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 : المؤهالت العلمية 

 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه الـــمؤهـــل م

 الهندسة المنصورة 1999 بكالوريوس  1
  لكهربية الهندسة ا شعبة

  الهندسة اإللكترونية قسم

 الهندسة قناة السويس 2009 ماجستير 2
  الهندسة الكهربية  شعبة

 الهندسة اإللكترونية قسم

 الهندسة بورسعيد 2014 دكتوراه 3
  الهندسة الكهربية  شعبة

 الهندسة اإللكترونية قسم
 

  : الخبرات العملية 

 الوظيفة
 معيدة حاسب آلي

 
 الشركة

 د العالي للحاسب اآللي وإدارة األعمال المعه
 نظم المعلومات اإلدارية -( دمياط –) الزرقا 

 2009 -2000 الفترة

 الوظيفة
 مدرس مساعد

 حاسب آلي
 الشركة

 المعهد العالي للحاسب اآللي وإدارة األعمال 
 نظم المعلومات اإلدارية -دمياط ( –) الزرقا 

     2014 -2009  الفترة

 الوظيفة
س   حاسب مدر

 آلي
 الشركة

 المعهد العالي للحاسب اآللي وإدارة األعمال
 نظم المعلومات اإلدارية -دمياط ( –) الزرقا  

 2017 - 2014    الفترة

 الوظيفة
 /مدرس اتصاالت

 الكترونيات
 األن -2017 الفترة  يدةدمياط الجد -المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا  الشركة

 الوظيفة

 تدب فى بعض المعاهد العليا الخاصة فى التخصصات محاضر من
 والتكنولوجياالهندسة  .1
 نظم الشبكات –الحاسب  علوم .2
 نظم المعلومات اإلدارية .3

  الخبرات التدريسية
 

 الذكاء األصطناعى 

 عصبيةالشبكات ال 

 هندسة الروبوت 

 تشبكات األتصاال 

  المعلوماتشبكات وأمن 

 لرقميةا معالجة اإلشارات  / شاراتألتحليل ا 

  انظم هندسة البرمجبات 

 اتها ل مستويلغات البرمجة بكالتطبيقات العملية ل -بكل مستوياتها غات البرمجةلاألسس النظرية ل 

 رقميةالو منطقيةالدوائر تصميم ال 

  تصميم دوائر الحاسب 

 معمارية وتنظيم الحاسب 

 تصميم دوائر الكترونية بواسطة الحاسب 

 تحكم آلىنظم ال 

 ات ولغة األسمبلىبناء المترجم 

  أنظم المعالجات الدقيقة 

 اتصاالت انظم المحمول-األتصال عن بعد -األتصالت الرقمية  - تانظمة األتصاال  

 نظم الرسم بالحاسب 

 وتصميم مواقع الويب تطبيقات األنترنت و الوسائط المتعددة 

   مقدمة فى الحاسبات 

 نظم التشغيل   أساسيات 
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 نظم ميكنة األعمال المكتبية 

 حزم البرامج الجاهزة 

 نظم المعلومات اإلدارية 

 وتطوير قواعد البيانات متقدمة قواعد بيانات -أساسيات قواعد بيانات 

  النظمتحليل وتصميم 

 التسويق والتجارة األلكترونية 

 نظم دعم أتخاذ القرار 

  تطبيقات الحاسب فى إعداد التقارير 

 نظم المعلومات اإلدارية(–حاسبات –)الهندسة  األشراف على مشروعات التخرج 

  تصميم الدوائر المتكاملة وعالية الكثافة 

 الدراسية تم إعدادها  الكتب

 الشبكات العصبية األصطناعية 

 تشبكات األتصاال 

 هندسة الربوت 

 برمجة جاف المتقدمة 

 معمارية وتنظيم الحاسبات 

  أنظم المعالجات الدقيقة 

 اتصاالت رقمية 

 إختبارات إلكترونية 

 الحاسبات   مقدمة فى 

   أساسياتنظم التشغيل 

 أساسيات قواعد بيانات 

 قواعد بيانات  

 التسويق والتجارة األلكترونية 

 نظم دعم أتخاذ القرار 

 تطبيقات الحاسب فى إعداد التقارير 

 تطبيقات األنترنت و الوسائط المتعددة 

 نظم ميكنة األعمال المكتبية 

 الهدف الوظيفى

 د التخصصتدريس المحاضرات الخاصة بموا 

 ية الخاصة بالمواد الدراسية تدريس الساعات العمل 

  المختلفة التخصصتدريس دورات تدريبية خاصة بمجاالت 

  مسئول المشاركة المجتمعية +مشارك فعال فى اعمال جودة اعتماد العملية التعليمية"" 

  بمجاالت التخصصتنظيم ندوات ومؤتمرات خاصة  

 ال االمتحانات و الكنترول.القيام بتنظيم واألشراف على اعم 

 فعال ومراقب لسير العملية الدراسية اكاديمى ومرشد  منسق 

 اللغات المتقنة

 المحادثة القراءة الكتابة 

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد جدا ممتاز ممتاز األنجليزية

مهارات 
 التخصص 

o Database tools  Design and implementation of databases using :  

- SQL Server 2000-2005. 

- My SQL  

- Oracle server 9i developing by SQL & PL/SQL language on database engine. 

- Design and develop forms and reports using Oracle Developer 6i . 9i : . 

- Microsoft Access  
o Programming tools: VB 6 ، C++  ،VB.net   ، Java , ASP.net, Silverlight 
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Programming 
o Design Tools : Macromedia Author ware , Macromedia Flash 5 , 6 , MX , 

Photoshop 7 ,8 
o Desktop Applications: Microsoft Office  
o Web Design  :HTML , Front page , Dream weaver , Java script, ASP , PHP 

o Excellent experience of system analysis and programming skills. 
o Software testing 

السمات 
 الشخصية

 القدرة على التعلم السريع مع الدقة واألمانة  -

 التمتع بروح الفريق -

 القدرة على العمل تحت الضغوط والظروف الصعبة -

 التعامل الحسن مع أصدقاء العمل والقدرة على التعاون المثمر  -

 ترقى به وإتمامه بنجاحأحب عمـلى كثيرا واسعى دائما لل -

اإلبحاث 
 المنشورة

1:Amira. A. Elsonbaty, “Robot navigation using a neural network extracts from the decision 

tree,” International Research Journal of Advanced Engineering and Science, Volume 1, Issue 

1, pp. xx-xx, 2019. 

2:Amira Elsonbaty,SMART COLLEGE USING THE INTERNET OF THINGS,”Volume 7, 

Issue 9, September 2019 . 

3:Amira. a. elsonbaty,"survey of cloud computing”, international journal on web service 

computing (ijwsc), vol.9, no.3/4, december 2018. 

4:amira. a. elsonbaty ,”harvest mobile robot.”, international journal of engineering 

sciences & research technology volume 7 issue 10 ,october,2018. 
  

 


