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 :المؤهالت العلمية 
كليووة  –ت فووى الهندسووة المدنيووة )اندسووة االنىواجات( فووى مجووال ميكانيكووا التربووة واألساسوواالفلسووفة دكتوورا   (1

 .2012جامعة األزار  -الهندسة 

 عنوان الرسالة 
بودارازق أ.د / محمود ع –)مجال الحركة لألساسات السطحية(. تحت إشراف كال من:  أ.د/ محمد قاسم السمنى  

 د/ محمود أبوبكر الصديق محمود. –ايم ابرا
 -ندسووة كليووة اله –ماجسووتير الهندسووة المدنيووة )اندسووة ا نىوواجات( فووى مجووال ميكانيكووا التربووة واألساسووات  (2

 .2008جامعة األزار 

 عنوان الرسالة 

أ.د/  –نى )قدر  تحمل التربة الغير متماسكة لتحليل األساسات(. تحوت إشوراف كوال مون: أ.د/ محمود قاسوم السوم 

 د/ مصطفى عبداللطيف. –محمود مغاورى السعدنى 

 مىوورو  – 2005جامعووة األزاوور  -كليووة الهندسووة  –الهندسووة المدنيووة )اندسووة ا نىوواجات(  سبكووالوريو (3

 تربة واألساسات.التخرج فى ميكانيكا ال

 

 

 :التدرج الوظيفي 
 تاريخه( لىا 1/10/2014فتر  من )جامعة بنها خالل ال –مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها  (1

جيا سة والتكنولو)المعهد العالى للهند  معهد الصفو  العالى للهندسة بالقاار  –مدرس بقسم الهندسة المدنية  (2

 (.30/9/2014 الى 1/5/2013خالل الفتر  من  ) .بالقليوبية سابقا(

فتوور  موون  . خووالل الوجيووا بالمنصووور معهوود الوودلتا العووالى للهندسووة والتكنول –موودرس بقسووم الهندسووة المدنيووة  (3
 .(30/4/2013 الى 15/9/2012)

لفتور  مون  ا. خوالل المعهود العوالى للهندسوة والتكنولوجيوا بالقليوبيوة –مودرس مسواعد بقسوم الهندسوة المدنيوة  (4

 .بنظام االنتداب الجزئى (31/7/2012إلى  1/4/2009)

 1/9/2007  مون  ). خالل الفتورلتكنولوجيا بالقليوبيةالمعهد العالى للهندسة وا –معيد بقسم الهندسة المدنية  (5

 .بنظام االنتداب الجزئى (31/3/2009إلى 

 

 عضوية النقابات والهيئات: 
 ( وحتى تاريخه.2005عضو نقابة المهندسين المصرية منذ عام ) (1

 ق عبدالمجيد عبدالعاطىمحمد فارودكتور مهندس / 
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 :خبرات أكاديمية 
 12/11/2017خوالل الفتور  مون )المنصوور .  –رئيس وحد  التدريب بمعهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا  (1

 .(30/8/2018الى 

ت تطووير نائب المودير التنفيوذل لمىورو  تطووير نظوم تقوويم الطالوب واالمتحانوات التوابد لوحود  ادار  مىوروعا (2

 )الدور  الخامسة(. –التعليم العالى. وزار  التعليم العالى 

نهوا جامعوة ب – االعتماد بكلية الهندسة ببنهوامقرر لجنة ورش العمل والدورات والتدريب التابعة لوحد  الجود  و (3

 (.30/8/2017 الى 13/12/2016خالل الفتر  من )

تور  مون ها خالل الفجامعة بن –( عضو لجنة التعليم االلكترونى التابعة لوحد  الجود  واالعتماد بكلية الهندسة ببنها 3

 (.30/8/2017 الى 13/12/2016)

 ىالووو 14/7/2016جامعوووة بنهوووا. خوووالل الفتووور  مووون ) –يوووة الهندسوووة ببنهوووا ( عضوووو بوحووود  الجوووود  واالعتمووواد بكل4

(30/8/2017.) 

 (2016/2017جامعة بنها للعام الجامعي ) –( عضو بتىكيل مجلس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها 5     

 (2016/2017جامعة بنها للعام الجامعي ) –أمين مجلس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها  (1

 (.2016/2017)–(2015/2016جامعة بنها لألعوام الجامعىية ) –( عضو لجنة المكتبات بكلية الهندسة ببنها 7

 لعوام الجوامعىلجامعوة بنهوا  –( منسق لجنة توصيف المقررات الدراسية لقسم الهندسة المدنية بكليوة الهندسوة ببنهوا 8

(2014/2015.) 

ا للعوام جامعوة بنهو –ير الدراسات العليا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها ( عضو اللجنة المكلفة بوضد معاي9

 (.2014/2015الجامعي )

 جامعة بنها. –لمىاركة فى أعمال االمتحانات والكونتروالت المختلفة بكية الهندسة ببنها ا (10

لوى درجوة ندسوة ببنهوا للحصوول ع( االشتراك فى االشراف األكاديمى لمجموعة مون البواحنين المسوجلين بكليوة اله11

 ادار  المىروعات(. –الماجستير والدكتورا  فى تخصصات )ميكانيكا التربة واألساسات 

قاار  للهندسة بال معهد الصفو  العالى –( المىاركة فى اعداد المنااج التدريسية  للسنوات المختلفة بقسم الهندسة 12

 (.30/9/2014 الى 1/9/2013خالل الفتر  من )

هد الصفو  مع –مدنية ( المىاركة فى أعمال المتابعة الدورية وتقييم األداج التعليمى بادار  الجود  بقسم الهندسة ال13

 (.30/9/2014 الى 1/9/2013العالى للهندسة بالقاار  خالل الفتر  من )

الصوفو   معهود –دنيوة ( المىاركة فى االعوداد واالشوراف علوى أعموال االمتحانوات والكوونترول بقسوم الهندسوة الم14

 (.30/9/2014 الى 1/9/2013العالى للهندسة بالقاار  خالل الفتر  من )

 

 الهندسية الخبرة العملية السابقة في المشروعات: 
  موون محافظووة القليوبيووة. خووالل الفتوور –تأسوويس وادار  مكتووب الفوواروق لالستىووارات الهندسووية. فووى بنهووا  (1

 ( وحتى تاريخه.1/8/2017)

( 1/1/2009)محافظوة القلوبيوة خوالل الفتور  مون  –ا لمكتب الفاروق للمقاوالت العمومية. بنها مستىارا فني (2
 وحتى تاريخه.

ة ندسوية بكليوالمىاركة فى العديد من أعمال االستىارات الهندسوية المختلفوة التابعوة لوحود  االستىوارات اله (3

 (30/8/2017 الى 1/10/2014جامعة بنها. خالل الفتر  من ) –الهندسة ببنها 

بمحافظووة  –قوورى بلتووان والمنزلووة لصوورف صووحي انىوواج شووبكة ومحطووة  اتمىووروعاالشووراف علووى تنفيووذ  (4

 (.15/2/2007 الى 10/9/2005القليوبية. خالل الفتر  من )

مية الصرف الصحي بالهيئة القوشبكات ومحطات مياه الىرب ومىروعات العديد من ا شراف على تنفيذ  (5

                    )لجميوود مىووروعات مركووز بنهووا بمحافظووة القليوبيووة(. خووالل الفتوور  موون لميوواه الىوورب والصوورف الصووحي 

 (.9/2/2008 الى 16/2/2007)

ظووة أعمووال الترميمووات وا نىوواجات للمعااوود األزاريووة بمحافالعديوود موون مىووروعات ا شووراف علووى تنفيووذ  (6
 (.31/7/2012 الى  10/2/2008) ل الفتر  منالقليوبية خال

صووميمات ا نىووائية وأعمووال الحصوور والمقايسووات والمىوواركة فووي إعووداد التقووارير الفنيووة وتقووارير الت اعوداد (7

بمكتب ماس للعديد من المىروعات المختلفة أبحاث التربة وأعمال الجسات وأعمال ا شراف على التنفيذ  
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م/  –        لى عيسوى.د/ النص ع.مأ –محافظة القليوبية )أ.د/ محمد بسيونى  –ببنها  لالستىارات الهندسية

 (. 30/4/2010 حتى 1/9/2005الفتر  من ) سعد ابراايم الدسوقى خالل

 

 دريبية وورش العمل:تالدورات ال  
فووى  جامعووة بنهووا. –ورشووة عموول فووى حقوووق الملكيووة الفكريووة. وحوود  الجووود  واالعتموواد بكليووة الهندسووة ببنهووا  (1

(4/4/2017.) 

. فووى جامعووة بنهووا –د  الجووود  واالعتموواد بكليووة الهندسووة ببنهووا ورشووة عموول فووى أداب وأخالقيووات المهنووة. وحوو (2

(3/4/2017) 

ى جامعوووة بنهوووا. فووو –ورشوووة عمووول فوووى االرشووواد األكووواديمى. وحووود  الجوووود  واالعتمووواد بكليوووة الهندسوووة ببنهوووا  (3

(2/4/2017) 

ى فووو جامعوووة بنهوووا. –ورشوووة عمووول فوووى الفاعليوووة التعليميوووة. وحووود  الجوووود  واالعتمووواد بكليوووة الهندسوووة ببنهوووا  (4

(28/3/2017) 

 (.25/9/2014 –20/9/2014جامعة بنها. خالل الفتر  ) -دور  اعداد المعلم الجامعى. كلية التربية  (5

خووالل  دور  فوى أداب وسوولوكيات المهنووة. مركوز تنميووة قوودرات أعضواج ايئووة التوودريس والقيوادات بجامعووة بنهووا. (6

 (.21/8/2014 –19/8/2014الفتر  )

 الل الفتور خولى. مركز تنمية قدرات أعضاج ايئة التدريس والقيوادات بجامعوة بنهوا. دور  فى النىر العلمى الدو (7

(19/8/2014– 21/8/2014.) 

هوا. بجامعوة بن دور  فى التقييم الذاتى والمراجعة الخارجية. مركز تنمية قدرات أعضاج ايئة التدريس والقيوادات (8

 (.26/8/2014 –24/8/2014خالل الفتر  )

 الل الفتور العلمى. مركز تنمية قدرات أعضاج ايئة التدريس والقيادات بجامعة بنهوا. خو دور  فى تسويق البحث (9

(24/8/2014– 26/8/2014.) 

تمواد. علويم واالعدور  فى الدراسة الذاتية االفتراضية لمؤسسات التعلويم العوالى. الهيئوة القوميوة لضومان جوود  الت (10

 (.16/12/2013 – 15/12/2013خالل الفتر  )

لفتور  اد. خوالل التقويم الذاتى لمؤسسات التعلويم العوالى. الهيئوة القوميوة لضومان جوود  التعلويم واالعتمودور  فى ا (11

(17/12/2013 – 18/12/2013.) 

ل عتمواد. خوالدور  فى المراجعة الخارجيوة لمؤسسوات التعلويم العوالى. الهيئوة القوميوة لضومان جوود  التعلويم واال (12

 (.22/12/2013 – 21/12/2013الفتر  )

الل العتمواد. خودور  فى التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى. الهيئة القومية لضمان جوود  التعلويم وا (13

 (.24/12/2013 – 23/12/2013الفتر  )

 -ولوجيوا المرحلوة األولوى. فوي معهود التودريب لوودار  والتكن –دور  تدريبية فوي إعوداد وتأايول مهنودس حوديث  (14

 (.10/8/2006الى30/7/2006لفتر  من )المقاولون العرب. خالل ا

 -نولوجيووا المرحلووة النانيوة. فووي معهوود التودريب لووودار  والتك –دور  تدريبيوة فووي إعوداد وتأايوول مهنوودس حوديث  (15

 (.18/1/2007الى 8/1/2007المقاولون العرب. خالل الفتر  من )

 

 

 :نشاطات متنوعة 
كنولوجيووا ببرنووامج حمحاضوورات علووى الهووواجح بعنوووان )تاعووداد وتقووديم سلسوولة موون الحلقووات التلفزيونيووة اليوميووة  (1

حتوووى و 4/2/2017خوووالل الفتووور  مووون ) بوووالتلفزيون المصووورى الهندسوووة المدنيوووة( بقنوووا  النيووول للتعلووويم العوووالى

14/2/2017) 

ر  ح خوالل الفتو(ISEF)مصر  –عضو لجنة التحكيم للمىروعات المىاركة فى حمعرض انتل للعلوم والهندسة  (2

 ( تحت رعاية محافظ القليوبية ووزار  التربية والتعليم.14/12/2016الى  12/12/2016من )

ة فووى محاضور معتموود بنقابوة المهندسووين بالقوواار  فور  مدينووة نصوور. لتودريب المهندسووين وطووالب كليوات الهندسوو (3

 العديد من المجاالت الهندسية والفنية المختلفة.

 

 :المؤتمرات والندوات 
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ة العمول. كليو الهندسوة باألقسوام المختلفوة وكيفيوة كتابوة سوير  ماتيوة مون أجول سووقالندو  التعريفيوة لطوالب كليوة  (2

 (.12/4/2017جامعة بنها. فى ) –الهندسة ببنها 

-22)          منتدى الحوار األول للجامعات المصرية لتطوير التعلويم الجوامعي بجامعوة بنهوا خوالل الفتور        (3

25/2/2017) 

 (10/11/2016التحديات والرؤية المستقبلية( بجامعة بنها فى )مؤتمر المىروعات العمالقة ) (4

امعوة ج –لطوالب كليوة الهندسوة ببنهوا  (EGYCET)منسق الندو  التنقيفية للىركة المصرية للتدريب الهندسوي  (5

 (. 29/11/2016بنها  بمقر قاعة المؤتمرات بالكلية فى )

 .(23/12/2010-21بالقاار  خالل الفتر  ) مؤتمر األزار الهندسى الدولى الحادى عىر بجامعة األزار (6

 

 :األبحاث المنشورة 

 م
 البحث )بلغة عنوان

 النىر(
رالنى جهة النىر تاريخ   

1 

Determination of 

shape and depth 

factors for 

cohessionless soil 

Civil Engineering 

Research Magazine 

(CERM) - Al-Azhar 

University,Cairo, 

Egypt. 

October 

2008 

2 

Effect of tie beam 

length on 

displacement field 

for shallow) 

foundations 

Civil Engineering 

Research Magazine 

(CERM) - Al-Azhar 

University,Cairo, 

Egypt. 

October 

2012 

 

 

 

 

 

3 

Experimental 

investigation on 

settlement under 

isolated footings 

connected  with tie 

beam 

Civil Engineering 

Research Magazine 

(CERM) - Al-Azhar 

University,Cairo, 

Egypt. 

October 

2012 

4 

Evaluation of 

Tertiary Irrigation 

Canals' Lining 

Mutoubes District, 

Kafr El-Sheikh 

Governorate, 

Egypt 

Civil Engineering 

Research Magazine 

(CERM) - Al-Azhar 

University,Cairo, 

Egypt. 

2019 

5 

Experimental 

study of expansive 

soil innew urban 

areas surrounding 

cairo 

 

Engineering Research 

Journal (ERJ) 

Menoufia University, 

Shebin El-Kom, Egypt 

Vol. (42), No. (1), PP: 

49-59, 

January 

2019 
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6 
Coefficient of 

Consolidation and 

Volume Change 

for 3-D 

Consolidation 

 

European Journal of 

Engineering Research 

and Science (EJERS) 

Vol. (4), No. (5), PP: 

126-131, 

 

May 

2019 

7 
Design Aspects of 

Proposed 

Alternative 

Solutions 

for Tertiary 

Irrigation Canal 

European Journal of 

Engineering Research 

and Science (EJERS) 

Vol. (4), No. (5), PP: 

137-147, 

 

May 

2019 

8 
Analysis of Slope 

Stability of Canals' 

Embankments 

under Traffic Load 

Advances in Research 

(AIR), Science Domain, 

Vol. (19), No. (3), 

PP: 1-12, ISSN: 2348-

0394 

June 

2019 

9 
Performance of 

Isolated Footings 

Reinforced 

Randomly by 

Glass Fiber 

Journal of Engineering 

Research and Reports 

(JERR), Science 

Domain, Vol. (6), No. 

(1),  PP: 1-8 

June 

2019 

10 
Experimental 

Study on Shear 

Strength 

Parameters of Soil 

Mixed with Glass 

Fiber 

 

European Journal of 

Engineering Research 

and Science (EJERS) 

Vol. (4), No. (6), PP: 

124-128, 

 

June 

2019 

11 
Influence of 

different Nano 

materials on 

mechanical 

properties of plain 

concrete 

 

European Journal of 

Engineering Research 

and Science (EJERS) 

Vol. (4), No. (6), PP: 

129-134, 

 

June 

2019 

 

 

 للغات األجنبيةا: 
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 فهم تحدث كتابة قراءة اللغة

  اإلنجليزية

 )لغة رسالة الماجستير( 

 )لغة رسالة الدكتوراة(

 

 ممتاز

 

 ممتاز

 

 ممتاز

 

 ممتاز

 

 

  أثناء سنوات الخبرة:أبرز األعمال التي قمت بها 
رياضوية المىواركة فوى اعوداد تقريور التربوة والجسوات وتصوميم األساسوات لمىورو  انىواج مبنوى كليوة التربيوة ال (1

 الجديد بجامعة بنها.

االشراف على تنفيذ شوبكات الصورف الصوحى وخطووط الطورد ومحطوات الرفود والمعالجوة ووصوالت المنوازل  (2

 محافظة القليوبية. –مركز طوخ  –زلة لمىرو  الصرف الصحى لقرل بلتان والمن

يووة االشووراف علووى تنفيووذ شووبكات ميوواه الىوورب )فخووار وبالسووتي  بأقطووار متعوودد ( وخطوووط الطوورد ومحطووة التنق (3

 ة.محافظة القليوبي –مركز بنها  –ووصالت المنازل لمىرو  مياه الىرب لقرية كفرمويس  (RBC)بنظام 

فود ار وبالستي  بأقطار متعدد ( وخطوط الطرد ومحطات الراالشراف على تنفيذ شبكات الصرف الصحى )فخ (4

ميوت عاصوم (  –كفور موويس  –والمعالجة ووصالت المنازل لمىرو  الصرف الصحى لقرى )ميت الحووفيين 

 محافظة القليوبية. –مركز بنها  –

التودعيم لمعالجوة وم وااعداد التقارير الفنية والمقايسات التقديريوة والتنمينيوة واالشوراف علوى تنفيوذ أعموال التورمي (5

 –ئى عطوار االبتوداميت ال –نقباس االبتدائى  –لرفد كفاج  العديد من المعااد األزارية منها )فتيات بنها النانوى 

الىووموت  – قسووم كفوور شووكر التعليمووى –تصووفا االبتوودائى  –بقيوور  االبتوودائى االعوودادى  –منيووة السووبا  االبتوودائى 

دملووو  –ائى كفوور النخلووة االبتوود –طحلووة االبتوودائى  –الرملووة االعوودادى  –رى المنىووأ  الكبوو –االعوودادى النووانوى 

 بمحافظة القليوبية. –االعدادى النانوى( 

ى فم/ سعد الدسوقى(  –.د/ النص على عيسى ممهندس انىائى بمكتب ماس لالستىارات الهندسية ببنها )أ (6

 : فى المىاركة فى األعمال التالية( وقمت خالل اذه الفتر  1/11/2009( حتى )1/9/2005الفتر  من )

ات يد من مىروعاعداد تقارير الجسات والمقايسات التقديرية والتنمينية والتصميمات االنىائية الخاصة بالعد - 

طفاج وحدات ا –وحدات بيطرية  –مجازر صحية  –مديرية االسكان بمحافظة القليوبية منها )عمارات اسكان 

 ة القليوبية.مبانى ادارية( بمحافظ –حريق 

ها )دار اعداد تقارير الجسات والتصميمات االنىائية الخاصة بأعمال األساسات للعديد من المىروعات من -

 محكمة مجلس الدولة( بمدينة بنها. –بيت صقلية  –الضيافة 

محافظة  –ها نباعداد تقارير الجسات والتصميمات واالشراف على التنفيذ للعديد من األبراج السكنية بمدينة  -    

 القليوبية.

 القليوبية.    محافظة  –ا مايو بمدينة بنه 15االشتراك فى اعداد التقارير الفنية الالزمة لترميم وتدعيم سلم كوبرى  -        

 

 االهتمامات البحثية: 
 واعد.الق ( دراسة تأثير السمالت والىدادات الرابطة بين القواعد السطحية على تقليل مقدار الهبوط لهذه1

 ( دراسة تأثير زياد  عمق وعرض السمالت فى تقليل قيم الهبوط أسفل األساسات السطحية.2

ل ذل  التوداخ( دراسة تأثير زياد  أو نقصان المسافات بين األساسات السطحية وتأثير مل  على قيم الهبوط وك3

 بين خطوط الكنتور الخاصة بالهبوط أسفل األساسات السطحية.
 االنتفاشية فى المدن الجديد  حول القاار . ( سلوك التربة4

 ة.( دراسة تأثير ألياف الكربون على األساسات بأشكالها المختلفة وكذل  األنوا  المختلفة للترب5

 

 خبرات التدريس: 
 (الجزئي للتدريس بالمعاهد الخاصةالكلى أو فيما يخص االنتداب أوال:)

يوووا بمعهووود مصووور العوووالى للهندسوووة والتكنولوج  –دنيوووة مووودرس ننظوووام االنتوووداب الكلوووي بقسوووم الهندسوووة الم (1

 ( وحتى تاريخه.1/9/2018بالمنصور  . خالل الفتر  من )

لوجيوووا بمعهووود الووودلتا العوووالى للهندسوووة والتكنو  –مووودرس ننظوووام االنتوووداب الكلوووي بقسوووم الهندسوووة المدنيوووة  (2

 .(31/8/2018( وحتى )1/9/2017بالمنصور  . خالل الفتر  من )
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   .وجيا بالقواارمعهد السالم العالى للهندسة والتكنول –النتداب الجزئى بقسم الهندسة المدنية مدرس بنظام ا (3

 (.30/6/2017حتى  21/9/2013خالل الفتر  من  )

)المعهود   ر بمعهود الصوفو  العوالي للهندسوة بالقواا  –مدرس بنظام االنتداب الجزئي بقسم الهندسوة المدنيوة  (4

(  + 30/4/2013( حتوى )9/2/2013ات مون ). خوالل الفتوربالقليوبيوة سوابقا( العالى للهندسة والتكنولوجيا
 حتى تاريخه(. 1/10/2014من )

لوجيوووا بمعهووود الووودلتا العوووالى للهندسوووة والتكنو –مووودرس بنظوووام االنتوووداب الجزئوووى بقسوووم الهندسوووة المدنيوووة  (5

 (.(30/6/2014حتى  (21/9/2013خالل الفتر  من  ) بالمنصور .

 .جيوا بالقواار بمعهد وادى العلوم للهندسوة والتكنولو –داب الجزئى بقسم الهندسة المدنية مدرس بنظام االنت (6

 (.30/6/2014( تىح )21/9/2013خالل الفتر  من  )

العاشور مون بالمعهود التكنولووجى العوالى للهندسوة ب –مدرس بنظام االنتداب الجزئى بقسوم الهندسوة المدنيوة  (7

 حتووووى (15/1/2013)موووون  ( +29/12/2012) حتووووى (15/9/2012)  موووون رمضووووان. خووووالل الفتوووورات

(29/5/2013.)  
 

 :)فيما يخص مرحلة البكالوريوس(ثانيا

كليوة ) -:التاليوة كنية بقسم الهندسة المدنيوة باألمواالقيام بتدريس الدروس العملية والنظرية للعديد من المواد التخصص

 من رمضوان العاشربالمعهد التكنولوجى العالى  –بالقاار  معهد الصفو  العالى للهندسة  -الهندسة ببنها. جامعة بنها 

هود مع – بوالعبور معهود وادى العلووم للهندسوة والتكنولوجيوا – معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصوور  –

  -وتفاصيل اذه المواد كما يلى: (بالقاار  السالم العالى للهندسة والتكنولوجيا

 : ميكانيكا التربة (1

لنفاميووة ا –دراسووة أنوووا  الميوواه األرضووية  –تصوونيف التربووة  –خصووائص التربووة  –دمووة فووى علووم ميكانيكووا التربووة )مق

 ة(.تنبيت الترب –اتزان وثبات الميول  –الدم   –مقاومة القص  –التدعيم  –حساب االجهادات  –بالترية 

 

 األساسات السطحية:  (2

 –لىوريطية اتصوميم القواعود  –تصميم القواعد المىوتركة  –نفصلة تصميم القواعد الم –)حساب قدر  التحمل للتربة 

 تصميم اللبىة الخرسانية( –تصميم السمالت والىدادات 

 األساسات العميقة:  (3

 درانى(.األبار االسكن –القيسونات  –تصميم الخوازيق  –تصميم الستائر اللوحية  –)تصميم الحوائط الساند  

 ادارة مشروعات التشييد:  (4

دراسوة  –تسوكين المووارد  –حسواب المود  الزمنيوة للمىورو  بوالطرق المختلفوة  –فى علم ادار  المىروعات  )مقدمة

 اعداد الجداول الزمنية للمىروعات ومتابعتها(. –تمويل المىروعات 

 : ادارة الموقع ومعدات التشييد (5

تىووييد معوودات ال –س والمقوواول مسووئوليات المالوو  والمهنوود –عقووود المقوواوالت  –تخطوويط الموقوود  –ادار  الموقوود )

 .(أنوا  العطاجات –المختلفة 

 االنشاء المعمارى:  (6

 ت المختلفة(.أعمال التىطيبا –خطوات تنفيذ المبنى  –انظم االنىائية المتطور   –)الطرق التقليدية فى االنىاج 

 تحليل المنشأت:  (7

 –لونووات فعووال للكموورات واالطووارات والجماحسوواب ردود األ –تحليوول القوووى المائلووة  –)مقدمووة فووى علووم االسووتاتيكا 

لمركووز  حسوواب القوووى األفقيووة والرأسووية المووؤثر  علووى الكموورات واالطووارات والجمالونووات والناتجووة موون األحمووال ا

  حسووواب العووزوم الموووؤثر  علووى الكمووورات واالطوووارات والجمالونووات والناتجوووة موون األحموووال المركوووز –والموزعووة 

 والموزعة(.

 تطبيقات الحاسب:  (8

 –كواد رنوامج االوتوكيفية اعداد الرسومات الهندسية باستخدام ب –)كيفية استخدام برنامج األوفيس بتطبيقاته المتعدد  

 كيفية تحليل المنىأت باستخدام برنامج الساب(.

 الهندسة المدنيةتكنولوجيا  (9

 هندسة األساسات الخاصة (10

 مشاريع التخرج:  (11
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 مىرو  الخرسانة المسلحة(. –  ادار  المىروعات مىرو –)مىرو  ميكانيكا التربة واالساسات 

 التدريب الصيفى:  (12

ب الطوالب )االشراف على التدريب الصيفى لطالب قسم الهندسة المدنية بمعهد الصفو  العالى للهندسة بغرض اكسوا

 (.ومهارات التواصل والعمل من خالل مجموعاتالعديد من المهارات الفنية 

 

 (اسات العليافيما يخص مرحلة الدر:)ثالثا

عليوا لدراسوات الاالقيام بتدريس الدروس العملية والنظرية للعديد من المواد التخصصية بقسم الهندسة المدنيوة لطوالب 

موا كل اوذه الموواد الودكتورا ( بكليوة الهندسوة ببنهوا. جامعوة بنهوا. وتفاصوي –الماجسوتير  –بمراحلها المختلفوة )الودبلوم 

  -يلى:

 ( 1ندسة المدنية )موضوعات متقدمة فى اله (1

 (2موضوعات متقدمة فى الهندسة المدنية ) (2

 هيدروليكا التربة (3

 هندسة جيوتقنية (4

 األساسات المتقدمة (5

 :مهارات الحاسب األلى 
 ( الحصول على الرخصة الدولية فى قياد  الحاسب األلى باللغة االنجليزية1

o International computer driving license (ICDL) 

مىوورو  التوودريب علووى تكنولوجيووا  –. ادار  مىووروعات التطوووير (Advanced word processing)دور   (2

 جامعة بنها.   –المعلومات واالتصاالت 

مىووورو  التووودريب علوووى  –. ادار  مىوووروعات التطووووير (Information and Communication)( دور  3

 جامعة بنها. –تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

باسووتخدام  جامعوة القواار . باجتيوواز الودور  التدريبيووة الخاصوة –د  معتمود  موون كليوة الهندسووة الحصوول علوى شووها (4

 برنامج األوتوكاد.

 (Sap 2000).( االجاد  التامة الستخدام برنامج تصميم المنىأت 3

 :مهارات استخدام أجهزة القياس 
 ( اجاد  استخدام والعمل بجهاز ميزان القامة.1

 مل بجهاز التيودوليت.( اجاد  استخدام والع2

 ( اجاد  استخدام والعمل بجهاز محطة الرصد المتكاملة.3


