
 
 

 
 
 

 الســــرية الذاتيـــــة
  

�د
	�������س �

  أشـــرف عبد الونيــس بشـــر
����������א���ل�א����� א��	ذ�א����� �

�)א!�����א�� ��( �

��##��א��&###��%�–
$�#��א!���###��'� �

 *���(���&)�א��)���

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .�)�5���4א�� �2��3)/�د.�م.�.���������������������������������������������������������������������������    ������           �������������א��-%�א�,א+��������

 2 

 
 

 
 
 
  : البيانات الشخصية. 1
  

  المولي بشر أشرف عبد الونيس عبد:  ا�سم 

جامعة  –كلية الھندسة  –) الھندسة المدنية(بقسم ھندسة ا�شغال العامة  أستاذ مساعد:  الوظيفة الحالية

  مصر –المنصورة 

 –المعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ  –الھندسة المدنية  بقسم أستاذ مساعد

  ).2016 أكتوبرمن   انتداب كلي(مصر 

 مصر -كفرالشيخ  -دسوق  – 1977 / 3 / 24:  تاريخ ومحل المي�د

 مصر – كفر الشيخ -دسوق  - شارع الشرقاوي المتفرع من شارع الشركاتآخر :  عنوان المنزل

 –مدينة المنصورة  –جامعة المنصورة  –كلية الھندسة  –قسم ھندسة ا�شغال العامة :  عنوان العمل

   35516مصر رقم بريدي  –محافظة الدقھلية 

 +)2(   01121296606-  01062987287:  المحمول

 : eng.aaabeshr@ yahoo.com;     aaabeshr@mans.edu.eg البريد ا-لكتروني 

  0502244690 (2+)فاكس كلية الھندسة :   الفاكس

Web of Science Researcher ID: O-6611-2018 

ORCID: 0000-0002-4083-2245 

Scopus ID: 54941681100 

 

  : التدرج العلمي. 2
 1999عام   -  ممتاز مع مرتبة الشرفعام بتقدير   -  )جامعة المنصورة - كلية الھندسة(  -  الھندسة المدنية  بكالوريوس* 
 .بتقدير ممتاز  -مساحة : مشروع التخرج .%) 85ا6ول بنسبة مئوية : الترتيب(
  

  .2004عام   -  جامعة المنصورة -ية الھندسة كل  -) الھندسة المدنية(  ةعامالشغال ا�ھندسة في    ماجستير* 
       :عنوان رسالة الماجستير

  للعناصر ا-نشائية الذكية ةالقياسات المساحية الدقيق
 

بدولة بوhية سيبيريا  أكاديمية المساحة الجيوديسية –) عامةالشغال ھندسة ا� –مدنية الھندسة ال(في  الدكتوراهدرجة * 
 بتاريخ 230تم معادhتھا من المجلس ا�على للجامعات في مصر بالقرار رقم و 2010عام  –روسيا اhتحادية 

21/10/2010.  
  : الدكتوراهعنوان رسالة 

 زة المساحية الحديثة عاليةتحديث وتطوير تقنيات رصد ومراقبة تشكل المنشآت الھندسية باستخدام التقنيات وا6جھ
  الدقة

 الســــيرة الذاتيـــــة

  دكتور مھندس 

  أشـــرف عبد الونيــس بشـــر 
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لھندسة ا�شغال العامة بتوصية من اللجنة العلمية الدائمة  –) ل العامةھندسة ا�شغا(في  )أستاذ مساعد(درجة * 
بعد فحص  2019/ 3/ 21 الخميس يومالمنعقدة  29 في جلستھا رقم ) أ 51لجنة ( للترقية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد

 .اmنتاج العلمي المقدم للجنة

  
  :ا6كاديمي التدرج الوظيفي. 3
  .اoن حتى) 24/4/2019(تاريخ  من   -جامعة المنصورة  –كلية الھندسة  – شغال العامةبقسم ھندسة ا�أستاذ مساعد * 
  ). 30/11/2010(تاريخ  في  -جامعة المنصورة  –كلية الھندسة  – بقسم ھندسة ا�شغال العامة مدرس* 
  ). 20/6/2004(فى تاريخ   -  جامعة المنصورة –كلية الھندسة  –بقسم ھندسة ا�شغال العامة  مدرس مساعد* 
  ).27/12/1999(فى تاريخ   -  جامعة المنصورة –كلية الھندسة  –بقسم ھندسة ا�شغال العامة  معيد* 
  

 :جامعة المنصورةبة الرقمية المكتب طبقا لبيانالملف التعريفي 6عضاء ھيئة التدريس . 4
https://orcid.org/0000-0002-4083-2245 ORCID ID 

http://www.researcherid.com/rid/O-6611-2018 Reasearcher ID 

https://www.researchgate.net/profile/Ashraf_Beshr Researchgate Profile 

https://mansoura.academia.edu/AshrafBeshr Academedia.edu Profile 

  :البريد اhلكتروني المسجل به علي بنك المعرفة المصري -
aaabeshr@mans.edu.eg 

  
  الخبرات. 5

  في مجال التدريس: أو�
وزارة الدفاع  -)اmلزامية أثناء فترة الخدمة العسكرية(فرع العلوم الھندسية  - بكلية الدفاع الجوي التدريس )1

  .25/11/2000إلى   25/11/1999  من في الفترة -مصر   – اhسكندرية  -  الحربي واmنتاج
  :في تلك الفترة المواد التي تم تدريسھا

 الرسم  – Engineering Mathematicsالرياضيات الھندسية  –  Theory of structure إنشاءاتنظرية (
 ) Engineering drawingلھندسيا

  
  :يةالمواد والمقررات التال: جامعة المنصورة –التدريس في كلية الھندسة ) 2

  تدريس المواد التالية: لطلبة مرحلة البكالوريوس* 
  Plane Surveying .المساحة المستوية -                 
   Topographic and Geodetic Surveying .المساحة الطبوغرافية والجيوديسية -                 
   Photogrammetric Surveying .المساحة التصويرية -                 

   Construction Methods and Equipment تشييدالأساليب ومعدات  -                
  .لطلبة السنة النھائية) مشروع المساحة(التخرج  اتعلي مشروع اmشراف -                
  .والشركات المتخصصة مكاتب الھندسيةبال الميدانيعلى ط�ب التدريب  العلمياmشراف  -                

  تدريس المواد التالية: لطلبة مرحلة الدراسات العليا* 
   Applied Survey .المساحة التطبيقية -                
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  High advanced Geodesy .المتقدمة  الجيوديسيا  -                
     Theory of errors .نظرية ا�خطاء -                 
  Computer Application (Matlab programming)اoلي تطبيقات الحاسب  -                
    Surveying Programmingبرمجة المساحة الھندسية  -                

 
في العام الجامعي  )نظام الساعات المعتمدة(لطلبة برنامج التشييد والبناء  ) المساحة المستوية(تدريس مادة  )3
  .مصر –جامعة المنصورة  –كلية الھندسة ب 2015/2016 – 2014/2015 – 2013/2014 – 2012/2013
  
 – 2010/2011ا�عوام الدراسية في : )المعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ(التدريس بـ  )4
2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

  :تدريس المواد التاليةخ�لھا وتم  2021/2022 – 2020/2021 – 2020/ 2019 –
تخطيط ومتابعة  –إدارة مشروعات التشييد  –طرق التشييد  –المساحة الطبوغرافية   -لمستوية ا المساحة (

  ))إدارة مشروعات التشييدمشروع (  مشروع التخرج – مشروعات التشييد
والعام  2011/2012في العام الجامعي  ):ةمعھد مصر العالي للھندسة والتكنولوجيا بالمنصور(التدريس بـ ) 5
قسم الھندسة طلبة ل )المساحة والقياس(: تم تدريس المواد التاليةحيث  2019/2020العام الجامعي و 2013/2014

  .المدنية الھندسة قسم لطلبة )المساحة المستوية( –المعمارية 
والعام  2012/2013في العام الجامعي  ):منصورةمعھد الدلتا العالي للھندسة والتكنولوجيا بال( التدريس بـ  )6 

 لطلبة قسم الھندسة المدنية) المساحة المستوية – ھندسة التشييد والبناء(: الموادوتم تدريس  2013/2014الجامعي 
  .لطلبة قسم الھندسة المعمارية) المساحة المستوية(ومادة 
وتم تدريس  2013/2014في العام الجامعي  )بالمنصورة امعھد النيل العالي للھندسة والتكنولوجي(التدريس بـ ) 7

  .لطلبة قسم الھندسة المدنية والمعمارية –) المساحة المستوية(: مادة
وبيانھا جامعة المنصورة  الھندسة بكليةالتي ينظمھا معمل المساحة  التدريس كمحاضر في الدورات الھندسية) 8
  :كالتالي

 لحجومدورة الميزانية الھندسية وحساب ا. 1
  )Total Station(دورة جھاز المحطة المتكاملة . 2
  )دورة المساحة المتكاملة(دورة إعداد فني مساحة . 3
  .)GPSالرصد باستخدام ا�قمار الصناعية (دورة . 4

  ):2010حتى يونيه  2006الفترة من ديسمبر ( في دولة روسيا اhتحاديةأثناء فترة الدكتوراه ) 9
  بأكاديمية المساحة الجيوديسية بوhية سيبيرياالنھائي  عامات التخرج لطلبة المشروعاmشراف علي . 1
  .لتحليل الرياضي للنتائجاhختبارات المعملية وعمل ا إجراء في  والدكتوراهالمشاركة الفعالة لطلبة الماجستير . 2       
وتم تدريس  2014/2015في العام الجامعي : اجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجي –التدريس بـكلية الھندسة ) 10        

وتم تدريس مادة  2018/2019والعام الجامعي  2016/2017وفي العام الجامعي  )الطبوغرافية المساحة(: مادة
  ).المساحة المستوية(

والعام  2016/7120في العام الجامعي  ):المعھـــــد العالي للھندســـــة و التكنـولـوجيـا بطنـــطا(التدريس بـ ) 11
ھندسة التشييد (في قسم ) المساحة الھندسية( :وتم تدريس مادة 2021/2022والعام الجامعي  2018/  2017الجامعي 

 .)والبناء
 –قسم الھندسة المدنية في ) دبلومة ا�شغال العامة -تمھيدي ماجستير (في مرحلة الدراسات العليا التدريس ) 12

وفي الفصل الدراسي  2019 / 2018العام الجامعي من الفصل الدراسي ا�ول في  جامعة كفر الشيخ  –كلية الھندسة 
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 وادتدريس محيث تم  2020/2021وفي الفصل الدراسي ا�ول من العام الجامعي  2019/2020الثاني للعام الجامعي 
  ).المساحة التصويرية – ضبط ا�رصاد المساحية(

 / 2012في العام الجامعي   )شعبة المساحة –قسم الجغرافيا  –ورة جامعة المنص –كلية اoداب (في التدريس ) 13
  .طرق فنية –المساحة التاكيومترية : وتم تدريس مادتي  2014 / 2013الجامعي وكذلك العام  2013

علي اليوتيوب بمسمي قناة  علي القناة الشخصية( )YouTube(علي اليوتيوب مجموعة من المحاضرات ) 14
Dr Ashraf A. Beshr(  تشمل محاضرات في)خطاء  –المساحة الطبوغرافية  – المساحة المستوية� –نظرية ا

  .)محاضرات تطبيقية في الھندسة المدنية –المساحة التصويرية 

  
   ا-داريةا6عمال : ثانيا

  بكلية الھندسة جامعه المنصورة قسم ھندسة ا6شغال العامةب .1
 2010كلية ممث# عن قسم ھندسة ا�شغال العامة في الفترة من ديسمبر منسق وحدة ضمان الجودة وا
عتماد بال* 

  .2011حتي سبتمبر 
 2011/2012عضو لجنة الجدول بقسم الھندسة المدنية ممث# عن قسم ھندسة ا�شغال العامة في السنوات الدراسية * 
– 2012/2013 – 2013/2014.  
  2014/2015 -2013/2014 – 2012/2013�عوام الدراسية المشرف علي معمل المساحة الھندسية بالكلية في ا* 
  .المشاركة بأعمال الكنترول لمختلف السنوات الدراسية والدراسات العليا بقسم الھندسة المدنية* 
  .عضو مجلس قسم ھندسة ا�شغال العامة والمشاركة الفعالة في تطوير خطط البحث العلمي للقسم* 
 – 2012/2013ث# عن قسم ھندسة ا�شغال العامة في ا�عوام الدراسية عضو لجنة المكتبات بالكلية مم* 

2013/2014 – 2014/2015. 
  .بالكلية لوحدة ضمان الجودة وا
عتماد ةعضو لجنة المراجعة الداخلية لملفات ا�قسام العلمية ال#زم* 

�كاديمية لضمان الجودة وا
عتماد جامعة المنصورة طبقا للمعايير ا –المشاركة في أعمال اعتماد كلية الھندسة * 
  .ا�كاديمي لمؤسسات التعليم العالي من ھيئة ضمان الجودة بوزارة التعليم العالي

  

  )حتي اqن  2016 أثناء فترة ا�نتداب الكلي من أكتوبر( بالمعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ. 2
بتاريخ  4773رقم  الوزاريقرار الوصدر بذلك  2020سبتمبر حتي  2019عضو مجلس إدارة المعھد من سبتمبر * 

  .بتشكيل مجلس إدارة المعھدوالخاص  22/10/2019
  .2020/2021والعام الجامعي  2019/2020للعام الجامعي عضو المجلس ا�كاديمي للمعھد بالمعھد *

حتي  21/8/2019في الفترة من  مصر –خ رئيس قسم الھندسة المدنية بالمعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشي* 
18/8/2020.  
  2020/2021المشرف علي قسم العلوم ا�ساسية بالمعھد في العام الجامعي * 
وكذلك  2019/2020في العام الجامعي  عضو لجنة اختيار السادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة بالمعھد* 

2020/2021.  
والتي تم اعتمادھا من وزارة ) 2018
ئحة (سية جديدة لقسم الھندسة المدنية بالمعھد المشاركة في إعداد 
ئحة درا* 

  .2018التعليم العالي عام 
 2016/2017 المشرف علي معمل المساحة بالمعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ في العام الجامعي*

والعام  2021 /2020والعام  2019/2020 والعام 2018/2019والعام  2017/2018 وكذلك العام الجامعي
2021/2022.  

  2017/2018و العام  2016/2017العام : الدراسية ا�عواملطلبة الفرقة الثانية مدني في  ا�كاديميالمشرف * 
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بالمعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا  2019/2020والعام  2018/2019وطلبة الفرقة ا�ولي مدني في العام الجامعي 
 .ر الشيخبكف
في ا�عوام بالمعھد  التخصصيةرئيس كنترول الفرقة ا�ولي لجميع الشعب (بأعمال الكنترول بالمعھد  المشاركة* 

رئيس كنترول الفرقة الرابعة  – 2020 /2019وكذلك العام  2018/2019والعام  2017/2018العام : الدراسية
  ).2021/2022في العام الدراسي بالمعھد  التخصصيةلجميع الشعب 

ضمن معايير الدراسة الذاتية المطلوبة ل#عتماد طبقا للمعايير " والھيئة المعاونة ء ھيئة التدريسأعضا"ق معيار سمن* 
  .ا�كاديمية لضمان الجودة وا
عتماد ا�كاديمي لمؤسسات التعليم العالي

  

  ا-شراف علي الرسائل العلمية: ثالثا
 –جامعة كفر الشيخ  –جامعة المنصورة  :تشمل(واحدة  دكتوراهرسالة ماجستير ورسالة  19تم اmشراف علي 

رسالة علمية وجاري اmعداد ل�نتھاء من  11تمت المناقشة ومنح الدرجة العلمية لعدد حيث ) جامعة القاھرة
  :وبيانھا كالتالي بقية الرسائل العلمية

 :جامعة المنصورة) 1
 بيانو تھا جميعاتمت مناقشية الھندسة كل –بقسم ھندسة ا�شغال العامة  ماجستيررسائل  10عدد   اFشراف علي* 

  :كالتالي  الرسائل

 عنوان الرسالة اسم الطالب م

ص
ص

تخ
 ال

 تاريخ التسجيل
تاريخ منح 

 الدرجة

1 
إسماعيل زاھر محمد 

 إسماعيل
التحديد الدقيق للموضع العالمي للنقط 
  باستخدام المستقب�ت أحادية التردد 

ر 
ستي

اج
م

- 
ة 

ام
 ع

ال
شغ

ة أ
دس

ھن
 - 

ة ا
كلي

سة
ند

لھ
 – 

رة
صو

من
 ال

عة
ام

ج
 

27/05/2012  22/10/2015  

سارة محمد سامح احمد  2
 محسن 

تحديث الطرق المساحية المستخدمة 
 فى رصد وتوقيع المنشآت الھندسية  

11/03/2013  5/7/2018  

  عبد العظيم سلمان خضير 3
اhختبارات الجيوتقنية والجيو بيئية 
علي الطرق الصحراوية في جنوب 

 سيناء
23/11/2014  16/12/2015  

  ھديل حاكم إسماعيل 4
استخدامات اhستشعار عن بعد ونظم 

المعلومات الجغرافية في تخطيط 
.المدن  

23/11/2014  17/12/2015  

  أح�م إبراھيم الجندي 5
معالجة وتحليل بيانات الماسح 

الليزري ا�رضي الخاص بخزانات 
.البترول  

22/2/2016  26/11/2019  

6 
 شحاتةل اشرف جما

 المتولي
  

ا�رضي  الليزرياستخدام الماسح 
.المنشآتمراقبة  في  

5/8/2015  3  /3 /2019  

 فاتن رضا احمد غانم 7
  

تعزيز دقة الحل المتحرك لنظام 
باستخدام خرائط  العالميالرصد 

.اhيونوسيفير  
18/12/2014  12/11/2018  
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  سناء سعيد سليمان س�مة 8

ق دراسة التغيرات في المناط
الحضرية باستخدام صور ا�قمار 

الصناعية عالية الدقة منطقة 
مدينة كفر الشيخ: الدراسة  

17/10/2016  25/6/2020  

9 
مريم عبد العزيز محمد 

  الحلواني
استخدام المساحة التصويرية الرقمية 

 في التوثيق المعماري
18/06/2015  30/3/2021 

  ھبة كامل كمال خيال 10
ات الجغرافية تطبيقات نظم المعلوم

للتحليل المكاني لخرائط المدن ث�ثية 
 ا�بعاد

 22/6/2016 13/3/2022 

  
  جامعة كفر الشيخ) 2

  :تم مناقشة رسالة منھا وبيان الرسائل كالتالي بقسم الھندسة المدنية بكلية الھندسةرسائل ماجستير  9اmشراف علي 
 :نعنواوالرسالة ب مجدي إبراھيم البنامني / المھندسة  الباحثة. 1

 " كتشاف عيوب الرصففي ااستخدام المساحة التصويرية " 
“ Use of close range photogrammetry to detect pavement defects  “ 

  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –قسم الھندسة المدنية ب – 2019أكتوبر تم التسجيل في 
   2021تمت المناقشة في أغسطس حيث 

  :والرسالة بعنوان الجليلعبد الھادي عبدالھادي  عبدعماد / المھندس الباحث . 2
بحيرة البرلس  فيالصناعية ونظم المعلومات الجغرافية لمراقبة التغيرات  ا�قماراستخدام اhستشعار عن بعد عبر  "

  " والمنطقة المحيطة بھا
“ Using of satellite remote sensing and GIS for monitoring the changes in Burullus lake 

and surrounding area” 
  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –قسم الھندسة المدنية ب – 2019نوفمبر في لتسجيل تم ا

  :والرسالة بعنوان إسماعيل محمدعلي عزة ص�ح / الباحثة المھندسة . 3
  "الطرق وصيانة المرور إدارة في الجغرافية المعلومات نظم تطبيق "

" Implementation of GIS application in traffic management and roadway maintenance " 
  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –دنية مبقسم الھندسة ال – 2020 يونيوالتسجيل تم في 

  :والرسالة بعنوان محمد عادل البنا/ الباحث المھندس . 4
"مصر دلتا في الجيوتقنية للتربة الخصائص دراسة في غرافيةالج المعلومات اhستشعار عن بعد ونظم استخدام تقنية "  

" Implementation of remote sensing and GIS technology for studying soil geotechnical 
properties in Nile Delta Egypt " 

  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –بقسم الھندسة المدنية  – 2020التسجيل في أكتوبر تم 
  :والرسالة بعنوانحميدة عبد المنتصر طه عابدين / المھندسة  الباحثة. 5

 الحضرية للتنمية الجغرافية المعلومات ونظم بعد عن اhستشعار على القائم المعايير متعدد المكاني التحليل استخدام" 
"مصر  دلتا في المستدامة  

“Using of spatial multi-criteria analysis based on remote sensing and GIS for sustainable 
urban development in Delta Egypt” 

  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –بقسم الھندسة المدنية  – 2020تم التسجيل في أكتوبر 
  :والرسالة بعنوان رامي كمال فوزي رزق/ الباحث المھندس . 6
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“Developing the geodetic techniques for setting out and monitoring of the special 
structural element using terrestrial laser scanner” 

تطوير وتحديث طرق الرصد والتوقيع المساحي للمنشآت الھندسية المميزة ومراقبتھا باستخدام الماسح الليزري "
"ا�رضي  

  .جامعة كفر الشيخ –سة كلية الھند –بقسم الھندسة المدنية  – 2020تم التسجيل في ديسمبر 
  :والرسالة بعنوان غازي الرحمن عبد زينب مسعد/ الباحثة المھندسة. 7

Condition assessment and inspection of highway concrete bridge using terrestrial laser 

scanner 

"�  "رضيفحص وتقييم حالة الكباري الخرسانية للطرق السريعة باستخدام الماسح الليزري ا
  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –بقسم الھندسة المدنية  – 2020تم التسجيل في ديسمبر 

  :والرسالة بعنوان المدنيمحمد عبد هللا  سمير/  الباحث المھندس. 8
 Investigating the structural deformation of high-rise chimneys using terrestrial laser 

scanner  
" التشكل للمداخن عالية اhرتفاع باستخدام الماسح الليزري ا�رضي دراسة"   

  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –بقسم الھندسة المدنية  –2021 سبتمبرتم التسجيل في 
  :والرسالة بعنوانالباسل  مصطفى محمود إيمان/ الباحثة المھندسة. 9

Using terrestrial laser scanner for enhancing the quality of construction projects 
management 

" استخدام الماسح الليزري ا�رضي في تحسين جودة إدارة مشروعات التشييد"   

  .جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –بقسم الھندسة المدنية  –2021تم التسجيل في ديسمبر 
  
  جامعة القاھرة) 3
  :والرسالة بعنوانحاتم محمد أحمد البرعي / المھندساmشراف علي رسالة الدكتوراه الخاصة ب. 1

  Improving the smart Buildability Score of construction projects using value engineering 
"ھندسة القيمة باستخدامبمشروعات التشييد  الذكيتحسين مؤشر البناء  "  

إدارة : التخصص  –جامعة القاھرة  –اmحصائية  الدراسات العليا للبحوثبكلية  2022تم التسجيل في مارس 
  المشروعات

  
 الدولية في مجال التخصصالعلمية ل�بحاث العلمية لعدد من المج�ت    Reviewerمحكم ومراجع : رابعا

  :ومنھا
1. Journal (Engineering) – Scientific Research Publishing (An Academic Publisher); 
ISSN: 1947-3931 
2. Journal (Advances in Research) – SCIENCEDOMAIN International; ISSN: 2348-0394 
3. Journal (Positioning) – Scientific Research Publishing (An Academic Publisher); ISSN: 
2150-850X 
4. Editorial Board at International Journal of Latest Research in Engineering and 
Technology (IJERT); ISSN: 2278-0181 
5. Journal "Arabian journal for science and Engineering" – Springer; ISSN: 2193-
567X 
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6. Journal “ International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)”. 
ISSN: 2278-0181 (Reviewer ID: IJERTREW1015).  
7. Journal “Asian Journal of Geological Research” - SCIENCEDOMAIN International. 
ISSN: 2582-2985 
8. Journal “International Journal of Environment and Climate Change” - 
SCIENCEDOMAIN International. ISSN: 2581-8627 
9. KSCE Journal of Civil Engineering – Springer; ISSN: 1226-7988 
10. Journal “ Geodesy and Cartography ”; Vilnius Gediminas Technical University 
(VILNIUS TECH), Lithuania; ISSN: 2029-6991 
 

  تحكيم الرسائل العلمية ومشروعات التخرج: خامسا
لط�ب بكالوريوس الھندسة وبيان الرسائل ومشروعات مشروعات تخرج جانب  إليرسائل ماجستير  8تحكيم تم 

  :التخرج كالتالي
لنيل درجة الماجستير في ھندسة  – 2019أكتوبر  – الجندي إبراھيمأح�م / الباحثةرسالة الماجستير المقدمة من . 1

معالجة وتحليل بيانات الماسح الليزري : " الرسالة بعنوان. المنصورةجامعة  –لية الھندسة ك –ا�شغال العامة 
  ".ا6رضي الخاص بخزانات البترول

لنيل درجة الماجستير في  – 2020 أبريل – سناء سعيد سليمان س�مة/ الباحثةير المقدمة من رسالة الماجست. 2
الحضرية في المناطق دراسة التغيرات : " الرسالة بعنوان. جامعة المنصورة –كلية الھندسة  –ھندسة ا�شغال العامة 

  ".الشيخ  مدينة كفر: باستخدام صور ا6قمار الصناعية عالية الدقة منطقة الدراسة
لنيل درجة الماجستير في  – 2020 أكتوبر – إسراء أحمد أحمد القبس/ الباحثةرسالة الماجستير المقدمة من . 3

تأثير العديد من مصادر ا6خطاء علي كفاءة : " الرسالة بعنوان. كفر الشيخجامعة  –كلية الھندسة  – الھندسة المدنية
  ". ا6جھزة المساحية الرقمية

لنيل درجة الماجستير في  – 2021يناير  – مريم عبد العزيز محمد الحلواني/ الباحثةلماجستير المقدمة من رسالة ا. 4
استخدام المساحة التصويرية الرقمية  : "الرسالة بعنوان. جامعة المنصورة –كلية الھندسة  –ھندسة ا�شغال العامة 
  "في التوثيق المعماري

لنيل درجة الماجستير في  - 2021 مارس -  ماركو ناشد بطرس ناشد/ باحثالرسالة الماجستير المقدمة من . 5
دراسة تآكل التربة عن طريق التصوير من " : الرسالة بعنوان. جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –الھندسة المدنية 

  ."مدي قريب 
نيل درجة الماجستير في ھندسة ل – 2021 يونيه – سوزان عزت الشرقاوي/ الباحثةرسالة الماجستير المقدمة من  .6

 في العالمياستخدام أرصاد أنظمة التموضع " : الرسالة بعنوان. جامعة المنصورة –كلية الھندسة  –ا�شغال العامة 
  ".ا6رضيت وتحركات القشرة آمراقبة تحركات المنش

لنيل درجة الماجستير في  - 2021أغسطس  -  البنا إبراھيممني مجدي / الباحثةرسالة الماجستير المقدمة من . 7
التصويرية في اكتشاف استخدام المساحة " : الرسالة بعنوان. جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –الھندسة المدنية 
 ."عيوب الرصف

لنيل درجة الماجستير في  - 2021نوفمبر  – دعاء سعيد عبد الحليم عضام/ رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة . 8
تصميم شبكات نظام التموضع العالمي  ": الرسالة بعنوان. جامعة كفر الشيخ –كلية الھندسة  –مدنية الھندسة ال

  "باستخدام شبكات الذكاء ا�صطناعي
كلية الھندسة  -بقسم الھندسة المدنية " الھندسية  مساحةال" مشروع  –محكم مشروع تخرج لطلبة الفرقة الرابعة . 9

 .2019ذلك عام وك 2013جامعة كفر الشيخ عام 
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المعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بقسم الھندسة المدنية ب "إدارة مشروعات التشييد" محكم لمشروع التخرج . 10
  .2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016في ا�عوام الدراسية بكفر الشيخ 

  
                                   الھندسة المدنيةخبرات عملية في مجال : سادسا

  .حتى اoن 2014من ديسمبر  )المصطفي للتصميمات وا�ستشارات الھندسية(مدير مكتب . 1

شركة  - القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للشركة المساحة  نفنيياختيار  نةفي لج )مشارك أساسي(المشاركة . 2

يام بعمل اhمتحانات التحريرية والمقاب�ت الق. (2017وكذلك عام  2016عام  مياه الشرب والصرف الصحي بالدقھلية

  ).الشخصية والتقييم وإعطاء القرار النھائي فنيا

 ا�عمال الھندسية التي تم التكليف بھا من مركز الدراسات واhستشارات الھندسية بكلية الھندسة جامعة المنصورة. 3

  :مجاhت متعددة منھا تشملوالتي 

لتحديد الشرب  وخزانات مياه لعقارات قائمةورصد الميل والھبوط  اmنشائيةإعداد تقارير فنية عن الحالة . 1

  . في محافظات الدقھلية والغربية وكفر الشيخ ودمياطص�حية المنشأ والمشاكل التي يتعرض لھا وكيفية ع�جھا 

2 .�  .فظة دمياطمحا –عمال اhستشارية لتخطيط وتصميم المرافق والخدمات للشاطئ بمدينة دمياط الجديدة ا

  .المختلفةالمقايسات التقديرية لعمليات المعالجة والترميم لحلول مشاكل المنشآت  إعداد. 3

  .إعداد التصميمات اmنشائية ومستندات الطرح لبعض المنشآت داخل جامعة المنصورة. 4

  .إعداد التصميمات اmنشائية ومستندات الطرح لبعض المنشآت لجامعة دمياط. 5

واmشراف علي التنفيذ لمجموعة متنوعة من المنشآت الخرسانية المختلفة تشمل أبراج  المعماري واmنشائيالتصميم . 4
  .سكنية وبيوت سكنية

إعداد التقارير الفنية والھندسية عن س�مة وميول وھبوط المنشآت المختلفة وتقديم الحلول الھندسية لھا داخل وخارج . 5
  . مصر

  .مشروعات تشييدعدة لتنفيذ وحساب التكلفة وأعمال الحصر  البرامج الزمنية إعداد. 6
  
 :المؤلفات. 6

  )داخل مصر( الكتب المنشورة محليا:  أو�
  . 16323/2011بدار الكتب المصرية   اmيداعرقم  -المساحة الطبوغرافية  .1
  .16324/2011 بدار الكتب المصرية اmيداعرقم  - خطيط ومتابعة مشروعات التشييد ت. 2
  .وتعدي�ته في السنوات التالية 2011عام  -)) II(جزء  –) I(جزء ( ة المستويةالمساح. 3

  .طرق الرفع والمساحة التاكيومترية) : I(جزء 
  والحجوموالمساحات الميزانية ): II(جزء 

  .2012عام  –أساليب ومعدات التشييد . 4
  2019 -المساحة التصويرية ونظرية ا�خطاء . 5

 
 ة دولياالكتب المنشور:  ثانيا

5. Book “Monitoring the structural deformation of tanks” – ISBN: 978-3-659-29943-8 
Book Language: English – Publishing house: LAP LAMBERT Academic publishing 
(Germany) – Published on: 04/12/2012. 
 6. Book “Engineering Surveying; part (1): Plane surveying” – ISBN:  978-3-8454-
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2441-5 Book Language: English – Publishing house: LAP LAMBERT Academic 
publishing (Germany) – Published on: 16/12/2012.  

  
  شھادات التقدير والخبرةالجوائز و .7

  .1/4/2000  - جامعة المنصورة -كلية الھندسة   -  جائزة التفوق العلمي �وائل الخريجين* 
  .2000عام  –القوات المسلحة المصرية عن فترة التجنيد  –من كلية الدفاع الجوي شھادة خبرة * 
عن الفترة من ) مھندسون استشاريون –تكنوكونست  -المكتب الفني ل·نشاءات وأبحاث التربة (شھادة خبرة من * 

رسانية وتقارير واختبارات التربة تصميم المنشآت الخاستخدام ا�جھزة المساحية وفي  2006 – 2001
  .وا�ساسات

 –أثناء فترة الدكتوراة  – 2010عام ) روسيا –أكاديمية المساحة الجيوديسية بوhية سيبيريا (شھادة خبرة من * 
   .المستخدمة في توليد الطاقة الكھربيةتوربينات الالمنشآت الخاصة والغير تقليدية وتشكل تفيد بالخبرة في مراقبة 

ھادة شكر وتقدير من معھد النيل العالي للھندسة والتكنولوجيا بالمنصورة عن الجھد المبذول ل�رتقاء بالعملية ش* 
  ).2014( التعليمية بالمعھد

  
  :الجمعيات المھنية. 8

  ).1776/5(وسجل ھندسي رقم ) 2408/23قيد النقابة ( عضو نقابة المھندسين المصرية -

  

  اللغات. 9
  )لغة ا�مال(اللغة العربية  •

  .اللغة اhنجليزية •

  .اللغة الروسية •
  

  البرامج ومھارات الكمبيوتر. 10
  )Word – Excel – PowerPoint(وتشمل برامج ) Office(برامج * 
  ).ثنائي ا�بعاد AutoCAD(برنامج * 
  ) MathCAD - MATLAB( برامج * 
  )Surfer – Prolink(برنامج * 
  ).SAP – Etabs – SAFE( اmنشائيبرامج التصميم * 
  .المستخدم في إدارة المشروعات ) Primaveraالبريمافيرا( برنامج * 

  
  :المؤتمرات والندوات العلمية .11

مؤتمرات خارج مصر  5:  مؤتمر 11عددھم ( ةالمشاركة الفعالة وعمل عرض لºبحاث المنشورة في المؤتمرات التالي
  :)مؤتمرات داخل مصر 6+ 

1. The Sixth International Exhibition and Scientific Congress, “GEO-SIBERIA 2010” – 
Russia - Novosibirsk   - Siberian State Academy of Geodesy (SSGA) – from 19/4/2010 to 
26/4/2010.  
2. The fifth international exhibition and scientific congress, GEO-SIBERIA-2009   -  Russia 



 .�)�5���4א�� �2��3)/�د.�م.�.���������������������������������������������������������������������������    ������           �������������א��-%�א�,א+��������

 12 

- Novosibirsk   - Siberian State Academy of Geodesy. From 20/4/2009 to 24/4/2009. 
3. The sixth International Conference on Vibration Engineering (ICVE’2008), Dalian, 
China, 2008.   
4. The fourth international exhibition and scientific congress, GEO-SIBERIA-2008   -
 Russia - Novosibirsk   - Siberian State Academy of Geodesy. From 22/4/2008 to 
24/8/2008. 
5. The third international exhibition and scientific congress, GEO-SIBERIA-2007 -Russia 
- Novosibirsk   - Siberian State Academy of Geodesy. From 25/4/2007 to 27/7/2007. 

في  -) شرم الشيخ – المنصورة( -مصر  –جامعة المنصورة  –كلية الھندسة  -المؤتمر الھندسي الدولي السادس  .6
  . 23/3/2008إلى   20/3/2008 الفترة من

في  - ) شرم الشيخ – المنصورة( -مصر  –جامعة المنصورة  –كلية الھندسة  -المؤتمر الھندسي الدولي الخامس . 7
  . 31/3/2006إلى   27/3/2006الفترة من 

 جامعة المنيا - كلية الھندسة   -  المنيا -  دولة مصر  -  مؤتمر المنيا الدولي الثالث ل�تجاھات المتقدمة في الھندسة. 8
   .5/4/2005إلى   3/4/2005من
في  –) شرم الشيخ –المنصورة ( –مصر  –جامعة المنصورة  –كلية الھندسة  –المؤتمر الھندسي الدولي الثامن . 9
   .2015نوفمبر  22 – 17ترة من الف

العلوم "التكنولوجيا بكفر الشيخ بعنوان بالمعھد العالي للھندسة وفي الھندسة والتكنولوجيا المؤتمر الھندسي ا�ول . 10
                                           21/4/2019الث�ثاء  –متحدث رئيسي ورئيس جلسة " الھندسية بين الواقع وتحديات المستقبل

العلوم "التكنولوجيا بكفر الشيخ بعنوان بالمعھد العالي للھندسة والمؤتمر الھندسي الثاني في الھندسة والتكنولوجيا . 11
 .25/10/2021إلي  24/10/2021ا�حد واhثنين  –" الھندسية بين النظري والتطبيق

  

 :الدورات التدريبية. 12
  : التالية وحضور ورش العملتم الحصول علي الدورات 

  .  20/7/2010الي  10/7/2010في الفترة من  -جامعة المنصورة  -) المعلم الجامعي إعداد(دورة . 1

 في الفترة من –جامعة المنصورة  –مركز تطوير اhداء الجامعي    -) مھارات اhتصال والتوصل(دورة . 2

  .  29/6/2010الي  27/6/2010

 27/6/2010الفترة من في  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير اhداء الجامعي    - ) أخ�قيات وآداب المھنة(دورة . 3

  .  29/6/2010الي 

 11/7/2010الفترة من في  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير اhداء الجامعي    -) مھارات العرض الفعال(دورة . 4

  .  13/7/2010الي 

الي  27/6/2010الفترة من في  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير اhداء الجامعي    -) النشر العلمي للبحوث(دورة . 5

29/6/2010  .  

 25/7/2010الفترة من في  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير اhداء الجامعي    -) أخ�قيات البحث العلمي(دورة . 6

 .  27/7/2010 إلي

الفترة من في  –جامعة المنصورة  -مركز تطوير اhداء الجامعي    -) استخدام التكنولوجيا في التدريس(دورة . 7

                   27/7/2010 إلي 25/7/2010

الھيئة القومية لضمان  –) توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات ومعاھد التعليم العالي(دورة . 8
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  .28/9/2017حتي  26/9/2017لفترة من في امصر  –ماد التعليم واhعت

د العالي ھالمع –واhعتماد  وحدة ضمان الجودة –) مھارات إعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم الجامعي(ورة د. 9

   .24/7/2017إلي  22/7/2017في الفترة من  – وزارة التعليم العالي –للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 

في الفترة  –جامعة المنصورة  -الجامعي  ا�داءمركز تطوير  -) الجوانب المالية والقانونية في الجامعات(دورة   .10

  .26/11/2018حتي  25/11/2018من 

في  –جامعة المنصورة  -الجامعي  ا�داءمركز تطوير  - ) تطبيق المعايير ا�كاديمية للبرنامج التعليمي(دورة . 11

  .3/12/2018حتي  2/12/2018الفترة من 

في الفترة من  –جامعة المنصورة  -الجامعي  ا�داءمركز تطوير  -) مھارات التحليل اmحصائي(دورة . 12

  .3/12/2018حتي  2/12/2018

في الفترة من  –جامعة المنصورة  -الجامعي  ا�داءمركز تطوير  -) إعداد وتصميم اhختبارات اhلكترونية(دورة . 13

  28/1/2019حتي  27/1/2019

 27/1/2019من في الفترة  –جامعة المنصورة  - الجامعي  ا�داءمركز تطوير  -) تنظيم المؤتمرات العلمية(دورة . 14

  .28/1/2019حتي 

حتي  3/2/2019من في الفترة  –جامعة المنصورة  - الجامعي  ا�داءمركز تطوير  -) إدارة الفريق البحثي(دورة . 15

4/2/2019.  

المعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ  –وحدة ضمان الجودة واhعتماد  -) مھارات اmدارة الفعالة( دورة. 16

  .17/9/2019إلي  15/9/2019في الفترة من  –وزارة التعليم العالي  –

 –جيا بكفر الشيخ المعھد العالي للھندسة والتكنولو –وحدة ضمان الجودة واhعتماد  -) اmدارة الجامعية(دورة . 17

    .29/1/2020حتى  28/1/2020في الفترة من  –وزارة التعليم العالي 

المعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بكفر  –وحدة ضمان الجودة واhعتماد  - ) التعلم عن بعد( بعنوانورشة عمل . 18

  .17/3/2020بتاريخ  –وزارة التعليم العالي  –الشيخ 
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