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 السيرة الذاتية

  سارة أحمد محمد خضر  /للمهندسة
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Sara Ahmed Mohamed Khedr Name سارة أحمد محمد خضر  االسم :

 02120120120192 الرقم القومي:

 : demonstrator Title معيدة  : الوظيفة الحالية

         : Date of Birth 19/2/1991 19/2/1991 تاريخ الميالد :

              : Giza Place of Birth الجيزة  جهة الميالد:

               : Single Marital status عزباء :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

بكالوريوس الهندسة المدنية )هندسة 

  2310مايو  –اإلنشاءات ( 

Bachelor of civil engineering- 

Structural Engineering) -2013.  

 

Degree: 

 Home كفر الشيخ / دسوق / شارع سيدى ابراهيم الدسوقى  عنوان السكن :

Address :             

 sasoaveo@yahoo.com االلكتروني:البريد 

sarakhedr920@gmail.com 

E-mail 

address :             

                           :  # .Tel 0472562384 تليفون :

 : Mobile 01096361330 - 01210057977 محمول :

   : Egyptian Nationality مصرية  الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 0

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : bachelor's degree of civil engineering  Degree بكالوريوس الهندسة المدنية  اسم الدرجة : 

المعهددددد العددددالى للهندسددددة  ال كنولو يددددا  الكلية المانحة :

 بكفر الشيخ

Higher Institute of Engineering and 

Technology in Kafr El-sheikh 

Faculty : 

 

 : Structural Engineering  Major Field هندسة االنشاءات  مجال التخصص :

 Excellent Date and - 2013 مم از  – 2310 التاريخ والتقدير :

Grade : 

 

 

 

mailto:sasoaveo@yahoo.com
mailto:sarakhedr920@gmail.com
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 .B- Second  University  Degree :      M. Sc الماجستير     الدرجة الجامعية الثانية : -ب

 : Master  Degree الما يس ير  اسم الدرجة:

 Faculty of Engineering – Tanta  امعة طنطا  –كلية الهندسة  الكلية المانحة :

University  

Faculty : 

 : Structural Engineering  Major Field هندسة االنشاءات  مجال التخصص :

 :Date 28/11/2018 28/11/2018 التاريخ :

 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

  : Job Name الى من : مسمى الوظيفة

ر ة بالعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفمعيد

 الشيخ 

 

10/2014 9/2019 Demonstrator : at Higher Institute 

of En 

 

 

 Conferences and Scientific Forums المؤتمرات والندوات العلمية

  امعة طنطا-شاركت فى المؤتمر الد لى الثانى بكلية الهندسة - 

     2312مارس  –الغردقة 

  بعنوان " مقا مة القص فى المؤتمر المذكور أعاله قمت بنشر بحث

للكمرات الخرسانية الليفية المسلحة المصنوعة من الركام معاد ال د ير 

" 

  قمت بنشر بحث فى المجلة العلمية الد لية   “Construction & 

Building”   بعنوان تحسين أداء الخرسانة المصنوعة من الركام

 معاد ال د ير فى القص"

 I attended the “International Conference on 

Advances in Structural and Geotechnical 

Engineering” – Faculty of Engineering – Tanta 

university – Hurghada – march 2017 

 Title of research in conference “Shear Strength 

of Fiber Reinforced Concrete Beams Made of 

Recycle Aggregate”. 

 Title of research in international journal 

“Construction & Building” , “Improving the 

shear performance of reinforced concrete beams 

made of recycled coarse aggregate” 

  

 

 Training and Workshops والتدريب وورش العملالدورات 

 
 International Computer Driving License (ICDL) 

 AutoCAD 

 Sap V15 

 Intensive English language Course 

 

 Lecturing Experience  التدريس الجامعي

  (  0أ( , ) – 0تصميم المنشآت الخرسانية-  )ب 

 ( 2مقرر تخصصى اخ يارى " ) تقييم  إعادة تأهيل

 المنشآت الخرسانية "

 ب( -أ( , )-2نشاءات )نظرية اال 

 ( 2تصميم منشأت خرسانية-  )ب 

  ( 2الهندسة الجيوتقنية- )أ 

 

 Design of reinforced concrete Structures    (3-A) , (3-B) 

 Major Elective Course (2) (Repair and Strength of 

Structures) 

 Theory of structure (2-A) , (2-B)  

 Design of reinforced concrete structures    (2-B) 

 Geotechnical Engineering (2-A)     

https://icdl.org/about-icdl
https://icdl.org/about-icdl
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 Attachmentsالمرفقات                                                                                                   

 شهادة التخرج  -1
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 بيان الدرجات  -0
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 شهادة الماجيستير  -3
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   ICDLشهادة ال  -4

  
 

 



 السيرة الذاتية

  سارة أحمد محمد خضر/للمهندسة 
 

Created by: Sara Ahmed Khedr  2 

 

  SAP V15شهادة  -5
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 شهادة حضور المؤتمر  -6
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 شهادة نشر بحث فى المؤتمر  -1
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   Intensive Language Courseشهادة  -9
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