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الدرجات العلمية
 .1بكالوريوس الهندسه الميكانيكية (هندسة اإلنتاج و التصميم) 1983
كلية الهندسة بشبرا – جامعة الزقازيق – بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف  ,األول على جميع
أقسام الكلية .
 .2ماجستير الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة بشبرا -جامعة الزقازيق 1987
 .3دكتوراه الهندسة الميكانيكية
كلية الهندسة بشبرا – جامعة الزقازيق 1990

التدرج الوظيفي
كلية الهندسة بشبرا من عام -1983حتى االن كالتالى :


معيد من  1983حتى 1987

 مدرس مساعد من  1987حتى 1990
 مدرس  1990حتى 2003
 استاذ مساعد 2013 – 2003
 أستاذ  2013هندسة التصميم واإلنتاج  -األن
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أهم الخبرات القيادية:
 .1رئيييج جنييام المييواد الفنييية العاميية -مركييز التييدريم المهنييى -المنطقيية العسييكرية الوسييطى – دبييى-
 -1996 -1990شاركت فى إنشاء المركز.
 .2رئيج قسم الجودة واإلعتمادية – كلية ينبع الصناعية -من فبراير  2010حتي يوليو 2013
 .3مدير الجودة واإلعتماد والمنسق العام للتواصل مع جهات اإلعتماد األكاديمى الدولية بقطيا الكلييات
والمعاهد – الهيئة الملكية بينبع  -2013 -2010حيث حصيلت لكلييات ومعاهيد الهيئية الملكيية بينبيع
لعييدة إعتمييادات دولييية ميين هيئييات  -ABET, ACBSP, and CEAوأنش ي ت أكبيير مركييز لل يية
اإلنجليزية بمنطقة الخليج العربى وهو المركز الوحيد بالمنطقة المعتمد دوليا من هيئة .CEA
 .4مراجع وزارة التعليم العيالى لمتابعية سيير العمليية التعليميية بالمعاهيد الهندسيية الخاصية طبقيا للقيرار
الوزارى رقم  446لسنة  2013بالمعاهد الخاصة عام ( .2014/ 2013بقرار رئيج قطيا التعلييم
– وزارة التعليم العالي)
 .5المشاركة فى تقييم المعاهد العالية للهندسة و التكنولوجيا ( لجنة قطا المعاهد الصناعية و الهندسية)
من  2013حتي . 2014
 .6خبيير بوحيدة إدارة المشيروعات – وزارة التعلييم العيالي -ميديرا للبيرامج الجدييدة واإلعتمياد الييدولى
للمعامل أغسطج  – 2013حتى سبتمبر ( 2014بقرار الوزارى)
 .7رئيج قسم المواد المشتركة بالبرامج الخاصة – كلية الهندسة بشبرا
 .8المنسق العام للجودة اإلدارية – جامعية بنهيا (قيرار ا.د .رئييج الجامعية) وقيد حصيلت الجامعية عليي
شهادة األيزو  9001-2008فى ميارس  .2017والحصيول عليي شيهادة األييزو  9001-2015فيي
مارس .2018
 .9عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران (فبراير  2017حتى اآلن)

الخبرات العلمية والتعليمية:
أ  :التدريس
 -1كلية الهندسة بشبرا
تدريج المواد التالية
ضبط الجودة  -إدارة و ضبط جودة االنتاج  -تصميم الماكينات  -نظرية االهتزازات  -إنشاء ماكينات
 -نظرية الماكينات  -الرسم الهندسي  -التش يل ال ير تقليدى  -علم القياس  -التصنيع المدعم بالحاسم
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 ماكينات التش يل ذو التحكم الرقمى بالحاسم  - CNCالصيانة باستخدام االهتزازات و تطبيقاتالحاسم
 -2المعهد العالى للتكنولوجيا – بنها من  1997حتي 2006
منتدب بعض الوقت لتدريج المواد التالية:
ميكانيكا االالت  -التحكم فى الجودة  -االشراف على مشاريع التخرج
 -3اكاديمية الدلتا للعلوم بالمنصورة من  2002حتى 2005
منتدب بعض الوقت لتدريج المواد التالية:
ادارة االنتاج  -بحوث العمليات - 1بحوث العمليات - 2برمجة النظم  -نظم المعلومات
االدارية  -ادارة المشروعات
 -4جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا الترم الثانى لعام 2005
منتدب بعض الوقت لتدريج المواد التالية:
 -TQMاالعتمادية و الوثوقية
 -5مركز التدريب المهنى – المنطقة العسكرية الوسطى – دبى االمارات العربية المتحدة من
1991حتى 1996كالتالى:
الرسم الهندسي – تكنولوجيا اللحام – تكنولوجيا المعادن.
 -6كلية ينبع الصناعية  ,المملكة العربية السعودية ( )ABET , ACBSPمن  2006حتي 2013
استاذ مساعد  ,و قمت بتدريج المواد التالية :
التصميم الميكانيكي  - 2مقدمة لعمليات التصنيع  - .مقدمة رسم الهندسى  -الرسم الميكانيكي
 -7معهد السالم العالى للتكنولوجيا من  2014حتي اآلن :
منتدب بعض الوقت لتدريج المواد التالية:
تصميم الماكينات  -الرسم الميكانيكي  - .عمليات التصنيع و ماكينات ال  – . CNCإحصاء
ونظرية اإلحتماالت  -االهتزازات  -كينماتيكا اآلالت والروبوت .
 -8جامعة سينا  ,كلية الهندسة عام .2017/ 2016
منتدب بعض الوقت لتدريج المواد التالية:
االهتزازات  -الهندسة الميكانيكية و الكهربية .

ب :اإلشراف علي الرسائل العلمية
 -اإلشراف على عدد  8رسائل ماجستير ودكتوراه

ج  :المعامل والورش
 اإلشراف على ورش كلية الهندسة بشبرا وتهيئتها لزيارة اإلعتماد وكانت الورش إحد نقاطالقوة بالكلية
 اإلشراف على جميع عمليات التصنيع اإلنتاجية بورش الكليةصفحة  3من 12
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 -إنشاء معمل اإلهتزازات الميكانيكية بالكلية

العضويات المهنية
 عضو نقابة المهندسين المصرية عضو جمعية إدارة األعمال العربية -عضو الجمعية األمريكية للتعليم الهندسي

حضور الدورات التدريبية:
 -1التصنيع المدعم بالحاسم  CNCدبى  1989تدريم شركة إمكو – النمسا( .مرفق شهادة)
 -2قياس و تحليل االهتزازات و الضوضاء بواسطة شركة B&Kبالدنمارك ( .1989مرفق شهادة)
 -3اجتزت بنجام دورة  ISO 9001-2000بواسطة  – AGAالقاهرة ( .2001مرفق شهادة)
 -4دورة مؤشرات األداء – ينبع  -يناير  -2011السعودية( .مرفق شهادة)
 -5ورشة عمل عن العارف والمهارات  -ينبع  -فبراير  -2011السعودية( .مرفق شهادة)

تفاصيل الخبرات األكاديمية والقيادية:
أوال :مركز التدريب المهنى – المنطقة العسكرية الوسطي – دبي
 -1رئيج جنام المواد الفنية العامة
 -2إنشاء معامل الحاسم االلى بالمركز و التدريج و االشراف على جميع دورات الحاسم االلى.
 -3االشراف على جميع البرامج الفنية

ثانيا :كلية ينبع الصناعية – الهيئة الملكية بينبع -المملكة العربية السعودية
 -1عضو اللجنة العداد الخطة التدريبية على مدار عامين لمتدربي شركة SAFRA Co.
 -2المنسق األكاديمي لبرنامج بكالريوس تقنية الهندسة الميكانيكية من سبتمبر  2007حتي فبراير
 : 2010قمت في تلك الفترة بادارة عمليات تطوير المناهج و اعداد تقارير الدراسة الذاتية من أجل
الحصول على اإلعتماد الدولى من الهيئة األمريكية ABET , Inc.
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 -3رئيج قسم الجودة و اإلعتماد بكلية ينبع الصناعية من فبراير  2010حتي يوليو  :2013حيث كنت
مسئوال عن االعتماد األكاديمي الدولى من الهيئة األمريكية  ABET,Inc.للتخصصات الهندسية و
التقنية  ,و هيئة  ACBSPلتخصصات اإلدارة الصناعية  ,و هيئة CEAلمركز الل ة اإلنجليزية .

ثالثا :قطاع الكليات و املعاهد باهليئة امللكية بينبع  ,اململكة العربية السعودية
 -1رئيج قسم الجودة و اإلعتماد بقطا الكليات و المعاهد .
 -2تنظيم فعاليات األسبو الوطني الرابع للجودة – نوفمبر . 2011
 -3ممثل المؤسسة لحضور اجتماعات هيئة  ABETفى واشنطن  ,الواليات المتحدة األمريكية .
 -4إنشاء نظام تقييم المقررات الدراسية .
 -5إنشاء نظام التقييم السنوى ألعضاء هيئة التدريج .
 -6إنشاء نظام المراجعات الداخلية و إدارة حلقات الجودة بقطا الكليات و المعاهد .

رابع ا :خبي ر بوح دة ةدارة مش روعات تط وير التعل يم الع الى م ن س بتمبر  2013حت ي
سبتمبر , 2014
 -1االشراف و متابعة االعتماد الدولى للمعامل .
 -2طرم مشرو تطوير النظام االدارى للجامعات المصرية . ISO 9001-2008
 -3مديرا لإلعتماد الدولى للمعامل والبرامج الجديدة.

أنشطة فى مجال التدريب :
تحضير و تدريس البرامج التدريبية التالية :
أوال :المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها ,أغسطس 1989
الصيانة باستخدام تشخيص األعطال  15 ( :يوم تدريم نظرى و عملي ) للمهندسيين في  -الصيانة
باستخدام تحليل االهتزازات  5 ( :أيام تدريم ) في معهد بنها العالى للتكنولوجيا للمهندسين  ,يونيه
 1989و للفنيين  ,يونيه .1989

ثانيا :مجعية إدارة األعمال العربية بالقاهرة و االسكندرية من  1996حيت : 2016
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إدارة عمليات الصيانة  -إدارة الجودة الكلية الشاملة  -تكنولوجيا اللحام  -البيئة الصناعية  -كتابة
التقارير الفنية  -تلوث الهواء  -إدارة المشاريع اإلنشائية  -إدارة اإلنتاج المتقدمة  -الصيانة التنبؤية -
الهندسة العكسية و استخدامها فى تصنيع قطع ال يار Root cause analysis. -
تم إعادة هذه التدريبات عدة مرات من  1996حتي . 2015
 -استشارى بالجمعية لتنظيم جميع الدورات الهندسية والفنية .

ثالثا :التدريبات التالية بـشركة ابروماك القاهرة.
التزييت و التشحيم  ,دورة الصيانة  ,القاهرة . 2000 ,

رابعا :التدريبات التالية مبركز تنمية و تطوير األداء  ,القاهرة .
أكواد اللحام  ,سبتمبر  - 2000التحكم فى التآكل  ,يناير  - 2001تكنولوجيا اللحام  ,سبتمبر . 2001

خامسا :التدريبات التالية بأكادمية السادات  ,القاهرة .
الضبط االحصائى لجودة االنتاج  ,يونيه  - 2003ادارة المشروعات  ,يوليو  - 2003ادارة الجودة
الشاملة و  , ISO 9000سبتمبر  - 2003ضبط المخازن باستخدام الكمبيوتر  ,مارس  -2004التنبؤ
لدراسات الجدوى باستخدام الحاسم  ,مارس . 2004

سادسا :التدريبات التالية بكلية ينبع للتعليم املستمر  ,ينبع  ,اململكة العربية السعودية .
 -3ادارة المشروعات  ,يناير  , 2008أبريل  - 2008الجودة الكلية الشاملة  ,يناير , 2008
أبريل . 2008

سابعا :التدريبات التالية بشركة صان مصر.
 -4إداة الصيانة  - 2014تكنولوجيا القياس و الحساسات .

ثامنا :التدريبات التالية مبركز التدريب و التطوير بشركة إنيب  -االسكندرية .
 -5الهندسة العكسية و استخدامها فى تصنيع قطع ال يار  ,يوليو . 2016

الخبرات العملية والنشاط المجتمعى
 -1شركة مصر لصناعة المقطورات وقطع غيارها 1987 – 1983
 المشاركة فى تخطيط وإنشاء المصانع
 المشاركة فى تصميم وإعداد الرسومات التش يلية لجميع أنوا المقطورات
 مدير التخطيط والمتابعة
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 -2عضو فى المجموعة االستشارية لشركة ميدكيب من عام  1996حتى 1997
االشراف على انشاء أعمال الميكانيكا والكهرباء والتجهيز باألجهزة الطبية المستشفيات التالية:
 مستشفى شرم الشيخ
 مراكز االورام بدمنهور و المنيا و دمياط و سوهاج
 -3استشارى للمكتب العالمى للتجارة و الهندسة و شركة الكتروالب من  1999حتى 2000
 -4ةستشارى لتأهيل الشركات التالية للحصول علي شهادة :ISO 9001-2000

 الشركة العربية للشحن والتفريغ بموانى اإلسكندرية (  2500موظف وعامل)
 شركة المستودعات المصرية العامة بموانى اإلسكندرية والدخيلة ونويبع ( 4000موظف
وعامل)
 شركة لينك مصر – العاشر من رمضان .
 -5شركة الكتروالب :
 عمل تصميمات لتجهيزات سيارات اإلسعاف وسيارات اإلنقاذ واالشراف على التنفيذ بمصانع
الشركة( .مرفق شهادة)
 -6مركز الدراسات و االستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشبرا ( :مرفق شهادة)
 عملية تصنيع واصالم ليندا الونش  P&Hطراز  9125 TC KOBELCOالتابع لهيئة
كهربة الريف حيث أن عمليات التصنيع واالصالم تمت بورش شركة المقاولون العرب .
 االشراف والقيام باألعمال االستشارية لهيئة النقل العام بالقاهرة والخاصة بإنشاء جراج المستقبل
للسيارات التى تعمل بال از الطبيعى.
 إعداد تصميمات لمقطورة  3أكج جر سريع حمولة  52طن  -لشركة المقاولون العرب – فر
شبرا.
 إعداد تصميمات لمقطورة  3أكج قالب على اتجاهين حمولة  36طن  -لشركة المقاولون العرب
– فر شبرا.
 اإلشراف على عملية إصالم ركائز الونش ليبهير التابع إلدارة ت جير المعدات وتنفيذ ورش
العمرات  -شركة المقاولون العرب – فر شبرا.
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 اإلشراف عملية إصالم الونش  PPMطراز  - ATT400وتنفيذ ورش العمرات  -شركة
المقاولون العرب – فر شبرا.
 اإلشراف على عملية إصالم الونش تليسكوبى حمولة 45طن التابع للقوات المسلحة  -وتنفيذ
ورش العمرات  -شركة المقاولون العرب – فر شبرا.
 االشراف على تصنيع وصلة ليندا ( بومة) الونش  GROOVE TM1100Eوالتي قامت
بتنفيذها شركة التمسام للهياكل المعدنية واألوناش العلوية.
 فحص وعمل تقرير فنى عن الحالة الفنية ألوناش الحاويات (نجار 1ونجار )2بميناء دمياط.

المشاركة النشطة فى أعمال المؤتمرات و الندوات:
 -1كلية الهندسة بشبرا
االشتراك في المؤتمر المشترك بين ليستر بوليتكنك بيإنجلترا وكليية الهندسية بشيبرا عيام القياهرة -
. 1985
 -2الجامعة األمريكية بالقاهرة
االشييتراك فييي المييؤتمر الييدولي الثييانى والعشييرون للكمبيييوتر والهندسيية الصييناعية – الجامعيية
األمريكية بالقاهرة عام ( 1997عدد 2بحث منشورين).
 -3الكلية الفنية العسكرية – القاهرة
االشتراك فى المؤتمر الدولي الثامن فى الميكانيكا التطبيقية والهندسة الميكانيكية – الكلية الفنية
العسكرية  -القاهرة ( 1998عدد 2بحث منشورين).
 -4مدينة جرونوبل -فرنسا
حضور المؤتمر الدولى الثاني فى االدارة و التحكم فى االنتاج و النقل عام 2000
 -5القاهرة
حضييور دورة تحويييل المييراجعين الييى متطلبييات المواصييفة القياسييية أيييزو  9001-2000والمنعقييدة
بواسطة ( AGA- IRCAمرفق شهادة اجتياز الدورة بنجام)
 -6كلية الهندسة  ,جامعة المنيا
االشتراك فى مؤتمر المنيا الدولي الثانى لإلتجاهات الحديثة فى الهندسة ( 2002 -بحث منشور)
 -7كلية الهندسة جامعة االسكندرية .
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االشتراك فى المؤتمر الدولي الثامن لهندسة االنتاج والتصميم والتحكم( 2004 -بحث منشور)
 -8كلية الهندسة جامعة عين شمس – القاهرة
االشتراك فى المؤتمر الدولي السابع لهندسة االنتاج والتصميم والتطوير( 2006 -بحث منشور)
 -9كلية الهندسة جامعة أسيوط.
االشتراك فى مؤتمر جامعة أسيوط الدولي الرابع للتقنيات الحديثية للهندسية الميكانيكيية لالنتياج
الصناعى ( 2006 -بحث منشور)
 -10عمان -األردن
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