السيرة الذاتية للدكتور  /جمال السيد عبدالعزيز عبدربه
األستاذ بكلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها

الســـــــــــــيرة الذاتيــــــــــــــــــــــة
الخاصة بالدكتور  /جمال السيد عبدالعزيز عبدربه
استاذ خواص و مقاومة المواد بقسم الهندسة المدنية
كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها  -مصر
================================

االســــــــــــم :أ.د /.جمال السيد عبدالعزيز عبدربه
تاريخ الميالد5691/0/03 :م.
محل الميالد :شبلنجة -بنها -قليوبية
الحالة العائلية :متزوج و أب ألربع بنات
اللغات :العربية (اللغة االم)
االنجليزية :امتياز فى الكتابة والنطق واالتصال

تليفون11221281222 -111111211011 :
البريد الكترونىgamal.abdelaziz@feng.bu.edu.eg :
abdelazizge@yahoo.co.uk
abdelazizge@gmail.com
abdelazizge@hotmail.com
العنوان 111 :شارع شبرا -كلية الهندسة بشبرا -القاهرة -مصر

المؤهـــــــــــــالت العلميـــــــة
 -1بكالوريوس الهندسة ( -)1811كلية الهندسة بشبرا -جامعة الزقازيق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
(أول دفعة.)1811
 -2ماجستير فى الهندسة األنشائية ( – )1881كلية الهندسة -جامعة عين شمس.
 -1دكتوراه الفلسفة فى الهندسة المدنية ( -)1881جامعة أستون -برمنجهام – أنجلترا.

الوظائف
 -5مدير التخطيط األستراتيجي للجامعة (يناير  -7352األن) -جامعة بنها – مصر.
 -7مدير وحدة البحوث و المشروعات البحثية (مارس  -2112األن) -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها
 -0نائب مدبر وحدة الجودة (اكتوبر -2111األن) -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها

 -4أستاذ بقسم الهندسة المدنية (سبتمبر -2111يوليو  – )2111كلية الهندسة – جامعة نجران -السعودية
 -1استاذ بقسم الهندسة المدنية (يونيو -2111األن)  -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها
 -9استاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية ( مايو  -2112يونيو  - ) 2111كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها
 -2مدرس بقسم الهندسة المدنية ( أكتوبر  -1888مايو  - )2112كلية الهندسة بشبرا -جامعة الزقازيق
 -8باحث بقسم الهندسة المدنية ( -)1881جامعة أستون -انجلترا
 -6مساعد باحث بقسم الهندسة المدنية ( - )1881-1881كلية الهندسة بشبرا -جامعة الزقازيق
 -53مساعد باحث ( – )1818أكاديمية البحث العلمي

المنح و الجوائز
-1
-2
-1
-1

منحة جامعة أستون ( -)1887-1881أنجلترا
منحة قسم الصيانة و البيئة ( -)1887-1881انجلترا
منحة الطالب األجانب لألبحاث –  -)1887 -1881( -ORSبريطانيا
جائزة أفضل طالب دكتوراه ( - )1882جامعة أستون -أنجلترا

العضوية
 -1عضو الفريق المركزي للتخطيط األستراتيجي لجامعة بنها ( -2112األن).
 -2عضو المجلس العلمي لجامعة نجران (.)2111-2111
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 -1عضو لجنة ترقية األساتذة المشاركين و األساتذة بجامعة نجران (.)2111-2111
 -1عضو لجنة التعيينات بجامعة نجران (.)2111-2111
 -2عضو لحنة الدراسات العليا بكلية الهندسة بشبرا (-2111األن).
 -0عضو مجلس كلية الهندسة بشبرا – حامعة بنها (.)2112-2111
 -7عضو لجنة األجهزة و المعامل – كلية الهندسة – جامعة نجران (.)2111-2111
 -1عضو نقابة المهندسين و جمعية المهندسين المدنيين ( -1811األن).
 -8عضو نقابة المهندسين المدنيين األنجيليزية -بريطانيا ( -1882األن)
عضو مجلس تحرير مجلة علمية دولية  -2118( CRLاألن).
-11

الدورات التدريبية
 -1رايلم التدريبية العالمية عن تحاليل الترميم الدقيق -أكاديمية البحث العلمي -ابريل 2111
 -2أساليب البحث العلمي -جامعة الزقازيق – ديسمبر 2111
 -1أخالقيات و أ داب المهنة  -جامعة الزقازيق – ديسمبر 2111
 -1تطبيقات الميكرسكوب األلكتروني -جامعة أسيوط -أبريل 2112
 -2تكنولوجيا المعلومات - Concepts of IT -جامعة بنها – مايو 2117
 -0تكنولوجيا المعلومات - Spreadsheets -جامعة بنها – مايو 2117
 -7تقييم التدريس -جامعة بنها -مايو 2117
 -1أستخدام التكنولوجيا في التدريس -جامعة بنها -يوليو 2117
 -8الجوانب المالية و القانونية -جامعة بنها -يوليو 2117
 -11التخطيط األستراتيجي -جامعة بنها -مايو .2111
 -11توصيف المواد -هيئة الطاقة الذرية -فبراير 2111
 -12نواتج التعلم و خريطة المنهج لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة القومية لضمان الجودة و التأهيل
لألعتماد -أكتوبر .2111
 -11التقييم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة القومية لضمان الجودة و التأهيل لألعتماد -أكتوبر
.2111
 -11المراجعيين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة القومية لضمان الجودة و التأهيل لألعتماد-
نوفمبر .2111
 -12التخطيط األستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة القومية لضمان الجودة و التأهيل لألعتماد-
ديسمبر .2111
 -10الدورة المكثفة للمراجعيين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي -الهيئة القومية لضمان الجودة و
التأهيل لألعتماد -فبراير .2111
 -17دورة التعليم و التعلم – جامعة نجران السعودية – يناير .2111

ورش العمل
-1
-2
-1
-1
-2
-0
-7

جودة التعليم -الزقازيق -فبراير 2110
تكنولوجيا المعلومات و األتصاالت -جامعة بنها -مارس 2117
مشروعات تطوير التعليم العالي -جامعة بنها -مايو 2117
التخطيط األستراتيجي -جامعة بنها -يونيو2117
مشروع تطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات ) (ICTPبجامعة بنها -ديسمبر 2117
ضمان و أعتماد الجودة -جامعة بنها -ديسمبر 2117
ورشة عمل ال -TEMPUS -جامعة بنها -مارس 2111
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 -1التأهيل لضمان و أعتماد الجودة -جامعة بنها -مارس 2111
 -8ورشةةة عمةةل دوليةةة عةةن المةةواد المتقدمةةة و المعةةدات األلكترونيةةة و الطاقةةة المتجةةددة -جامعةةة نجةةران-
السعودية -مايو .2112
 -11ورشة عمل عن تمويل المشروعات البحثية لشباب الباحثين -كلية الهندسةة بشةبرا جامعةة بنهةا – ينةاير
.2110

أنشطة الجودة و التطوير و األعتماد
-1
-2
-1
-1
-2
-0
-7
-1
-8
-11
-11

مدير التخطيط األستراتيجي لجامعة بنها ( -2117األن).
عضو الغريق المركزي ألعداد الخطة األستراتيجية لجامعة بنها (.)2122 -2110
نائب مدير وحدة الجودة للدراسات العليا و البحوث -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها ( -2111األن).
مراجع خارجي بهيئة ضمان الجودة و األعتماد بمصر( -2111األن).
رئيس لجنة متابعة معيار الدراسات العليا -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها (.)2111-2111
عضو لجنة تيسير زيارة فريق المراجعة بهيئة ضمان الجودة و األعتماد المصرية لكلية الهندسة
بشبرا (.)2111
منسق معيار التعليم و التعلم  -NCAAAوحدة الجودة و األعتماد -كلية الهندسة -جامعة نجران
(.)2111-2111
منسق معيار التحسين المستمر  -ABETوحدة الجودة و األعتماد -كلية الهندسة -جامعة نجران
(.)2111-2111
منسق معيار التخطيط األستراتيجي -وحدة الجودة بكلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها (.)2111-2118
ممثل كلية الهندسة بشبرا في وضع الخطة األستراتيجية لجامعة بنها (.)2111-2118
عضومشروع التحسين المستمر والتاهيل لالعتماد  CIQAPبكلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها.

أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئية
(مةةارس

 .1مةدير لوحةدة البحةةوث و المشةروعات البحثيةة بكليةةة الهندسةة بشةبرا -جامعةةة بنهةا
 -2112األن).
 .2المدير التنفيذي لمعمل الخرسانة و ضبط الجودة بالكلية (.)2111 -2111
 .1منسق الكلية لألنشطة البيئية بالجامعة خالل الفترة مابين  2117حتي .2111
 .1المشاركة في قوافةل رصةد التلوتةات البيئيةة التةي نظمتهةا الجامغةة خةالل الفتةرة مةا بةين 2117
حتي .2111
 .2المشةةةاركة فةةةي األسةةةبوع ا قليمةةةي االول والثةةةانى والثالةةةث والرابةةةع لحمايةةةة البيئةةةة بالجامعةةةة
(. )2111-2117
 .0رئيس لجنة المباني األيلة للسقوط بمراكز و مجالس مدن القليوبية (.)2111 -2118
 .7المشةةاركة فةةى أعةةداد و تحةةديث دليةةل أختبةةارات الخرسةةانة الملحةةق بةةالكود المصةةري (-2111
األن).
 .1المشاركة في ندوات الجامعة التثقيقية للحد من التلوث البيئي (.)2111-2111
 .8مراجع دولي للعديد من المجالت الدولية و المحلية التي تنشر أبحاث في مجال تنمية البيئة.
 .11المشاركة في تطوير ماكينة ألنتاج الماء الممغنط لتحسين أداء الخرسانة -كلية الهندسة بشبرا
( )2111و تطوير ماكينة لتقييم خواص الخرسانة -جامعة أستون -أنجلترا (.)1887

1

السيرة الذاتية للدكتور  /جمال السيد عبدالعزيز عبدربه
األستاذ بكلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها

المشروعات و األعمال األنشائية
.1
.2

.1
.1
.2
.0

أستشاري لعدة مشاريع و معاينات و ضبط جودة -مركز األستشارات و الدراسات الهندسية –
كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها.
رئيس لجنة فحص مباني كلية الهندسة (روض الفرج و الخلفاوي) و كلية العلوم و كلية التربية
النوعية بجامعة بنها.
األشراف و أدارة معمل الخرسةانة و ضةبط الجةودة و المشةاركة فةي تأسةيس معمةل الكيميةاء
الملحق بمعمل الخرسانة و ضبط الجودة – كلية الهندسة بشبرا-جامعة بنها (.)2111-2111
مهندس بوحدة خدمات أستون للمواد -جامعة أستون (.)1881-1882
مهندس تصميم أنشائي و مشرف علي العديد من المشاريع الهندسية السكنية و الخدمية.
أستشاري ضبط جودة للعديد من المشروعات الهندسية.

أنشطة تدريسية وأدارية
 -1رئيس كنترول الدراسات العليا -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها (.)2117-2110
 -2رئيس كنترول قسم هندسة المساحة -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها (.)2112-2111
 -1رئيس كنترول بكالوريوس الهندسة المدنية  -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها (.)2111-2111
 -1أمين مجلس قسم الهندسة المدنية  -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها (.)2111-2111
 -2المشاركة في وضع الئحة البكالوريوس لقسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها.
 -0مرشد أكاديمي لمرحلة البكالوريوس لقسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها.
 -7المشاركة في أعمال تةدريس عةدة منةاهج و تطويرهةا و تحةديثها بقسةم الهندسةة المدنيةة و بقسةم
الطاقة و بقسم الهندسة الصناعية – كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها.
 -1تدريس عدة مناهج و تطويرها بقسم الهندسة المدنية و بقسةم العمةارة – كليةة الهندسةة  -جامعةة
نجران.
 -8المشاركة الفعالة في تدريب الطالب عمليا و ميدانيا – كلية الهندسةة بشةبرا جامعةة بنهةا و كليةة
الهندسة جامعة نجران .
المشاركة في األشراف و مناقشة مشاريع التخرج و تدريس مةادة تخصةص المشةروع-
-11
كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها و كلية الهندسة بجامعة نجران بالسعودية.

األشراف العلمي و النشاط البحثي
 -1األشراف علي خمسة عشر طالب دراسات عليا .تم منح تالتة منهم درجة الدكتوراه و سبعة منهم درجة
الماجستير.
 -2مرشد أكاديمي للعديد من طالب الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها.
 -1عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية  -كلية الهندسة بشبرا -جامعة بنها.
 -1محكم في عدة لجان حكم و مناقشة و عضو في لجان األمتحانات التأهيلية لطلبة الدراسات العليا بداخل
الكلية و خارجها.
 -2تدريس و تطوير عدة مناهج تدرس في مرحلة الدراسات العليا (التكوين الدقيق للمواد الهندسية-
الخواص األنتقالية للخرسانة -حماية المنشأت الخرسانية المسلحة -تطبيقات خاصة).
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. جامعة بنها- كلية الهندسة بشبرا- المشاركة في إعداد الخطط البحثية بقسم الهندسة المدنية-0
 تنوع النشاط البحثي في مجال تكنولوجيا الخرسانة و ديمومتها و مجال صدأ حديد التسليح وحماية و-7
ترميم المنشأت الخرسانية و مجال تدوير المخلفات الصناعية كبدائل لألسمنت و مجال الخرسانات فائقة
.األداء

المهام العلمية
-تورنتو- جامعة ريرسون-2111-1-10  بتاريخ117 أشراف علمي مشترك طبقا للقرار الوزاري رقم
.2111  أبريل-كندا

األنشطة العلمية الدولية

1- Member of The Organizing Committee of the 1st International Conference in Materials
Science and Engineering, Faculty of Engineering in Shoubra, Benha University, Feb. 2016.
2- International scientific committee member and chairperson 6th of the Asia Pacific Structural
Engineering and Construction Conference 2006, APSEC 2006, Malaysia, September 2006.
3- International scientific committee member, 7th Asia Pacific Structural Engineering and
Construction Conference, APSEC 2009 & 2nd European Asian Civil Engineering Forum
EACEF, Indonesia, August 2009
4- International scientific committee member of the 1th Asia Pacific Structural Engineering
and Construction Conference, APSEC 2012 & 2nd European Asian Civil Engineering
Forum EACEF, Malaysia, Sept. 2012
5- International scientific committee member of 9th of the Asia Pacific Structural Engineering
and Construction Conference, APSEC 2015, Malaysia, October 2015.
6- Reviewer to many International Journals , such as ACI materials, Building and
Construction Materials, Magazine of Concrete Research , Concrete International, and
Concrete Research Letters.
7- Reviewer to many regional and international conferences in Arab and South East Asian
countries.
8- Reviewer for many Asian and African Universities for promotion their academic staff.
9- Reviewer, Egyptian Scientific Committee for Promotion of Associate Professors and
Professors.

الحضور والمشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية
1. III Regional Conference on Civil Engineering Technology and III International Symposium
on Environmental Hydrology, ASCE-EGS, Cairo, Egypt, April 1992.
2. 9th Arab Structural Engineering Conference, Emerging Technologies in Structural
Engineering, UAE, December 2003.
3. International RILEM Meeting on Science and Engineering of Building Materials, April
2004.
4. 6th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference APSEC, Kuala
Lumpor, Malaysia, September 2006.
5. 10th Arab Structural Engineering Conference, November 2006.
6. 7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference 2009, APSEC 2009 &
2nd European Asian Civil Engineering Forum EACEF, Malaysia, August 2009.
7- International Workshop on Advanced Materials for Sensors, Electronic Devices and
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Renewable Energy, Najran University, Saudi Arabia, 2012. The 1st
International
Conference in Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering in Shoubra,
Benha University, Feb. 2016.
8- The 1st International Conference in Materials Science and Engineering, Faculty of
Engineering in Shoubra, Benha University, Feb. 2016. The 1st
International
Conference in Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering in
Shoubra, Benha University, Feb. 2016.

النشر العلمي
1- Abdelalim, A. M. K., Ahmed, H. E. and Abdelaziz, G. E., "The effect of dual action of
chlorides and sulphates on the corrosion potential and concrete compressive strength, weight
and length changes", 5th International Colloquium, Concrete in Developing Countries, Cairo,
Egypt, 1993, pp. 1105-1117.
2- Okba, S. H., Ahmed, H. E and Abdelaziz, G. E., "The effect of chloride and sulphate ions on
the corrosion potential of reinforcement", 5th international Colloquium Concrete in Developing
Countries, Cairo, Egypt, 1993, pp. 1058-1069.
3- Abdelaziz, G.E., "Evaluation of fresh and Mechanical properties of self-compacting concrete",
III Regional Conference on Civil Engineering Technology and III International Symposium on
Environmental Hydrology, 8-10 April, 2002, ASCE-EGS, Cairo, Egypt.
4- Abdelaziz, G.E. and El-Sayad, H.E., "Effect of retempering on consistency, compressive
strength and durability related properties of OPC, silica fume and fly ash concrete in Egypt",
Civil Engineering Research Magazine, Civil Eng.Dept., Al-Azhar University, Cairo, Egypt,
Vol. 24, No 4, pp. 1460-1477, October 2002.
5- Abdelaziz, G.E." Permeation and microstructure characteristics of self-compacting concrete
incorporating silica fume", Engineering Research Journal, Faculty of Engineering , Mataria,
Helwan University, Cairo Egypt, Vol. 84, pp. 1-14, December 2002.
6- Abdelalim, A.M.K., Abdelaziz, G.E and Zahran, Z., "Fresh and mechanical properties of the
cementitious materials containing rice husk ash", Engineering Research Journal, Faculty of
Engineering , Mataria, Helwan University, Cairo Egypt, Vol. 84, pp. 15-28, December 2002.
7- Abdelaziz, G.E., Elmohr, M.K. and Ramadan, M.O., "Reliability and significance of Schmidt
hammer readings in assessing the strength and variability of concrete", Engineering Research
Journal, Faculty of Engineering , Mataria, Helwan University, Cairo Egypt, Vol. 85, pp. 15-26,
February, 2003.
8- Abdelalim, A.M.K., Abdelaziz, G.E., Fawzy, A. and Zahran, R., "Role of pozzolanic materials
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