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 السيرة الذاتية

 ..إسالم محمد علي عثمان/ للسيد المهندس 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Islam Mohamed Ali Othman Name إسالم محمد علي عثمان االسم :

بقسم الهندسة المدنية  مدرس مساعد : الوظيفة الحالية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر 

 الشيخ

Assistant Lecturer, Civil 

Engineering Dept., Higher 

Institute of Engineering and 

Technology in Kafr El-Sheihk, 

Egypt 

 

Title : 

              : Khafr El-Sheikh, Egypt Place of Birth  جمهورية مصر العربية -كفر الشيخ جهة الميالد:

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

جامعة  يةماجستير العلوم الهندس

  م. 2015المنوفية 

 الهندسة االنشائية قسم الهندسه المدنية

Degree of Master of Science in 

Engineering Menoufia 

University, 2015.  

Degree: 

            : engislam373@gmail.com Mailing Address  عنوان المراسلة :

             : Khafr El-Sheikh Home Address كفر الشيخمحافظة   : عنوان السكن

             : engislam373@gmail.com E-mail address االلكتروني:البريد 

   : Egyption Nationality مصري الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : B. Sc. in Civil Engineering Degree الهندسة المدنيةبكالوريوس  اسم الدرجة : 

-Faculty of Engineering- Kafr El كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ الكلية المانحة :

Shiekh University    

Faculty : 

 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص :

 : Structural Enggineering Minor Field هندسة االنشاءات التخصص الدقيق :كلية 

 : Very  Good with Honours Date and Grade ,2008 مرتبة شرفمع  جيد جدا -2008 التاريخ والتقدير :

 

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

 Degree of Master of Science in ماجستير العلوم الهندسية اسم الدرجة:

Engineering 

Degree : 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 -Faculty of Engineering كلية الهندسة جامعة المنوفية الكلية المانحة :

Menoufia University 

Faculty : 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص :

 : Structural Engineering Minor Field هندسة االنشاءات التخصص الدقيق :

 :Date 2015 2015 التاريخ :

 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        

Job Name :  

المعهد العاالي  -قسم الهندسه المدنية  : مدرس مساعد

 للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

 

Now 2016 Assistant Lecturer : Civil 

Engineering Dept., Higher Institute of 

Engineering and Technology in Kafr 

El-Sheihk, Egypt 

 

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

إجادة التعامل مع الحاسب اآللي في نمذجة ومحاكاة المشاكل 

 الرياضية في الهندسة المدنية

  

4- Scientific Missions and Skills 

Well computer programming for modeling and 

simulation of numerical problems in civil 

engineering 

 

 

 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5

 ن المصريةعضو نقابة المهندسي 

 

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

 Member of the Egyptian Association of 

Engineering 

 
  

 المؤتمرات والندوات العلمية -6

 ة المنوفيةالمؤتمر الدولي االول لكلية الهندسة جامع .1

6- Conferences and Scientific Forums 

 

1. The First International Conference,   Faculty 

of Engineering, Menoufia University. 

 

 

 

 Training and Workshops -7 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 Auto CAD 

 Sap V15 

 International Computer Driving Licens ( ICDL ) 

 Intensive English Language Course 
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 Lecturing Experience -8  التدريس الجامعي -8

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

 (1ة )تصميم المنشآت الخرساني 

 (2ة )تصميم المنشآت الخرساني 

 (3ة )تصميم المنشآت الخرساني 

 (4ة )تصميم المنشآت الخرساني 

 

 

(a) Undergraduate Courses 

 Design of Concrete Structures (1) 

 Design of Concrete Structures (2) 

 Design of Concrete Structures (3) 

 Design of Concrete Structures (4) 

 

 

 األبحاث المنشورة -9

 

9- LIST OF PUBLICATIONS 

 

1. N. N. Melaka, K. M. Heiza, and I. M. Othman, "Torsional Behavior of Self Compacted Concrete Beams 

Strengthened by FRP Systems ", Proceeding of The First International Conference,   Faculty of 

Engineering, Menoufia University, Sustainable Environmental Development,   24-28 March, 2017. 

 

 

 


