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 محمد مراد سالمة محمد سيف النصر
 ية بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنياهندسة كهرب مدرس
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 الوظيفية

 الحالية

ية بالمعهد هندسة كهرب مدرس

العالى للهندسة والتكنولوجيا 

 بالمنيا

 02/4/0202 بالمعهد تاريخ التعيين

التخصص 

 العلمي

 يةهندسة كهرب

 : الدرجات العلميةأوالا 

 وراهـــدكـــتبـــيـــانـــات درجـــة الـــ -0

عنوان 

 الرسالة:

"Optimum Planning and Operation Assessment of a Microgrid" 

التخصص 

 الدقيق:

 نظم القوى الكهربائية

تاريخ تسجيل 

 دكتوراهال

الحصول تاريخ  01/00/0206 

 دكتوراهال على

جامعة  – الهندسةكلية  الجهة 00/0/0202

 المنيا

 بـــيـــانـــات درجـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر -0

عنوان 

 الرسالة:

"Design and Simulation of a Microcontroller-Based Inverter and DC-DC Converter" 

التخصص 

 الدقيق:

 إلكترونيات القوى الكهربائية

تاريخ تسجيل 

 الماجستير

تاريخ الحصول   0/02/0200

 علي الماجستير

جامعة  – الهندسةكلية  الجهة 20/02/0206

 المنيا

 البكالوريوسبـــيـــانـــات درجـــة  -2

المؤهل 

 الدراسى

بكالوريوس الهندسة الكهربية 

 والحاسبات

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجهة

 (% 04إمتياز، )بنسبة مئوية  االتقدير 0200 سنة التخرج

 األنشطة األكاديمية والبحثية: ثانياا 
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الكتب التى تم 

 نشرها

“Planning and Operation Assessment of a Microgrid”, Mohammed Morad, Mohamed A. E. 

I. Nayel, Adel A. Elbaset, Hossam E. M. S. Abbas, and Ahmed I. A. Galal, by LAP 
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الدورات 

 التدريبية 

والمؤتمرات 

 وورش العمل

 

جامعة  –بكلية الهندسة  – (MEPCON) العشرين لنظم القوى الكهربية بالشرق األوسط الثانى و المؤتمر الدولى (0)

 (.0200ديسمبر  06 إلى 04 من الفترة:) .أسيوط

 (.0200يوليو  00إلى  01(. )الفترة: من ICEST 2021المؤتمر الدولى الثالث للعلوم الهندسية والتكنولوجيا )( 0)

 (.0202مايو  00إلى  02دورة نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب، بجامعة المنيا. )الفترة: من ( 2)

التعليم العالى".  من الهيئة القومية لضمان ( دورة "توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات ومعاهد 4)

 .(0200سبتمبر  4لى إ 0من  :الفترة. )جودة التعليم واالعتماد

 –". بمركز تكنولوجيا المعلومات EndNote –( دورة "البحث فى قواعد البيانات العالمية وإدارة المراجع العلمية 1)

 .(0200سبتمبر  02 إلى 06 من الفترة:) جامعة المنيا.

 جامعة القاهرة. –بكلية الهندسة  – (MEPCON) ( المؤتمر الدولى العشرين لنظم القوى الكهربية بالشرق األوسط6)

 (.0201ديسمبر  02 إلى 01 من الفترة:)

جامعة  –بكلية الهندسة  –( MEPCON)المؤتمر الدولى السابع عشر لنظم القوى الكهربية بالشرق األوسط  ( 2)

 .(0201ديسمبر  02 إلى 01 من الفترة:) المنصورة.

من  الفترة:) منطقة المهندسين. –القاهرة  – Siemens" بشركة Automation System( ورشة عمل بعنوان "1)

 (.0200يناير   20إلى  22

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8975343&isnumber=8974850
https://www.morebooks.shop/bookprice_offer_230c1abdc8d4151ec47020fbf25e2d9162df63be?locale=gb&currency=EUR
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المواد التى 

 تم تدريسها

 (DCعمل أساسيات الهندسة الكهربائية )تجارب دوائر التيار المستمر م -0

 (ACمعمل أساسيات الهندسة الكهربائية )تجارب دوائر التيار المتغير  -0

 معامل الدوائر اإللكترونية -2

 مادة مكونات نظم التحكم -4

 نظم تحكم عددى -1

 مادة تشكيل تموجات -6

 مادة دوائر فتح وغلق  -2

 مادة تحليل نظم -1

 تشكيلمادة دوائر  -0

المهام 

 اإلدارية
 ، وحتى اآلن.م02/0/0200نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة منذ  -0

 ، وحتى اآلن. م4/0/0200رئيس كنترول إمتحانات قسم الهندسة المدنية منذ  -0

خبرات 

ومهارات 

 العمل

 .بالمعهد بوحدة ضمان جودة التعليم واالعتمادضو فريق معيار التدريس والتعلم ع -2

 عضو فريق معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية بوحدة ضمان جودة التعليم بالمعهد. -4

 المشاركة فى وضع الدراسة الذاتية لمعيار التدريس والتعلم بوحدة ضمان جودة التعليم بالمعهد. -1

 سة الكهربائية بالمعهد.المساهمة فى تنظيم امتحانات معامل الهند -6

 المشاركة فى عمل توصيفات وتقارير المقررات الدراسية بالمعهد. -2

  سنوات. 1عضو فى كنترول اإلمتحانات بالمعهد لمدة  -1

 بيانات اإلتصال
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