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Curriculum Vitae  

 

 

 لسيرة الذاتيها

 دكتور مهندس / محمود سالم أحمد

 شخصيةأوال: بيانات 

 :محمود سالم احمد االسم 

  :واستاذ متفرغ بقسم الهندسة  مشرف علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالوظيفة الحالية

 الميكانيكية

 1/7/1954:  تاريخ الميالد  

  :15شقة – 6عمارة -عمارات بنك التعمير -ناصر   مدينة –سوهاج العنوان 

 0936412881أو  093460058:  رقم التليفون 

 01065010945: . رقم الموبايل 

 البريد االليكترونى  :mahmoudsalem.ahmed@yahoo.com 

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 (.2004)يوط جامعة أس -كلية الهندسة  –دكتوراة الهندسة الميكانيكية في تكييف الهواء  -1

" Air conditioning of Industrial  Space Using Activated Alumina Extracted from 

Aluminium Dross Tailings As a Desiccant". 

جامعة  –كلية الهندسة  –ماجستير في الهندسة الميكانيكية في معالجة غازات خلية األلومنيوم  -2

 (1996)أسيوط

" Studies On The Primary Treatment of Aluminium Cell Gases Using Fluidized Bed 

Technology". 
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 (1979) جامعة أسيوط –كلية الهندسة  –شعبة قوي ميكانيكية –بكالوريوس الهندسة الميكانيكية  -3

 العمل األكاديميثالثا :

 اإلشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراه :أ. 

 اإلشراف علي رسائل الماجستير 1أ.

 تمت المنحماجستير ائل رس

جامعة  –للمهندس /احمد سعيد المعيد بكلية التعليم الصناعي  الماجستيرعلي رسالة اشراف  .1

 .  د.محمود سالمأ.د. ابراهيم اسماعيل ،  المشرفون :، سوهاج 

 بحث " تكييف الهواء مع توفير الطاقة" عنوان

  2012تم منح رسالة الماجستير في يناير . 

 

المهندس بالمعهد الفني الصناعي  –ي رسالة الماجستير للمهندس / محمد فتحي عضو اشراف عل .2

 د. محمد عماره ، د.محمود سالم، اشراف : أ.د.هاني الببالوي –التسجيل بكلية التعليم الصناعي بالسويس بسوهاج )

 

 عنوان بحث :"دراسة انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي خالل انبوب مثلث المقطع"

 2012الة الماجستير في ديسمبر تم منح رس . 

 

مهندس بشركة  –عضو اشراف علي رسالة الماجستير للمهندس / عبد الاله ابوالوفا بشير احمد .3

، د.  د.محمود سالماشراف : أ.د.هاني الببالوي،  –جامعة جنوب الوادي(–الهندسة التسجيل بكلية قارون للبترول )

 محمد عطيه(.

 

 "داء األنبوبة الدوامية في عملية التبريدعملية العنوان بحث :"دراسة 

  2015تم منح رسالة الماجستير مايو . 

 

 رسائل الماجستيرلم يتم المنح

 

 –معيد بكلية الهندسة  –عضو اشراف علي رسالة الماجستير للمهندس / شاذلي صادق حامد علي  .4

 د.محمود سالمأ.د.هاني الببالوي،  اشراف : –جامعة جنوب الوادي(–الهندسة التسجيل بكلية جامعة جنوب الوادي)

 ، د. محمد عطيه(.

 

 "في عملية التبريد 134aعملية لخواص زوج اإلمتزاز الكربون النشط/فريون عنوان بحث :"دراسة 
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 –معيد بكلية التعليم الصناعي  –عضو اشراف علي رسالة الماجستير للمهندس / محمد غازي  .5

 .، د. أحمد عبد القادر ، د. خالد حربي د.محمود سالماشراف :  –جامعة سوهاج

 

باستخدام تصميم  زوج اإلمتزاز الكربون النشط/فريون في عملية التبريد لدراسة اداءعنوان بحث :"دراسة عملية 

 "جديد لمفاعل طبقة المادة المازة

 

 –معيد بكلية التعليم الصناعي  –عضو اشراف علي رسالة الماجستير للمهندس / أحمد السمان  .6

 .، د. أحمد عبد القادر ، د. خالد حربي د.محمود سالماشراف :  امعة سوهاج :ج

 

وتحلية المياه  زوج اإلمتزاز الكربون النشط/فريون في عملية التبريد لدراسة اداءعنوان بحث :"دراسة عملية 

 "باستخدام تصميم جديد لمفاعل طبقة المادة المازة

 

 بكلية التعليم الصناعيمعيد  – احمد السيد سالمهس / عضو اشراف علي رسالة الماجستير للمهند .7

 عبده كمال.، د.  محمد قرنيد.محمود سالم ، د. اشراف :  :

 

 الخلية الشمسية باضافة كبريات النحاس اداء لتحسين عنوان بحث :"دراسة عملية 

 

التعليم معيد بكلية  –عضو اشراف علي رسالة الماجستير للمهندس / مصطفي محمود ابو المعارف  .8

 ، د. أحمد عبد القادر ، د. خالد حربي(. د.محمود سالماشراف :  –جامعة سوهاج –الصناعي 

 

 اإلشراف علي رسائل الدكتوراه 2أ.

 المنح  تالدكتوراه تمرسائل 

المدرس المساعد بكلية التعليم  –للمهندس / احمد عبد القادر علي رسالة الدكتوراه راف عضواش .9

اشراف : أ.د. محمود جابر، ،أ.د. ابراهيم  جامعة أسيوط–) التسجيل بكلية الهندسة جامعة سوهاج  -الصناعي 

 ( د.محمود سالماسماعيل ، أ.د. أحمد حمزه ، 

 " متزازنظام اإل تكييف الهواء باستخدام" عنوان البحث 

جامعة  -شريف محمد المدرس المساعد بكلية الهندسةللمهندس / عضواشراف علي رسالة الدكتوراه  .10

اشراف : أ.د. محمود جابر، ،أ.د. ابراهيم شفيع ، أ.د. هاني  - جامعة أسيوط–) التسجيل بكلية الهندسة  سوهاج

 ( د.محمود سالمالببالوي ، 

 "بحر باستخدام الطاقة الشمسية تحلية مياه ال" عنوان البحث 
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 تم المنحلم ترسائل الدكتوراه 

التعليم المدرس المساعد بكلية  / أحمد سعيدعضواشراف علي رسالة الدكتوراه للمهندس . 11

، د. علي  اشراف  د.محمود سالم - المنياجامعة –جامعة سوهاج ) التسجيل بكلية الهندسة  -الصناعي

 ( التالوي ، د. محمد صالح(

 " تطبيق ازالة الرطوبة باستخدام المجفف السائل في انظمة تكييف الهواءعنوان البحث " 

 مشاريع تخرج الطلبة :اشراف : ب

 كلية التعليم الصناعي ببنى سويف في موضوع  -البكالوريس  اإلشراف علي مشروع التخرج لطلبة

 البكالوريوس . لطلبة " تصميم وتصنيع ثالجة منزلية:"

  جامعة اسيوط في  -كلية الهندسة -البكالوريوس شعبة قوي  علي مشروع التخرج لطلبةاإلشراف

 ." دراسة اداء ثالجة كهروحرارية : "موضوع 

 جامعة اسيوط في  -كلية الهندسة -البكالوريوس شعبة قوي  اإلشراف علي مشروع التخرج لطلبة

 ."  الشمسية وحدة تكييف هواء منزلي باستخدام الطاقةدراسة اداء : "موضوع 

 التعليم الصناعيكلية  -البكالوريوس شعبة تبريد وتكييف  اإلشراف علي مشروع التخرج لطلبة- 

 .باستخدام الطاقة الشمسية" دراسة اداء ثالجة كهروحرارية : "في موضوع   -سوهاج جامعة 

 الصناعيالتعليم كلية  -البكالوريوس شعبة تبريد وتكييف  اإلشراف علي مشروع التخرج لطلبة- 

 .الحاالت الحرجة بمستشفي سوهاج الجامعى مبني: "تكييف هواء في موضوع   -سوهاج جامعة 

  كلية التعليم الصناعي -اإلشراف علي مشروع التخرج لطلبة البكالوريوس شعبة تبريد وتكييف- 

 في موضوع : "التبريد السلبي باستخدام حائط ترومب" .  -جامعة سوهاج 

مشروع علي جائزة من جمعية نهضة مصر المحروسة علي مستوي جامعات ) تم حصول هذا ال

 المصرية(.

 كلية  -البكالوريوس شعبة انتاج + شعبة كهرباء الكترونيات اإلشراف علي مشروع التخرج لطلبة

مصعد كهربي باستخدام وحدة وتصنيع : "تصميم في موضوع   -سوهاج جامعة  -التعليم الصناعي

PLC  " 

  جامعة –" لطلبة هندسة القوي بكلية الهندسة كترونية مشروع : " تبريد األجهزة اإللاإلشراف علي

 (.2011/2012) العام الدراس  أسيوط
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 أ.د. ابراهيم محمد شفيع طه + أ.د. حمدي معوض شافعي + د.محمود سالم +د.محمد فكرياشراف : 

  : 134خدام زوج من فريون التبريد باإلمتزاز باستتصميم وتنفيذ وحدة "اإلشراف علي مشروعa 

 2011/2012عام  –تعليم صناعي  -طلبة الفرقة الرابعة  ." والكربون النشط

 + د. محمد عطيه د.محمود سالماشراف : 

 : دراسة اداء الخلية الشمسية في الظروف الجوية في مصر "اإلشراف علي مشروع " 

 2011/2012عام  –تعليم صناعي  -الفرقة الرابعة  طلبة

 دراسات علي خواص الخلية الشمسية + د. محمد قرني  د. محمود سالم: اشراف 

 مسية وانتاج الغازات القابلة اإلشراف علي مشروع :" توليد الطاقة المستدامة باستخدام الطاقة الش

 حتراق "لإل

 (.2011/2012جامعة أسيوط ) العام الدراس –طلبة هندسة القوي بكلية الهندسة  

 د. محمود سالم أحمدم محمد شفيع طه + اشراف : أ.د. ابراهي

  باضافة مواد سيراميكية" 6060ا إلشراف علي مشروع : " تحسين الخواص الميكانيكية لسبيكة 

 2011/2012عام  –تعليم صناعي  -الفرقة الرابعة  طلبة

  د. محمود سالمد. محمد قرني  + اشراف : 

 مياه باستخدام الطاقة الشمسية"ا إلشراف علي مشروع : " اعادة تأهيل وحدة تسخين ال 

 ( 2012/2013جامعة أسيوط ) العام الدراس –طلبة هندسة القوي بكلية الهندسة 

 د. محمود سالماشراف :أ.د. ابراهيم محمد شفيع طه  + 

 "ا إلشراف علي مشروع : " تحلية المياه بالتسخين علي سطح مستو خالل زوايا مختلفة 

 ( 2014/2015امعة سوهاج) العام الدراس ج–طلبة كلية التعليم الصناعي 

 د. حمدي أبو علي + د. محمود سالماشراف : 

 " ا إلشراف علي مشروع : " تدفئة غرفة باستخدام الطاقة الشمسية 

 ( 2014/2015جامعة سوهاج) العام الدراس –طلبة التعليم الصناعي 

 + د. حمدي أبو علي د. محمود سالم :اشراف 
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 ةيةالتعليميالعملج.
 

 .القيام بأعمال رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بكلية التعليم الصناعي 

 القيام بأعمال وكيل كلية التعليم الصناعي لشئون التعليم والطالب 

  الاي   – 2015الدراساات العلياا والبحاوث ) اغساطس     بأعمال وكيل كلية التعليم الصناعي لشئون القيام

 اآلن(

 

 تعليم الصناعي :تدريس مواد لطالب الهندسة وال

 

 تدريس مادة انتقال الحرارة للفرقة الثالثة بالمعهد العالي للطاقة بأسوان 

 نجع حمادي -تدريس مادة الرياضيات بالمعهد الفني الصناعي باأللومنيوم 

 .تدريس مقرر الرسم الفني للفرقة األولى بكلية التعليم الصناعى 

 ربية للفرقة األولى بكلية التعليم الصناعى.تدريس مقرر كتابة التقارير الفنية باللغة الع 

 .تدريس مقرر اللغة اإلنجليزية بكلية التعليم الصناعى 

 .تدريس مقرر مدخل تكنولوجيا بكلية التعليم الصناعى 

 تدريس مقرر  الرسم التخصصي للفرقة الثانية بكلية التعليم الصناعي 

 ولى بكلية التعليم الصناعى.االشراف على تمارين مدخل تكنولوجيا العملي للفرقة األ 

 ر تكييف الهواء لطلبة كلية التعليم الصناعي.تدريس مقر 

 .تدريس مقرر التبريد لطلبة كلية التعليم الصناعي 

 .تدريس مقرر انتقال الحرارة لطلبة كلية التعليم الصناعي 

 الحرارية لطلبة كلية التعليم الصناعي. اتدريس مقرر الديناميك 

 لطلبة كلية التعليم الصناعي.كا الموائع تدريس مقرر دينامي 

 ( لطلباة هندساة القاوي الميكانيكياة بكلياة الهندساة      2تدريس مقرر الديناميكا الحرارية )-   جامعاة جناوب

 الوادي.

  جامعة جنوب الوادي.-لطلبة هندسة القوي الميكانيكية بكلية الهندسة "القياسات"تدريس مقرر 

 1جيا تكييف الهواء وتدريس مقرر تكنول 

 2جيا تكييف الهواء وتدريس مقرر تكنول 

 تدريس مقرر تكنولوجيا التهوية 

 تدريس مقرر أعمال الورش 

  جامعة سوهاج –لطلبة قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة تدريس مقرر تصميم ماكينات 

  جامعة سوهاج. –تدريس مقرر هندسة اإلنتاج لطلبة الفرقة اإلعدادية بكلية الهندسة 

 جامعة سوهاج. –كلية الهندسة -الفرقة الثانية هندسة مدنية -ر "التحليل العددي "تدريس مقر 

 " جامعاة  -هندسة القاوي الميكانيكياة بكلياة الهندساة     -الفرقة الرابعة -تدريس مقرر "التبريد والتكييف

 .جنوب الوادي

 

 تدريس مقررات لطالبالدراسات العليا : .1

 

 جامعاة   –دمة " لطلبة الدراسات العليا بكلية الهندسة )دبلوم (تدريس مقرر "الديناميكا الحرارية المتق

 جنوب الوادي.

           ) تدريس مقارر "الاديناميكا الحرارياة المتقدماة " لطلباة الدراساات العلياا بكلياة الهندساة )ماجساتير– 

 جامعة جنوب الوادي.
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      جامعاة جناوب    –( تدريس مقرر " القياسات والتحكم " لطلبة الدراسات العلياا بكلياة الهندساة )دبلاوم

 الوادي.

    )تدريس مقرر " التبريد وتكييف الهواء المتقدم " لطلبة الدراسات العليا بكلياة الهندساة ) ماجساتير– 

 جامعة جنوب الوادي.

 

            تدريس مقرر " انتقاال الحارارة بالحمال  " لطلباة الدراساات العلياا بكلياة التعلايم الصاناعي ) دراساات

 جامعة سوهاج. –عليا(

 

 جامعة سوهاج -رر " التحليل العددي " لطلبة الدراسات العليا بكلية التعليم الصناعي تدريس مق 

 

 : االنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع رابعا

 جامعة سوهاج –المشاركة في  اعداد تجهيزات ورش ومعامل كلية الهندسة  -

 هاججامعة سو –لي التدريب الصيفي لطالب كلية التعليم الصناعي المشاركة في اإلعداد واإلشراف ع -

 اإلنشائية للمطعم المركزي لجامعة سوهاج. مراجعة اعمال التهوية والتكييف لألعمالاإلشراف و -

 اعداد المواصفات الفنية لعقود صيانة معدات المطعم المركزي والمصاعد بالمطعم المركزي بجامعة سوهاج -

 .ل التركيبات النهائية لمصاعد الجامعة بمدينة سوهاج الجديدةمراجعة أعما -

 اإلشراف الميكانيكي ألعمال مطعم طالب اإلسكان الجامعي بمقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة. -

 مصعد كهربائي للمطعم المركزي. 2اإلشراف ومراجعة أعمال تركيبات عدد  -

 جامعة سوهاج. –لمدينة السكنية اإلشراف علي أعمال صيانة غاليات ا -

 جامعة  –رئاسة اللجنة الفنية لوضع ودراسة المواصفات الفنية لمجفف وغسالة المستشفي الجامعي  -

 سوهاج.   

القيام بتأهيل وتدريب الملتحقين لمعهد فنب البترول العداد وتخريج فني بترول في مجال الصيانة واإلصالح  -

 لمعدات حفر البترول.

 اإلشراف علي أعمال التركيبات الميكانيكية وخاليا التحليل الكهربي بمصنع األلومنيوم . -

وزارة  -العمل بالمملكة العربية السعودية بوزارة الدفاع بوظيفة مدير التخطيط بادارة اإلنشاء والصيانة -

 .الدفاع السعودية

قية غازات خاليا األلومنيوم بالطريقة الجافة محطات تن 3المشاركة في وضع المواصفات الفنية لتوريد عدد  -

لشركة مصر لأللومنيوم خالل الشركات العالمية )شركة امريكية، شركة نرويجية ، شركة فرنسية ، شركة 

 المانية(.
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 اإلشراف علي أعمال التركيبات الميكانيكية لعنابر انتاج األلومنيوم بشركة مصر لإللومنيوم. -

 النشاط الجامعي :خامسا :

 . اإلشراف علي لجان األسر بالكلية 

 .مستشار اللجنة العلمية واألسر بكلية التعليم الصناعي 

 اإلشراف علي التدريب الصيفي والرحالت العلمية ومعسكرات الطالب الصيفي بالكلية 

 . اإلشراف علي تدريب طالب كليات الهندسة الموفدين من الدول العربية 

 د الطالب بالكلية .اإلشراف علي لجان انتخابات اتحا 

 اإلشراف علي التدريب العملي بالورش لطالب الفرقة األولي 

 اإلشراف علي التدريب العملي الصيفي لطالب الفرقة الثانية 

 . القيام باعداد وانشاء معمل التبريد والتكييف بالكلية 

 رئاسة اعمال كنترول الفرقة األولي والثانية بكلية التعليم الصناعي 

  دعم وتنمية مناخ البحث العلمي بين طلبة وخريجي جامعة سوهاج الذي تنفذه منسق مشروع

 جمعية نهضة المحروسة ) مؤسسة مصر الخير(.

 .اإلشراف علي انتخابات ترشيح رئيس جامعة سوهاج 

 اإلشراف علي مسابقات الطالب المثالي ومسابقة المعلومات لطالب كلية التعليم الصناعي- 

 جامعة سوهاج.

 :والمؤتمرات وعضوية الهيئات التخصصية ورات التدريبيةالدسادسا 

  دورة تصميم مقرر 

 " دورة تنمية القدرات في : " مشروعات البحوث التنافسية 

 " دورة تنمية القدرات في : " اإلدارة الجامعية 

 " دورة تنمية القدرات في : " معايير الجودة في العملية التعليمية 

 نشر العلمي "دورة تنمية القدرات في : "ال 

 " دورة تنمية القدرات في : " نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 

  12/8/2009 -7/8/2009دورة اعداد القادة بحلوان خالل الفترة من 
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 دورة الساعات المعتمدة 

  في اإلعتماد بمقر هيئة اإلعتماد والجودة بالقاهرةمختلفة دورات 

 عضو نقابة المهندسين 

 ريكية للتبريد والتكييف والتهوية والتسخين عضو جمعية المهندسن األم(ASHREA)  

  عضو جمعية البورد البريطاني للهندسة الميكانيكية 

 مشارك في اعمال المكتب اإلستشاري بجامعة سوهاج 

  ( مشترك ببحث.1994القاهرة ) –حضور المؤتمر الدولي الرابع في الطاقة والتنميةوالبيئة 

  ( مشترك ببحث.1996القاهرة ) –الطاقة والبيئة حضور المؤتمر الدولي الخامس في 

  ( مشترك ببحث.1979القاهرة ) –حضور المؤتمر الدولي لتسويق الطاقة 

  ( مشترك ببحث.2004القاهرة ) –حضور المؤتمر الدولي الثامن في الطاقة والبيئة 

  بحث.( مشترك ب2005الكويت ) –حضور المؤتمر الدولي الثالث في أبحاث الطاقة والتنمية 

  حضور مؤتمر : المؤتمر العلمي الدولي الثاني للبيئة : "القضايا البيئية المعاصرة والمشاركة

 .جامعة جنوب الوادي – 2006مارس  30-28المجتمعية " 

  حضور: فعاليات المؤتمر األول لشباب الباحثين بجامعة سوهاج : " البحث العلمي وقضايا

 . 8/5/2010 –ستقبل " بجامعة سوهاج تحديات الحاضر وطموحات الم –المجتمع 

  تركيا  –حضور المؤتمر الدولي الثاني في الطاقة النووية ومصادر الطاقة المستدامة بأنقرة

 ) مشارك بعدد بحثين (. 2010يولية  7-4خالل الفترة 

 ( 2011يوليو  27-25حضور مؤتمر الرؤية القومية لمجلس العلوم الهندسية بالقاهرة.) 

 البحث العلمي  مشارك ببحث بعنوان :"  2011مايو  –ين بجامعة سوهاج مؤتمر الباحث "

 والصناعة : المشكلة والحل "

  31 –القاهرة  –حضور المؤتمر العالمي العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقات المتجددة 

 ) مشارك ببحث(. 2011نوفمبر  2 -اكتوبر

 هندسة الحرارية والبيئة بأستنانبول حضور المؤتمر الدولي العاشر في انتقال الحرارة وال– 

 ) مشارك بعدد بحثين (. 2012أغسطس  23-21تركيا خالل الفترة 

 ( تحت 2010فبراير  10-8حضور ورشة عمل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد)
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 “ Workshop for program assessment leaders“ عنوان :

 (تحت 2010فبراير  16-14ان جودة التعليم واألعتماد )حضور ورشة عمل للهيئة القومية لضم

 “ University and program accreditationعنوان :

 ( تحت 2010مايو  4-3حضور ورشة عمل للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد)

 ”Institutional Accreditation of Engineering programs”عنوان :

 : مشروع اعتماد المعامل" –" كيفية التقدم لمشروع تعليمي حضور فعاليات ورشة عمل 

  2009مايو 9 –حضور ورشة العمل عن استراتيجية كليات التعليم الصناعي . 

 : اعمال التحكيم الدولي :سابعا

 . كثر من سبع أبحاث(محكم أل ) الدولية لدار النشر السفير  Energyمحكم في مجلة  -

 الدولية لدار النشر السفير“  ”Energy conversion and managementمحكم في مجلة  -

 الناشر جامعة سوهاج -  Journal of Environmental Studies (JES)محكم بحوث في مجلة : -

 جامعة اسيوط. –الناشر كلية الهندسة  – “ Journal of Engineering Sciences“: محكم في مجلة  -

 Springerالناشر  – "Heat and Mass Transfer Journal"محكم في مجلة  -

   األبحاث المنشورة
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