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 السيرة الذاتية

 أشرف عبد الونيس عبد المولي بشرالدكتور/  األستاذللسيد 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية  -1

-Ashraf Abd El-Wanis Abd El أشرف عبد الونيس عبد المولي بشر االسم :

Mawala Beshr 

Name :    

 :National ID ------ ---- الرقم القومي:

بقسم هندسة األشغال العامة  أستاذ مساعد حالية :الوظيفة ال

 جامعة المنصورة –كلية الهندسة  –

وحاليا انتداب كلي بالمعهد العالي للهندسة 

 والتكنولوجيا بكفر الشيخ

Associate Professor, 

Public Works Department, 

Faculty of Engineering, 

Mansoura University, Egypt 

Title : 

         : Date of Birth ----- ---- لميالد :تاريخ ا

 جهة الميالد:
 مصر -خ محافظة كفر الشي  -دسوق 

Dessouk –Kafer El-Sheikh – 

Egypt 

Place of Birth :              

               : Married Marital status متزوج الحالة االجتماعية :  

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :التخصصو 

)كلية  - الهندسة المدنية بكالوريوس

بتقدير  - جامعة المنصورة( - الهندسة

 1999عام  - ممتاز مع مرتبة الشرف

 %(. 85)الترتيب: األول بنسبة مئوية 

Bachelor in Civil Engineering 

(B.Sc.), 1999, with grade 

Excellent (85 %) with honor 

degree, (Ranked, The First) 

Degree: 

  عنوان المراسلة :

كلية  –سم هندسة األشغال العامة ق 

 جامعة المنصورة –الهندسة 

Public Works Engineering 

Department, Faculty of 

Engineering, Mansoura 

University, EGYPT. 

Mailing Address :            

             : Home Address --------- ----- عنوان السكن :

 aaabeshr@mans.edu.eg االلكتروني:البريد 

eng.aaabeshr @ yahoo.com 

aaabeshr@mans.edu.eg 

eng.aaabeshr @ yahoo.com 

E-mail address :             

                           :  # .Tel ----- ---- تليفون :

 : Mobile ---- ---- محمول :

   : Egyptian Nationality مصري الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Bachelor in Civil Engineering Degree الهندسة المدنية بكالوريوس اسم الدرجة : 

 ,Faculty of Engineering جامعة المنصورة - كلية الهندسة لكلية المانحة :ا

Mansoura University, 

EGYPT. 

Faculty : 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص : 

 

 وزارة التعليم العالي 

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 

mailto:aaabeshr@mans.edu.eg
mailto:ashraf.beshr@gmail.com
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 : Minor Field   كلية التخصص الدقيق : 

 1999 عام - ممتاز مع مرتبة الشرف التاريخ والتقدير :

%(.  85)الترتيب: األول بنسبة مئوية 

 بتقدير ممتاز  -مشروع التخرج: مساحة 

Excellent (85 %) with honor 

degree, (Ranked, The First). 

- Bachelor Project: Surveying 

with Excellent degree. 

Date and Grade : 

 

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

 : Master Degree Degree ة شغال عاماألهندسة في   ماجستير اسم الدرجة:

 ,Faculty of Engineering جامعة المنصورة - كلية الهندسة الكلية المانحة :

Mansoura University, 

EGYPT. 

Faculty : 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص :

 Public Works Engineering هندسة األشغال العامة )مساحة(  التخصص الدقيق :

Department (Applied 

Surveying) 

Minor Field : 

 :Date 2004 2004عام  التاريخ :

 

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

 : Ph. D. Degree الدكتوراه اسم الدرجة :

أكاديمية المساحة الجيوديسية بوالية   الكلية المانحة :

سيبيريا بدولة روسيا االتحادية وتم 

 معادلتها من المجلس األعلى للجامعات

 21/10/2010بتاريخ  230بالقرار رقم 

Siberian State Academy of 

Geodesy, Novosibirsk, Russia 

Faculty: 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص :

 Public Works Engineering هندسة األشغال العامة )مساحة(  التخصص الدقيق :

(Applied Surveying) 

Minor Field : 

 : Date 2010 2010عام  التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى  -3

           To إلى :  يفةمسمى الوظ

        

From       من

        

Job Name :  

 معيد :

 
27/12/1999 19/6/2004 

Demonstrator : 

 

 مدرس مساعد :

 
20/6/2004 29/11/2010 

Assistant Lecturer : 

 

 مدرس :

 

  

30/11/2010 23/4/2019 
Lecturer : 

 أستاذ مساعد :

  
 حتي اآلن 24/4/2019

Associate Professor :   

 أستاذ:

 

  Professor : 

 

  : Professor    :أستاذ
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 Scientific Missions and Skills -4 المهاراتالمهمات العلمية و -4

 مهمة علمية )منحة حكومية كاملة(  للحصول علي درجة الدكتوراه من دولة روسيا االتحادية والمهم تتبع االدارة العامة للبعثات بوزارة. 1

 2010حتي يونيو  2006التعليم العالي في الفترة من ديسمبر 

 المؤلفات:. 2

 )داخل مصر( أوال:  الكتب المنشورة محليا

 . 16323/2011رقم اإليداع بدار الكتب المصرية   -المساحة الطبوغرافية  .1

 . 16324/2011رقم اإليداع بدار الكتب المصرية  -. تخطيط ومتابعة مشروعات التشييد 2

 وتعديالته في السنوات التالية. 2011عام  -(( IIجزء ) –( Iالمساحة المستوية )جزء ) .3

 ( : طرق الرفع والمساحة التاكيومترية.Iجزء )

 والحجوموالمساحات (: الميزانية IIجزء )

 .2012عام  –. أساليب ومعدات التشييد 4

 ثانيا:  الكتب المنشورة دوليا

5. Book “Monitoring the structural deformation of tanks” – ISBN: 978-3-659-29943-8 

Book Language: English – Publishing house: LAP LAMBERT Academic publishing (Germany) – 

Published on: 04/12/2012. 

  

ook Language: B 5-2441-8454-3-ISBN:  978 –” Engineering Surveying; part (1): Plane surveying“6. Book 

English – Publishing house: LAP LAMBERT Academic publishing (Germany) – Published on: 

16/12/2012. 

 

 

  Membership in  Professional -5 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5

Organizations and Scientific Society 
 لألبحاث العلمية لعدد من المجالت العلمية الدولية في مجال التخصص ومنها:   Reviewerمحكم ومراجع 

1. Journal (Engineering) – Scientific Research;  

2. Journal (Advances in Research) – Science domain international; 

3. Journal (Positioning) – Scientific Research; 

4. Editorial Board at International Journal of Latest Research in Engineering and Technology 

(IJERT); 

5. Journal "Arabian journal for science and Engineering" – Springer. 

 
  

 Conferences and Scientific Forums -6 المؤتمرات والندوات العلمية  -6

مؤتمرات   5مؤتمرات خارج مصر +  5مؤتمرات :  10المشاركة الفعالة وعمل عرض لألبحاث المنشورة في المؤتمرات التالية )عددهم 

 داخل مصر(:

1. The Sixth International Exhibition and Scientific Congress, “GEO-SIBERIA 2010” – Russia - 

Novosibirsk  - Siberian State Academy of Geodesy (SSGA) – from 19/4/2010 to 26/4/2010.  

2. The fifth international exhibition and scientific congress, GEO-SIBERIA-2009  -  Russia - 

Novosibirsk  - Siberian State Academy of Geodesy. From 20/4/2009 to 24/4/2009. 

3. The sixth International Conference on Vibration Engineering (ICVE’2008), Dalian, China, 2008.   

4. The fourth international exhibition and scientific congress, GEO-SIBERIA-2008  - Russia - 
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Novosibirsk  - Siberian State Academy of Geodesy. From 22/4/2008 to 24/8/2008. 

5. The third international exhibition and scientific congress, GEO-SIBERIA-2007 -Russia - 

Novosibirsk  - Siberian State Academy of Geodesy. From 25/4/2007 to 27/7/2007. 

 في الفترة من -شرم الشيخ(  –)المنصورة  -مصر  –جامعة المنصورة  –ة كلية الهندس -. المؤتمر الهندسي الدولي السادس 6

 . 23/3/2008إلى  20/3/2008

في الفترة من  -شرم الشيخ(  –)المنصورة  -مصر  –جامعة المنصورة  –كلية الهندسة  -. المؤتمر الهندسي الدولي الخامس 7

 . 31/3/2006إلى  27/3/2006

إلى  3/4/2005جامعة المنيا من -كلية الهندسة  - المنيا -دولة مصر  - ث لالتجاهات المتقدمة في الهندسة. مؤتمر المنيا الدولي الثال8

5/4/2005 . 

 22 – 17في الفترة من  –شرم الشيخ(  –)المنصورة  –مصر  –جامعة المنصورة  –كلية الهندسة  –. المؤتمر الهندسي الدولي الثامن 9

 . 2015نوفمبر 

ندسي األول في الهندسة والتكنولوجيا بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ بعنوان "العلوم الهندسية بين . المؤتمر اله10

 21/4/2019الثالثاء  –الواقع وتحديات المستقبل" متحدث رئيسي ورئيس جلسة 
 

 Training and Workshops -7 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 .  20/7/2010الي  10/7/2010في الفترة من  -جامعة المنصورة  -معلم الجامعي( ال إعداددورة ). 1

الي  27/6/2010في الفترة من  –جامعة المنصورة  –مركز تطوير االداء الجامعي   -دورة )مهارات االتصال والتوصل( . 2

29/6/2010  . 

الي  27/6/2010في الفترة من  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير االداء الجامعي   -دورة )أخالقيات وآداب المهنة( . 3

29/6/2010  . 

الي  11/7/2010في الفترة من  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير االداء الجامعي   -دورة )مهارات العرض الفعال( . 4

13/7/2010  . 

الي  27/6/2010الفترة من  في –جامعة المنصورة  -مركز تطوير االداء الجامعي   -دورة )النشر العلمي للبحوث( . 5

29/6/2010  . 

إلي  25/7/2010في الفترة من  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير االداء الجامعي   -دورة )أخالقيات البحث العلمي( . 6

27/7/2010  . 

 25/7/2010من  في الفترة –جامعة المنصورة  -مركز تطوير االداء الجامعي   -دورة )استخدام التكنولوجيا في التدريس( . 7

                   27/7/2010إلي 

الهيئة القومية لضمان التعليم  –. دورة )توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات ومعاهد التعليم العالي( 8

 .28/9/2017حتي  26/9/2017واالعتماد في الفترة من 

المعهد العالي للهندسة  –وحدة ضمان الجودة واالعتماد  –تعليم الجامعي( ورة )مهارات إعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات ال. د9

   .24/7/2017إلي  22/7/2017في الفترة من  –وزارة التعليم العالي  –والتكنولوجيا بكفر الشيخ 

ي الفترة من ف –جامعة المنصورة  -الجامعي  األداءمركز تطوير  -دورة )الجوانب المالية والقانونية في الجامعات(  . 10

 .26/11/2018حتي  25/11/2018

في الفترة من  –جامعة المنصورة  -الجامعي  األداءمركز تطوير  -. دورة )تطبيق المعايير األكاديمية للبرنامج التعليمي( 11

 .3/12/2018حتي  2/12/2018

حتي  2/12/2018في الفترة من  –رة جامعة المنصو -الجامعي  األداءمركز تطوير  -. دورة )مهارات التحليل اإلحصائي( 12

3/12/2018. 

في الفترة من  –جامعة المنصورة  -الجامعي  األداءمركز تطوير  -. دورة )إعداد وتصميم االختبارات االلكترونية( 13

 28/1/2019حتي  27/1/2019
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حتي  27/1/2019في الفترة من  –جامعة المنصورة  -الجامعي  األداءمركز تطوير  -. دورة )تنظيم المؤتمرات العلمية( 14

28/1/2019. 

حتي  3/2/2019في الفترة من  –جامعة المنصورة  -الجامعي  األداءمركز تطوير  -. دورة )إدارة الفريق البحثي( 15

4/2/2019. 

 
 

مشروعات التطوير القومية  -8  8- National Projects for 

Developments 
 

 ال التدريب الخبرات العملية والمحلية فى مج -9

 والتنمية   

10-Training and Development 

Experiences 

( األعمال الهندسية والمساحية واللجان الفنية التي يتم التكليف بها من مركز الدراسات واالستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة  1

 المنصورة.

 .2011حتي سبتمبر  2010امة بالكلية في الفترة من سبتمبر ( منسق وحدة ضمان الجودة واالعتماد عن قسم هندسة األشغال الع2

 – 2013/  2012 – 2011/2012 -  2010/2011( رئيس لجنة الجدول بقسم هندسة األشغال العامة في السنوات الدراسية 3

2013/2014  

 .2014/2015 – 2013/2014 – 2013/  2012 – 2011/2012( المشرف علي معمل المساحة الهندسية بالكلية في األعوام الدراسية 4

 .2016ار فنيين المساحة للعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عام ( المشاركة في لجان اختي5

 – 2012/2013 – 2011/2012( عضو لجنة الجدول بقسم الهندسة المدنية ممثال عن قسم هندسة األشغال العامة في السنوات الدراسية 6

2013/2014. 

 ( المشاركة بأعمال الكنترول لمختلف السنوات الدراسية والدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية.7

 ( عضو مجلس قسم هندسة األشغال العامة والمشاركة الفعالة في تطوير خطط البحث العلمي للقسم.8

 ان الجودة واالعتماد بالكلية.لوحدة ضم ة( عضو لجنة المراجعة الداخلية لملفات األقسام العلمية الالزم9

جامعة المنصورة طبقا للمعايير األكاديمية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات  –( المشاركة في أعمال اعتماد كلية الهندسة 10

 التعليم العالي من هيئة ضمان الجودة بوزارة التعليم العالي.

 Lecturing Experience -11  التدريس الجامعي -10

   )أ( : مرحلة البكالوريوس

فرع العلوم الهندسية )أثناء فترة  - التدريس بكلية الدفاع الجوي (1

- الحربي واإلنتاجوزارة الدفاع  -(اإللزامية الخدمة العسكرية

إلى  25/11/1999 في الفترة من -مصر  – اإلسكندرية 

25/12/2000. 

 في تلك الفترة: المواد التي تم تدريسها

الرياضيات الهندسية  –  Theory of structure اءات)نظرية إنش

Mathematics– الرسم  الهندسيEngineering drawing ) 

: المواد والمقررات جامعة المنصورة –التدريس في كلية الهندسة ( 2

 التالية:

 : تدريس المواد التاليةلطلبة مرحلة البكالوريوس* 

 Plane Surveyingالمساحة المستوية.  •

 Topographic and الطبوغرافية والجيوديسية. المساحة •

Geodetic Surveying  

(a) Undergraduate Courses 

•  
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  Photogrammetry المساحة التصويرية. •

 Construction methods and أساليب ومعدات التشييد •

equipment  

اإلشراف علي مشروعات التخرج )مشروع المساحة( لطلبة السنة  •

 النهائية.

لبة برنامج التشييد والبناء لط( تدريس مادة )المساحة المستوية(  3

 2013/2014 – 2012/2013في العام الجامعي  )نظام الساعات المعتمدة(

 –جامعة المنصورة  –بكلية الهندسة  2015/2016 – 2014/2015 –

 مصر.

: في ( التدريس بـ )المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ(4

 – 2012/2013 – 2011/2012 – 2010/2011األعوام الدراسية 

2013/2014 – 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 

 وتم خاللها تدريس المواد التالية: 2018/2019

إدارة  –طرق التشييد  –المساحة الطبوغرافية   -) المساحة المستوية 

 مشروع التخرج –تخطيط ومتابعة مشروعات التشييد  –مشروعات التشييد 

 لتشييد(()مشروع إدارة مشروعات ا 

 ( التدريس بـ )معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة(:5

وتم تدريس المواد  2013/2014والعام  2011/2012في العام الجامعي 

)المساحة  –قسم الهندسة المعمارية طلبة التالية: )المساحة والقياس( ل

 الهندسة المدنية. قسم المستوية( لطلبة

التدريس بـ ) معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا ( 6 

 2013/2014والعام الجامعي  2012/2013في العام الجامعي  بالمنصورة(:

( لطلبة المساحة المستوية –هندسة التشييد والبناء ): الموادوتم تدريس 

 قسم الهندسة المدنية.

 يا بالمنصورة(( التدريس بـ )معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوج7

  –( المساحة المستوية)وتم تدريس مادة:  2013/2014في العام الجامعي 

 .لطلبة قسم الهندسة المدنية والمعمارية

في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا:  –( التدريس بـكلية الهندسة 8

وتم تدريس مادة: )المساحة الطبوغرافية( وفي  2014/2015العام الجامعي 

وتم تدريس مادة  2018/2019والعام الجامعي   2016/2017امعي العام الج

 )المساحة المستوية(.

)المعهـــــد العالي للهندســـــة و التكنـولـوجيـا ( التدريس بـ 9

 2018/  2017والعام الجامعي  2016/7201في العام الجامعي  (:بطنـــطا

 .ييد والبناء)المساحة الهندسية( في قسم هندسة التشوتم تدريس مادة:

 –قسم الجغرافيا  –جامعة المنصورة  –في )كلية اآلداب التدريس ( 10        

/  2013وكذلك العام  2013/  2012في العام الجامعي   شعبة المساحة(

 طرق فنية. –وتم تدريس مادتي: المساحة التاكيومترية   2014

  )ب( مرحلة الدراسات العليا
 : المواد والمقررات التاليةجامعة المنصورة –التدريس في كلية الهندسة ( 1

 لطلبة مرحلة الدراسات العليا: تدريس المواد التالية

  Applied Survey المساحة التطبيقية. -                

 High advanced Geodesy .المتقدمة  الجيوديسيا  -                

    Theory of errors نظرية األخطاء. -                 

(b) Postgraduate  Courses 

•  
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 Computer Applicationتطبيقات الحاسب اآللي  -                

(Matlab programming) 

    Surveying Programmingبرمجة المساحة الهندسية  -               

 

األشغال العامة( في كلية  دبلومهفي مرحلة الدراسات العليا )( التدريس 2

الفصل  – 2019/  2018في العام الجامعي  جامعة كفر الشيخ  –ة الهندس

 الدراسي األول وتدريس مادة )ضبط األرصاد المساحية(.
 

 Thesis Supervision -12   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

رسائل منها وجاري اإلعداد لمناقشة  5مناقشة عدد  رسالة ماجستير بقسم هندسة األشغال العامة تمت 12* اإلشراف علي 
 رسالتين قريبا
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