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 السيرة الراتيت
 

 محمد أحمد محمدين . د.أ
 

 استاذ المنشأث المعدنيت

كليت الهندست - قسم الهندست المدنيت 

 جامعت قناة السىيس 

 

  

      :    اإلســـم
 :  تاريخ الميالد

:  الجنسية      
:  لغة التفاهم   
:  العنـــوان      
 :  التميفـــون    

 

 خمف اهلل محمد أحمد محمدين. د.أ
  18/1/1954 

 مصرى 
  انجميزى/ عربى 

 القاهرة –  مصر الجديدة– الماظة – ش جمال نوح 14 
02-26906705 Office     -     02-22919507 H      

   0106665659         -     0122492239 
 

mohamed.am54@gmail.com      kareim@gega.net    - 
 

: الوظيفة الحالية
 

: الدرجات العممية

جامعة قناة السويس -    كمية الهندسة –استاذ بقسم الهندسة المدنية 
 
 "انجمترا - باث   –1990 - جامعة باث– فى الهندسة اإلنشائية :-  دكتوراه" 

 (دراسة االنبعاج السطح المنشأت الشبكية خفيفة الوزن)       عنوان الرسالة 
      (Buckling  of Grid Shells) 

                
 "بورسعيد - 1983 -جامعة قناة السويس– فى الهندسة اإلنشائية :-  ماجستير"

 (دراسة تأثير االحمال الغير متماثمة عمى الكبارى الصندوقية)      عنوان الرسالة 
     (Box Girder Bridges under Ant-Symmetrical Loads) 
 

 - جامعة عين شمس – كمية الهندسة-  الهندسة المدنيةقسم :- بكالوريوس" 
 "القاهرة –    1977

 
: التدرج العممى والوظيفى

 حتى سبتمبر 2010من يونية 
2011 :

 الى يونية 2009من ابريل 
2010 :

 
 بورسعيد- رئيس جامعة بورسعيد 

 
االسماعيمية - نائب رئيس جامعة قناة السويس لمدراسات العميا والبحوث 

 

mailto:mohamed.am54@gmail.com
mailto:kareim@gega.net
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 الى 2007من نوفمبر  
: 2009ابريل 

 الى مايو  2000من فبراير 
2010 :

:   حتى االن2010من مايو 
 

 الى اكتوبر 2003من يونية 
2003 :

 الى ديسمبر 2000من يونية 
2000 :

 حتى مايو 1995من يوليو 
2000 :

حتى      1990من اغسطس
: 1995يوليو  

 حتى يناير 1993من يناير 
1995 :

 حتى يوليو 1987من فبراير 
1990 :

حتى 1984 من نوفمبر 
 : 1987فبراير 

 حتى 1983من يوليو 
: 1985اكتوبر 

 حتى يوليو 1979من ابريل 
1983 :

 

 كمية الهندسة جامعة قناة السويس –وكيل الدراسات العميا والبحوث
 بورسعيد -

 – جامعة قناة السويس– كمية الهندسة –استاذ بقسم الهندسة المدنية 
 بورسعيد

 – جامعة قناة السويس– كمية الهندسة – استاذ بقسم الهندسة المدنية 
 االسماعيمية

 والية –وينبك -  جامعة مانيتوبا– استاذ زائر  بقسم الهندسة المدنية 
  كندا–مانيتوبا 

 والية –وينبك - جامعة مانيتوبا – استاذ زائر  بقسم الهندسة المدنية 
  كندا–مانيتوبا 

 جامعة قناة – كمية الهندسة – استاذ مشارك  بقسم الهندسة المدنية 
   بورسعيد–السويس

 – جامعة قناة السويس– كمية الهندسة –استاذ مساعد  بقسم الهندسة المدنية 
 بورسعيد

 والية مانيتوبا –وينبك - جامعة مانيتوبا –استاذ مساعد زائر  بكمية الهندسة 
  كندا–

 – باث –بجامعة باث  – بقسم الهندسة المعمارية والمدنية –مساعد باحث 
 انجمترا

 –بجامعة ساوثهامتون  – بقسم الهندسة المدنية –مساعد باحث 
  انجمترا–ساوثهامتون 

جامعة قناة  – كمية الهندسة –مدرس مساعد  بقسم الهندسة المدنية 
  بورسعيد–السويس

 –جامعة قناة السويس – كمية الهندسة – معيد  بقسم الهندسة المدنية 
 بورسعيد 

المواد الدراسية واالعباء 
 :التعميمية

 
 
 
 
 

االعباء الدراسية لطمبة 
: الدراسات العميا

 قسم مدنى - تخطيط وتصميم المنشات المعدنية لطممبة الفرقة الثالثة
  تخطيط وتصميم المنشات المعدنية لطممبة الفرقة الثالثة قسم عمارة
  قسم مدنى - تخطيط وتصميم الكبارى المعدنية لطمبة الفرقة الرابعة
  االقسام المختمفة  –تحميل نظرية المنشات لطمبة الفرقة االولى والثانية
  قسم مدنى- ادارة مشروعات التشيد  لطمبة البكالوريوس 

  1990االشراف عمى مشروع المنشات المعدنية لطمبة البكالوريوس منذ 
 وحتى االن

  كندا - جامعة مانيتوبا – طمبة البكالوريوس –اجهادات وخواص المواد
  
 قسم مدنى- الكبارى المعدنية المعمقة والممجمة لطمبة الدراسات العميا 

  استخدام المواد البوليمرية الحديثة فى ترميم واصالح العيوب بالمبانى – 



 2011                                                  سبتمبر محمد احمد محمدين                               .د.االسيرة الذاتية أ

  0122492239   مىبيل 26906705ث وفاكس   - 22919507 القاهرة              ث – مصر الجديدة – الماطت – جمال نىح 14

 قسم مدنى 

 قسم مدنى- نظرية االلواح والقشريات لطمبة الدراسات العميا 

 قسم مدنى   - سموك المنشأت المعدنية لطمبة الدراسات العميا
  قسم مدنى  - نظرية المدونة لطمبة الدراسات العميا
 قسم مدنى - لطمبة الدراسات العميا االنتاجية فى تشيد المشروعات
 قسم مدنى- نظرية االجزاء  المحددة  لطمبة الدراسات العميا 

  كندا- جامعة مانيتوبا -  قسم العمارة–هندسة االنشاءات لطمبة الدبموم  
 

االعباء االدارية الخاصة 
: بالتخطيط

 
 
 
 

ورش العمل الخاصة باالدارة 
الجامعية 

 
 
 
 
 
 
 
 

االعباء االدارية الخاصة 
 :بالموائح والجودة

 

 
 

  ( 2016-2011 )رئيس فريق العمل لوضع الخطة االستراتيجية الخمسية
 لجامعة بورسعيد

  رئيس فريق العمل لوضع خطة المساحات المطموبة لجامعة بورسعيد حتى 
2040 

  رئيس فريق العمل لتخطيط واعداد تقرير الكميات المتميزة لجامعة قناة
 . بسيناء–السويس بوادى التكنولوجيا 

 
 
 تنمية الموارد الخاصة بالجامعة عن طريق االنشطة والتبرعات الخارجية -

 2010يوليو -  االسكندرية 
  طب –ميكنة االدارات المالية بالجامعات باالشتراك مع وزارة المالية 

 2010اكتوبر - القاهرة 

  ورشة العمل )ادارة المستشفيات الجامعية بمعرفة شركة ماكينزى االمريكية
طب  -  (االولى عن دراسة المستشفيات بالقاهرة واسيوط والمنصورة

 2010 اكتوبر –القاهرة 
  ورشة العمل )ادارة المستشفيات الجامعية بمعرفة شركة ماكينزى االمريكية

 طب –  (الثانية عن وضع الشكل العام الدارة المستشفيات الجامعية
 2011مايو - القاهرة

 
 

  جامعة قناة السويس - عضو فريق االشراف عمى كمية الطب باالسماعيمية
 .لمحصول عمى االعتماد من الهيئة القومية لمجودة واالعتماد

  بنظام الساعات  (بالمغة االنجميزية)اعداد الالئحة الدراسية لمكميات المتميزة
.   المعتمدة

  بالمغة العربية )اعداد الالئحة الدراسية لكمية الهندسة باالسماعيمية
. بنظام الساعات المعتمدة (واالنجميزية

  اعداد الالئحة الداخمية لمدراسات العميا لكمية الهندسة باالسماعيمية  بنظام
 .الساعات المعتمدة
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  عضو فريق العمل بمجنة الجودة واالعتماد بالكمية 

 مجموعة الدكتور  )عضو فريق العمل لوضع معاير اعتماد التعميم الهندسى
 (جالل السعيد

 
المشاركة الفاعمة فى 

المجالس والمجان العمميٌة 
واإلداريٌة عمى مستوى القسم 

: والكميٌة والجامعة

 عضو مجمس قسم الهندسة المدنية. 

 عضو مجمس كمية الهندسة ببورسعيد   .
  2005 – 2003 عضو لجنة العالقات الثقافية بالكمية سنوات 
   2010 -رئيس تحرير المجمة العممية لكمية الهندسة  
  2007 مقرر لجنة الدراسات العميا والبحوث بالكمية منذ نوفمبر 
  2010/ 2009–  عضو مجمس جامعة قناة السويس 
  2010/ 2009 رئيس مجمس الدراسات العمياجامعة قناة السويس  
 2011/ 2010-  رئيس مجمس جامعة بورسعيد 
  2011/ 2010 رئيس مجمس الدراسات العمياجامعة بورسعيد  

 
االشراف عمى الرساثل 

 :العممية

 
 

الرسائل التى  تمت مناقشتها 
 رسائل الدكتوراة - 1

 

 (2007 جامعة قناة السويس –دكتوراه)اشرف اسماعيل الصباغ  . د 

السموك الالخطي لممنشآت المركبة المعرضة ألحمال ترددية ديناميكية 
"Nonlinear Cyclic Dynamic Behavior of Composite 
Structures" 

 

 (2005  جامعة قناة السويس –دكتوراة )معتز خميل ابراهيم     . د 

تطبيق عمى انشاء محطات معالجة )إدارة المشروعات البترولية فى مصر
 (الغاز

 "Management of Petroleum Projects in Egypt" 
 

 (2002  الكمية الفنية العسكرية –دكتوراة)حسين عمى  لولو    . د 

 التحميل الالخطى الديناميكى لالنفاق تحت تأثير االنفجارات
"Nonlinear Dynamic Analysis of Tunnels Subjected to 

Explosion" 
 

 (1997جامعة عين شمس   –دكتوراة )مصطفى عبد الوهاب  . د 

 باستخدام عناصر    دراسة االنبعاج السطح المنشأت الشبكية خفيفة الوزن
( ثالثية

    "Buckling  of Grid Shells using Bi-quadratic members " 
 

 جامعة مانيتوبا  /جامعة عين شمس –دكتوراة )نهمة كمال جسان    . د
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1995) 

 دراسة سموك الوصالت في المواد المركبة والمسمحة بألياف
" Analysis of Bolted Connections for PFRP"    

                 
 

 (1993  جامعة قناة السويس –دكتوراة )محمد محمد الغندور . د 

اإلنهيار المتراكم بالكالل تحت تأثير الدورات المنخفضة لمكالل لصمب 
 ST52اإلنشاء 

"Low-cycle Fatigue Damage Accumulation of Structural 
Steel ST52" 

  
 

رسائل الماجستير - 2
      جامعة بورسعيد   –ماجستير ) عبد القادر احمد البدري الزينى

2011) 

العوامل المؤثرة عمي المطالبات في ادارة مشروعات التشيد 
" factors affecting claim in construction projects 

management" 
 

      (2008  جامعة قناة السويس –ماجستير )زينب ابراهيم ابووردة 

تقدير       قيمة إحتياطى التكمفة فى مشروعات التشييد فى مصر باستخدام تحميل 
المخاطر  

"Cost Contingency Determination Using Risk Analysis for 

Construction Projects in Egypt" 

 
         ( 2008  جامعة قناة السويس –ماجستير) احمد محسن ظافر 

  سموك االعمدة المركبة من قطاعات حديد ومغمفة بالخرسانة المسمحة   
       "Behavior of steel encased in concrete composite 

beam columns" 
 

   (2005  جامعة قناة السويس –ماجستير) طارق عبد المنعم شرف 

دراسة سموك الوصالت بين العمود و الكمرة في المواد المركبة والمسمحة 
بألياف 

"Behavior of Beam to Column Connections For Fiber 
Reinforced Composite Materials" 

 

    (1992 جامعة قناة السويس –ماجستير ) سامى السيد ابراهيم نصر 

اتزان االطارات غير المستطيمة المزودة بشكالت والغير مزودة بشكالت 
"Elastic Stability of Non-Rectangular Braced and Un-

braced Frames" 
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االشراف عمى الرسائل العممية الحالية 
 
رسائل الدكتوراة  - 1
    ( 2010 جامعة بورسعيد –دكتوراة )زينب ابراهيم ابووردة
      (2010 جامعة بورسعيد –دكتوراة )احمد محسن ظافر 

 

رسائل الماجستير - 2
             (2011 جامعة بورسعيد –ماجستير  )يحيى الزينى  

  (2011 جامعة قناة السويس –ماجستير)محمد عبد المعطى خميل 

   ( 2010 جامعة قناة السويس –ماجستير)احمد محمد الحمامصى 

     ( 2010 جامعة بورسعيد –ماجستير  )احمد محمد عبد المعز
  (2009 جامعة قناة السويس –ماجستير)مروة احمد ماجد محمود 

     ( 2008 جامعة قناة السويس  –ماجستير) احمد محمد معوض
  ( 2008 جامعة قناة السويس  –ماجستير)ياسر محمد محمد ابو الحسن
   ( 2007 جامعة قناة السويس –ماجستير)محمد ابراهيم حسين

 
 

تقييم الرسائل العممية 
 :كممتحن خارجى 

 
 

   (  2010  الكمية الفنية العسكرية- ماجستير) 

" تأثير االنفجارات عمى  االنفاق االرضية " 
 
  (2008  جامعة الزقازيق- دكتوراة  )محمد احمد غانم غنيم 

  السموك الميكانيكى لموصالت المسمارية فى المواد المركبة البوليمرية 
"Mechanical Behavior of Bolted Joints in Polymeric 

Composite Materials" 
 

  (2007  جامعة الزقازيق- ماجستير  )محمود طمبة محمد طمبة 

تحميل وسموك البالطات المركبة ذات اتجاهين 
"Analysis and Behavior of Two-Way Composite Slabs" 
 

  (2004  جامعة الزقازيق- ماجستير  )وسيم وديع 

 " البالطات المركبة  سموك"
 
  (2001  جامعة الزقازيق- ماجستير  )مصطفى محمد 

  "الوصالت فى الهياكل المعدنية" 
 

  تقييم االنتاج العممى لنيل جائزة جامعة اسيوط التقديرية فى البحوث
 .2010  لعام بجامعة اسيوطالعممية  
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  تقييم االنتاج العممى لنيل جائزة افضل رسالة ماجستير فى مجال العموم 
 .2007  لعام بجامعة الزقازيقالهندسية 

 
 

 المعهد العالى لمتكنولوجيا ببنها –محمد عبد الحميد عبد المنصف  
 2006ماجستير 

  تحسين انتاجية اعمال مشروعات التشيد فى مصر باستخدام القياس 
. النموذجى ونظرية االنشاء الحديثة

"Improving Constructions Labor Productivity in Egypt 
using Benchmarking and Lean Constructions 
Principles."   

 

 
االبحاث العممية 

المنشورة 
بالمجالت 
:  والمؤتمرات

 

1-  " Factors Affecting Claims in Construction Project 

Management   " , A.A. Elziny, M.A.Mohamedien, H.M. 

Hassan, M,K,Abdel Fattah, Port Said Engineering Research 

Journal - Suez Canal University, Faculty of Engineering,  

Volume 15, March, 2011. 

 

2- " Inelastic Stability of Steel Trapezoidal Frames at Elevated 

Temperatures" , M.A. Mohamedien, Ibrahim A. El-Arabi, 

Waleed M. Nassef,  Elsevier, Ain Shams Eng. Journal,  ASEJ 

October, 2010 

 

3-  " Behavior of Steel Encased in Concrete Composite Columns 

under Axial Loading" M.A. Mohamedien, Ibrahem El-Kerish, 

M. M. El-Ghandour, and A.M.Zafar, Port Said Engineering 

Research Journal - Suez Canal University, Faculty of 

Engineering,  Volume 13, No. 1, March, 2009. 

 

4-  " Cost Contingency Assumption for Risk  of Construction 

Contractors in Egypt" M.A. Mohamedien, Ibrahem A. Nosir, 

and Zenab I. Abowarda, Port Said Engineering Research 

Journal - Suez Canal University, Faculty of Engineering,  

Volume 12, Sep, 2008 . 

 

5-   "Behavior of Composite Column" M.A. Mohamedien, 

Ibrahem El-Kerish, M. M. El-Ghandour, and A.M.Zafar, Port 

Said Engineering Research Journal - Suez Canal University, 

Faculty of Engineering,  Volume 12, Sep, 2008. 

 

6-   "Inelastic Second Order Analysis of steel Frames With 
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semirigid connections", Mohamed A. Mohamedien, Ahmed 

H. Zubydan,  Twelfth International Colloquium on Structural 

and Geotechnical Engineering, Ain Shams University, 

Department of Structural Engineering, 10-12  Dec.  2007, 

Cairo – Egypt.  

 

7-    "Developing an Expert System for Decision Support in 

Managing Petroleum Projects in Egypt (Application on the 

construction of Gas Treatment plants)", Moataz Khalil, Khaled 

A. Hamdy, Mohamed A. Mohamedien and Abdel Hady 

Hosny, Port Said Engineering Research Journal, Volume 10, 

No.1, (March 2006) 172-183. 

 

8-  “Finite Element Analysis of Bolted Connections for 

PFRP”.  N.K. Hassan, M.A. Mohamedien, and S.H. 

Rizkalla, Elsevier Journal, Composites Part B27B (1996) 

339-349. 

  

9- “Theoretical Investigation of Multi-bolted Connections”.  

N.K. Hassan, M.A. Mohamedien, and S.H. Rizkalla 

Advanced Composite Materials in Bridges and 

Structures Conference, Montreal, Quebec, CANADA 

1996. 

 

10- “A Non-Linear Analysis of an Elastic Circular Arch Using 

the Quadratic B-Spline Finite Elements” M.A. 

Mohamedien, and M.S.Raslan, M.K. Zidan, A.H. Salem, 

M.M. Abdel Wahab, Seventh International Colloquium on 

Structural and Geotechnical Engineering,  Ain Shams 

University,   December, 1996. 

 

11-  “Multi-bolted Joints For GFRP Structural Members” N.K. 

Hassan, M.A. Mohamedien, and S.H. Rizkalla, ASCE, 

Journal of Composites for Construction,  Vol.1, No. 1,  pp 3-

9 February 1997. 

 

12-  “Rational Model For Multi-bolted Connections For GFRP 

Members”, N.K. Hassan, M.A. Mohamedien, and S.H. 

Rizkalla, ASCE, Journal of Composites for Construction,  

Vol.1, No.2, pp 71-78,  May 1997. 

 

13- “The Buckling Load of Single Layer Grid Shells Using Bi-
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Quadratic B-Spline Finite Element”, M.M. Abdel Wahab, 

M.A. Mohamedien, M.S .Raslan, and  A.H. Salem., Al-

Azhar Engineering Fifth International Conference, pp 588-

599, Dec., 1997. 

 

14-   “The Buckling Load of Closed Grid Shells Using Bi-

Quadratic B-Spline Finite Element”, M.A. Mohamedien, 

Annual Conference of Canadian Society for Civil 

Engineering, Halifax, Nova Scotia, CANADA, pp 481-490, 

June, 1998. 

 

15-  “The Buckling Analysis of “Elastica” Using Finite Element 

Method”, A.H. Salem, M.A. Mohamedien, M.S. Raslan , 

and M.M. Abdel Wahab. , Port Said Engineering Research 

Journal - Suez Canal University, Faculty of Engineering,  

Sep, 1999. 

 

16-  “Elastic Stability of Pitched Roof Frames With Tapered 

Members”, M.A. Mohamedien, Port Said Engineering 

Research Journal - Suez Canal University, Faculty of 

Engineering,  Sep, 1999. 

 

. رأفت عبذ العظين هحوذ، د. د–  الوخطط العام لىاحة التكنىلىجيا باإلسواعيلية   17 -

هؤتور اإلنتربيلذ يىنيه – حاهذ زناتى .  ، ممحمد أحمد محمدين. د،  أحوذ عبذ ربه

  .172 :163 ص 1998

 

خالذ هحوىد . د–  حتوية إقاهة وتنوية واحة التكنىلىجيا بجوهىرية هصر العربية   18 -

رأفت عبذ العظين . حسن أحوذ هحوذين د.  ، دمحمد أحمد محمدين. دشريف،   

  .162 :153 ص 1998يىنيه ،  هؤتور اإلنتربيلذ– هحوذ

 

19-   “Strengthening of Structures with Carbon Fiber Reinforced 

polymer Strips”. N.K. Hassan, A. Abdelrahman, M.A. 

Mohamedien, J. Nabih,  A. Ghali., Second Middle East 

Conference on Structural Composites., Hurgada, EGYPT,  

April 1999. 

 

20- “Multi-bolted Connections For Fiber Reinforced Composite 

Materials”,  N.K. Hassan, M.A. Mohamedien,  A. Salem 

and S.H. Rizkalla.,  First Middle East Workshop on 

Structural Composites., Sharm El-Shiekh , EGYPT,   June 

1996. 
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21 – The Buckling Analysis Of Straight Elastic Struts Using The 

Quadratic B-Spline Finite Elements", M.M. Abdel Wahab, 

M.A. Mohamedien, M.S.Raslan, and A.H. Salem., Second 

Conference On Civil Eng.- MTC – Nov. 1994 Cairo – Egypt. 

 

22- “Residual stress in cold – formed steel section”,  Roy ,  G., 

M.A. Mohamedien and Polyzois , D., Twelfth International 

specialty conference on COLD –FORMED STEEL 

STRUCTURES ,St Louis , MO., USA , October 10-11, 

1994. 

 

23- “Protective coatings on the strength of the cold – formed 

steel”. M.A Mohamedien, and Polyzois , D., The annual 

conference of CSCE, Winnipeg, Manitoba June 1-4 , 1994. 

 

24- “Residual stress due to cold – forming”. , Roy G., M.A 

Mohamedien, and Polyzois , D., The annual Conference of 

CSCE Winnipeg Manitoba ,June 1-4, 1994. 

 

25- “Multi – bolted connection for composite laminated structural 

members”.,  Hassan N.K, M.A. Mohamedien. , Salem A. H 

., and Rizkalla S., The annual conference of CSCE Winnipeg 

, Manitoba June 1-4, 1994. 

 

 

26- “Non linear analysis of lattice shells”. , Mohamedien, M.A.  

 The annual conference of CSCE, Winnipeg Manitoba 

Canada 4-6 June 1994. 

 

27- "  Behaviour of multi Bay & multi story rectangular Imperfect 

steel Frames, Salem, M.A. Mohamedien , M. A El – Kersh 

I. H. and Ibrahim, S. S., The bulletin of the faculty of 

Engineering Ain – Shams university , Cairo, Egypt, March 

1994. 

 

28- “Elastic plastic stability of non Rectangular”, Salm A.H., 

M.A. Mohamedien M.A.,  El – Kersh I. H. , and Ibrahim , 

S.S.  

 The Bulletin Of The Faculty of Eng. Ain Shams Univ. 

NO.15, 1990. 

 

29- " Imperfect Frames , Salm A.H., M.A. Mohamedien.,  El – 
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Kersh I. H. , and Ibrahim , S.S., Al – Azhar Third 

international Conference, Cairo Egypt, December18-21, 

1993. 

 

30- ” Cyclic response and low – cycle fatigue evaluation of 

structural steel” , El – Ghandour M., Scheer J., Hassan  K.,  

and M. A.  Mohamedien, The Fifth Arabic conference for 

structural Engineering El – Fath university Libya, November 

1993. 

 

31- The Buckling Analysis of Elastic Struts with Initial 

Imperfection Using The cubic B-spline Finite Element., M. 

A. Mohamedien, The second International conference Ain – 

Shams University, Cairo, April 1992. 

 

32- “The buckling analysis of Grid Shells using Bicubic B-Spline 

Finite Elements”, Williams. C.J.K. and M.A Mohamedien, 

First International conference, Suez canal university port – 

said November 1991. 

 

33- “Analysis Of Box Girder Bridges With Intermediate 

Diaphragms Under Antisymmetric Loads”. Hassan A. 

Osman & M.A. Mohamedien , The Bulletin Of The Faculty 

of Eng. Ain Shams Univ. NO.15 , 1984. 

 

 
تأليف الكتب فى مجال 

: التخصص
 
 

االشرااف عمى اصدارات 
:  الجامعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحت النشر  "تصميم المنشأت المعدنية " 
"Design of Steel Structures" by M.A.Mohamedien & 

N,K,Hassan  
 
 
  يناير – جامعة قناة السويس –موضوعات بحثية بمحافظة شمال سيناء 

2011 
  جامعة –االتفاقيات الموقعة بين جامعة قناة السويس والجامعات االجنبية 

 2011 مارس –قناة السويس 
  مايو – جامعة قناة السويس –موضوعات بحثية بمحافظة جنوب سيناء 

2011 

 2010 مايو –تصدرها جامعة بورسعيد  (مجمة نصف سنوية)مجمة الفرما 
  جامعة بورسعيد – ( 2011 – 2010 )جامعة بورسعيد فى عام  – 

 2011سبتمبر 
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عضوية الجمعيات 
:  والنقابات المهنية

 
 
".  شعبة الهندسة المدنية –نقابة المهندسين المصرية " 
". جمعية المهندسين المصرية" 
". جمعية الهندسة المدنية الكندية" 
"  عضو جماعة المهندسين االستشاريين المصرية " 

 
تمثيل مصر فى المحافل 

: الدولية
 
 
 
 

عضوية المؤتمرات العممية 
: بالجامعات والجمعيات

 
رئيس وفد مصر فى مؤتمر منظمة اليسكو لمعموم والثقافة والمعرفة والذى  -

 2010سبتمبر -  تونس - يحضره وزراء التعميم العالى العرب  
 والية –تمثيل مصر فى ورشة عمل رؤساء الجامعات الصينية المصرية  -

. 2011 الصين سبتمبر –انيغيشيا 
 

 

  2011 ديسمبر –فكرة ورعاية المؤتمر المصرى االول لمبحوث التطبيقية 

  االمين العام لمؤتمر الشرق االوسط  الدولى الستخدامات المواد المستحدثة
 والتى تنظمة جمعية المهندسين المصرية وكمية الهندسة جامعة 2005

 سنوات  3عين شمس كل 
  عضو المجنة التنظمية لمؤتمر الشرق االوسط  الدولى الستخدامات المواد

- 2008 – 2005 -2002– 1998- 1995المستحدثة اعوام 
2011 

  مايو -  االسماعيمية –االشراف عمى مؤتمر اخالقيات البحث العممى
2009 

  والذى عقد 1998االشراف عمى عقد المؤتمر الدولى الثانى لممراة عام 
 بمحافظة المنوفية 

 عضو المجنة التنظمية لمؤتمرات كمية الهندسة ببورسعيد . 

 
عضوية المجان الدائمة 

: لمكود المصرى
 عضو لجنة الكود المصرى الستخدامات المواد البوليمرية .
 عضو لجنة الكود المصرى لتصميم وصيانة الكبارى .
 عضو لجنة مواصفات وبنود اعمال المواد البوليمرية الحديثة . 

  مراجعة الكود المصرى لحساب االحمال والقوى فى االعمال االنشائية
. واعمال المبانى

 
المجان الدائمة المنبثقة 

من المجمس االعمى 
: لمجامعات

  عضو لجنة معادالت شهادات الماجسيتر والدكتوراة بالمجمس االعمى
 لمجامعات

  عضو لجنة المحكميين لتقييم االبحاث المقدمة لترقية االساتذة واالساتذة
  .2008المساعيدين فى الهندسة االنشائية من عام 
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مجال العمل المهنى  
: والتخصصى بالجامعة

 

 ويشمل العمل مراجعة المشروعات . المستشار الهندسى لجامعة الفيوم
الهندسية بالجامعة  ومتابعة االشراف عمى تنفيذها وحل المشاكل 

. الهندسية بالجامعة
 تصميم كمية الحاسبات والمعمومات باالسماعيمية  .
 تصميم مبنى المكتبة والحاسب االلى بكمية الهندسة ببورسعيد .
 تصميم مبنى الغاليات الجديد بمستشفى الجامعة باالسماعيمية .
 االشتراك فى لجان االستالم لمبانى كمية التربة الرياضبة ببورفؤاد . 

 معاينة واعادة تأهيل مبنى االذاعة والتميفزيون بالقناة الرابعة باالسماعيمية. 

  االشتراك فى لجان المعاينة التابعة لمركز االستشارات وخدمة المجتمع
. والبيئة بكمية الهندسة ببورسعيد

  استشارى األعمال اإلنشائية المختمفة وتشمل :
". تصميم واالشراف عمى تنفيذ  المنشآت المعدنية والخرسانية      " 
" استخدام المواد البوليمرية الحديثة فى ترميم واصالح العيوب بالمبانى     " 
". ادارة مشروعات التشيد      " 

 

 

شهادات التقدير ودروع 
 :التكريم

  بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى لممراة-  محافظة المنوفية .
  بمناسبة الترقية الى درجة استاذ-  كمية الهندسة ببورسعيد .
  بمناسبة تنظيم المؤتمر العممى الثانوى لمقسم–قسم الهندسة المدنية  .
  جمعية المهندسيين المصرية بمناسبة االشتراك فى تنظيم المؤتمر الدولى

الستخدامات المواد المستحدثة فى الهندسة المدنية بالشرق االوسط 
 .2008حتى - 1995 سنوات منذ 3والذى يعقد كل 

  درع قوات الدفاع الشعبى المصرية بمناسبة تاسيس مكتب قوات الدفاع
 2011بالجامعة

  2011درع جامعة كسال بالسودان بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون العممى 

  درع منظمة االليسسيكو التابعة لمجامعة العربية بمناسبة تمثيل مصر
 2010بتونس 

  2001درع جامعة قناة السويس بمناسبة الحصول عمى االستاذية 

   د رع مؤتمر الشرق االوسط الدولى لممواد المستحدثة الخامس بالغردقة
2008 

  درع مؤتمر الشرق االوسط الدولى لممواد المستحدثة الرابع باالسكندرية
2005 

  درع  مؤتمر الشرق االوسط الدولى لممواد المستحدثة الثالث باسوان
2002  

  درع مؤتمر الشرق االوسط الدولى لممواد المستحدثة الثانى بالغردقة
1999 
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  درع سفارة جمهورية الهند بمناسبة االسبوع الثقافى الهندى ببورسعيد
2010 

 
العالقات الخارجية 

وتوقيع االتفاقيات مع 
جامعة بورسعيد 

(2010-2011 )
 
 
 
 
 
 
 

 العالقات الخارجية 
وتوقيع االتفاقيات مع 
جامعة قناة السويس 

(2009-2010 )
 
 
  
 
 

االنتدابات الخارجية 
والتدريس 

 

 اتفاقية التبادل العممى والطالبى مع جامعة كسال بالسودان 

 اتفاقية التعاون مع معهد كونفوشيس لتعمم المغة الصينية 

  كينيا–اتفاقية التبادلى العممى والطالبى مع جامعة موى  

 اتفقية التعاون العممى مع االكاديمية العربية لمنقل البحرى. 

  كندا–عالقات تعاون مع جامعة كونكورديا  

 عالقات تعاون مع هيئة فولبرايت االمريكية 

 عالقات تعاون مع معهد تكنولوجيا المعمومات بوزارة االتصالت المصرية 

  عالقات تعاون مع المكتب الثقافى الفرنسى بالقاهرة. 

  توقيع اتفاقية تبادل اكاديمى وطالبى مع جامعة بكين لمغات والثقافة 
 بالصين

 
 

  جنوب – اتفاقية التبادل العممى والطالبى مع جامعة نياال بدارفور 
 السودان

 اتفاقية التعاون مع معهد كونفوشيس باالسماعيمية 

  كينيا–اتفاقية التبادلى العممى والطالبى مع جامعة موى  

 اتفقية التعاون العممى مع منظمة الجيكا  اليابانية. 

 اتفاقية التعاون مع الجامعة الطبية بميبيا 

 عالقات تعاون مع المكتب العممى الصينى بالقاهرة. 

 عالقات تعاون مع الجامعات الصينية لمتبادل الطالبى 
 

 

  2000 – 1995المستشار الهندسى لممحافظة من –محافظة المنوفية. 

  تدريس مادة تحميل - االكاديمية  العربية لمهندسة والنقل البحرى
 . االنشاءات

  حتى 2008 المستشار الهندسى لمجامعة من اغسطس –جامعة الفيوم 
 .االن

 
 

المهمات العممية 
: بالخارج

  تدريس – 1995-1993 كندا من –مهمة عممية الى جامعة مانيتوبا 
لطمبة البكالوريوس والدراسات العميا بجانب العمل فى مشروعات 
بحثية خاصة بالمواد المستحدثة وقطاعات الحديد المثنى عمى 

 .البارد

  2000 اكتوبر – كندا من يوليو –مهمة عممية الى جامعة مانيتوبا - 
 .العمل فى مشروعات بحثية خاصة بالمواد المستحدثة
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  2003 اكتوبر – كندا من يوليو –مهمة عممية الى جامعة مانيتوبا - 
العمل فى مشروعات بحثية خاصة بمراقبة وتتبع سموك الكبارى 

 .تحت تاثير االحمال

 
استشارى الهيئات 
: الحكومية والشركات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استشارى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى .
 استشارى المجمعة العشرية المصرية لمتامين عمى المبانى .
 عضو لجنة المبانى األيمة لمسقوط بمحافظة المنوفية .
 عضو لجنة الحفاظ عمى التراث المعمارى بمحافظة المنوفية .
 المهندس اإلستشارى لمجموعة فنادق وشركات عايدة .
 المهندس اإلستشارى لشركة بنها لمصناعات اإللكترونية .
 المهندس اإلستشارى لمجموعة شركات سيجما لمصناعات الدوائية .
  (اوليمبيا )المهندس االستشارى لمشركة المصرية لمقرى السياحية. 

 استشارى شركات رغدان بجمهورية مصر العربية. 

  استشارى مجموعة الموسى بالدمام  بالمممكة العربية السعودية
 

عضوية لجان التطوبر 
: بالجامعة

عضو لجنة اقنراح معايير اختييار القيادات االكاديميية بجامعة قناة  -
. فى نطاق تطبيق خطة الجامعة االستراتيجية لتطبيق الجودة. السويس

عضو لجنة اعداد تشريع وتطوير رؤية وزارة التعميم العالى فى رفع شأن  -
 .التعميم بمصر

عضو لجنة تحويل الفصول الدراسية بكمية الهندسة باالسماعيمية الى كمية  -
 .مستقمة

 2008/2012عضو لجنة تحديث بيانات مشروعات الخطة الخمسية  -
 .بالكمية 

 
                                                       

 جمهورية مصر العربية- 1

  تصميم واالشراف –االستشارى العام لمصانع سيجما لمصناعات الدوائية 
 اكتوبر ومدينة مبارك الصناعية بقويسنا 6عمى المصانع الشركة ب 

 محافظة المنوفية  
  شركة بنها لمصناعات اإللكترونية –معمل معايرة األجهزة الدقيقة تصميم 

 عمل جميع التجهيزات الخاصة بمعايرة – بنها بمحافظة القميوبية –
األجهزة الدقيقة  

  اإلشراف عمى تنفيذ عممية تطوير عمارات التجمع الخامس بالقطامية أمام
 . مالعب الجولف

مجال الخبرة العممية فى 
مجال خدمة البيئة 

 :والمجتمع 
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 تصميم واالشراف عمى تنفيذ مدارس منارة الفاروق لمغات بالتجمع االول. 

  أبو رواش  –تصميم المبنى اإلدارى لممنطقة الصناعية لمحافظة الجيزة . 

  تصميم دار عثمان لرعاية الفتاة باإلسماعيمية  والمدرسة الفندقية بمحافظة
 .اإلسماعيمية

  قرية المحرومة والقيام بأعمال 240استشارى أعمال مراجعة مشروع 
 .مراجعة وأعتماد الرسومات التنفيذية لنماذج التصنيع

  مراجعة التقرير األبتدائى والتصميمات النهائية والمستندات التنفيذية
 .لمشروع تغذية قرى مركزومدينة طهطا بمياة الشرب

  األشتراك فى أعمال أعداد تقييم وترميم وصيانة محطة مياه الشرب
 .محافظة دمياط– بالبستان 

  وذلك ,  المحمة الكبرى–مراجعة مشروع الصرف الصحى لقرية عطاف
 .لمهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى

  األشتراك فى أعمال أعداد التصميمات والرسومات التنفيذية لمحطة الرفع
 . مدينة الفيوم الجديدة–وخطوط الطرد المتصمة بها  (1)رقم 

  تقييم منظومة الصرف الصحى بمدينة شرم الشيخ ووضع اقتراحات الحمول
 .لها

  شبكة خطوط الري الرئيسية بمدينة محطة مياه مدينة السادات وتصميم 
 .الشيخ زايد

 ومرافق الحي الثالث بمدينة دمياط  تدعيم شبكات مياه الشرب لمدينة بدر
 .الجديدة

  تصميم مبنى الكمورة بمحطة المياهBS2بمدينة بدر  .
 أبناء عبد اهللةشرك- تصميم مشروع إمتداد بحيرات األكسدة بمدينة بدر . 

 تصميم شبكات المياه والصرف والرى لممنطقة الترفيهية بمدينة بدر . 

  تصميم محطات المياه النقالى في مدن الصعيد لصالح شركة كير
. لممشروعات اإلنشائية

  دراسة شبكات البنية األساسية لواحة التكنولوجيا بسيناء 

  بطريق  (مجمع الصرف الصحي )تصميم أعمال خط اإلنحدار الرئيسي
 الروبيكى 

  شبكات المرافق إلمتداد المنطقة الصناعية بمدينة بدر تصميم 

  تصميم عممية معالجة الصرف الصحي التجريبية عمى مصرف بحر البقر
. بمدينة بورسعيد لصالح منظمة األودا

  اسيوط–تصميم محطة المياة بمنفموط  

  تصميم ماخذ محطة مياة شيشة باسوان والشبكات المحيطة بمدينة اسوان. 

 
 المممكة العربية السعودية- 2

  ترميم واعادة تاهيل مبنى المحكمة الكمية بمكة المكرمة وتحويمة الى فندق



 2011                                                  سبتمبر محمد احمد محمدين                               .د.االسيرة الذاتية أ

  0122492239   مىبيل 26906705ث وفاكس   - 22919507 القاهرة              ث – مصر الجديدة – الماطت – جمال نىح 14

 . وقف عائمة النقشبندى بالسعودية–

  كبارى لمطرق الرئيسية بمدينة ينبع 4تصميم ووضع مواصفات عدد  
 .سمير ابو غالية. المرتبطة بوسط المدينة بالسعودية بالتعاون مع مكتب م

  تصميم واالشراف عمى محطة معالجة المدينة الصناعية الثانية بالدمام
 .بالتعاون مع شركة تطوير المدن الصناعية

  تصميم واالشراف عمى شبكات المرحمة الخامسة بالصناعية الثانية بالدمام 
 .بالتعاون مع شركة تطوير المدن الصناعية

  تصميم ووضع مواصفات كوبرى جزيرة طاروت بالدمام بالتعاون مع 
 مكتب احمد الموسى بالدمام

  دراسة مشروع مبنى الحاسب االلى الممحق بمستشفى الممك فهد بالدمام
 بالتعاون مع مكتب احمد الموسى بالدمام

  جامعة القصيم –اعادة تصميم كمية العموم وعمل الرسومات التنفذية 
 بالتعاون مع مكتب احمد الموسى بالدمام

   جامعة القصيم –اعادة تصميم كمية االقتصاد وعمل الرسومات التنفذية 
بالتعاون مع مكتب احمد الموسى بالدمام 

 
      :- الحالة االجتماعية

متزوج ولى ثالث ابناء     
نهمة كمال حسان . د. أ:  الزوجة
كريم محمد احمد - 1:  االبناء

عمر محمد احمد - 2         
سيف الدين محمد احمد - 3    

 الوظيفة                                         تاريخ الميالد 
 31/03/1963 جامعة عين شمس       – استاذ بكمية الهندسة 

 17/10/1986 جامعة عين شمس   –نائب بكمية الطب-  طبيب
 17/03/1990 جامعة عين شمس          –طالب بكمية الهندسة

 14/06/1999 التجمع االول      –طالب بمدرسة منارات الفاروق
 


