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 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 Walaa metwaly metwaly sayed والء متولى متولى سيد أحمد قنديل االسم:

ahmed kandil 

Name :    

 :National ID 29210061500107 29210061500107 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,6,1992 Date of Birth 1992 ,اكتوبر  6 تاريخ الميالد :

-ALbrahimya – Dessouk – Kafr كفر الشيخ –دسوق  –االبراهيمية  جهة الميالد:

El –sheikh 

Place of Birth :              

               : married Marital status متزوجه الحالة االجتماعية :  

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

 الهندسه المدنيه بكالوريوس

 الهندسه االنشائيه 2016عام 

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 :            

 – ALbrahimya – Dessouk كفر الشيخ –دسوق  –االبراهيمية  عنوان السكن :

Kafr-El –sheikh 

Home Address :             

             : Walaa1472016@gmail.com Walaa1472016@gmail.com E-mail address االلكتروني:البريد 

                           :  # .Tel 01065619664 01065619664 تليفون :

 : Mobile 01026803873 01026803873 محمول :

   : Egyptian Nationality مصرى الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

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

 

Degree : 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 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 هندسة االنشاءات كلية التخصص الدقيق :

 2016مايو  التاريخ والتقدير :

) امتياز مع مرتبة الشرف() الثانى على  

 الدفعة( 

May  2016,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 المنصورة -كلية الهندسة  الكلية المانحة :

Mansoura University 

Faculty : 

 : Civil Engineering Major Field الهندسة المدنية مجال التخصص :

 : Public works Engineering Minor Field هندسة االشغال العامة 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 1/10/2016 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 -

-  

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

- Member of the Egyptian Association 

of Engineering 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -6

 والتنمية  

 

 بشركة الشمس برنامج تدريب صيفي -
 

برنامج تدريب صيفي بالمعهد التكنولوجي للتشييد  -

 ان(.والبناء ، المقاولون العرب )عثمان أحمد عثم
 

 

7-Training and Development 

Experiences 

- Summer Training Course, El shams company. 

-Summer Training Course, Technology Institute 

of constructing engineering and management, 

The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman 

co.). 
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 Lecturing Experience -8  التدريس الجامعي -8

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

  خواص واختبار المواد 

 ادارة مشروعات  

 نقل وسكة حديد  

 مساحة مستوية 

 مساحة طبوغرافية 
 

(a) Undergraduate Courses 

 Properties and Testing of Materials. 

 Project Management . 

 Transportation and Traffic 

Engineering. 

 Survey 

 Topographic survey 
 

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- Walaa Kandil, M. El-mewafi, and F. Hamid “Role of Land Use and Change Detection Techniques in 

Sustainability in Kafr El Sheikh Governorate at Northern of Egypt by using Remote Sensing Data,” vol. 

10, no. 8, 2019. 

 


