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 كلية هندسة الطاقة

 ةــيرة الذاتيــالس
 :بيانات عامة

 الغنً عبد عصام حافظ عبد الحمٌد م:ــــــــاالس

 الكهربٌة الهندسة بقسمة: أستاذ مساعد ــــالوظٌف

 وكٌل الكلٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة قائم بأعمال  

 جامعة أسوان – لطاقةة: كلٌة هندسة اـــــــالكلٌ

 تحكم الً –التخصص: الهندسة الكهربٌة 

 ehhameed@energy.aswu.edu.egالبرٌد االلكترونً: 
        

 : العملية والخبرات المؤهالت العلمية

  المنٌا.  جامعة-  الهندسة الكهربٌة ، كلٌة الهندسة  سطالب ببكالوريوم ،  2991 -م  2991من 

  المنٌا. جامعة-  ، كلٌة الهندسة طالب ماجستير الهندسة الكهربيةم ، 1001 -م  2999من 

  الٌابان.- ناجوٌا  -، معهد ناجوٌا للتكنولوجٌا طالب دكتوراهم ، 1022 -م  1001من 

 وٌا ، الٌابان، جوٌا للتكنولوجٌا ، ناجفً مجال إعادة تأهٌل الروبوتات فً معهد نا بعد الدكتوراة عضو منحة ما

 .1022أغسطس  - 1022مارس 

 1022إلى ٌولٌو  1022وٌا ، الٌابان ، من سبتمبر بمعهد ناجوٌا للتكنولوجٌا ، ناج باحث. 

 إلى مارس  1022، من أغسطس جامعة ناجوٌا، ناجوٌا، الٌابانوالهندسة المٌكانٌكٌة ، فً قسم العلوم  باحث

1022. 

 1021أبرٌل  12إلى  1021أبرٌل  21وٌا ، الٌابان ، من فً معهد ناجوٌا للتكنولوجٌا ، ناج باحث مدعو. 
        

 :التدرج الوظيفي األكاديمي

 م. 1001م  حتً  عام 2999من عام  العالًوزارة التعلٌم    -المعهد العالً للطاقةتم تعٌنه علً وظٌفة معٌد ب 

  م  حتً  عام 1001من عام  وزارة التعلٌم العالً   -المعهد العالً للطاقةب مدرس مساعدتم تعٌنه علً وظٌفة

 م. 1022

  م. 1029م  حتً  عام 1022جامعة أسوان من عام  – لطاقةبكلٌة هندسة امدرس تم تعٌنه علً وظٌفة 

  م  حتً  االن.1029جامعة أسوان من عام  – لطاقةبكلٌة هندسة ا أستاذ مساعدتم تعٌنه علً وظٌفة 
        

 األنشطة التي تتعلق بالعملية التعليمية :

 المشاركة فً انشاء معامل أسس الهندسة الكهربائٌة، التحكم، واآلالت الكهربائٌة. 

  من أعمال الكنتروالت والنتائج وعمل الجداولالمشاركة فً األنشطة الخاصة بنظام االمتحانات وكل ما ٌتعلق بها. 

  االشراف على المجموعات الطالبٌة ذات األنشطة العلمٌة والرٌاضٌة، والثقافٌة. 

 المشاركة فً عقد المؤتمرات العلمٌة للطالب من خالل مراجعة وتحكٌم االبحاث المقدمة. 
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 المشاركة فً اإلشراف والتحكٌم  لمشارٌع طالب السنة النهائٌة. 

 .المشاركة فً تكرٌم  طالب السنة النهائٌة خالل حفالت تخرٌج طالب السنة النهائٌة 

 

 األوسمة والجوائز

 تنظٌم جلسة قترا  وال جائزة تقديرية''Rehabilitation Mechatronics'' ًلمٌكاترونكسل فً المؤتمر الدول 

(ICM2015) 1022، ، الٌابان، ناجوٌا. 

 وٌا ، الٌابانفً معهد ناجوٌا للتكنولوجٌا ، ناج حققوا إنجازات ملحوظةمن بين األشخاص الذين  ختياراال. 

http://www.nitech.ac.jp/eng/person/archive004.html   

 بائٌة وهندسة قسم الهندسة الكهربأشهر، من وزارة التعلٌم العالً المصرٌة ،  2لمدة  زمالة ما بعد الدكتوراة

العالج  البحث هو مجال .8/1022~  3/1022الفترة  الحاسبات، معهد ناجوٌا للتكنولوجٌا ، ناجوٌا ، الٌابان، فً

 .Rehabilitation Robotics''" تحت مسمً بمساعدة الروبوتاتالطبٌعً 

  1022لإلشراف على طالب الماجستٌر والدكتوراه لعام  أسوانجائزة جامعة. 

 من مؤسسة هوري لتروٌج علوم المعلومات  يةمنحة بحثthe Hori Information Science Promotion 

Foundation ،ً9100مارس ~ 1008أبرٌل الفترة  ف. 

  1022إلى مارس  1001من ٌناٌر الفترة  فً، لدراسة الدكتوراه الحكومة المصريةمنحة. 

 

 الدورات التدريبية: 

 ًمهارات التخطٌط االستراتٌج.   

 استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس. 

 ًالفلسفة األخالقٌة األستاذ األكادٌم. 

 نظام الساعات المعتمدة.  

 .تنظٌم المؤتمرات العلمٌة 

  الفرٌق البحثًأدارة. 

 .الجوانب المالٌة والقانونٌة فً قضاٌا الجامعة 
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