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 السيرة الذاتية

 أمانى عادل السيد سيف الدين /المهندسللسيد 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 : Amany Adel Elsaied Seif Eldin Name اماني عادل السيد سيف الدين االسم :

 :National ID 29212081501081 08010291021291 الرقم القومي:

 : الوظيفة الحالية
بقسم الهنسة المدنية بالمعهد العالى  ةدمعي

 للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

Demonstrator 

Civil Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 

Title : 

 : Date of Birth 1992-12-8 م1880-10-9 تاريخ الميالد :

 : Biala – Khafr elsheikh Place of Birth كفرالشيخ - يالب  جهة الميالد:

 : Married Marital status ةمتزوج : الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص

كلية  –بكالوريوس الهندسة المدنية 

 عام -0212جامعة كفرالشيخ  -الهندسة 

B. Sc. in Civil Engineering – 

Faculty of Engineering – Khafr El 

sheikh University 2014 

Degree: 

 عنوان المراسلة :
المعهد العالى  –قسم الهندسة المدنية 

 للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

Civil Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 
Mailing Address : 

 : عنوان السكن
 –شارع الشيخ احمد ربيع  -حارة العمري

 كفرالشيخ –دسوق 

Haret Elemary – Elsheikh 

Ahmed Rabie St. – Disuq – 

Khafr Elsheikh 

Home Address : 

 : Amanyadel44@yahoo.com Amanyadel44@yahoo.com E-mail address االلكتروني:البريد 

 :  # .Tel 0472553217 2200002010 : تليفون

 : Mobile 01066307017 21200220210 : محمول

 : Egyptian Nationality مصري الجنسية :

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 : العلمية المؤهالت- 0

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : B. Sc. in Civil Engineering Degree بكالوريوس الهندسة المدنية اسم الدرجة :

 كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ : الكلية المانحة
Faculty of Engineering – Khafr El 

sheikh University 

Faculty : 

 

 : Civil Engineering Dept. Major Field قسم الهندسة المدنية مجال التخصص :

 : General Minor Field عام التخصص الدقيق :كلية 

 التاريخ والتقدير :
مع مرتبة جيد جدا  – 0212يوليو 

 الشرف

July – 2014 – Very Good with 

Honor Degree 
Date and Grade : 

 

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

 اسم الدرجة:
 لم تمنح بعد

Not Achieved Yet Degree : 

 الكلية المانحة :
 Faculty of Engineering صورةكلية الهندسة جامعة المن

Elmansoura university 
Faculty : 

 : Public Works Engineering Major Field هندسة االشغال العامة مجال التخصص :

 : Sanitary Engineering Minor Field الهندسة الصحية التخصص الدقيق :

 :Not Achieved Yet Date لم تمنح بعد التاريخ :

 

 Employment History -3 ىفالتاريخ الوظي -2

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        
Job Name :  

 : معيد

 
Now 5-3-2016 

Demonstrator : 

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -2

اجادة التعامل مع برامج الحاسب االلي الخاصة برسم  -

الخرسانية المسلحة بنمذجة وتحليل سلوك المنشات 

 (auto cad – sap – Etab –) 

 

مركز  –الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي  -

 التدريب جامعة كفرالشيخ 

 

4- Scientific Missions and Skills 

- Proficiency in dealing with 

computer programs for the 

modeling and analysis of the 

behavior of reinforced concrete 

structures 

- International Computer Driving 

Licence  (Training Center of Kafr 

El - Sheikh University  (  
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 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -0

 

 عضو نقابة المهندسين المصرية

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

Member of the Egyptian Association 

of Engineering 
  

 والتدريب وورش العملالدورات  -0

دورة اخالقيات البحث العلمي ) كلية الهندسة جامعة  -

 0210المنصورة ( 

6- Training and Workshops 
 

- Research Ethics Course (Faculty of 

Engineering Mansoura University) 2017 

 
 

 

 ية والمحلية فى مجال التدريبالخبرات العمل -0

 والتنمية  

 

 بالهيئة العامة للتعمير  صيفي تدريب برنامج -

7-Training and Development 

Experiences 

- Summer training program at the 

General Authority for 

Reconstruction 
 

 

 

 Lecturing Experience -8  التدريس الجامعي -9

  لوريوس)أ( : مرحلة البكا

 الهندسة البيئية والصحية 

  هندسة الطرق والمرور 

 هندسة النقل والسك الحديدية 

  ترميم المنشات الخرسانية 

 تحليل ونظرية االنشاءات 

 خواص واختبار المواد 

 تخطيط ومتابعة وادارة مشروعات التشييد 

 

(a) Undergraduate Courses 

 Environmental Engineering 

 High way and Traffic Engineering 

 Transport and railway engineering 

 Repair of Reinforced Concrete Structure 

 Theory of structures 

 Properties and testing of materials 

 Planning, Monitoring and 

Management of Construction 

projects 

 
 


