
 

 

 
 

 
 

 
                         

                       

 الذاتية السيرة                         
 محمد أحمد عبالغني محمد صالح / المهندس للسيد

 

 التعليم العالي وزارة          

 للهندسة العالي المعهد    

الشيخ بكفر والتكنولوجيا

 

1- Personal Data -1 شخصية بيانات 

Name : Mohamed Ahmed AbdelGhany 

Mohamed Salah 

الغني محمد د محمد أحمد عب
 صالح

 األسم :

National ID: 29712041500271 29712041500271 : الرقم القومي 

Title : Demonstrator : 

Civil Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 

 المدنية الهندسة بقسم معيد

 بكفر والتكنولوجيا للهندسة العالي المعهد

 الشيخ

 : الحالية الوظيفة

Date of Birth : December,4,1997 4  الميالد تاريخ 1997 ,ديسمير : 

Place of Birth : Kafr-El –sheikh   الميالد جهة  الشيخ كفر: 

Marital status : single االجتماعية الحالة أعزب: 

Degree: B. Sc. in Civil Engineering 2020 المدنيه الهندسه بكالوريوس 

 االنشائيه الهندسه 2020 عام

 

 الدراسي المؤهل

 عليه الحصول وسنة

 :والتخصص

Mailing Address : Civil  Engineering Dept. 

Higher Institute Of Engineering 

and Technology Kafr-El-sheikh 

 المدنيه الهندسه قسم

 بكفر والتكنولوجيا للهندسه العالى المعهد

 الشيخ

 

 : المراسلة عنوان

Home Address : 
Kafr-El –sheikh 

  : السكن عنوان   كفرالشيخ 

  

E-mail address : mohamedabdelghani670@gmai

l.com 

 

mohamedabdelghani670@gmai

l.com 

 

 : االلكتروني البريد

Tel. # : 01224066727 01224066727 تليفون : 

Mobile : 01224066727 01224066727 محمول : 

Nationality : Egyptian الجنسية مصرى : 

 : -العلمية المؤهالت

 البكالوريوس   :  االولى الجامعية الدرجة 

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



 

 

 

 

 
 

Faculty : Faculty Of Engineering, Kafr 
Elshikh University 

 : المانحة الكلية كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ

Major Field : Civil Engineering Dept. التخصص مجال المدنية الهندسة قسم : 

Minor Field : Structural Engineering الدقيق التخصص كلية االنشاءات هندسة : 

Date and Grade : Aug 2020 ,Excellent, Third Class 

with Honor Degree 

 2020أغسطس 
  )الشرف مرتبة مع امتياز (
 )الدفعة على الثالث (

 : والتقدير التاريخ

 

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

Degree : Not Achieved Yet الدرجة اسم بعد تمنح لم: 

Faculty : Faculty of Engineering, 

Elmonfya University 

 : المانحة الكلية المنوفية جامعه - الهندسة كلية

Major Field : Civil Engineering التخصص مجال المدنية الهندسة : 

Minor Field : Construction Engineering الدقيق التخصص األنشاءات  هندسة : 

Date: Not Achieved Yet التاريخ بعد تمنح لم : 

3- Employment History -3 الوظيقى التاريخ 

Job Name : From من  To إلى            : الوظيفة مسمى 

Demonstrator : 1/03/2020 Now معيد : 

5- Membership in Professional 

Organizations and Scientific Society 

- Member of the Egyptian Association 
of Engineering 

عضوية الهيئات و الجمعيات العلمية -5  

 عضو نقابة المهندسين المصرية -

 7-Training and Development 6- التدريب مجال فى والمحلية العملية الخبرات 

 والتنمية

 الشمس بشركة صيفي تدريب برنامج -

 للتشييد التكنولوجي بالمعهد صيفي تدريب برنامج -

 .)عثمان أحمد عثمان( العرب المقاولون ، والبناء

تدريب بشركة اوراسكم للمقاوالت و األنشاءات بمشروع  -  

 انفاق قناة السويس         
 

Experiences 

- Summer Training Course, El shams company. 

-Summer Training Course, Technology Institute 

of constructing engineering and management, 

The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman 

co.). 
- Training at orascom company for construction. 

 والمهارات العلمية المهمات4

 المشاكل ومحاكاة نمذجة في اآللي الحاسب مع التعامل إجادة -

 .المدنية الهندسة في الرياضية

 الهندسيه البرامج مع التعامل اجادة

 AutoCad-Sap - Etabs – SAFE 

4- Scientific Missions and Skills 

Well computer programming for 

modeling and simulation of numerical 

problems in civil engineering. 

Well using engineering programming 

(AutoCad-Sap- Etabs) 


