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 كلية هندسة الطاقة

 ةــيرة الذاتيــالس
 :بيانات عامة

 الغني عبد عصام حافظ عبد الحميد م:ــــــــاالس

 الكهربية الهندسة بقسمة: أستاذ مساعد ــــالوظيف

 وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة قائم بأعمال  

 جامعة أسوان – لطاقةة: كلية هندسة اـــــــالكلي

 تحكم الي –التخصص: الهندسة الكهربية 

 ehhameed@energy.aswu.edu.egالبريد االلكتروني: 
        

 : العملية والخبرات المؤهالت العلمية

 المنيا.  جامعة-  الهندسة الكهربية ، كلية الهندسة  سطالب ببكالوريوم ،  1997 -م  1992من  ▪

 المنيا. جامعة-  ، كلية الهندسة طالب ماجستير الهندسة الكهربيةم ، 2002 -م  1999من  ▪

 اليابان.- ناجويا  -، معهد ناجويا للتكنولوجيا طالب دكتوراهم ، 2011 -م  2007من  ▪

ويا ، اليابان، ج ويا للتكنولوجيا ، ناجفي مجال إعادة تأهيل الروبوتات في معهد نا بعد الدكتوراة عضو منحة ما ▪

 .2014أغسطس  - 2014مارس 

 .2015إلى يوليو  2014ويا ، اليابان ، من سبتمبر بمعهد ناجويا للتكنولوجيا ، ناج  باحث ▪

إلى مارس  2015، من أغسطس والهندسة الميكانيكية ، جامعة ناجويا، ناجويا، اليابانفي قسم العلوم  باحث ▪

2016. 

 .2017أبريل  24إلى  2017أبريل  17ويا ، اليابان ، من في معهد ناجويا للتكنولوجيا ، ناج باحث مدعو ▪
        

 :التدرج الوظيفي األكاديمي

 م. 2002م  حتي  عام 1999من عام  وزارة التعليم العالي   -المعهد العالي للطاقةوظيفة معيد بتم تعينه علي  ▪

م  حتي  عام 2002من عام  وزارة التعليم العالي   -المعهد العالي للطاقةب مدرس مساعدتم تعينه علي وظيفة  ▪

 م. 2011

 م. 2019م  حتي  عام 2011جامعة أسوان من عام  – لطاقةبكلية هندسة امدرس تم تعينه علي وظيفة  ▪

 م  حتي  االن.2019جامعة أسوان من عام  – لطاقةبكلية هندسة ا تم تعينه علي وظيفة أستاذ مساعد ▪
        

 األنشطة التي تتعلق بالعملية التعليمية :

 .المشاركة في انشاء معامل أسس الهندسة الكهربائية، التحكم، واآلالت الكهربائية ▪

 .المشاركة في األنشطة الخاصة بنظام االمتحانات وكل ما يتعلق بها من أعمال الكنتروالت والنتائج وعمل الجداول ▪

 .االشراف على المجموعات الطالبية ذات األنشطة العلمية والرياضية، والثقافية  ▪

 .ةالمشاركة في عقد المؤتمرات العلمية للطالب من خالل مراجعة وتحكيم االبحاث المقدم ▪
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 .المشاركة في اإلشراف والتحكيم  لمشاريع طالب السنة النهائية ▪

 المشاركة في تكريم  طالب السنة النهائية خالل حفالت تخريج طالب السنة النهائية. ▪

 

 األوسمة والجوائز

 لميكاترونكسل في المؤتمر الدولي ''Rehabilitation Mechatronics''تنظيم جلسة قتراح وال جائزة تقديرية ▪

(ICM2015) 2015، ، اليابان، ناجويا. 

 .ويا ، اليابانفي معهد ناجويا للتكنولوجيا ، ناج  حققوا إنجازات ملحوظةمن بين األشخاص الذين  ختياراال ▪

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

بائية وهندسة قسم الهندسة الكهربأشهر، من وزارة التعليم العالي المصرية ،  6لمدة  زمالة ما بعد الدكتوراة ▪

العالج  البحث هو مجال .8/2014~  3/2014الفترة  للتكنولوجيا ، ناجويا ، اليابان، فيالحاسبات، معهد ناجويا 

 .Rehabilitation Robotics''" تحت مسمي بمساعدة الروبوتاتالطبيعي 

 .2014لإلشراف على طالب الماجستير والدكتوراه لعام  جائزة جامعة أسوان ▪

 the Hori Information Science Promotionمن مؤسسة هوري لترويج علوم المعلومات  يةمنحة بحث ▪

Foundation ،9200مارس ~ 2008أبريل الفترة  في. 

 .2011مارس إلى  2007من يناير الفترة  في، لدراسة الدكتوراه منحة الحكومة المصرية ▪

 

 الدورات التدريبية: 

   .االستراتيجيمهارات التخطيط  −

 .استخدام التكنولوجيا في التدريس −

 .الفلسفة األخالقية األستاذ األكاديمي −

  .نظام الساعات المعتمدة −

 تنظيم المؤتمرات العلمية. −

 .الفريق البحثيأدارة  −

 الجوانب المالية والقانونية في قضايا الجامعة. −
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