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 السيرة الذاتية

 الصالحيمحمد ابراهيم عبد الحميد / مهندسللسيد ال

 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

– Mohamed Ibrahim abd  El محمد ابراهيم عبد الحميد الصالحي االسم:

hamed  El salhy 

Name :    

 :National ID 2911011525376 29110011525376 الرقم القومي:

 معيد بقسم الهندسة المدنية  الوظيفة الحالية :

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر 

 الشيخ

Demonstrator : 

Civil Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 

Title : 

         : October,1,1991 Date of Birth 1991 ,اكتوبر  1 تاريخ الميالد :

– Agozine – Dessouk – Kafr-El كفر الشيخ –دسوق  –العجوزين  جهة الميالد:

sheikh 

Place of Birth :              

               : married Marital status متزوج الحالة االجتماعية :  

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 لمدنيهبكالوريوس الهندسه ا

 الهندسه االنشائيه 2013عام 

B. Sc. in Civil Engineering 

 

Degree: 

 قسم الهندسه المدنيه  عنوان المراسلة :

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بكفر 

 الشيخ

Civil  Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 

Mailing Address :            

-Agozine – Dessouk – Kafr كفر الشيخ –دسوق  –العجوزين  عنوان السكن :

El –sheikh 

Home Address :             

Mohamed.elsalhy@yahoo.com Mohamed.elsalhy@yahoo.c االلكتروني:البريد 

om 

E-mail address :             

                           :  # .Tel 01099827309 01099827309 تليفون :

 : Mobile 01064506105 01064506105 محمول :

   : Egyptian Nationality مصرى الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا ة المعهد العالي للهندس
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 B. Sc. in Civil Engineering بكالوريوس الهندسة المدنية اسم الدرجة : 

 

Degree : 

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الكلية المانحة :

 بكفر الشيخ 

Higher Institute Of 

Engineering and 

Technology Kafr-El-sheikh 

Faculty : 

 .Civil  Engineering Dept قسم الهندسة المدنية مجال التخصص : 

 

Major Field : 

 : Structural Engineering Minor Field نشاءاتهندسة اال كلية التخصص الدقيق :

 2013مايو  التاريخ والتقدير :

) امتياز مع مرتبة الشرف( )االول  

 على الدفعة(

May  2013,Excellent, First 

Class with Honor Degree 

Date and Grade : 

 

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

 : Not Achieved Yet Degree لم تمنح بعد اسم الدرجة:

 ,Faculty of Engineering جامعه المنوفية-كلية الهندسة  الكلية المانحة :

Minoufiya University 

Faculty : 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص :

 : Structural Engineering Minor Field هندسة االنشائيةال التخصص الدقيق :

 :Not Achieved Yet Date لم تمنح بعد التاريخ :

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        
Job Name :  

 معيد :

 

Now 6/3/2016 Demonstrator : 

 

 

 المهاراتالعلمية و المهمات-4

إجادة التعامل مع الحاسب اآللي في نمذجة ومحاكاة المشاكل  - 

 الرياضية في الهندسة المدنية.

-AutoCad-Sapاجادة التعامل مع البرامج الهندسيه )  -

Etab – Csi –column ) 

4- Scientific Missions and Skills 

- Well computer programming for 

modeling and simulation of numerical 

problems in civil engineering. 

- Well using engineering programming 

(AutoCad-Sap- Etab – csi-column) 

 

 

 العلمية الهيئات والجمعيات عضوية-5

 عضو نقابة المهندسيين المصرية -

 عضو نقابة المهندسيين العرب -

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

- Member of the Egyptian Association 

of Engineering 

- Member of the Arab Association of 

Engineering 
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 والتدريب وورش العملالدورات  -6

دورة تدريبية في إدارة السالمة والصحة المهنية  -

 )أوشا( في مجال البناء ، جامعة القاهرة.

التغير اإلستراتيجي ، د. إبراهيم الفقي ، دورة في  -

 المركز الكندي للتنمية البشرية.

 ورة اإلسعافات األولية ، الهالل األحمر المصريد -

6- Training and Workshops 

Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) Construction 

Standard" training course, Cairo 

University. 

Strategic Change" course by Dr. Ibrahim 

Elfiky, Canadian Training Center of 

Human Development 

First aid" course, Egyptian Red Crescent 
 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -7

 والتنمية  

 

( ، 2مشروع الصرف الصحي بالعامرية )لوت -

 صطفى(.اإلسكندرية لإلنشاءات )طلعت م
 

برنامج تدريب صيفي بالمعهد التكنولوجي للتشييد  -

 والبناء ، المقاولون العرب )عثمان أحمد عثمان(.
 

تنفيذ لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ،  -

 ، اإلسكندرية.  .S.A.Eهورس لألعمال الهندسية 
 

 عضو عامل باللجنة الفنية ، إتحاد الطلبة. -
 

 د الطلبة.عضو عامل باللجنة العلمية ، إتحا -

7-Training and Development 

Experiences 

-Project of Drainage of Al-Amrya (lot 2), 

Alexandria Construction Company (Talaat 

Mustafa). 

-Summer Training Course, Technology Institute 

of constructing engineering and management, 

The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman 

co.). 

-Implementation of stationsfor drinking water 

and sewage, Horse Eng. Works Alex. S.a.e. 

-Senior Member, Art committee, Student Union 

-Senior Member, Scientific committee, Student 

Union 

 

 Lecturing Experience -8  التدريس الجامعي -8

  : مرحلة البكالوريوس )أ(

 هندسة االساسات 

  هندسة الجيوتقنية 

  تصميم اعمال الرى 

 تصميم منشاءت خرسانية 

 تحليل انشائى متقدم 

 مقررات متقدمة ف علم الديناميكا 

(a) Undergraduate Courses 

 Foundation Engineering 

 Geotechinical Engineering 

 Design of Irrigation works 

 Design of Concrete Structures 

 Advanced structural engineering 

 Advanced dynamics 

 


