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 المؤهل الدراسي :

جامعة  -6002عام  -ية ت كهربتخصص قوى وآال -قسم كهرباء -علي بكالوريوس هندسه لهحاص

 طنطا

 -6002عوام  -هندسة القووى واآلالت الكهربيوة -فى الهندسة الكهربيةالماجستير درجة لىله عحاص

 جامعة طنطا

عوام  -هندسوة القووى واآلالت الكهربيوة -حاصله على درجة دكتووراة الفلسوفة فوى الهندسوة الكهربيوة

 جامعة األزهر -6002

 :الخبرات الشخصية والكمبيوتر

 ICDLالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى -0

 (hardware-softwareالحصول على دورة صيانة الكمبيوتر ) -6



علوووم الحصووول علووى دورة البرنووامر التوودريبى رعووداد موودرب مووع مركزالتوودريب علووى  -3

 ساعه 320 بمعدلوتكنولوجيا المعلومات بمحافظة كفر الشيخ لمدة ثالثة أشهر  الحاسب و

 السابق العمل

 7/1111وحتى  11/1118فى الفترة مع جامعة كفرالشيخ ب الت كهربيةآقوى و مهندس -1

 بارضافه إلى جامعة كفرالشيخ -وإختبارات بكلية الهندسه مهندس معمل عملتحيث 

مشاركتى فى العملية التعليمية بالكلية فى قسم الهندسة الكهربية وذلك بتدريس التماريع 

العام الدراسى وحتى  1116/1117الدراسى عام الالكهربية منذ  الهندسةالعملية لمواد 

 والتحكم المنطقى المبرمر -ملى كمدرب لدورات مبادئ التحكموأيضا ع 1111/1111

(PLC) داخل نفس الكلية. 

 الكمبيوتر فى إحدى المعاهد الخاصه.دورات الرخصة الدولية لقيادة لمدرب  -1

 العمل الحالى

/ 17/7تاريخ ب مدرس بقسم الهندسة الكهربية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجياتم تعيينى 

1111.  
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