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 السيـــرة الذاتيـــة

 
 البيــانات الشخصيـــة :

 
 

 
 عادل عبد المحسن عبد الحليم :  االســـم

 أكاديمية الشروق  –المعهد العالي للهندسة  –مدرس بقسم مدني  :  الوظيفـــة

 .26/6/1967 : تاريـــخ الميـالد       
 ج.م.ع. – الجيزة : مكـــان الميالد

 مصـــرى. :  الجنسيـــة
 متـــزوج. : لحــالة ااْلجتماعيةا

 ج.م.ع _ 24شقه  23_ عماره  النصر عماراتالمقطم  _  :   العنوان
 (02/)28436895 :   تليفون 

    : 1310105(/0100) 

  Adelaf95@yahoo.com : البريد االلكتروني
      Adelaf95@gmail.com 

 
 

 المؤهالت الدراسية :
 القاهرة _ التقدير العام جيد جدا  هندسة  - 1990 :  بكالوريوس الهندسة المدنية

  القاهرةجامعة كلية الهندسة _  – 2003 :  اإلنشائيةماجستير الهندسة 
  القاهرةجامعة  كلية الهندسة _ – 2012:   دكتوراه الفلسفة في الهندسة االنشائية

 
 

 الخبـــرات الســابقــة :
 والمباني السكنية بناء المساجد والمستشفيات والمدارسواالشراف علي تنفيذ تصميم خبرة فى مجال 

 الجمالونات االشراف علي تنفيذوخبره في الي خبره في ترميم المباني االثرية والتاريخية  باالضافة
 .نع والصاالت الكبري المعدنية للمصا والمنشآت المعدنية
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 : خبرات الحاسب االلي
  برنامجAutocad 

  برنامجRobot Millennium (Integrated software for structural 

engineers)  

 برنامج Sap 2000 

  برنامجANSYS ( Finite element)  

  برامجMs office Including (Word-Excel-power point) 
 Internet Application 

 

 
 : التدريبيــــــةلدورات ا

 دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -1

 " التخطيط االستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي"
 دورة المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي -2

 راتيجيات التدريس والتعليم الفعال لمؤسسات التعليم العاليدورة است -3

 التدريس لألعداد الكبيرةدورة  -4

 التحليل االحصائي للبياناتدورة  -5
 
 

 ـاريـــخ الوظيفـــى :التــ
  مهندس ببيت الزكاة الكويتي بالقاهرة  :  1993 – 1199
شراف علي التنفيذ :     المركز   .مهندس تصميم وا 

 بيت الزكاة الكويتي التصميم واإلشراف على التنفيذ لكافة مشروعات  :            الوظيفة
 ........ -مستشفيات  –مدارس  –)  مساجد                         

 
 مهندس مدير مكتب لجنة مسلمي أسيا بجمهوريات أسيا الوسطي  : 6199 – 3199
 كازاخستانمدير مكتب  :           المــركز 
 .مدارس ( –تصميم واإلشراف علي تنفيذ المشاريع الخيرية ) مساجد  :   الوظيفــة 
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 ةمهندس بالمكتب الكويتي للمشروعات الخيري : 2006حتي  – 6199
 تصميم واإلشراف علي التنفيذقسم البمدير مهنـــدس  :         المركـــز
المشــاريع الخيريـــة ) مســـاجد _ مـــدارس _ تصـــميم وتنفيـــذ مســـــئول عـــن  :    ـةالوظيفـ

مشروع خالل  250حيث تم تنفيذ اكثر من  معاهد أزهرية  _ مستشفيات (
 .هذه الفترة 

 
 بالمهندسين كتب اساس لإلستشارات الهندسيةمهندس إستشاري بم : 2008حتي  – 6200

 تصميم واإلشراف علي التنفيذ إستشاري  مهنـــدس  :          المركـــز
شـركة فيرسـت للتنميـة الصــناعية  مصـانعاالشـراف علـي تنفيـذ إستشـاري  :                الوظيفـــة

 –فيرسـت الطباعيـة  –) فيرست للـورق مصانع 3وعددها بمدينة العبور 
ويشـــتمل  .للواحـــد الـــت متـــر مر ـــع 27علـــي مســـط   رســـت للكرتـــون(في

و جمالونـات معدنيـة  Fair-faceالمشروع علي مباني خرسـانه مسـلحة 
وخزانات مياه عالية وخزانات حريق أرضية وشبكة حريق وشبكات مراقبـة 

البنيـــة التحتيــة مـــن  أعمــالالمبـــاتي االداريــة والمخـــازن و الــي  باإلضــافة
ــاه وصــرف صــ ــق وأعمــال حي وصــرف صــناعي شــبكات مي وشــبكة الحري
االسـوار ورـرف االمـن  لألرضـيات باالضـافة الـيطرق وبالطات خرسانية 

 .والمراقبة
 

 مصر الجديدة –مهندس مدير مشروعات بمركز التصميم والتنمية العمرانية      :  2013 – 2008
 ذ لمشروعات المكتبتصميم واإلشراف علي التنفي إستشاري  مهنـــدس  :          المركـــز

واالشـراف علــي تنفيـذ العديـد مـن المشـروعات بســلطنة تصـميم إستشـاري  :                الوظيفـــة
مراجعة فندق ومنتجع بصاللة  –فيال خالد وعفرة  –عمان ) قصر مسقط 

. تصميم واالشراف علـي تنفيـذ العديـد مـن المشـروعات بالقـاهرة ) (......
عمـــارات اداري تجـــاري ســـكني  4 –خـــامس فـــيال عمـــر نـــاجي بـــالتجمع ال

 بمدينة العبور ............(
 
 

 اكاديمية الشروق  –المعهد العالي للهندسة  –مدرس بقسم مدني   :حتي االن – 2012

                                        

 



 4 

 :والدورات التدريبيةالمؤتمرات العلمية 
 2006ابريل  27-24القاهرة )  –المباني االثرية لترميم االشتراك في المؤتمر الدولي االول  -6

 )The First International Conference on Restoration of  Heritage 

Masonry Structures, Cairo, Egypt. (April 24-27,2006)    وعرض  وضةر
 Expert system for restoration of infra-structure ofبحث بالمؤتمض بعنوان " 

historical buildings” 

 

ــة   -7 ــدول النامي ــاء بال ــاني للبن ــدولي الث ــي المــؤتمر ال ــاهرة )  –االشــتراك ف أرســطس  5-3الق
2010  )   

Second International Conference on Construction In Developing 

Countries (ICCIDC–II) “Advancing and Integrating Construction 

Education, Research & Practice”August 3-5, 2010, Cairo, Egypt 

 وعض  وضة  بحث بالمؤتمض بعنوان
“ Behavior, Repair & Strengthening Of Historic Stone Masonry Towers” 

 

  (  2010ديسمبر  26-22القاهرة )  –مؤتمر االسكان العر ي االول االشتراك في   -8

 خاصة البيئة الصحراوية"في المنطقة العربية و " استدامة البناء           

 

الريـاض ـــ المملكـة  ندوة ومعرض مختبرات الجودة في المشـروعات اإلنشـائية االشتراك في   -9
 (April 2013 23-22) الموافق هـ(13/6/1434-12) العر ية السعودية

       “Symposium and Exhibition 
Quality Control Laboratories in Structural Project” 

 ورقة بحث بعنوان  وعرض"
  مةةا الدراسةةااالمنشةة ا السرسةةابية بعةةد بعةة  دراسةةة لالةةة اصةةعي وتةةد ي  " 

 " المطلوبة
 

 
 :الخاصة المشروعات 

 –واالشــراف علــي تنفيــذ مــدارس جــوهرة الخليــل الخاصــة الرســومات التنفيذيــة عمــل تصــميم و  -1
 .الجيزة  –بشتيل 

 –بشـتيل  –الرسومات التنفيذية واالشـراف علـي تنفيـذ مـدارس االسـتاذ الخاصـة عمل تصميم و  -2
 .مدرسة 2 الجيزة

 –بشتيل  –الخاصة  واالشراف علي تنفيذ مدارس هابي الندالرسومات التنفيذية عمل تصميم و  -3
 .الجيزة 
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 –الليكترونيـات شـركة سـتارز لالرسومات التنفيذية واالشراف علي تنفيذ مصـنع عمل تصميم و  -4
 .الجيزة  –المنطقة الصناعية بأبورواش 

 .الجيزة  – عزت جوهر العميد فيال السيدنفيذ الرسومات التنفيذية واالشراف علي تعمل  -5

طريـق إسـكندرية  –اإلشراف علي تنفيـذ فـيال سـعادة السـفير محمـد الصـالل _ الريـت االور ـي  -6
 .الصحراوي 

ملــك اتحــاد مــالك  شــارع مصــدق بالــدقي –تصـميم واالشــراف علــي تنفيــذ عمــارة لؤلــؤة مصــدق  -7
 متكررة ( .لؤلؤة مصدق ) بدروم وارضي وميزانين وعشرة ادوار 

ملك اتحاد مـالك ميدان مسجد الصحابة ,  –برج الصحابة تصميم واالشراف علي تنفيذ عمارة  -8
 ) بدروم وارضي وميزانين وعشرة ادوار متكررة ( .برج الصحابة عمارة 

مهندس ممثل إستشاري اإلشراف علـي تنفيـذ مصـنع شـركة فيرسـت للتنميـة الصـناعية بمدينـة  -9
 الستشاري الهندسي ) أساس ( أ.د . شريت أبو المجد.العبور من خالل المكتب ا

 اعمال التصميم للعديد من المساجد والمباني الخاصة بالجيزة وبعض المحافظات.  -10

ســركة االســراء لمســتلزمات تصــميم وعمــل الرســومات التنفيذيــة واالشــراف علــي تنفيــذ مصــنع  -11
 بمدينة العبور .المنطقة الصناعية  –الطباعة 

 –الخاصـة  العقيد عـزت جـوهرومات التنفيذية واالشراف علي تنفيذ مدارس تصميم وعمل الرس -12
 .الجيزة  مدرسة –بشتيل 

 –الرســومات التنفيذيــة واالشــراف علــي تنفيــذ مــدارس رواد المســتقبل الخاصــة عمــل تصــميم و  -13
 .القاهرة –مايو  15مدينة 

 6مدينـة  –اصـة الرسـومات التنفيذيـة واالشـراف علـي تنفيـذ مـدارس الخليـل الخعمـل تصميم و  -14
 .الجيزة  –أكتو ر 

الرسـومات التنفيذيـة واالشـراف علـي تنفيـذ مـدارس العبـاقرة )جينـيس الرياضـية( عمل تصميم و  -15
 .الجيزة  –كرداسة  -كفر حكيم  –الخاصة 

 6مدينة  –الرسومات التنفيذية واالشراف علي تنفيذ مدارس هابي الند الخاصة عمل تصميم و  -16
 .الجيزة  –أكتو ر 

 الخاصــة مــدارس المجتمــع االخضــرالرســومات التنفيذيــة واالشــراف علــي تنفيــذ عمــل و  تصــميم -17
 .الجيزة  –مدينة كرداسة  – للغات

 .أكتو ر  6مدينة  –اإلشراف علي تنفيذ فيال عواطت اليتامي _ ررب سوميد  -18

 –الحـي الخـامس  –فيال تاون هاوس ملك السيد / محمود ندا  2تصميم واالشراف علي تنفيذ  -19
 ة العبور.مدين
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مدينـة العاشـر مـن رمضـان المنطقـة  –تصميم واالشراف علي تنفيذ مخازن شركة دلتا للتجارة  -20
 الصناعية.

 الجيزة –مدينة الشيخ زايد  –تصميم واالشراف علي تنفيذ مدارس دايمون امريكان  -21

 الجيزة -كفر حكيم  –تصميم واالشراف علي تنفيذ مدرسة العقل المبدع  -22

 القاهرة -القطامية  –المدرسة البريطانية–ي تنفيذ حمام السباحة المغطي تصميم واالشراف عل -23

 
 

 د.م / عادل عبد احملسن                                                                    
 اكادميية الشروق –مدرس ابملعهد العايل للهندسة                                            


