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 السيرة الذاتية

 مـروة السيد أحمد عبد العظيم مكـى/  للمهندسة
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

-Marwa EL-Sayed Ahmed Abd EL مروة السيد احمد عبد العظيم مكى االسم :

Azeem Meky 

Name :    

مدرس مساعد بالمعهد العالى للهندسة  الوظيفة الحالية :

 جيا بكفر الشيخوالتكنولو

 

Assistant Lecturer at Higher 

Institute for Engineering and 

Technology - Kafr ELsheikh 

Title : 

              : Elgarbia Place of Birth غربية ال جهة الميالد:

               : Married Marital status متزوجة  الحالة االجتماعية :  

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 0202 –بكالوريوس هندسة  

 0202 -ماجستير 

 جامعة طنطا – مدنيةهندسة 

Bachelor of Engineering – 2010 

M.S.C – 2015 

Civil Engineering-Tanta University 

Degree: 

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا   عنوان المراسلة :

 بكفر الشيخ 

Higher Institute of Engineering & 

Technology  

Mailing Address :            

             : Elgarbia  Home Address الغربية   عنوان السكن :

             : Marwa_Meky@yahoo.com Marwa_Meky@yahoo.com E-mail address االلكتروني:البريد 

   : Egyptian Nationality مصرية الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Bachelor  Degree بكالوريوس اسم الدرجة : 

 Faculty of Engineering-Tanta جامعة طنطا –كلية الهندسة  المانحة :الكلية 

University 

Faculty : 

 : Civil Engineering  Major Field هندسة مدنية  مجال التخصص : 

 : Civil Engineering Minor Field هندسة مدنية كلية التخصص الدقيق :

 : Very Good- 2010 Date and Grade 0202-جيد جدا  التاريخ والتقدير :

 

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

 : M. Sc. Civil Engineering  Degree ماجستير فى الهندسة المدنية  اسم الدرجة:

 : Faculty of Engineering Tanta Faculty جامعة طنطا كلية الهندسة  الكلية المانحة :

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 

https://www.facebook.com/Higher-Institute-for-Engineering-and-Technology-Kafr-ELsheikh-427837713948259/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Higher-Institute-for-Engineering-and-Technology-Kafr-ELsheikh-427837713948259/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Higher-Institute-for-Engineering-and-Technology-Kafr-ELsheikh-427837713948259/?ref=br_rs
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University 

 : Civil Engineering Major Field هندسة مدنية  مجال التخصص :

 Irrigation and Hydraulics هندسة الرى والهيدروليكا التخصص الدقيق :

Engineering 

Minor Field : 

 :Date 2015 0202 التاريخ :

 

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

 : Student Degree مقيد بدرجة الدكتوراه اسم الدرجة :

 Faculty of Engineering Tanta كلية الهندسة جامعة طنطا  الكلية المانحة :

University 

Faculty: 

 : Civil Engineering Major Field هندسة مدنية  مجال التخصص :

 Irrigation and Hydraulics هندسة الرى والهيدروليكا : التخصص الدقيق

Engineering 

Minor Field : 

 : Date   التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        
Job Name :  

 معيد :

 
0202 0202 

Demonstrator : 

 

 مدرس مساعد :

 
Up till now 0202 

Assistant Lecturer : 

 

 : مدرس

 

  

  Lecturer : 

 : أستاذ مساعد

  

  Associate Professor :   

 أستاذ:

 

  Professor : 

 

  :أستاذ

 
  Professor :  

 

 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

 اجادة التعامل مع برامج الحاسب االلى 
 (AutoCAD- Revit)الهندسى اجادة برامج الرسم 

 Sap2000 – Safe -Gear– CSIوبرامج التحليل االنشائى )

Columns) 

 FlowTrackerاجادة استخدام جهاز 

4- Scientific Missions and Skills 

 ICDL(Windows – Word – Excel – Access – 

PowerPoint – Internet). 

 Drawing Programs: (AutoCAD- Revit). 

 Analysis Programs: (Sap2000 – Safe -Gear– 

CSI Columns) 

 FlowTracker Device Handheld ADV 

(Acoustic Doppler Velocimeter). 

 

 

  Membership in  Professional -5 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -5
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Organizations and Scientific Society 
  

 Conferences and Scientific Forums -6 المؤتمرات والندوات العلمية -6

 

 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 التدريب على مهارات حل المشكالت والتواصل االجتماعى

 دورات اللغة

متقدم بتقدير نهائي جيد جداً دورة في اللغة اإلنجليزية بمستوى  -0

20.٪  

(.202)بتقدير  جامعة عين شمسب  TOEFL  0-  

جليزية في تلبية متطلبات درجة الماجستير في دورة في اللغة اإلن -3

 جامعة طنطا

7- Training and Workshops 
Training in Problem Solving Skills and 

Communication Skills. 

Language Courses 

1. Course in English Language at the 

Advanced Level with Final Grade of Very 

Good for a total of 82%. 

2. TOEFL in Score 520 at Ain Shams 

University. 

3. English Language Course in Fulfillment of 

the requirements for the MA Degree at 

Tanta University.  

 
 

مشروعات التطوير القومية -8  8- National Projects for Developments 

 

 بالخبرات العملية والمحلية فى مجال التدري -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 , دار النشر , اسم المجله , تاريخ النشر ) البحث 

 محلي ام دولي , نظري ام تطبيقي (
 

1- Marwa EL-Sayed A. Meky, Shimaa M. Ghoraba and I.M.H. Rashwan,''Effect 

of Water Depth Change on Manning Coefficient for Partially-Filled Circular 
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Culverts,'' Mansoura Engineering Journal, (MEJ), Vol. 40, Issue 2, June 2015. 

 (بحث محلى & تطبيقى(


