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 السيرة الذاتية

 سالمه.سناء سعيد سليما/ المهندسللسيد 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Sanaa Saied Soliman Salama Name سناء سعيد سليمان سالمه االسم :

 :National ID 28902071501166 28902071501166 الرقم القومي:

 بالمعهد العلي للهندسة والتكنلوجيا معيدة : الوظيفة الحالية

  بكفر الشيخ

B. Sc., Demonstrator, Civil 

Engineering Department, Higher 

Institute for Engineering and 

Technology 

Title : 

         : Date of Birth 7/2/1989 7/2/9191 تاريخ الميالد :

              : Monshaat Abas Place of Birth منشاة عباس جهة الميالد:

               : Medium Marital status متوسطة :   الحالة االجتماعية

  المؤهل الدراسي

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 2199بكالوريوس هندسة مدنية عام 

 

B. Sc., Demonstrator, Civil 

Engineering Department 2011 

Degree: 

– Monshaat Abas-Sidy Salem سيدي سالم كفر الشيخ-منشاة عباس  عنوان المراسلة :

Kafr El Shiekh 

Mailing Address :            

             : Monshaat Abas Home Address منشاة عباس : نعنوان السك

             : Engsanaasaied47@gmail.com Engsanaasaied47@gmail.com E-mail address االلكتروني:البريد 

                           :  # .Tel   : تليفون

 : Mobile 01017236840 19197271911 : محمول

   : Egypt Nationality مصرية :الجنسية 

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : B. Sc., Demonstrator Degree بكلوريوس اسم الدرجة : 

 : Faculty of Engineering   Faculty كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ الكلية المانحة :

 : Civil Engineering Department Major Field عاممدني  مجال التخصص : 

 : Faculty of Engineering   Minor Field كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ التخصص الدقيق :كلية 

 : very good Date and Grade– 23/7/2011 جيد جدا 27/7/2199 التاريخ والتقدير :

 

 التعليم العالي وزارة

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 .B- Second  University  Degree :      M. Sc يرالماجست     الدرجة الجامعية الثانية : -ب

 : Degree   اسم الدرجة:

 : Faculty   الكلية المانحة :

 : Major Field   مجال التخصص :

 : Minor Field   التخصص الدقيق :

 :Date   التاريخ :

 

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

 : Degree   اسم الدرجة :

 :Faculty   الكلية المانحة :

 : Major Field   مجال التخصص :

 : Minor Field   التخصص الدقيق :

 : Date   التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        
Job Name :  

 : معيد

 

  Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 

  Assistant Lecturer : 

 

 : مدرس

 

  

  Lecturer : 

 : أستاذ مساعد

  

  Associate Professor :   

 أستاذ:

 

  Professor : 

 

  :أستاذ

 
  Professor :  

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

  

4- Scientific Missions and Skills 

 

 

  Membership in  Professional -5 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5

Organizations and Scientific Society 
  

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

 

لتطوير القوميةمشروعات ا -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

  

(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 البحث , دار النشر , اسم المجله , تاريخ النشر ) 

 محلي ام دولي , نظري ام تطبيقي (
 

1- ...................................................................................... 
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