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 Personal Data -1  بيانات شخصية -١

    : Ramy Ibrahim Mohammad Shahin Name  رامي أبراھيم محمد السيد شاھين  االسم :

 : Lecturer  Title  مدرس  : الوظيفة الحالية

 : Kuwait Place of Birth  الكويت  جھة الميالد:

 : Married Marital status  متزوج  :   الحالة االجتماعية

 المؤھل الدراسي 

  وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

  دكتوراه في الفلسفة 

٢٠١٦  

  ھندسة انشائية

Doctor of Philosophy 

2016 

Structural Engineering 

Degree: 

 Menofia  Mailing  المنوفية    عنوان المراسلة :

Address :           

 Menofia  Home  المنوفية   : عنوان السكن

Address :           

 Ramy_Shahin@yahoo.com Ramy_Shahin@yahoo.com E-mail  االلكتروني:البريد 

address :            

              :  # .Tel  -  - : تليفون

   : EgyptianNationality  مصري  الجنسية :

  : العلمية المؤھالت-  ٢
  البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  - ا

 

 : BachelorDegree البكالوريوس  اسم الدرجة : 
 Menofia –Engineering Faculty Of   جامعة المنوفية –كلية الھندسة   الكلية المانحة :

University
Faculty : 
 

 : Civil EngineeringMajor Field  ھندسة مدنية  مجال التخصص :

 : Minor Field -  -  التخصص الدقيق :كلية 

 2000Date and  ٢٠٠٠  التاريخ والتقدير :
Grade : 
 

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

 : Master in Structural EngineeringDegree  الھندسة األنشائية ماجستير  اسم الدرجة:

 

  وزارة التعليم العالي
 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعھد العالي للھندسة 
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 Menofia –Faculty Of Engineering   جامعة المنوفية –كلية الھندسة   الكلية المانحة :
University

Faculty : 

 : Structural Engineering Major Field  الھندسة األنشائية  مجال التخصص :

 : StructuresMinor Field  أنشاءات  التخصص الدقيق :

 :Date 2006  ٢٠٠٦  التاريخ :

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

 : Doctor of PhilosophyDegree  دكتوراه في الفلسفة  اسم الدرجة :

 Menofia –Faculty Of Engineering   جامعة المنوفية –كلية الھندسة   لمانحة :الكلية ا
University 

Faculty: 

 : Structural Engineering Major Field  الھندسة األنشائية  مجال التخصص :

 : Structures Minor Field  أنشاءات  التخصص الدقيق :

 : Date 2016  ٢٠١٦  التاريخ :

  

 Employment History -3 ظيقىالتاريخ الو - ٣

           To إلى  : مسمى الوظيفة
        

From      من
        

Job Name :  

  : معيد
  

- - Demonstrator : 
 

  : مدرس مساعد
  

- - Assistant Lecturer : 
 

  : مدرس
 
   

 Till – 2016تاريخة - ٢٠١٦
now 

Lecturer : 

  : أستاذ مساعد
   

- - Associate Professor :   

  أستاذ:
  

- - Professor : 
 

   :أستاذ
  

- - Professor :  
 

  

  المھاراتالمھمات العلمية و -٤

  تصميم المنشات المعدنية 
  التحليل األنشائي بأستخدام برامج الحاسب االلي

4- Scientific Missions and Skills 

Design of steel structures 

Structural Analysis Using Computer Programs 

 
 

  العلمية عضوية الھيئات والجمعيات -٥
   ٥٣١٦٨ عضوية نقابة المھندسين السعودية تحت رقم

5- Membership in  Professional  
Organizations and Scientific Society 
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 المؤتمرات والندوات العلمية -٦

المؤتمر العلمي األول للھندسة والتكنلوجيا بالمعھد 
  للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخالعالي 

6- Conferences and Scientific Forums 
 
The first annual conference for engineering and 
technology at the higher institute for engineering 
and technology of kafr el sheikh 

  

  والتدريب وورش العملالدورات  -٧

قا للمواصفات حساب أحمال المباني طب -
  ASCE7-10األمريكية 

7- Training and Workshops 
 

- Wind load on buildings as per ASCE 
7-10 standard 

  

 National Projects for Developments -8مشروعات التطوير القومية -٨

  

  الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -٩
  والتنمية  

10-Training and Development 
Experiences 

 

 Lecturing Experience -11   التدريس الجامعي -١٠

   (أ) : مرحلة البكالوريوس

  تدريس مواد نظرية المنشاءات والمنشاءات المعدنية لطلبة
  المعھد

(a) Undergraduate Courses 
 Teaching theory of structures and design of 

steel structures. 

   سات العليا(ب) مرحلة الدرا
  

(b) Postgraduate  Courses 
  

 

 Thesis Supervision -12    اإلشراف على الرسائل العلمية -١١

 
14- LIST OF PUBLICATIONS 

 
  األبحاث المنشورة -١٢

  
1- Implicit and explicit analysis of the response of blast loaded reinforced concrete 
slabs. World Journal of Engineering and Technology, 2014. Scientific Research 
Publishing Inc. August 2014. (Theoretical) 
2- Strain rate effect on the response of blast loaded reinforced concrete slabs. World 
Journal of Engineering and Technology, 2014. Scientific Research Publishing Inc. 
Septemper 2014. (Theoretical) 
 

 


