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 الشخصيةلبيانات ا

 رشا سيد قاسم احمداالسم:  (1)

 سوهاج، ج. مصر العربية 16/1/1911 تاريخ وجهة الميالد: (2)

  جامعة سوهاج - كلية التعليم الصناعى  -مدرس مساعد بقسم الكهرباء: الوظيفة (3)

  شارع طراد النيل،مدينة ناصر: سوهاج، العنوان (4)

 كهرباء: الالتخصص العام (5)

 الكترونيات القوى التخصص الدقيق: (6)

 Rashaeginer@gmail.com: البريد اإللكتروني (7)
 

 المؤهالت والشهادات العلمية
 التقدير تاريخ الحصول  الجامعةالكلية/  المؤهل  م

 التعليم الصناعى بكالوريوس   (1)
 "كهرباء"

 التعليم الصناعىكلية 
 جامعة سوهاج -

 ممتاز مع مرتبة الشرف م2212

كلية التعليم الصناعى  تمهيدى ماجستير  (2)
 جيد جدا   م19/9/2211 السويسجامعة  -

(3)  
 ىالتعليم الصناعالماجستير في 

 "الكهرباءتخصص "
 التعليم الصناعىكلية 
 جامعة سوهاج -

11/11/2215 
 ---- م

  

 التدرج الوظيفي
 تاريخ االنتهاء تاريخ االستالم الكلية/ الجامعة الوظيفة م

 معيده بقسم الكهرباء  (1)
 -التعليم الصناعى كلية 

 2215 2211 جامعة سوهاج

 الكهرباءمدرس مساعد بقسم   (2)
 - التعليم الصناعىكلية 

 حتى اآلن 2215 جامعة سوهاج

  

mailto:Rashaeginer@gmail.com
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 :النشر والتأليف• 
Design and Implementation of Fly-back converter for Batteries Charging Applications 

 

 :البحوث المنشورة

 
Self-Oscillating Fly-back Converter for Mobile Batteries Charging Applications. IOSR 

Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE) e-ISSN: 2278-1676, p-

ISSN: 2320-3331, Volume 10, Issue 3 Ver. II (May – Jun. 2015), PP 70-78. 

 

 كمتدرب التنمية المهنيةدورات 
 تاريخ الحصول اسم الدورة م

 2211 اخالقيات البحث العلمى  (1)
 2211 النشر العلمى  (2)
 Front page   2211 استخدام برنامج  (3)
 Endnote   2211استخدام برنامج   (4)
 2213 إعداد المعلم الجامعى  (5)
 2214 الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  (6)

(7)  
التحليل االحصائي لنتائج االختبارات والمقاييس 

 spssباستخدام 
2214 

 2216 التخطيط االستراتيجى  (1)
 2216 مشروعات البحوث التنافسية المحلية والدولية  (9)
 2216 معايير الجودة فى العملية التدريسية  (12)
 2216 الساعات المعتمدة  (11)
 TOT 2217دورة تدريب المدربين   (12)

 

 ورش العمل
 تاريخ الحصول اسم الورشة م

(1)  
مشروع اعتماد  -كيفية التقدم لمشروع تعليمي 

 المعامل
2012 

(2)  
كيفية عمل موقع لكل عضو هيئة تدريس على موقع 

 الجامعة
2013 

 2215 التقويم القائم على المعايير واعداد االختبارات  (3)
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 دورات اللغة والكومبيوتر
 تاريخ الحصول اسم الدورة م

(1)  
إعداد معلمي المستقبل على برامج الحاسب اآللي 

 وتطبيقاته المختلفة
(Windows, Word, PowerPoint, Excel, Net) 

2221 

(2)  
الكومبيوتر الحصول على الرخصة الدولية لقيادة 

(ICDL) 
2011 

(3)  Proficiency English Course 2214 
 األنشطة التدريسية:• 

  (شعبة الكترونياتالفرقة الرابعة )لطالب  نظم اتصاالتالعملي لمقرر الجانب 
  (شعبة الكترونياتالفرقة الرابعة )لطالب   اجهزة طبيهالعملي لمقرر الجانب 
  (شعبة الكترونيات) لثالثةاالفرقة لطالب  نظرية اتصاالتالعملي لمقرر الجانب 
  الولى االفرقة لطالب  رسم فنىالعملي لمقرر الجانب 


