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 السيرة الذاتية             

 احمد بدرالدين عطف موسي ./ المهندسللسيد             
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Ahmed Badr Eldin Atef Moussa Name احمد بدرالدين عطف موسي االسم :

 بقسم الهندسه المدنيهمدرس مساعد  : الوظيفة الحالية

عالي للهندسة والتكنولوجيا  بكفر بالمعهد ال

 الشيخ

 

Teaching assistant at civil 

engineering Dept. 

Title : 

         : Date of Birth 28/1/1992 82/1/1998 تاريخ الميالد :

              : Qalien_Kafr El_Sheikh Place of Birth كفر الشيخقلين_ جهة الميالد:

               : married Marital status متزوج   :  الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

جامعه كفر بكالوريوس الهندسه المدنيه 

 الشيخ 

 )شعبه عامه(

 (8112عام )

Bechlor of civil Engineering 

Kafr El_Sheikh University 

2013 

Degree: 

قسيم النقل _طريق صبري كفرالشيخ _ت  عنوان المراسلة :

 القاضي 

Kafr El_Sheikh_Sabry elkady Street Mailing 

Address :            

كفرالشيخ _تقسيم النقل _طريق صبري  : عنوان السكن

 القاضي

Kafr El_Sheikh_Sabry elkady 

Street 

Home 

Address :             

 Ahmed badr2831@yahoo.com Ahmed badr2831@yahoo.com E-mail االلكتروني:البريد 

address :             

                           :  # .Tel 0473230044 1002821100 : تليفون

 : Mobile 01025999922 11189999988 : محمول

   : Egyptian Nationality مصري الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : B.s.civil enginnring Degree الهندسه المدنيه كالوريوسب اسم الدرجة : 

 الهندسه _جامعه كفر الشيخكليه  الكلية المانحة :

 

 )جامعه كفر الشيخ(

Faculty of engineering _kafr elshikh 

university 

 

 

 u 

 

Faculty : 
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 : Civil enginnering Major Field الهندسه المدنيه مجال التخصص :

 : Civil enginnering Minor Field الهندسه المدنيه التخصص الدقيق :كلية 

 ممتاز)مرتبه الشرف( التاريخ والتقدير :

8112 

Excellent(honour degree) 

2013 

Date and 

Grade : 

 

  الماجستير     الدرجة الجامعية الثانية : -ب

   العلوم الهندسية ماجستير اسم الدرجة:

   جامعة الزقازيق –كلية الهندسه  الكلية المانحة :

   الهندسه المدنية مجال التخصص :

   هندسة المواد التخصص الدقيق :

   15/2/2018 التاريخ :

 : الدكتوراهالدرجة الجامعية الثانية  -ج

 . تم اإلنتهاء من أمتحانات الشامل والتمهيدي للدكتوراه 

 بعنوان   9/8119بتاريخ جامعة المنوفية   –بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جيل نقطة البحث تم تس: 

    (Structural behavior of thin ferrocement box bridges  ) 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        
Job Name :  

 : معيد

 

5/2018 9/2013 Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 

now 5/2018 Assistant Lecturer : 

 

   

 ألبحاث المنشوره:ا -

Using geosynthetics materials to improve sub grade layer for 

highways 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

  

4- Scientific Missions and Skills 

 

 

 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5

  المهندسين المصريةنقابة 

 

 

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

  

 Conferences and Scientific Forums -6 المؤتمرات والندوات العلمية -6
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 والتدريب وورش العملالدورات  -7

  العلمي الدولي النشر 

  نظم االمتحانات و تقويم الطالبدورة 

 البرامج و المقررات وتقويم نتائج صيف تو

 التعليم العاليومعاهد  لكليات التعلم

 البيانات العالميه وإدارة قواعد ستخدام إ

 تباسقاإلوتنظيم المراجع العلميه وتجنب 

 

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 -11

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

  المنشات الخرسانيه تصميم 

  االنشاءات نظريه 

  واختبار الموادخواص 

(a) Undergraduate Courses 

  

  )ب( مرحلة الدراسات العليا

  

(b) Postgraduate  Courses 

  

 

 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- Using geosynthetics materials to improve sub grade layer for highways. 

 


