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 السيرة الذاتية

 دمحم فؤاد عبدالسالم موماي /المهندسللسيد 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 : Mohamed fouad abdulsalam momai Name دمحم فؤاد عبدالسالم موماي االسم :

 :National ID     الرقم القومي:

 : الوظيفة الحالية
بقسم الهنسة المدنية بالمعهد العالى  معيد

 للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

Demonstrator 

Civil Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 

Title : 

 : Date of Birth 1992-11-5 م1991-11-5 تاريخ الميالد :

 : Elsafia- Disuq – Khafr elsheikh Place of Birth كفرالشيخ - دسوق –الصافية  جهة الميالد:

 : Married Marital status متزوج : الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص

كلية  –بكالوريوس الهندسة المدنية 

 عام -1112جامعة 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 : 

 : ان السكنعنو
  

 
 Home Address : 

 : Mohamed.fouad400@yahoo.com Mohamed.fouad400@yahoo.com E-mail address االلكتروني:البريد 

 : تليفون
 

 
 Tel. #  : 

 : Mobile   : محمول

 : Egyptian Nationality مصري الجنسية :

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 : العلمية المؤهالت- 1

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

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

 كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ المانحة :الكلية 
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 :
يد جدا مع مرتبة ج – 1112يوليو 

 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 عة المنصورةكلية الهندسة جام

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 -3

           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  -

نمذجة وتحليل سلوك المنشات الخرسانية المسلحة و

 (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 -5

 

 عضو نقابة المهندسين المصرية

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

Member of the Egyptian Association 

of Engineering 
  

 والتدريب وورش العملالدورات  -6

دورة النشر العلمي الدولي )المعهد العالى للهندسة  -

 1112والتكنولوجيا بكفر الشيخ ( 

 

المعهد العالى للهندسة دورة توصيف المقررات الدراسية ) -

 1112والتكنولوجيا بكفر الشيخ ( 

دورة اخالقيات البحث العلمي ) كلية الهندسة جامعة  -

 1112المنصورة ( 

يات  ةدورة تصميم المنشات الخرسانية المسلحة ) شرك -

 1112 طنطا ( –للتدريب الهندسي 

6- Training and Workshops 

 

- International Scientific Publishing Course 

(Higher Institute of Engineering and 

Technology, Kafr El-Sheikh) 2018 

 

- courses specification Course (Higher 

Institute of Engineering and Technology, 

Kafr El-Sheikh) 2018 

 

- Research Ethics Course (Faculty of 

Engineering Mansoura University) 2017 

- Design of reinforced concrete structures ( 

YAT company for engineering training - 

Tanta) 

 
 

 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -2

 والتنمية  

 

 للتشييد التكنولوجي بالمعهد صيفي تدريب برنامج -
 1113 .)عثمان أحمد عثمان( العرب المقاولون ، والبناء          

 
 1112-11 ندس موقع تنفيذي لدى المكتب العربي لالنشاءاتمه -

 . 1115-1الى 
 

7-Training and Development 

Experiences 

- Summer Training Course, Technology 

Instituteof constructing engineering and 

management,The Arab Contractors (Osman 

Ahmed Osmanco.). 

- Site Engineer at the Arab Office for 

Construction 10-2014 to 2-2015. 

 

 

 Lecturing Experience -8  التدريس الجامعي -2

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

 الهندسة البيئية والصحية 

  هندسة الطرق والمرور 

 هندسة االساسات 

  مسلحةالخرسانية المنشات التصميم 

  تخطيط ومتابعة وادارة مشروعات التشييد 

 

(a) Undergraduate Courses 

 Environmental Engineering 

 High way and Traffic Engineering 

 Foundation Engineering 

 Design of Reinforced Concrete Structure 

 Planning, Monitoring and 

Management of Construction 

projects 
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