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 الميالد  

 مصرى 1>85

 

  اللغات 

 العربية واإلنجليزية بطالقة )قراءة وكتابة( 

 

 المؤهالت العلمية

 ( 09حتى مارس 58كتوراه فى الهندسة اإلنشائية )يونية د

 المتحدة األمريكية.  قسم الهندسة المدنية، جامعة والية أوهايو، كولمبس، أوهايو، الواليات

 

  (58حتى يونية  58ائية )يناير ماجيستير فى الهندسة اإلنش

 قسم الهندسة المدنية، جامعة والية أوهايو، كولمبس، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية.  

 

  (59حتى يولية 58بكالوريوس فى الهندسة المدنية )سبتمبر 

 قسم الهندسة المدنية، إنشاءات، جامعة عين شمس، القاهرة، جمهورية مصر العربية. 

 

 لجامعة ادارة ا

   العليا

 ( إلى اآلن  81/9115) تنمية البيئة و  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

 جامعة بنها

 نشطة خدمة المجتمع بالجامعةااالشراف على 

 االشراف على انشطة تنمية البيئة بالجامعة

 بالجامعة والثقافية االشراف على االسابيع االقليمية

 طة استراتيجية للجامعةالمشاركة فى اعداد أول خ

 االشراف على اإلدارة الهندسية وجميع اعمال االنشاءات والبنية التحتية بالجامعة 

 اصدار اول دليل لجامعة بنها وجارى استكمال باقى االدلة 

 انشاء المكتب االعالمى لجامعة بنها

 )المدير التنفيذى( اصدار مجلة دورية ربع سنوية للجامعة

 لجامعةلكليات ااول معرض لتجهيز 

 على الوحدات ذات الطابع الخاص االشراف

 االشراف على تطوير بعض الخدمات الطبية بالمستشفى الجامعى

 ولية النشاء مركز اورام ومستشفى تخصصى للجامعةاالشراف على الخطوات اال
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 البدء فى تنفيذ خطة تؤمين مبنى الجامعة والكليات 

 عةاالشراف على انشطة التدريب بالجام

 المساهمة فى ابرام اتفاق مع هيئة ضمان الجودة واالعتماد لتدريب معلمى التعليم قبل الجامعى

 االشراف على مشروعات لتنمية الموارد الذاتية ببعض كليات الجامعة 

 االعداد لبدء انشطة جمع التبرعات بالجامعة لتنمية الموارد الذاتية 

 طباعة بالجامعةاالشراف على تطوير اعمال وحدة النشر وال

 االشراف على تطوير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة

 دارة السيارات بالجامعة ااالشراف على 

 المشاركة فى لجان تعيين القيادات االدارية واالكاديمية بالجامعة

 توسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى انشطة الجامعة

 نها "خبرات ورإى"اعداد الملتقى الخامس لنواب خدمة المجتمع بب

 لتبادل الخبرات بالجامعات المصريةالمشاركة فى ملتقيات نواب خدمة المجتمع 

 

 دارة الكلية ا

 العليا   

 (81/9115حتى  88/9112) وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 جامعة بنها –كلية الهندسة بشبرا 

 ليةادارة شئون الدراسات العليا والبحوث الخاصة بالك

 األشراف على تحويل الئحة الدراسات العليا الى الئحة ساعات معتمدة

 ادارة شئون العالقات العلمية والثقافية

  تم تحويل المكتبة فيها الى مكتبة رقميةرئيس لجنة مكتبة الكلية فى الفترة التى 

  ESRJرئيس تحرير مجلة البحوث الهندسية الخاصة بالكلية 

 الكترونى لقسم الهندسة المدنية والمجلة العلمية الخاصة بالكليةاألشراف على عمل موقع 

 

 (88/9112حتى  >81/911) رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية

 جامعة بنها –كلية الهندسة بشبرا 

 ادارة شئون قسم الهندسة المدنية 

 بقسم الهندسة المدنيةاألشراف على توصيف البرامج والمقررات الدراسية الخاصة 

 داد لملتقى التوظيف بالقسماالع

 تصميم عدد من منشآت الجامعة

 تطوير التعليم

 (89/9111حتى  >2/911) متابعة مشروعات فريقرئيس 



osama.kamal58@gmail.com  

 

 

 أسامة أحمـد كمـال
 

 
3/12 

 

8 شقة # – املعادى اجلديدة –شارع اجلزائر  58  5058585010تليفون :   -   
58 

 وزارة التعليم العالى )قرض البنك الدولى( – HEEPFمشروع صندوق تطوير التعليم العالى 

 

 >9طنطااا والمنوفيااة )قيااادة فريااق مسااإول عاان متابعااة مشااروعات التطااوير بجامعااات القاااهرة و

مشااروعا.(. تضاامنت المشااروعات تطااوير باارامج ومقااررات مرحلتااى البكااالوريوس والدراسااات 

العلياا والمشااريع المشااتركة ماع الصااناعة ومشااريع خدماة البيئااة فاى مجاااالت الطاب والتمااريض 

 والهندسة والسياحة واآلثار والزراعة.

الميدانيااة ومتابعااة التاادفقات النقديااة وشااراء تضاامنت المهااام مراجعااة تنفيااذ المشاااريع والزيااارات 

 األجهزة ومتابعة خطة األستمرارية

 

 المنعقد فى قاعة مإتمرات األزهر. 9112األشراف العام على مإتمر الصندوق لسنة 

 
 

 .(89/9112حتى  >2/911)من  TOTمدرب 

 الدولى( وزارة التعليم العالى )قرض البنك – HEEPFمشروع صندوق تطوير التعليم العالى 

 

تادريس الجامعاات بجمهورياة عدة ورش عمل لتؤهيال أعضااء هيئاة  قيادة فريق مسئول عن تقديم

اء هاذ  الاورش بجامعاات االزهار وطنطاا قامصر العربية لتقديم عروض لمشاريع التطاوير. تام ال

 والفيوم وقنا وجنوب الوادى وكفر الشيخ وبنها وبنى سويف.

 

 حتى اآلن( 8/9115) نظيرمراجع 

 وزارة التعليم العالى. – MENPPمشروع متابعة وتقويم البرامج الجديدة 

 
 

 تقويم أداء البرامج الجديدة بكليات الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة بورسعيد.

 

 .(81/9115حتى  9115/;) عضو لجنة متابعة

التعلايم  وزارة – PCIQAلى برنامج التطوير المستمر والتؤهيل لالعتمااد بمإسساات التعلايم العاا

 العالى 

 

ومشاااروع التطاااوير  QAAP2 9عضاااو فرياااق متابعاااة مشاااروعات ضااامان الجاااودة واألعتمااااد 

 بجامعات القاهرة وبنها والزقازيق والمنيا. CIQAPالمستمر والتؤهيل لألعتماد 

دفقات الخطااط التنفيذيااة والتاا ، متابعااةتشاامل المهااام مراجعااة لداء المشااروعات، زيااارات ميدانيااة

الماليااة للمشاااريع وشااراء األجهاازة وخطااوات التؤهياال لألعتماااد لكليااات طااب وتمااريض وصاايدلة 

 وحاسبات وحقوق ولداب
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 حتى اآلن( 5/5998ندوات وورش عمل ودورات خاصة بالتطوير )

 وزارة التعليم العالى -  HEEPمشروع تطوير التعليم العالى 

   لمشروع  الخاصة بالتطوير سواء بالنسبة ورش والندواتاللعديد من الندوات واحضور 

 التطوير أو هيئة ضمان الجودة واألعتماد.

 

 (5922)مارس    Tempusمشروعات االتحاد االوربى  سينمار

 وزارة التعليم  العالى -  Tempusمشروعات االتحاد االوربى 

امعاات جناوب المشاركة فى وفد مصر فى سينمار حول الحوكماة فاى الجامعاات الحكومياة فاى ج

 انيا ، ايطاليا توشمال المتوسط فى كا

 

 
 الخبرات األكاديمية

 واألبحاث
 حتى اآلن( :911يوليو )  -استاذ المادة  – أستاذ تحليل األنشاءات

 (:911حتى  >855)مايو أستاذ مساعد إنشاءات

 (>855 حتى مايو 8551)مايو مدرس إنشاءات
 جامعة بنها  –قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة بشبرا 

 

 تدريس المواد التالية:

 (8نظرية إنشاءات )

 (9نظرية إنشاءات )

 (:نظرية إنشاءات )
 

 تطبيقات الحاسب اآللى فى الهندسة اإلنشائية

 نظرية المرونة )دراسات عليا(

 البرمجة الخطية )دراسات عليا(

 التصميم األمثل للمنشآت )دراسات عليا(

 الزل )دراسات عليا(ديناميكا المنشآت وهندسة الز
 المبانى العالية )دراسات عليا(

 ع التخرج بكليات الجمهوريةياالشراف على مشروع التخرج ومناقشة مشار
 
 

 

 
 :تطوير الخطة البحثية للقسم من خالل األشراف المشترك على األنشطة التالية

 
 فى الحلول المثلى للمنشآت. ودكتورا   رسائل ماجيستير

 

فى عمل أنظماة إنشاائية متكاملاة للتحليال والتصاميم وإخاراج التفاصايل بواساطة  رسائل ماجيستير
 ةثدحوفى هندسة الرياح والمواد المست الحاسب اآللى
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 من رسائل الماجستير والدكتورا  العديدممتحن داخلى وخارجى فى 

 

 (51حتى مارس ;1)يناير طالب دراسات عليا فى تخصص الهندسة اإلنشائية

 وهايو، كولمبس، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية.جامعة والية أ

 خاصة بالموضوعات اآلتية: اإلشتراك فى عدة مشاريع أبحاث

 التحليل اإلنشائى بالمصفوفات

 ديناميكا المنشآت

 الرسم بالكمبيوتر

 الحسابات المتوازية.

 
 

 (51حتى سبتمبر 12)سبتمبر معيد رياضيات
 ايو، كولمبس، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية.قسم الرياضيات، جامعة والية أوه

 

 مواد الرياضيات التالية: تدريس

 الجبر الخطى وحساب المثلثات.
 
 

 (>1حتى سبتمبر >1)يولية مساعد باحث

 قسم الهندسة المدنية، جامعة والية أوهايو، كولمبس، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية.
 

 عمل البرامج التالية:

 يل وتصميم المنشآت على الحاسب اآللى.تحل
 

 

 (:89/1إلى  5/18) معيد إنشاءات

 قسم الهندسة المدنية، جامعة الزقازيق، فرع بنها، شبرا، جمهورة مصر العربية.
 

 :المساعدة فى تدريس المواد التالية

 نظرية إنشاءات

 تصميم المنشآت الخرسانية )بالكود المصرى وبالكود األمريكى(

 منشآت المعدنية.تصميم ال
 

 

 

 الخبرات العلمية 

 والممارسة

 حتى اآلن(  2001)يناير  استشارىمؤسس ومشارك فى مكتب 
  جمهورية مصر العربية – المعادى الجديدة

 

بجمهوريااة مصاار العربيااة  القيااام بتصااميم العديااد ماان المشااروعات فااى مجاااالت الهندسااة اإلنشااائية
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 ة قطر والمملكة العربية السعوديةودولة األمارات العربية المتحدة ودول

 
 

 (52إلى سبتمبر  58)سبتمبرإستشارى إنشائي 
 

 وزارة التعليم، هيئة األبنية التعليمية، القاهرة، جمهورية مصر العربية
 
 

 اإلشراف على أنشطة إدارة اإلنشائى باإلدارة المركزية

 
 

 (52حتى نوفمبر >5)نوفمبر إستشارى إنشائى

 ية والعمرانية )فكرة(، القاهرة، جمهورية مصر العربية.شركة الدراسات البيئ
 

 اإلشراف على أنشطة القسم اإلنشائى
 

 

 (>5حتى ديسمبر :5)ديسمبر إستشارى إنشائى ورئيس مجموعة عمل

 سعود كونسلت مصر، سعود كونسولت، الرياض، المملكة العربية السعودية.
 

  اإلشراف على أعمال التصميم والمراجعة

 
 (:5حتى سبتمبر 58)سبتمبر شائى ورئيس قسممهندس إن

 مكتب تمثيل القاهرة، زهير فايز وشركا ، جدة، المملكة العربية السعودية.
 

 اإلشراف على أعمال التصميم والمراجعة

 
  (:855حتى سبتمبر  8558)سبتمر  العالى وزارة التعليمإستشارى ب

  ، القاهرة، جمهورية مصر العربية.(PPU) الهيئة العامة لألبنية التعليمية، وحدة التخطيط
 

 على : اإلشراف

الخاصااة بالمبااانى المدرسااية  إدارة البيانااات حالااة المبااانى المدرسااية فااى محافظااة الجياازة. تقياايم
 بمحافظة الجيزة )تصميم قواعد بيانات(

 
 

 

 
 (:1حتى أغسطس 11)أغسطس مهندس إنشائى

 ة.المكتب الهندسى اإلستشارى صبور، الجيزة، القاهر
 

بعااض الوحاادات ماان متاارو أنفاااق  تصااميم ومراجعااة :القيااام بتصااميم العديااد ماان المشااروعات
 القاهرة الكبرى )المرحلة األولى(.

 

 

 (:1حتى ديسمبر 19)ديسمبر مهندس إنشائى
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 مركز الكمبيوتر، الجيزة، جمهورية مصر العربية.
 

 السعودية فى جمهورية مصر والمملكة العربية :القيام بتصميم عدة مشروعات

 
 

 (:1حتى ديسمبر :1)ابريل مهندس إنشائى

 عمل خاص، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
 

 فى المملكة العربية السعودية. القيام بتصميم عدة مبانى خرسانية

 
 

 الحاسب اآللى

 والبرمجة
)الاارواد، الجياازة، جمهوريااة مصاار  تنظاايم وتاادريس الاادورات التدريبيااة اآلتيااة

 (:8558 - 8551العربية( )
 

 C “     "دورة عن لغة  
 

 :أشتملت على التعريف بالبرامج التالية دورات تعريفية بالكمبيوتر

MS-DOS, WORDSTAR, HARVARD, DBASE, 

MICROSTAT 

 
 

 تنمية الكفاءات التالية:

ذات اإلمكانيات المتعددة وذلك بإستخدام لغات البرمجة المختلفه  خبرة واسعة فى كتابة البرامج
    ,C and BASIC, FORTRAN ثلم

 
  :مثل إستخدام أنظمة التشغيل المختفة

WINDOWS, MS-DOS, UNIX, MVS/XA and VM/SP 

 

 RBASE and DBASE مثل خبره كبيرة بقواعد البيانات

 

 :خبره فى إستخدام عدد كبير من البرامج

   (CADS, STAAD, SAP, .........,etc)   التحليل اإلنشائى مثل

 (WORDSTAR, WORDPERFECT, WORD, ...etc) الكتابة مثل وبرامج

 (HARVARD, AUTOCAD, ..........etc) وبرامج الرسم مثل

 

 لمنـشـــوراتا

 الـعـلـمـيـة 
 

 :855، (Elsevier) كتاب عن الحلول اإلنشائية المتوازية ، ناشرإنجليزى

 

 بحثا منشورة فى مجالت علمية متخصصة. 85عدد 
 

 بحثا منشورة فى مإتمرات علمية متخصصة. 91عدد 
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 العــضــويـــات

 
 لجنة كود المباني -مهندس إستشارى  -نقابة المهندسين المصرية   

 

 الــريـاضــات
 

 كرة القدم، تنس الطاولة، كرة الراكت  

   
 

 الـــهــوايـــات
 
 تركتابة برامج الكمبيو      
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