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 السيرة الذاتية

 عبدالحكيم توفيق عبدالنبي سالمة/ المهندس
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 عبدالحكيم توفيق عبدالنبي سالمة :االسم 
Abd elhakim Tawfik 

 Abd elnaby Salama 
Name : 

 :National ID 29509121800534 29509121800534 :الرقم القومي

معيد منتدب بقسم الهندسة المدنية بالمعهد  :لحالية الوظيفة ا

 العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

Demonstrator 

at Civil Engineerig Dept at 

Higher institute of 

Engineering and Technology 

Kafr El-sheikh 

Title : 

 : Date of Birth 1995-9-12 م1991-9-11 :تاريخ الميالد 

 البحيرة –مركز شبراخيت  –قرية يعقوب  :الميالد جهة
Yaaqoup – Shouprakhit -

Elbehera 
Place of Birth : 

 : Single Marital status اعزب :الحالة االجتماعية 

 المؤهل الدراسي

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص

كلية  –بكالريوس الهندسة المدنية 

 1112جامعة كفرالشيخ عام  –الهندسة 

B .Sc in civil Engineering – 

faculty of engineering –kafr 

Elsheikh University 2018 

Degree: 

 :عنوان المراسلة 
المعهد العالى  –قسم الهندسة المدنية 

 للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

Civil Engineerig Dept - Higher 

institute of Engineering and 

Technology Kafr El-sheikh 

Mailing Address : 

 البحيرة –مركز شبراخيت  –قرية يعقوب  :عنوان السكن 
Yaaqoup – Shouprakhit -

Elbehera 
Home Address : 

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

 :  # .Tel 01286608987 01286608987 :تليفون 

 : Mobile 01026844862 01026844862 :محمول 

 : Egyptian Nationality مصري :الجنسية 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا هندسة المعهد العالي لل
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 :المؤهالت العلمية - 1

 البكالوريوس     :الدرجة الجامعية االولى  -ا
 

 : B .Sc in civil Engineering Degree بكالريوس الهندسة المدنية :اسم الدرجة 

 الشيخجامعة كفر –كلية الهندسة  :الكلية المانحة 
faculty of engineering –kafr 

Elsheikh University 

Faculty : 

 

 : Civil Engineerig Dept Major Field قسم الهندسة المدنية :مجال التخصص 

كلية التخصص 

 :الدقيق 
 : General Minor Field عام

 ممتاز مع مرتبة الشرف -1112يوليو  :التاريخ والتقدير 
July -2018 –Excellent 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

 جامعة المنوفية -كلية الهندسة  :الكلية المانحة 
Faculty of Engineering – 

Elmenoufia university 
Faculty : 

 : Irrigation and Hydraulics Major Field هندسة الرى والهيدروليكا :مجال التخصص 

 : Irrigation and Hydraulics Minor Field الرى والهيدروليكا :التخصص الدقيق 

 :Examing for diploma Date جارى امتحان التمهيدى :التاريخ 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

 : Job Name من To From إلى : مسمى الوظيفة

 منتدب معيد

 
Now 1/11/1112  

Demonstrator : 

 

 

 المهمات العلمية والمهارات -4

اجااااااااااادة التعاماااااااااال مااااااااااع باااااااااارام   - -

الحاساااااى االلاااااى الخاماااااة برسااااام ونم جاااااة وتحليااااال سااااالو  

ات المعدنيااااااااة المنشااااااااات الخرسااااااااانية المساااااااالحة والمنشاااااااا

(Auto cad – sap –Etabs ..) 

4- Scientific Missions and Skills 

- Proficiency in dealing with computer programs 

for drawing, modeling and analyzing the 

behavior of reinforced concrete and metal 

strctures (Auto cad - sap - Etabs ..) 

 

 العلمية ئات والجمعياتعضوية الهي -1

 

 عضو نقابة المهندسين المصرية

 

5- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

- Member of the Egyptian Engineers Syndicate 

  

 والتدريى وورش العملالدورات  -6

 •QEC (إلى  11/1/1112من ( )شركة هندسة الجودة

3/1/1112) 

 (11/9/1117حتى  1/7/1117من )بناء التنمية البشرية  -• 

7- Training and Workshops 

-IBuild Human Development 

 (from 1/7/2017 to 20/9/2017 ) 

 QEC (Quality Engineering Company)  

(from 20/1/2018 to 3/2/2018 ) 
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 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريى -7

 والتنمية  

إلى  11/7/1111من )الشركة المصرية العامة للمباني 

11/2/1111.) 

من ( )حسن محمد عالم)النصر العامه للمقاوالت • 

 (.31/7/1112إلى  1/7/1112

من ( )عثمان احمد عثمان وشركاه) المقاولون العرب-• 

 (.4/2/1112الى  11/7/1112

 من)شركه طيبه الدوليه لالستثمار والتميه العقاريه -• 

 (11/2/1112إلى  1/2/1112
 

 

 

 

10-Training and Development 

Experiences 

 The General Egyptian Co For 

Buildings(from 15/7/2015 to 15/8/2015). 

• Nasr General Contracting (Hassan 

Muhammad Allam) (from 7/1/2016 to 

31/7/2016). 

 

 The Arab Contractors (Osman Ahmed 

Osman &Co) (from 10/7/2016 to 4/8/2016 ) 

 Taiba International Company for 

Investment and Real Estate Development 

from 1/8/2016 to 25/8/2016) 

 Lecturing Experience -11  التدريس الجامعي -11

  مرحلة البكالوريوس( : أ)

  هيدروليكا 

  رى ومرف 

  رسم مدني 

 رسم اعدادي 

  انشاءاتتحليل 

(a) Undergraduate Courses 

 Hydraulics 

 -Irrigation and drainage 

 -Civil drawing 

 - Preparatory drawing 

 Structural Aalysis 

 


