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 جبٍؼت اىَْىفُت   

 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً 
 

 اىسُشة اىزاحُت

ػىض اىسُذ ػىض اىسبغ/ األسخبر اىذمخىس   

 :ٍؼيىٍبث شخصُت: أوال

ػىض اىسُذ ػىض اىسُذ اىسبغ / االسٌ   

  (أسخبر اىنخشوّبث اىقىي وحطبُقبحهب  ) –أسخبر/ اىىظُفت اىحبىُت 

  جبٍؼت اىَْىفُت – ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً –قسٌ اىهْذست اىنهشبُت / ٍنبُ اىؼَو 

   01060316091:      ٍحَىه1278 / 048- 2221549:                    حيُفىُ اىؼَو 

 awad_elsabbe@yahoo.com: اىبشَذ االىنخشوٍّ 

  3/1/1958: حبسَخ اىَُالد 

  ٍحبفظت اىَْىفُت – شبُِ اىنىً –شبسع صبشٌ ابىػيٌ ٍِ شبسع صاَذ ٍشواُ : اىؼْىاُ 

 :اىشهبداث اىؼيَُت : ثبُّب

 ميُت اىهْذست – قسٌ هْذست اىقىي واِالث اىنهشبُت – بخقذَش ٍَخبص – 1981 ٍبَى–بنبىىسَىس اىهْذست  -1

  جبٍؼت اىَْىفُت –بشبُِ اىنىً 

 ميُت اىهْذست بشبُِ –قسٌ هْذست اىقىي واِالث اىنهشبُت  - 1985 –ٍبجسخُش فً اىهْذست اىنهشبُت  -2

  جبٍؼت اىَْىفُت –اىنىً 

  سوسُب االححبدَت – جبٍؼت سبّج بُخشسبىسج – 1994: دمخىسآ اىفيسفت فٍ اىهْذست اىنهشبُت  -3

  : اىخذسج اىىظُفٍ: ثبىثب

 1986- 1981 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً  –ٍؼُذ                 قسٌ اىهْذست اىنهشبُت  -1

 1990- 1986 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً  –ٍذسس ٍسبػذ               قسٌ اىهْذست اىنهشبُت  -2

  سوسُب –  ىُْْجشاد –جبٍؼت سبّج بُخشسبىسج - ٍْحت ىذساست اىذمخىسآ   ٍؼهذ اىبىىىحنُْل  -3

 1994 - 1990                                االححبدَت 

 2000- 1994 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً  –ٍذسس                       قسٌ اىهْذست اىنهشبُت  -4

  2005- 2000 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً  –أسخبر ٍسبػذ              قسٌ اىهْذست اىنهشبُت  -5

 2007 - 2005 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً  –أسخبر                        قسٌ اىهْذست اىنهشبُت  -6

   2013 َىىُى– 2007 اىََينت اىؼشبُت اىسؼىدَت –أسخبر ٍشبسك              بنيُبث اىهُئت اىَينُت  -7

   وحخً آال2013ُ ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً  ٍبَى –أسخبر                       قسٌ اىهْذست اىنهشبُت  -8

 

 



 جبٍؼت اىَْىفُت   

 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً 

 :الخبرات العملٌة: ثالثا

 (شئون الطالب  )

 2006 وحتى 1994عضو لجنة كنترول التراكمً بالكلٌة من  -1

 2004 وحتى 2000رائد اللجنة االجتماعٌة برعاٌة الشباب من  -2

 2006 وحتى 1996رئٌس مجلس إدارة مدٌنة طلبة كلٌة الهندسة بشبٌن الكوم من  -3

 دورات لكلٌات 3 )رئٌس لجنة اإلعاشة فً الدورات الرٌاضٌة الهندسٌة التً نفذتها الكلٌة  -4

 (الدورة الهندسٌة للجامعات العربٌة + الهندسة بالجامعات المصرٌة 

 رئٌس لجنة تنسٌق العرض للطالب فً أسبوع شباب الجامعات المصرٌة فً جامعة المنوفٌة  -5

  (2004-2002 )مشرف على الصندوق االجتماعً برعاٌة الشباب بالكلٌة  -6

 2003مشرف علمً لفرٌق الكلٌة فى مسابقة ربكون مصر  -7

 : (الدراسات العلٌا والبحوث)

 –المؤتمر الثانً  )عضو باللجنة التنسقٌة لمؤتمر الرٌف المصري بالكلٌة  لثالث دورات  -1

 ( الرابع–الثالث 

 2002والذي عقد بالكلٌة  ((MEPCONعضو لجنة مؤتمر الشرق األوسط للنظم الكهربٌة -2

  (2007 -2004)مدٌر مركز تطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة  -3

-2004عضو لجان تطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس بوزارة التعلٌم العالً عن جامعة المنوفٌة  -4

2007  

 بحث علمً فً المجالت والمؤتمرات العالمٌة والمحلٌة  ( 40)نشر أكثر من  -5

جامعة الملك فهد للبترول  )عضو فً مؤتمر تطوٌر التعلٌم العالً والبحوث فً الدول العربٌة  -6

 ( بالسعودٌة –والمعادن 

 عضو اللجنة العلمٌة لترقٌة أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌات الهٌئة الملكٌة بالسعودٌة  -7

 –الهٌئة الملكٌة فى ٌنبع )عضو اللجنة االستشارٌة لمجلة كلٌة ٌنبع للعلوم والهندسة  -8

  (السعودٌة 

 :  السعودٌة وتشمل االدارة– كلٌات الهٌئة الملكٌة بٌنبع –مدٌر أدارة التخطٌط االستراتٌجً -9

 قسم التخطٌط االستراتٌجً والمٌزانٌة  -

 قسم تطوٌر المناهج والمقررات الدراسٌة  -

 (ABETاعتماد برامج الكلٌة من  )قسم الجود واالعتماد االكادٌمى  -

 قسم التعاون الدولً واالتفاقات الدولٌة  -

 قسم تطوٌر أعضاء هٌئة التدرٌس  -



 جبٍؼت اىَْىفُت   

 ميُت اىهْذست بشبُِ اىنىً 

 

تورٌد  (fuel Cell– طاقة رٌاح –طاقة شمسٌة  )رئٌس لجنة معمل الطاقة الشمسٌة  -10

 (ٌنبع السعودٌة –الهٌئة الملكٌة  )وتركٌب وتشغٌل 

  2014-2013 عضو لجنة الفاعلٌة التعلٌمٌة للجودة بقسم الهندسة الكهربٌة  -11

 حتى 2014كلٌة الهندسة بشبٌن الكوم من نوفمبر – وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  -12

 االن 

 خدمة المجتمع وشئون البٌئة 

للتعاون مع شركة الغزل  (قسم الهندسة الكهربٌة  )عضو فرٌق البحث العلمً من الكلٌة  -1

  2004بشبٌن الكوم وصٌانة المعدات الكهربٌة بالمصنع 

مع أعضاء من األقسام األخرى فً  (عن قسم كهرباء)عضو فرٌق البحث من الكلٌة  -2

 دراسة تحوٌل مصانع مدٌنة السادات من الوقود العادي إلى الغاز الطبٌعً 

 بأسوان (متحف الري القومً )استشاري وزارة الري لإلعمال الكهربٌة وإنذار الحرٌق  -3

  2004تصمٌم شبكة كابالت وغرفة الكهرباء بالكلٌة واإلشراف على التنفٌذ  -4

  القناطر الخٌرٌة – معهد بحوث المٌاه –استشاري أعمال الكهرباء وإنذار الحرٌق  -5

 (لم ٌكتمل المشروع )تصمٌم منطقة اختبار المرور الكترونٌا بمدٌنة شبٌن الكوم  -6

 –المؤتمر الثانً  )عضو باللجنة التنسقٌة لمؤتمر الرٌف المصري بالكلٌة  لثالث دورات  -7

 ( الرابع–الثالث 

 :المجاالت البحثٌة 

 الكترونات القوى وتطبٌقاتها -1

 التحكم فً اآلالت الكهربٌة  -2

 التحكم فً آالت التسٌٌر الكهربً -3

 نظم التحكم االلى وتطبٌقاته  -4
 

 

 


