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 براهيم شعيشعاحمد عبد الرحمن أ /المهندسللسيد 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية  -1

 االسم:
 أحمد عبد الرحمن ابراهيم شعيشع

Ahmed Abd el Rahman Ibrahim 

sheasha 

Name :    

 :National ID 28909231502215 28909231502215 الرقم القومي:

 الحالية: ةالوظيف
 معيد بقسم الهندسة المعمارية

Demonstrator, Architecture 

Department 

Title : 

         : Date of Birth 1989/9/23 23/9/1989 الميالد: تاريخ

              : Kafr El-Sheikh - Bella Place of Birth بيال -محافظة كفر الشيخ  جهة الميالد:

               : Single Marital status أعزب   االجتماعية:الحالة 

  المؤهل الدراسي

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 الهندسة المعمارية بكالوريوس

 م2011

Bachelor of architecture – 2011 

Higher institute of engineering 

and technology – KFS 

Degree: 

 –بيال  -يششارع الج –شارع زمزم  8  المراسلة:عنوان 

 كفر الشيخ

8 Zamzam Street - Army Street - 

Bella - Kafr El Sheikh 

Mailing Address :            

 : سكنعنوان ال

 –بيال  -شارع الجيش –شارع زمزم  8

 كفر الشيخ

8 Zamzam Street - Army 

Street - Bella - Kafr El 

Sheikh 

Home Address :             

arch_ahmed_sheasha2002@yah روني:لكتاالالبريد 

oo.com 

arch_ahmed_sheasha2002@yah

oo.com 

E-mail address :             

                           :  # .Tel 047/3600509 3600509/047 : تليفون

 : Mobile 01008952993 01008952993 : محمول

   : Egyptian Nationality مصري الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Bachelor of architecture Degree الهندسة المعمارية بكالوريوس درجة :اسم ال 

 الكلية المانحة :
 نولوجيا بكفر الشيخالمعهد العالي للهندسة والتك

Higher institute of engineering 

and technology – KFS 

Faculty : 

 

 

 وزارة التعليم العالي 

 الشيخ والتكنولوجيا بكفرالمعهد العالي للهندسة 
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 : architecture Major Field الهندسة المعمارية مجال التخصص :

 : Minor Field   التخصص الدقيق : كلية 

 والتقدير:التاريخ 
2011   

 جيد جدا العام:التقدير 

 جيد جدا البكالوريوس:تقدير 

 امتياز  التخرج:مشروع تقدير 

 

2011 

Grade : very good 

Bachelor grade very good  

Graduation project grade : 

Excellent 

Date and Grade : 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى :  مسمى الوظيفة

        

From       من

        

Job Name :  

 : معيد

 بكفر الشيخ للهندسة والتكنولوجيا العاليبالمعهد 

 2011 Demonstrator : 

Higher institute of engineering and 

technology – KFS 

 

  

 المؤتمرات والندوات العلمية  -6

  السنوي األولؤتمر الم وإدارةتنظيم   في المشاركة •

 للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ  العاليبالمعهد 

  المؤتمرات  التنمية مركزمشروع ممر ندوات  •

  الجامعةبالوادي عن  ندوات مسابقات الخروج •

 ة البريطاني

ة  السنوية لجائزة حسن فتحي بمكتب الندوات  •

 اإلسكندرية 

 القاهرة  المستقبل جامعةندوة مصر في  •

 كندرية بمكتبة االس الفنون لتشكيليهندوة  •

6- Conferences and Scientific Forums 

 

 والتدريب وورش العملالدورات  -7 •

ت  يب التاريخية ب  المبانياحياء  إعادةورشة عمل  •

 هرة قاالمعمار بال

 ورشة عمل الرسم على الزجاج   •

 تطوير السور االيوبي بحديقة االزهر  إعادةورشة  •

7- Training and Workshops 
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 األصفر بالدرب  رالرسم الحورش  •

التكوين ب بيت  وعناصر  اإلسالميةالعمارة ورشة  •

 السحيمي 

ورؤية الشباب   المستدامة اهداف التنميةورشة  •

 اإلسكندرية بمكتبة 

ات ليوناردو ضورشة عمل لعرض وشرح معرو •

 دافنشي

 

 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب  -9

 والتنمية   

كس دي ماثري   – )اوتوكاد  ات البرامج الهندسيةدور •

 ( فوتوشوب  –

 المعماري ة االظهار دور •

 الرصاص  وإظهار المائية   األلواندورة  •

   بيئيلالموارد ونشر الوعي اتدوير  دورة إعادة •

10-Training and Development 

Experiences 

 


