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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الســـــــــــــيرة الذاتيــــــــــــــــــــــة

  أحمد إبراهيم محمدمحمد  / مهندسالخاصة بال
  الهندسه الكهربائيه بقسم  مساعدمدرس

   جامعة بنها-هندسه بشبرا بكلية ال
  ================================  

  م محمدأحمد إبراهيمحمد / م: ـــــــماالســـــ

  . م23/7/1982: تاريخ الميالد

  القليوبيه – شبرا الخيمه: محل الميالد

  )اللغة االم(العربية : اللغات

   واالتصالامتياز فى الكتابة والنطق:        االنجليزية

  : المؤهـــــــــــــالت العلميـــــــة

 ةالهندسآلية  من 2004 مايو دور ة تخصص قوي واالت آهربائية الكهربائيةهندسبكالوريوس ال -1

  . جامعة الزقازيق فرع بنها بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرفبشبرا

  بشبراةالهندسآلية من ) ةشبكات القوي الكهربائيتخصص ( ةهندسه الكهربائيالماجستير فى  -2

 .8/7/2009بتاريخ  بنها جامعة

  :التــــــــــدرج الوظيفـــــــــــــــــــــى

 ة الكهربائيةهندسبكلية ال ةشبكات القوي الكهربائيتخصص  – ة الكهربائيةندسالهمعيد بقسم  -1

   .2005-4-1 جامعة الزقازيق فرع بنها بتاريخ بشبرا

 ةهندس بكلية الةشبكات القوي الكهربائي تخصص – ة الكهربائيةالهندسمدرس مساعد بقسم  -2

 2009-12-21بتاريخ   بنها  جامعة بشبراةالكهربائي

احد االخر فى  عالمية متخصصة وة فى مجله تم نشر وملخص بحث علمى  :نشرهاتم تى االبحاث ال

  عالمية الالمؤتمرات
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  التدريس والتطوير 

  : النشاط التعليمي والتدريس) أ(

ة   المشارآة في أعمال التدريس واإلم     .1 ادة    تحانات للمقررات النظري ل  لم ة    تحلي ة    أنظم وي الكهربائي لطالب   الق

 . تخصص قوي واالت آهربائية بالكلية الرابعةةالفرق

دريس واإلم .2 ال الت ي أعم شارآة ف ةالم ررات النظري ات للمق ادة تحان ة  لم ات متقدم ة ألدراس وي نظم الق

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكلية الرابعةةلطالب الفرق الكهربائية

دريس واإلم .3 ال الت ي أعم شارآة ف ررات النظالم ات للمق ةتحان ادة  ري ال لم وء باألحم ة ألالتنب وي نظم الق

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكلية الرابعةةلطالب الفرق الكهربائية

ادة           .4 ة لم ة والعملي ررات النظري ات للمق دريس واإلمتحان ال الت ي أعم شارآة ف ة الالم ة  أل نمذج وي  نظم الق

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكلية الرابعةةلطالب الفرق الكهربائية

ادة            .5 ة   المشارآة في أعمال التدريس واإلمتحانات للمقررات النظرية والعملية لم ارات الكهربائي ة  أل االختب نظم

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكليةثالثة الةلطالب الفرق القوي الكهربائية

دريس واإلم .6 ال الت ي أعم شارآة ف ةالم ررات النظري ات للمق ادة تحان ة لم دوائر الكهربائي ل ال ةتحلي   الكهربائي

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكليةثانية الةلطالب الفرق

ادة  تحانات للمقررات النظريةالمشارآة في أعمال التدريس واإلم   .7 ة  هندسة   لم وي الكهربائي  ةلطالب الفرق   الق

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكليةثانيةال

ادة      .8 ة لم ارات االمشارآة في أعمال التدريس واإلمتحانات للمقررات النظرية والعملي ة الختب لطالب    الكهربائي

   .تخصص قوي واالت آهربائية  بالكليةثانية الةالفرق

 .الكلية  لطالب واإلشراف عليها العلميةالزيارات لمشارآة في تجهيز ا .9

 . ريب الصيفي وتدريب الطالب عمليًاالمشارآة الفعالة في التد .10

 .التعليمية الخاصة بتدريب الطالب زياراتالمشارآة فى ال .11

 

  :ارآة وإبداء الرأى في وضع المناهج العلمية الجامعية وتطويرها المش) ب(

دي  .1 ي تح شارآة ف ة الم ادة النظري وير الم الب الفرق ث وتط ة لط ة الة المقدم ادة   ثاني ة لم وي  بالكلي ة الق هندس

ة ررات       الكهربائي داد المق امعي وإع يم الج وير التعل ة بتط دوات الخاص ضور الن شارآة وح ق الم ن طري  ع

  . تدريسها بالمساهمة في والقيام في الصورة االلكترونية الدراسية الخاصة بها 

  . رابعة والثالثة والنظرية لطالب الفرقتين الالمشارآة في إعداد المذآرات العملية .2
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 .جميع الفرقللمحتوى العلمى لطالب CDs ت المدمجة المشارآة فى عمل االسطوانا .3

 .  الرابعة الثالثة والخاصة بالفرقتين course specificationالمشارآة في عمل توصيف للمقررات  .4

 .لجميع مواد الفرقة الثانية آهرباء قوي  Course reportsالمشارآة فى عمل تقارير القررات  .5

 تخصص  ةثالثال ةللفرق نقل وتوزيع القوي الكهربائية   عداد االجابات النموذجية المتحانات مادة      إالمشارآة فى    .6

  .قوي واالت آهربائية

داد و   .7 ي إع ساهمة ف ى   الم ع االلكترون صميم الموق ا   ت ة بنه شبرا جامع ة ب ة الهندس ة   لكلي شبكة الدولي ى ال  عل

 للمعلومات

 

  : الحضور والمشارآة الفعالة في المؤتمرات والندوات العلمية: ثانيا 

  : ية المؤتمرات العلم) أ(

-10في الفترة من   لعربية المتحدة  دولة االمارات ا   بالجامعة االمريكية بالشارقة   المقام الدوليالمؤتمر العلمي    .1

 . )ألنظمة القوي الكهربائية وتحويل الطاقة(تحت عنوان  م 2009 نوفمبر 12

  :الندوات العلمية ) ب(

 ا علي البيئةالهندسة واثاره:" تحت عنوانالهندسة بشبراالمشارآة فى الندوة العلمية المقامة بكلية  .1

  ."المحيطة

 .رعن أنفلونزا الطيواقيمت بمقر آلية الهندسة بشبراالندوة العلمية التى  .2

 . الهندسة بشبراليةآوالتى عقدت في رحاب ) علي الشباباإلدمان وأثره  (وان عنتحتالندوة العلمية  .3

  .خنزيرعن أنفلونزا الاقيمت بمقر آلية الهندسة بشبراالندوة العلمية التى  .4

 :الهندسة عن توآيد الجودة واالعتماد فى اربش بهندسةوة التى اقيمت بكلية الالمشارآة فى فعاليات الند .5

"Quality Assurance and Accreditation in Engineering" 

ة ال   العلميةالخاصة بالرسائل   وات والسيمنارات والمناقشات    المشارآة فى فعاليات الند    .6  هندسة  التى اقيمت بكلي

 .اربشب

ة ال   العلميةالخاصة بالرسائل   وات والسيمنارات والمناقشات    المشارآة فى فعاليات الند    .7  هندسة  التى اقيمت بكلي

 .بجامعة القاهرة

ة ال   العلميةالخاصة بالرسائل   وات والسيمنارات والمناقشات    المشارآة فى فعاليات الند    .8  هندسة  التى اقيمت بكلي

 .عين شمسبجامعة 
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  : الحضور والمشارآة الفعالة في الدورات التدريبية وورش العمل 
 : تحت عنواناربشبلهندسة التى عقدت بمقر آلية ا  ورشة العملحضور .1

"How to fill templates for program specification in Quality Assurance 

System" 

 How to fill the course specification template according to تحت عنوان حضور ورشة العمل .2

quality assurance and accreditation guidelinesارشب بهندسةالتى عقدت بمقر آلية ال و. 

ن    .3 رة م ي الفت ال ف رض الفع ارات الع امج مه ة لبرن دورة التدريبي از ال ضور واجتي ي  29/12/2009ح  إل

ة 31/12/2005 ة  والمقام ة الهندس دريس  بكلي ة الت درات أعضاء هيئ ة ق شروع تنمي ن خالل م ا م ة بنه جامع

 .والقيادات 

د  .4 از ال ضور واجتي امج  ح ة لبرن ات ورة التدريبي ت واالجتماع ن  إدارة الوق رة م ي الفت ي  5/1/2010 ف  إل

ة 7/1/2010 ة   والمقام ة الهندس ا  بكلي ة بنه دريس       جامع ة الت ضاء هيئ درات أع ة ق شروع تنمي الل م ن خ م

 .والقيادات 

امج اس     حضور   .5 دريس   واجتياز الدورة التدريبية لبرن ا فى الت ا من خالل       تخدام التكنولوجي ة بنه ة بجامع والمقام

 .مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

صميم     حضور واجتياز الدورة التدريبية الستخدام اجهزة العرض التعليمية وصيانتها وانتاج          .6  المواد التعليمية وت

هر  المواقف التعلي ام خالل ش سعة اي دة ت ة لم ةمي ة 2006 يوني ة التربي ة بكلي ن خالل - والمقام ا م ة بنه  جامع

 .مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

ة      .7 وث العلمي ة البح داد وآتاب امج اع ة لبرن دورة التدريبي از ال ضور واجتي الل   ح ن خ ا م ة بنه ة بجامع والمقام

 .مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

       "Online Distance Education":  تحت عنوانبنهاحضور ورشة العمل التى اقيمت بجامعة  .8
 

ضور  .9 ة ح دورة التدريبي ا ال ى اقامته ا ب  الت ة بنه ة  جامع ة الهندس ن كلي اهيم ا ع ا    المف ية لتكنولوجي ألساس

  .2006 غسطس ا22بتاريخ   المعلومات 

ا ب      التى اقامتها  الدورة التدريبية حضور   .10 ة بنه ة الهندسة    جامع شغيل    عن  كلي دوز (نظام الت اريخ     )وين  29بت

  .2006 غسطسا

ةحضور  .11 دورة التدريبي اال ى اقامته ا ب الت ة بنه ة جامع ة الهندس ن كلي ي   ع صوص ف ة الن ن معالج رة م الفت

 .7/9/2006 إلي 5/9/2006

ضور  .12 ة ح دورة التدريبي ا ال ى اقامته ا ب  الت ة بنه ة  جامع ة الهندس ن كلي سل  ع امج االآ ي برن ن   ف رة م الفت

 .14/9/2006 إلي 12/9/2006
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عن استخدامات المكتبة الرقمية  بمقر الجامعة جامعة بنها بقاعة المؤتمرات حضور ورشة العمل التى اقامتها    .13

2008.  

 

  :المشروعات

شروع  -1 ضو م شروع   "ع ة  م ة وهندس نظم الكهربي وير ال الي   تط د الع الجه

   جامعة بنها– الهندسة بشبرابكلية  " البرمجيات المتقدمةباستخدام

ة        عضو   -2 اد بكلي شاء وحدة ضمان الجودة واالعتم شبرا  مشروع ان  – الهندسة ب

 جامعة بنها

ة    ومشرف مهندس فني  -3 ة لجامع المجلس     بمشروع الشبكة الداخلي ربط ب ا وال  بنه

 االعلي للجامعات

 

  لمشارآة فى األعمال اإلنشائية والتجهيزات بالكلية ا
   بالكلية تعليم االلكتروني الالمشارآة في تأسيس معمل .1

 .  بالكلية االلكتروني التنسيقملامعالشبكة الداخلية لالمشارآة في تأسيس  .2

 . الكليةب  الشبكة الداخليةالمشارآة في تأسيس .3

 .المشارآة في تأسيس مزرعة الكلية .4

 .بالكلية  التعليم االلكترونيسيس وحدةأفى تالمشارآة  .5

 .سيس وحدة التنسيق االلكترونى بالكليةأالمشارآة فى ت .6

 .المشارآة فى تاسيس نادى التكنولوجيا بالكلية .7

 .تماد بالكليةالمشارآة فى تاسيس وحدة ضمان الجودة واالع .8

 

  : أنشطة جامعية أخرى 
 . عضو فى لجنة األجهزة العلمية بالكلية  .1

 .بالكليةلجودة ا في لجنةعضو  .2

 .عضو مرآز التنسيق االلكترونى بالكلية .3

 . بنادى التكنولوجيا بالكليةICDL ربمد .4

 عضو وحدة ضمان الجودة بالكلية .5
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 . المشارآة في األسبوع اإلقليمي لحماية البيئة بالجامعة .6

 . على الشبكة الدولية والمعلوماتلهندسة بشبرالية ا الموقع االلكترونى لكتصميم .7

 

  أنشطة أخرى خارج الكلية 
ة  -1 ة التوعي ى حمل شارآة ف ي الم سيق االلكترون ة التن دارس بعملي ة بم يم بالقليوبي ة والتعل ة التربي انوى بمديري الث

2007.  

  

International conferences and Meetings 
1- International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, 

November 10-12, 2009, American University of Sharjah, UAE. 
2- Symposium on "Environmental Engineering" 2008, held at the Faculty of 

Engineering, Benha University. 
3- Symposium on "Importance of industrial Engineering" 2008, held at the Faculty 

of Engineering, Benha University. 
4- Workshop on "the workshop of Quality Assurance and accreditation Project" 

2009, Faculty of Engineering, Benha University. 
5- Workshop on "Concepts of Quality assurance and accreditation” 2009. 
6- Workshop on "Standards of accreditation of higher education institution" 2009, 

Benha University. 
7- Workshop on "Procedures of accreditation by the National Authority of quality 

assurance and accreditation"2009, Benha University. 
8- Training in Effective presentation course, 2009, Benha University. 
9- Workshop on "digital libraries" 2008, held at Benha University. 
10- Training in Basic Curriculum design course, 2007, Faculty of Engineering, Benha 

University. 
11- Training in using technology in teaching, 2006, Benha University. 
12- Training in preparation and writing of scientific researches, 2006. 
13- Training Course for the Production of Educational Materials, Faculty of 

Education, Benha University, 2006,Benha, Egypt. 
14- Training Course organized by the Benha University and training project of faculty 

members in the field of modern technology for production of educational 
materials including the three programmes (The use of Educational supply and 
maintenance, Production of Teaching materials, The design of Educational 
Attitudes) 2006,Benha, Egypt. 

15- Workshop on "How to fill the course specification template according to quality 
assurance and accreditation guidelines" 2006 
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