية العمارة المحمية وأخرى داليا عمى عوض الترامسى،  -3
)مؤتمر  .2014مؤتمر األزهر الهندسى الدولى الثالث عشر، مصممة بفكر العمارة الخضراء"

 نظرى(-دولى

المشاركة المجتمعية فى مصر)تجارب "دراسة تحميمية إلمكانيات داليا عمى عوض الترامسى،  -4
مؤتمر األزهر  ،المناطق الريفية كنموذج" -المناطق العشوائية  -وأشكال المشاركة فى مصر( 
 نظرى(-)مؤتمر دولى .2014الهندسى الدولى الحادى عشر،

مكانية تطبيقها عالميا ومحميا -5 "، مجمة داليا عمى عوض الترامسى، العمارة الخضراء وتقنياتها وا 
 نظرى(-)محمى .2012عية المهندسين المصرية،جم

المجتمعية وآليات تطبيقها"، مجمة جمعية المهندسين داليا عمى عوض الترامسى، المشاركة  -6
 نظرى(-)محمى .2012المصرية، 

 

 


