
 عثمان السيد عبدالعال شعالنأ.د / :   السيره الذاتية
 
 

 10من  1صفحة                                                                                    

 

 

 
 :عثمان السيد عبدالعال حسن شعالن االســـــــم 
 :20/8/1962 تـاريـخ الميـالد 
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 البيانات
 الشخصية

 

 
 نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

ة ـالوظيف
  ةـالحالي

 

 
  30/5/1994 بتاريخجامعة الزقازيق  – الهندسةكلية  -الفلسفةدكتوراه 

  30/5/1990 بتاريخ جامعة الزقازيق – الهندسةكلية  -ماجستير 

 بتقدير ممتاز  1985 مايوجامعة الزقازيق  –الهندسة  كلية -بكالوريوس
 .مع مرتبة الشرف

 الدرجات
 العلمية
 (1)مرفقات
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 25/2/2019من  رئيس لجنة المنشآت الجامعية 

  12/2/2019االشراف على اإلدارة الهندسية 

  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من
26/1/2019 

 جامعة الزقازيق من – كلية الهندسة -رئيس قسم الهندسة االنشائية 
 25/1/2019حتى  3/12/2016

 جامعة الزقازيق من – كلية الهندسة -رئيس قسم الهندسة االنشائية 
 2/12/2016حتى  3/12/2013

 25/2/2006بحوث واالستشارات الفنية مدير مركز ال 
  ق جامعة الزقازي – كلية الهندسة - الهندسة االنشائيةبقسم أستاذ مساعد

 24/4/2001 بتاريخ

  بتاريخجامعة الزقازيق  – كلية الهندسة - الهندسة االنشائيةمدرس بقسم 
30/6/1994 

  الزقازيق جامعة  –كلية الهندسة -التصميم االنشائيمدرس مساعد بقسم
 11/9/1990 بتاريخ

  بتاريخجامعة الزقازيق  – كلية الهندسة -التصميم االنشائيمعيد بقسم 
1/10/1985 

التدرج 
 الوظيفي

 (2)مرفقات
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  عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين للهندسة
 الثانية عشر )الحالية(( للدورة 50االنشائية والتشييد لجنة )

 ة هندسعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين لل
 ( للدورة الحادية عشر50االنشائية والتشييد لجنة )

 سة لهندمحكم اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين ل
 ( للدورة العاشرة50لتشييد لجنة )االنشائية وا

 استاذ لدرجة ترقية لل اتملف 5أكثر من  فحص 

  ملفات للترقية لدرجة استاذ مساعد 10فحص أكثر من 
  2012عضو لجنة فحص االنتاج العلمي لجوائز جامعة طنطا لعام/ 

2013 

 عضو لجنة فحص المشروعات البحثية بجامعة أسيوط 

 .محكم للعديد من المجالت والمؤتمرات العلمية 

فحص وتقييم 
 اإلنتاج
 العلمي

 
 (3)مرفقات
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 هندسة القاهرة

                           رساله   9رسائل الماجستير 

                             رساله    2رسائل الدكتوراه 

 هندسة عين شمس
                           رساله   3رسائل الماجستير 

 هندسة المنيا
    رساله   4                       رسائل الماجستير 

                             رساله    1رسائل الدكتوراه 

 هندسة طنطا
                           رساله   2رسائل الماجستير 

 هندسة المنوفية
                           رساله   1رسائل الماجستير 

 هندسة الزقازيق
            رساله   14               رسائل الماجستير 

                             رساله    5رسائل الدكتوراه 

                                                 __________ 
 رسالة 41اإلجمالي                                          

 

  الدكتوراه االشتراك في العديد من لجان االمتحان الشامل لطلبة 

مناقشة 
الرسائل 
 العلمية

 
 (4)مرفقات
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 رسائل تم منحها

 

            رسالة 14رسائل الماجستير 

               رسائل 9رسائل الدكتوراه 

 رسائل لم تمنح بعد
         رسائل 5    رسائل الماجستير 

               رسائل 3رسائل الدكتوراه 

 االشراف علي 

 رسائل 

 الماجستير 

 هوالدكتورا
 (5)مرفقات

 

 

 

 
 بحث 40 عدد األبحاث المنشورة في مجالت ومؤتمرات دولية ومحلية 

 
األبحاث 
 العلمية
 (6)مرفقات
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  المشاركة ببحث بالمؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة االنشائية

 .كلية الهندسة جامعة عين شمس – 2018ديسمبر  –والجيوتقنية 

  بحث بالمؤتمر الدولي الختبارات وتحديد االضرار  2المشاركة بعدد
 .مركز بحوث االسكان والمرافق – 2015ديسمبر  -بالكباري 

  مارس  –المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي للمنشآت ومواد البناء
 .الصين – 2014

  بحث بالمؤتمر الدولي للجمعية االمريكية للهندسة  2المشاركة بعدد
 .مركز بحوث االسكان والمرافق – 2010يونيو  -ية المدن

 المشاركة ببحث في ندوة ادارة الكوارث وسالمة المباني بالدول العربية – 
 الرياض. –وزارة الشئون البلدية والقروية  – 2008يناير 

  المشاركة ببحث في مؤتمر اسكندرية الدولي السادس للهندسة االنشائية
 .كلية الهندسة جامعة االسكندرية – 2007ابريل  –والجيوتقنيه 

  نوفمبر  –المشاركة ببحث في المؤتمر العربي العاشر للهندسة االنشائية
 .الكويت – 2006

  بحث بالمؤتمر الدولي السابع لألبراج شاهقة االرتفاع 2المشاركة بعدد 
 دبي. -2005ديسمبر  -مباني العاليةوالمتعددة االغراض وال

  بحث بالمؤتمر الدولي الحادي عشر للهندسة االنشائية  2المشاركة بعدد
 .كلية الهندسة جامعة عين شمس – 2005مايو  –والجيوتقنية 

  نوفمبر  –المشاركة ببحث في المؤتمر العربي التاسع للهندسة االنشائية
 .االمارات العربية المتحدة – 2003

 ة لهندسة االنشائية والجيوتقنيالمشاركة ببحث بالمؤتمر الدولي العاشر ل– 
 .كلية الهندسة جامعة عين شمس – 2003ابريل 

 المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي الرابع للهندسة المدنية والمعمارية – 
 ة.القاهر  -الكلية الفنية العسكرية – 2002ابريل 

  اكتوبر  –المشاركة ببحث في المؤتمر العربي الثامن للهندسة االنشائية
 .كلية الهندسة جامعة القاهرة – 2000

  سبتمبر  –المشاركة ببحث في مؤتمر االزهر الهندسي الدولي السادس
 .كلية الهندسة جامعة االزهر – 2000

  ابريل  –المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي الثاني للهندسة المدنية
 .كلية الهندسة جامعة حلوان – 2000

  ديسمبر  –المشاركة ببحث في مؤتمر االزهر الهندسي الدولي الخامس
 .كلية الهندسة جامعة االزهر – 1997

  قاعة  – 1994ابريل  –المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي لألنفاق
 .القاهرة –المؤتمرات 

المؤتمرات 
 ةالعلمي

 
 (6)مرفقات
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  1989ديسمبر  –المشاركة ببحث في مؤتمر االزهر الهندسي االول – 
 .الزهركلية الهندسة جامعة ا

 عضو اللجنة التنظيمية لندوة هندسة الزالزل بالكلية. 

 عضو اللجنة التنظيمية لندوة الترميم االنشائي لآلثار بالكلية. 

 
  عضو لجنة االشراف ومتابعة المشروعات القومية إلنشاء جامعات

والتجهيزات  عمال البناءأ ومؤسسات تعليمية وبحثية والمتضمن متابعة 
وزير التعليم العالي  روالتشطيبات وذلك بقرار من األستاذ الدكتو 

 .2/4/2018بتاريخ  1142والبحث العلمي رقم 

  عضو لجنة معاينة مبني الجمعية الجغرافية المصرية بقرار من
 5663علمي رقم االستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث ال

 .14/11/2016بتاريخ 

  مناء مدينة العاشر من رمضان ممثال للجامعة أعضو مجلس. 

 77لشرقية بالقرار رقم المستشار الهندسي لألستاذ الدكتور محافظ ا 
 .2003لسنة 

  عضو لجنة تقييم المنشآت بمحافظة القاهرة بقرار السيد االستاذ
 .2013لسنة  13633الدكتور محافظ القاهرة رقم 

  2007مدير مركز االستشارات والبحوث الفنية. 
  بمدينة نشاء جامعة الزقازيق إعداد دراسة مشروع إ االشتراك في

 العاشر من رمضان.

  مشروع انشاء مالعب االسكواش وصاالت رياضية بكلية التربية
 .الرياضية جامعة الزقازيق ومتابعة سير االعمال بالمشروع

 تعلية كلية اآلداب. 

  كلية الطب عداد تقرير لبعض منشات إ معاينة الحالة االنشائية و
 .البيطري جامعة الزقازيق

  عداد تقرير لبعض منشات كلية الزراعة إ معاينة الحالة االنشائية و
 .جامعة الزقازيق

  تعداد تقرير لتدعيم عمود بمبني الباطنة بمستشفياإ معاينة و 
 .الجامعة

المساهمات 
العملية 
   للجامعة

وزارة التعليم و 
 العالي

 
 (7)مرفقات
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  ة عداد تقرير لمبني كلية التربية النوعية جامعإ معاينة بعض الشروخ و
 .الزقازيق

 استاد  تعداد تقرير عن بعض الشروخ والرطوبة لمدرجاإ و  معاينة
 .جامعة الزقازيق

 دراسة تعلية مدرجات كلية التربية. 

  عمل التصميمات والرسومات والمقايسة ومستندات الطرح لمبني
 .الساعات المعتمدة واالشراف عليه بكلية الهندسة

  الم الس يعداد تقارير عن تدعيم بعض االعمدة بمستشفيإ معاينات و
 .بجامعة الزقازيق

  استالم ومراجعة الرسومات من استشاري معهد االورام جامعة
 .الزقازيق

  بمشروع مبارك وحدة سكنية  308تقييم مشروع إنشاء عن  فنيتقرير
محافظ  ربناء على طلب االستاذ الدكتو  قطاع خاص لإلسكان
 .الشرقية

 ي طلب تطوير ميدان الجامعة والكورنيش وميدان الصاغة بناء عل
 .محافظ الشرقية راالستاذ الدكتو 

 

 
 مرحلة البكالريوس –أ 

  االشتراك في مشروع تطوير طرق تدريس مقررات الهندسة االنشائية
صندوق مشروع تطوير التعليم العالي  -ووضعها في صورة الكترونية

(HEEPF). 

 مدني كليةدريس مقررات تحليل وميكانيكا االنشاءات للفرقة االولي ت 
 .الهندسة جامعة الزقازيق

 تدريس مقررات تحليل وميكانيكا االنشاءات للفرقة الثانية مدني. 

 تدريس مقررات تحليل وميكانيكا االنشاءات للفرقة الثالثة مدني. 

 المنشآت للفرقة الثالثة مدني تدريس مقررات ديناميكا. 

 تدريس مقررات هندسة الزالزل للفرقة الرابعة مدني. 

  ساالشتراك في مشروع االنشاءات لطالب البكالوريو. 

 
 دريسالت
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  المراقبة على االمتحانات لعدة سنوات لرئيس كنترو. 

  اإلشراف على تطوير وعمل توصيف للمقررات العلمية لمادة تحليل
 .وميكانيكا االنشاءات

  وأعمال االمتحانات بقسم الهندسة اإلشراف على وضع خطة التدريس
 .االنشائية

 تحليل االنشاءات قررالمشاركة في إعداد وتنظيم الكتب لم. 

  المشاركة كممتحن خارجي لمشروع التخرج للجامعات المختلفة مثل
 .جامعة بنها وجامعة طنطا وجامعة المنيا

 طالب الدراسات العليا –ب 
  لطلبة الماجستير والدكتوراه طريقة العناصر المحددة تدريس مقررات. 

  تدريس مقررات التحليل الديناميكي لطلبة الماجستير والدكتوراه. 

 
 

 ي مشروعات الجودة وتطوير التعليماالشتراك ف 
 االشراف على المعايير التي يقوم بها القسم 
  الهندسةالمشاركة في وضع الالئحة الجديدة الخاصة بطالب كلية 
  المشاركة في تطوير المناهج العلمية والالئحة الجديدة الخاصة بطالب

 جامعة الزقازيق – الهندسةالدراسات العليا بكلية 
 المشاركة في اعداد وتطوير الئحة مركز البحوث واالستشارات الفنية 
  حضور الدورات التدريبية لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 :زيقوالقيادات بجامعة الزقا

o اخالقيات وآداب المهنة 

o اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

o  واالجتماعاتادارة الوقت 

o حديثة في التدريسالتجاهات اال 

الدورات 
التدريبية 

ومشروعات 
 التطوير

 
 

 

 

 

 

 



 عثمان السيد عبدالعال شعالنأ.د / :   السيره الذاتية
 
 

 10من  10صفحة                                                                                    

 

 
  صاحب مكتب هندسي )االستشاريون لألبحاث والتصميمات( منذ

 القاهرة –صالح سالم  –عمارات العبور  4 – 1996عام 

  مهندس استشاري في مجال الهندسة االنشائية والهندسة الجيوتقنية
 وتصميم المنشات الخرسانية

  االشتراك في تصميم محطات مترو االنفاق الخط الثاني 

  معاينة العديد من المنشآت السكنية والتعليمية والصناعية واعداد
تقارير فنية ألعمال االصالح والتدعيم بمدن كثيره مثل مدينة 

ادات ومدينة المستقبل باإلسماعلية وبالفيوم وبني سويف واسوان الس
 واالسكندرية والعبور والشروق والسادس من اكتوبر 

 وزارة الصحة  -تالتصميم واالشراف على العديد من المستشفيا
 والسكان

  التصميم واالشراف على العديد من المنشآت الصناعية والمجازر
 بمدينة بدر والقليوبية وبلبيس

  التصميم واالشراف على العديد من المنشآت التعليمية بالشرقية
 وأسوان ودمنهور وجامعة االسماعيلية

  استشاري للعديد من شركات المقاوالت واالستثمار العقاري 

 التصميم واالشراف على العديد من المنشآت التجارية بأسوان والتجمع 
 الخامس

 سكنية الخاصة التصميم واالشراف على العديد من المنشآت ال
 واالسكان االجتماعي واالسكان المتوسط

  استشاري هيئة االوقاف المصرية لمشروعاتها بالجمهورية في مجال
 2000الي  1997ابحاث التربة واالساسات من 

الخبرات 
 ةالعملي

  

  مناء مدينة العاشر من رمضان ممثال لجامعة أعضو مجلس
 الزقازيق

  المركبةللمنشأت عضو الجمعية المصرية. 
  لألنفاقعضو الجمعية المصرية. 
  جمعية القمم الثقافيةعضو. 
 عضو مجلس ادارة المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفر صقر 

 عضو لجنة شئون البيئة بالكلية عدة دورات 

 عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية دورتين 

 عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية دوره واحده 

الجمعيات 
لهيئات وا

المهنية 
 واللجان

 


