
 الخاصة الذاتيةالسيرة 
 مصطفى عباس أحمد العنانىبالدكتور/  

 البيانات الشخصية : -1

 مصطفى عباس أحمد العنانى                  :اإلسم        
 1964/   4/   21:          تاريخ الميالد       
                     محافظة الغربية –المحلة الكبرى محل الميالد :                  
 مسلم                : الديانة       
 مصرى الجنسية :                     
   متزوج ويعولالحالة اإلجتماعية :            
 اإلنجليزية    –العربية اللغات :                       
كفر  معة جا –كلية الهندسة   –بقسم الهندسة المدنية أستاذ مساعد  :        الحاليةالوظيفة        

   الشيخ
 كيميدار للسياحةشارع  13 –أبو راضى   –المحلة الكبرى  العنوان الدائم :                
          6001/ 8826112: محمول         تليفون :            

 : الدرجات العلمية -2

قودور عوا  )بت1987 دور مواوو – المنصوورة جامعة -كلية الهندسة   -  المدنية  بكالوريوس الهندسة  -1 
)وكوووان الترتيووول اللالووو  علوووى  سوووم الهندسوووة  %( 83, 36)جيووود جووودا مووول مرتبوووة الشووور  بنسوووبة 

   .المدنية(

 .1991ديسمبر    –المنوفية  جامعة  -  كلية الهندسة -ة )رى وهيدروليكا(  ماجستير فى الهندس -2

فبراووور   –المجوور  –بسوو  بودا -األكاديميووة المجريووة للعلووو  –)هيوودروليكا(  فووى الهندسووة دكتووورا  -3       
1998 

 :وظيفىدرج التال -3

 11حتوى  1989إبريول  12المنوفيوة منوذ  جامعة -كلية الهندسة  - المدنية الهندسةمعيد بقسم    –  1
   .1992وناور  

 



 1992ونوواور  11المنوفيووة منوذ جامعوة  - كليوة الهندسووة -ة المدنيووة الهندسودرس مسواعد بقسووم مو -2
 .1998مارس    29حتى  

      حتووى  1998مووارس  29المنوفيووة منووذ جامعووة  - كليووة الهندسووة -ة المدنيووةالهندسووموودرس بقسووم  -3       
 .2005أغسطس    31

     أغسوووطس  31المنوفيوووة منوووذ جامعوووة  - كليوووة الهندسوووة -ة المدنيوووةالهندسوووبقسوووم  أسوووتاذ مسووواعد  -4       
   2009حتى فبراور  2005

بالمنصورة )إعارة    التا العالى للهندسة والتكنولوجيمعهد الد  –  ة المدنيةالهندس   رئيس  سم – 5
 2011ووليو   31حتى  2009داخلية( منذ فبراور 

  2011أغسطس  ة من المنوفيجامعة  -  كلية الهندسة -ة المدنيةالهندسبقسم  أستاذ مساعد -6 
 2013حتى فبراور 

  2013شيخ من فبراور  كفر الجامعة  - كلية الهندسة -ة المدنيةالهندسقسم ب أستاذ مساعد  - -7
 حتى تاريخة

 2014حتى اغسطس   2013 ائم بأعمال رئيس  سم الهندسة المعمارية  من اغسطس  --8
، ومن   2013حتى اغسطس  2013 ائم بأعمال رئيس  سم الهندسة المدنية من فبراور   - -9

 2016حتىمارس  2015اغسطس 
 2019ووليو حتى   2014ا من نوفمير ا والبحوث  ائم بأعمال وكيل الكلية للدراسات العلي -10
)إعارة داخلية( منذ    وفيةبالمن  ا معهد العالى للهندسة والتكنولوجيال –  ة المدنيةالهندس   رئيس  سم  -11
 2020ووليو  31حتى  2019 اغسطس 1

)إعارة داخلية(  كفر الشيخ  ب ا معهد العالى للهندسة والتكنولوجيال  – ة المدنية الهندس   رئيس  سم  -12
 حتى تاريخه  2020 اغسطس 1 منذ

 األنشطة العلمية والتدريسية : -4

 :رى وهيدروليكاودكتوراة( تخصص    ماجستير  الدراسات العليا )لطلبة  المقررات التالية  تدريس   ▪

   هيدروليكا القنوات المفتوحةب(                            الرى والصر أ( هندسة  
 د( النمذجة الهيروليكية                    ج( هيدرولوجيا المياة الجوفية

 ة السدودسو( هند             ه( هندسة الموانى والمنشات البحرية
وكفوور الشوويخ  المنوفيووة جووامعتى- بكليووة الهندسووةلطلبووة مرحلووة البكووالوريوس  قووررات التاليووة المتوودريس  ▪

والمعهود العوالى للهندسوة  بالمنصوورة  والمعهد العالى للهندسة بكفر الشيخ ومعهد الدلتا العوالى للهندسوة
 :والمعهد العالى للهندسة بالمنوفية  والمعهد العالى للهندسة بطنطا  اكتوبر(  6)بمدونة  

 ميكانيكا الموائل  ب(                          الرسم الهندسى المدنى    -ا(  
 هيدروليكا القنوات المفتوحة  د(                           هندسة الرى والصر   ج(  
 هندسة الموانى  و(                                     هيدرولوجيا  ه( ال



 الرى )منشات التحكم(تصميم أعمال   -الرى )منشات التقاطل(         (  تصميم أعمال   -ل(  
 .المدنية  لطالب بكالوريوس الهندسة  )مشروع تصميم أعمال الرى(  على مشروع التخرج  اإلشرا  ▪
 بمعمل الرى والهيدروليكا      طالب الفر ة اللانية مدنى  يلاالشتراك فى اإلشرا  على تدر  ▪
 .  مدنىطالب الفر ة األولى  ل الرسم المدنى    االشتراك فى اإلشرا  على تدريل ▪

 : األنشطة التعليمية والخبرات -5
ومعهود  الهندسوة جامعوة المنوفيوة  المشاركة فى إنشاء معمل الرى والهيدروليكا بقسم الهندسة المدنية بكليوة ▪

 .دلتا العالى للهندسة بالمنصورةال
 تىالهندسوووة جوووامع بكليوووةالمشووواركة فوووى اإلشووورا  علوووى معمووول الووورى والهيووودروليكا بقسوووم الهندسوووة المدنيوووة  ▪

       .وكفر الشيخ  المنوفية
 الهندسة جامعة المنوفية    بكليةعضو وأمين مجلس  سم الهندسة المدنية   ▪

الهندسوة  البكالوريوس بقسم الهندسة المدنية بكليوة  عضو لجنة تعدول الئحة المقررات الدراسية لمرحلة ▪
 بالمنصورةومعهد الدلتا العالى للهندسة    جامعة المنوفية

الهندسووة  بكليووةعضووو لجنووة تعوودول الئحووة المقووررات الدراسووية للدراسووات العليووا بقسووم الهندسووة المدنيووة  ▪
   .وكفر الشيخ  المنوفية  تى  جامع

الهندسووة جامعووة  بكليووةلجنووة شوواون التعلوويم والطووالب و للقافيووة لجنووة العال ووات او عضووو لجنووة الجووداول  ▪
 كفر الشيخ  جامعةالهندسة    بكليةبياة  عضو لجنة الو   المنوفية

جامعوة و  بكلية الهندسة جامعة المنوفيوةعضو مشارك فى أعمال الكونترول لطالب مرحلة البكالوريوس  ▪
 الشيخ  هندسة بكفرالى للعمعهد الدلتا العالى للهندسة والمعهد الكفر الشيخ و 

 2014مون نووفمير فوى الفتور   رئيس كونترول طالب الدراسات العليا  بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ ▪
 2019حتى ووليو

حتووى  2014موون نوووفمير فووى الفتوور   رئوويس لجنووة الدراسووات العليووا  بكليووة الهندسووة جامعووة كفوور الشوويخ ▪
 2019ووليو

حتوى  2014مون نووفمير فوى الفتور   دسوة جامعوة كفور الشويخرئيس لجنة العال وات اللقافيوة  بكليوة الهن ▪
 2019ووليو

 2020-2019فى العا  الجامعى    رئس كونترول الفر ه االولى بالمعهد العالى للهندسه بالمنوفيه ▪

 :على الرسائل العلمية المشاركة فى اإلشرا  -6

تموو  منا شووتها وجووارى العموول فووى  تسووعةعووددها ) أوال: رسووائل الوودكتوراة
 :(رسالة



تموو  منا شووتها وجووارى العموول فووى   عشوور وعددها  )  ثانيا: رسائل الماجستير
 (:لتينرسا

 الرسائل العلمية:منا شة لجان الحكم والالمشاركة فى  -7
 ستهوعددها    الماجستيررسالة  المشاركة فى منا شة   ▪

 ثالثةوعددها    رسالة الدكتورا المشاركة فى منا شة   ▪

 :بحاث المنشورةاأل -8
 )مشترك ومنفرد( فى مجالت ومؤتمرات علمية محلية ودولية  بح  22تم نشر عدد 

 األنشطة التطبيقية وخدمة البياة : -9
 وطنطا  إلقاء المحاضرات بمركز النيل لإلعال  والتعليم والتدريل بشبين الكو  ▪
عضووو لجنووة البوو  فووى منا صووة الوورى بووالري والتنقوويي بكليووة الطوول البيطوورى ومعهوود الهندسووة الوراثيووة  ▪

 معة المنوفية.  بجا
 عضو لجنة اإلشرا  على تنفيذ ستة من منشآت جامعة المنوفية. ▪
 عضو لجنة االستال  لعدد أربعة من منشآت جامعة المنوفية. ▪
 المشاركة فى تصميم عدد ثالثة منشآت بمحافظة المنوفية.     ▪
ومحافظوة  لجنة لمعاونة وكتابة تقريور فنوى عون بعوم المنشوآت فوى محافظوة المنوفيوة  28عضو بعدد   ▪

 الغربية.   

 المؤلفات : -01
   2000 - " هيدروليكا القنوات المفتوحة "  مذكرة -1           

   2001 - " هندسة الرى والصر  " مذكرة   -2           
   2002  -" 2  " تصميم أعمال الرى مذكرة   -3           

 2004 -" الرسم الهندسى المدنى"  مذكرة   -4
    2008 -"  الموائل    ميكانيكامذكرة  "   -5
 2009 -  مذكرة " الهيدرولوجيا ونظم الرى والصر " -6

 2011  -   "1-  أعمال الرى مذكرة " تصميم   -7
 2012  –"  هندسة الموانى  مذكرة  "   -8
   2013   –"  الهيدرولوجيا  مذكرة  "   -9


