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 تاريخ الميالد  1994 -04 – 23
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 اإللكتروني البريد 

 رقم التليفون   01006716461

 الدرجات العلمية 
 الدراسات العليا  طنطاالهندسة المعمارية بجامعة  فيماجستير  تمهيديى لحاصلة ع

 تاريخ الحصول عليه     2018عام 

 الشهادة العلمية  للهندسة والتكنولوجيا  العاليمعهد المنصورة بكالوريوس الهندسة المعمارية بحاصلة على 

  %89.5بنسبه  +Bا مرتفع جيد جدترتيب األول على الدفعة بتقدير  

GPA 3.51 

   الكلى  التقدير

 تاريخ الحصول على شهادة البكالوريوس    2017 – 07 – 16

 مشروع التخرج  لعالج أمراض السمنة تخصصيمستشفى مشروع تصميم 

 % 100بنسبة    Aممتاز

4 GPA 

 تقدير مشروع التخرج  

 ممتاز(  )بتقديراللغة العربية 

 جيد جدا(  )بتقديراللغة اإلنجليزية 

 اللغات المتحدثة بها   

 الخبرات المهنية  
 للهندسة والتكنولوجيا  العاليمعهد المنصورة معيد بقسم الهندسة المعمارية ب

 تم تدريسها: التيالمواد 

 (الثالثة –الثانية  –)لطالب الفرقة األولى  المعماريالتصميم  -

 (الثالثة –الثانية  –)لطالب الفرقة األولى  المعمارياإلنشاء   -

 تخرج( الرابعة)لطالب الفرقة   ةالتنفيذيلتصميمات  ا -

 تخرج( الرابعة)لطالب الفرقة  داخليتصميم   -

 )لطالب الفرقة الثانية( تصميم وتنسيق مواقع -

 )لطالب الفرقة الرابعة تخرج(  مشروع تخرج -

 )لطالب الفرقة الرابعة تخرج( اإلسكان -

 )لطالب الفرقة األولى(بصري تدريب   -

 )لطالب الفرقة الرابعة تخرج( العمارة المستدامة -

 )لطالب الفرقة الثانية(ضاءه صوتيات وا -

 )لطالب الفرقة الثانية(فنون وعمارة  -

 2022حتى األن  2017 سبتمبرالفترة من  في

 2014أغسطس   واإلنشاء بالمنصورة  المعماريللتصميم  AMA Stream  بمكتب معماريمهندس تدريب 

  2015أغسطس   المعماريللتصميم  DESIGN EVENTOبمكتب  ومهندس موقع معماريتدريب مهندس 
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 واإلنشاء بالمنصورة 

 2016أغسطس  بالمنصورة  كورسDMAX3 مساعد تدريس برنامج 

 2016سبتمبر  بإعادة تصميم رسومات هندسية وتخطيطية لتطوير الرياض العمل 

 وورش العملدورات التدريبية والندوات ال

 2017مارس  31 باإلسكندريةسين نقابة المهند –ندوة عن كيفية تحليل الموقع لدكتور طارق أبو عوف 

 2017يوليو  القاهرة -د/ رحاب نبيل  والخارجي الداخليدوره تدريبيه للتصميم 

 2017أكتوبر  نادى المهندسين بالقاهرة –لالبتكارات ومشروعات التخرج  الثانيالملتقى 

( GREEN ARCHITECTURE FOR QUALITY OF LIFE) ورشه عمل

(GREEN ROOF) -  كلية الهندسة جامعة بنها 

 2018أبريل  17

د. أحمد  -د. أسامة فرج  -د. طارق أبو عوف التصميميأ لشرح المبد الثاني المعماريالملتقى 

 نادى نقابة المهندسين بالمنصورة  –راشد 

 2018يوليو  31

Research Strategy Workshop –   مدرسة سيل للتعليم المعماري والعمراني التطبيقي

 الحر بالمنصورة

 2019أبريل  7- 4

You Know Nothing About Architecture -Studio34 Architecture School 

 بالقاهرة جامعه النيل  -

 2019نوفمبر  1

1st Delta-Symposium, Technical-Urban and Cities –  2019نوفمبر  4-3 بجامعة المنصورة 

Building Simulation Cairo Conference-  2019نوفمبر  30 - 28 الجامعة األمريكية بالقاهرة 

Online Webinar Architecture Students Competitions 8  2020مايو 

Online Webinar EGYPT SPEAKS GREEN 6  2021يوليو 

 برامج والمهارات الشخصيةال

- AutoCAD 

- 3D MAX 

- Revit 

- Photoshop 

- Lumion 

- Microsoft Office (Excel- Word- PowerPoint) 

 الحاسببرامج 

 العمل في فريق عمل  -

 مهارات القيادة  -

 إدارة وتنظيم الوقت -

 مهارات العرض والتواصل  -

 الذاتي التعليم  -

 العمل تحت ضغط  -

 شخصيةمهارات 

 


