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البريد األلكتروني

ً
ثانيا :البيانات العلمية:
الدرجة العلمية

دكتور

القسم العلمي

تكنولوجيا الكهرباء
هندسة كهربية
الكترونات القوي

التخصص العام
التخصص الدقيق

ً

ثالثا :التدرج الوظيفي:
الوظيفة الحالية

املناصب التي
تقلدها

مدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء
داخل الكلية
مدير وحدة القياس والتقويم
مدير الوحدة الانتاجية

خارج الكلية
مدير تطوير املناهج والتقويم
(ألامارات ).

ً
رابعا:الخبرات :

ال ـخـبـرات ألاكاديمية والعملية
 تصميم و تنفيذ املشاريع الكهربية ألنظمة النقل و التوزيع .
 تصميم و تنفيذ أنظمة الكترونات القوى و تطبيقاتها فى أنظمة القوى.
 تشغيل محطات القوى الكهربية.
 تصميم و تنفيذ و تشغيل املعامل الكهربية الحديثة(معتمدة علي الحاسب ألالي).
 تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات(دورات الترقي ).
 تصميم و تطوير مقررات برامج الهندسة و التكنولوجيا ملراحل البكالوريوس و الدراسات العليا.

ً
خامسا :املواد القائم بتدريسها :
في مرحلة البكالوريوس
 إلكترونات صناعية.
 تطبيقات كهربية.
 أالت كهربية.
 إلكترونات القوى.
 تحكم آلى.
 جودة القدرة.
 دوائر كهربية.
 خواص املواد الكهربية.
 رياضيات هندسية

في مرحلة الدراسات العليا

ً
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