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  جامعة بنها -الهندسة بشبرابكلية  
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  د أحمد الفارسكورىعيسى السيمحمد / د: االســــــــــــم

  .م ١٩٧٠يونيو سنة  ٢٦: تاريخ الميالد

  القاهرة - شبرا : محل الميالد

  )اللغة االم(العربية : اللغات

  واالتصال فى الكتابة والنطق جيد: االنجليزية       

  : المؤهـــــــــــــالت العلميـــــــة

جامعة الزقازيق فرع  دسة بشبراالهنآلية من  ١٩٩٢ مايودور  الهندسة الكهربائيةبكالوريوس  -١

  .مع مرتبة الشرف امتيازبنها بتقدير عام 

جامعة  الهندسة بشبراآلية من ) قوى و اآلت آهربائيةتخصص ( الهندسة الكهربائيةماجستير فى  -٢

 . ١/١/٢٠٠٠الزقازيق فرع بنها بتاريخ 

 الهندسة بشبراآلية  من) قوى و اآلت آهربائيةتخصص ( الهندسة الكهربائيةدآتوراه الفلسفة فى  -٣

 . ١/٣/٢٠٠٧جامعة بنها بتاريخ 

  :التــــــــــدرج الوظيفـــــــــــــــــــــى

  . ١/١٠/١٩٩٤  جامعة الزقازيق فرع بنها الهندسة بشبراكلية ب -الهندسة الكهربائية معيد بقسم  -١

        فرع بنهاجامعة الزقازيق  الهندسة بشبراكلية ب -الهندسة الكهربائية  بقسم مدرس مساعد -٢

١/٣/٢٠٠٠ . 
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  التدريس والتطوير 

  : النشاط التعليمي والتدريس) أ(

ة   .١ ة والعملي ررات النظري ات للمق دريس واإلمتحان ال الت ي أعم ارآة ف ةالمش ة الكهربائي م الهندس لطالب  بقس

  . بالكلية  آهرباء قوى الرابعة الثالثة و  و الثانية رقالف

 . المشارآة الفعالة في التدريب الصيفي وتدريب الطالب عمليًا  .٢

ة  رقالف لطالب   بقسم الهندسة الكهربائيةالمشارآة في االمتحانات الشفهية  .٣ ة و   و الثاني ة  الثالث اء   الرابع آهرب

 . قوى

 وس و الدراسات العليالمرحلتى البكالوري ةو اللوائح الدراسي تطوير اساليب التدريس .٤

 الخدمات الطالبية  عمليةالمساهمة فى آل ما يتعلق بتطوير .٥

ا      .٦ ة واالشراف عليه رحالت       مع د  -تشجيع عمل االسر الجامعي ة والرياضية وال عم وتشجيع االنشطة الثقافي

 واقامة الندوات الثقافية واالدبية 

ية االخرى المرتبطة     .٧ القيام باالشراف على عدد من الباحثين فى مجال الهندسة الكهربائية والتطبيقات الهندس

 ى درجات الماجستير والدآتوراةبها لدراسة والحصول عل

ة           .٨ ة الهندسية فى مجال الهندسة الكهربائي زم من الناحي ا يل او    المساهمة مع القسم الكلية والجامعه فى آل م

 مجال التدريس والتعليم الجامعى

د   .٩ لمساهمة من خالل القسم والكلية ومجلس الكلية  فى آافة االنشطة  التعليمية والهندسة واالستشارية التى تفي

 الوطن والمحافظة والمدينة والحى والهيئات والشرآات واالفراد والجماعات المحيطة

المساهمة مع آافة الجمعيات العلمية والهندسية الدولية والعلمية والمؤسسات التعليمية فى تطوير و فى وضع   .١٠

ة    ة الكهربائي ات الهندس ة بتطبيق وابط  الخاص اير والض وي  -المع ب تط ى جان ريج  ال ة لتخ ة التعليمي ر العملي

 مهندسين وفنيين واستشاريين واعضاء هيئات تدريس وباحثين ومتخصصين على ارقى المستويات الهندسية

 

List of publications 

1-  Ibrahim A.M. Abdel-Halim,  Hamed G. Hamed and  Mohammed 

E. Elfaraskoury, “ Simulation of DC Motors Fed from Photovoltaic 

Arrays”, in A.M.S.E. ‘‘Modeling, measurement and control’’ Journal 

‘‘Series: A, General physics and electrical applications’’, France. 



                     اجامعة بنه – عيسى السيد أحمد الفارسكورىمحمد / اتية للدآتور الذة السير                                   

 

2- Ibrahim A. M. Abdel-Halim, Ahmed M. Hussein and Mohammed 

E. Elfaraskoury, “closed-form solution for the performance 

charactristics of a photovoltaic array/dc motor system”, Electric 

power components and systems, USA, Jan 2010 

3- Ibrahim A. M. Abdel-Halim, Hamed G. Hamed, Mohammed E.   

    Elfaraskoury,  Ahmed M. Hassan, “ Modeling and Simulation of a Matrix   

    Converter / Induction Motor System”, International Journal Of Electrical   

    and Power Engineer, Volume (5), P193-202, 2011. 
 

 


