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 الـذاتيـــــــــة الســــيرة
 

 ماجد أحمد أبو عضمة :االسم

 27/3/1954 :تاريخ الميالد

 جامعة حموان-قسم القوى واآلالت الكهربية-أستاذ مساعد :الوظيفة الحالية
 010-1954327     :حمولم :رقم الهاتف

 magedabuadma@hotmail.com :البريد اإللكتروني

  
  

: العلمٌة الدرجات

 لندنجامعة -إمبلاير كولجكمية  : 1985-1989

( طاقة الرياح) في الهندسة الدكتوراه:   الدرجة

هندسة القوى واآلالت الكهربية :   القسم

 جامعة القاهرة-ةكمية الهندس : 1978-1981

 الكهربائية في الهندسة الماجستير:   الدرجة

هندسة القوى واآلالت الكهربية :   القسم

 حموانجامعة -حموان-ةلية الهندسك : 1972-1977

 في الهندسة البكالوريوس:   الدرجة

هندسة القوى واآلالت الكهربية :   القسم

ممتاز    :التقدير

: التدرج الوظٌفً

. حموانجامعة -حموان-ةكمية الهندس-القوى واآلالت الكهربية بقسم  – معيد:  1977-1981
جامعة -حموان-ةكمية الهندس-ت الكهربية القوى واآلالبقسم  -مدرس مساعد :  1981-1985

 حموان
. لندنجامعة -إمبلاير كولجكمية دراسة الدكتوراه ب:  1985-1989
 حموانجامعة -حموان-ةكمية الهندس-القوى واآلالت الكهربية بقسم  -مدرس :  1990-1995
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جامعة -حموان-ةكمية الهندس-القوى واآلالت الكهربية بقسم   -أستاذ مساعد :  حتى اآلن -1995
.  حموان

 –مهندس استشاري في تصميم نظم القوي الكهربية ونظم التيار الخفيف :  حتى اآلن -1990
. ، الدقي ، الجيزة  السودانشارع  89 –المجموعة االستشارية 

: خبرة التدرٌس

. . حموانجامعة -حموان-ةكمية الهندس-القوى واآلالت الكهربية : حتى اآلن -1990
.  حموانجامعة -الفنون التطبيقيةكمية : آلنحتى ا -1990
.  األكاديمية العربية البحرية:  2007-2008

الزٌارت المٌدانٌة 

ألمانيا  A.B.B شركة -1
 أمريكا GEشركة  -2

 فرنسا –شركة تميميكانيك  -3

 شركة فيميبس هولندا -4

 شركة أوزرام ألمانيا -5

 شركة كامينز إنجمترا -6

 شركة زوكيني إيطاليا -7

ألمانيا لمتابعة الجديد في معدات ومشاريع طاقة -رة المعرض الدولي بهانوفرزيا :اآلن حتى -1998 -8
 الرياح

ألمانيا لمتابعة الجديد في الممبات -زيارة المعرض الدولي لإلضاءة بفرانكفورت  :اآلن حتى -1998 -9
 ووحدات اإلضاءة

 

نظم لالمشروعات الهندسٌة لواإلشراف علً تنفٌذ تصمٌم  -الهندسٌة ستشارات اال
: ئٌةلكهرباا

.  لنظم القوي الكهربية ونظم التيار الخفيف اآلتية التنفيذ عمى واإلشرافالتصميم 
 

Electrical Power Installation Inlcludes the Following: 

 Electrical Power Stations 

 Medium Voltgae Distributers 
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 Low Voltage Distribution Boards 

 Cable Feeders 

 Bus-Duct Feeders 

 Lighting Systems and its Network 

 Earthing Systems 

 Elevators and Esclators 

 Electrical Power of the Central Air-Conditioning System 

Low Current Systems Inlcludes the Following: 

 Fire Alarm System 

 Telephone System 

 Public Address Sound System 

 Video Projector System 

 Central Antenna System 

 Closed TV Camera System 

 Master Clock System 

 Nurse Call System 

 Conference System 

 Data Network System 

 Monitoring and Control System 

 Security System 

 Intercom System 

: على تنفٌذها  واإلشرافالتً تم تصمٌمها  المشروعات

تصميم واإلشراف عمي التنفيذ لعدد كبير من المشروعات تتعدي المائة مشروع في نظم القوي الكهربية 
-المدارس-المصانع-الجامعات-الفنادق –المستشفيات ) ونظم التيار الخفيف في المنشآت المختمفة 

( الخ... األندية الرياضية -المالعب-قاعات االجتماعات-رةالمحالت الكبي-المتاحف-المعاهد

جامعة القاهرة 

 .جامعة القاهرة  – األورامقاعة االحتفاالت لمعهد مبني  -1

 .جامعة القاهرة  – لمسموم القوميالمعهد  -2

 . القاهرة جامعة-كمية الطبمستشفى اإلدمان واألمراض النفسية  -3

 . القاهرة جامعة-كمية الطبالوالدة ومستشفى النساء  -4

 . القاهرة جامعة -كول-مباركمبني  -5
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 . جامعة القاهرة-مبنى دار الطالبات -6

 . جامعة القاهرة- معهد التمريض -7

 . جامعة القاهرة-كمية طب األسنان  -8

 . جامعة القاهرة-بكمية الطب الشرعيمبنى الطب  -9

 .  جامعة القاهرة-مجمع المؤتمرات بكمية الطب -10

  .جامعة القاهرة  –م لعيادة الخارجية لمعهد األوراا -11

 .جامعة القاهرة  – العينيقاعة االنترنت لكمية طب القصر  -12

 . جامعة القاهرة –متحف العيونمبنى  -13

 . جامعة القاهرة  -إنجميزيمبنى كمية التجارة  -14

 . جامعة القاهرة –كمية الطب  –مبنى اإلدارة لمقصر العيني  -15

 .جامعة القاهرة -مركز التعميم المتطور -16

 .جامعة القاهرة -أكتوبر  6مدينة  –لمسنين مبني دار ا -17

 . معسكر جامعة القاهرة بمرسى مطروحمبني  -18

 
جامعة حلوان 

 .جامعة حموان -مبني المتحف بكمية الفنون التطبيقية  -1

 .جامعة حموان -كمية التربية الرياضية-بني اإلدارة والعميدم -2

 .جامعة حموان  –كمية الفنون التطبيقية -مبني قسم النحت -3

جامعة حموان -بمبني كمية التجارة والخاصة وتجديد الموحات الفرعية ومغذياتها منن الكابالت يم تصم -4
. 

جامعة حموان -بمبني كمية اآلداب والخاصة وتجديد الموحات الفرعية ومغذياتها منن الكابالت تصميم  -5
. 

جامعة -لصيدلة بمبني كمية اوالخاصة وتجديد الموحات الفرعية ومغذياتها منن الكابالت تصميم  -6
 .حموان 
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-المغذيات العمومية والفرعية-العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال) تصميم شبكة الكهرباء  -7
بمبني المتحف بكمية والخاصة (  كشافات اإلضاءة-شبكة اإلنارة والبرايز –القوى الكهربية لمتكييف 

 .جامعة حموان -الفنون الجميمة

الدائرة التميفزيونية  -اإلنذار المبكر لمحريق-اإلذاعة المعنونة-سنترالال) نظم التيار الخفيفتصميم  -8
 .جامعة حموان -بمبني المتحف بكمية الفنون الجميمة والخاصة ( المغمقة

 
جامعة جنوب الوادي 

 .جنوب الوادي  جامعة-ركز جراحة المناظيرممبني  -1

 .جنوب الوادي  جامعة-ركز الجهاز الهضمي مبني م -2

 
جامعة طنطا 

 .جامعة  طنطا  –بني كمية الزراعة م -1

 
 قاعات المؤتمرات

 . ليبيا-غازي ببنيقاعة المؤتمرات الكبرى  -1

 .معهد إعداد القادة بحموان -قاعة المؤتمرات -2

 .  جامعة القاهرة-مجمع المؤتمرات بكمية الطب -3

 .جامعة القاهرة  –األورام قاعة االحتفاالت لمعهد مبني  -4

 محافظة الجيزة –  المؤتمرات الرئيسيةقاعة مبني  -5

 
األسواق والمحالت التجارٌة 

شركة عمر أفندي  -أ

. أفندي شركة عمر  -الجيزة مراد فرع  -1

 .أفندي عمر شركة   -فرع السيدة البرج -2

 .أفندي عمر شركة  -فرع العباسية -3

 .أفندي عمر شركة  -عرابيأحمد  فرع -4
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 .أفندي عمر شركة  -طمعت حرب فرع -5

 . أفنديعمر شركة  -ميت غمرفرع  -6

 .أفندي عمر شركة  -روكسى فرع -7

 .فرع عدلي  -أفنديعمر اإلدارة المركزية شركة  -8

 .أفندي عمر شركة  -فرع الزهور -9

 .أفندي عمر شركة  -فرع المقانى -10

 .أفندي عمر شركة  -فرع المنيا القديم -11

 .أفندي عمر شركة  -فرع المنيا الجديد -12

 .توشكى  -أفنديعمر شركة  -13

 .أفندي  عمرشركة  -فرع السيدة البرج -14

 
شركة البوار  -ب

ر لممحالت ال بواعمى تنفيذ تجديد شبكة الكهرباء المغذية لمصنع شركة  واإلشرافتصميم  -1
 . السياحية بالمهندسين

ر لممحالت ال بواعمى تنفيذ تجديد شبكة الكهرباء المغذية لمصنع شركة  واإلشرافتصميم  -2
 . السياحية بمدينة نصر

 . ر لممحالت السياحيةال بوالفروع شركة   اإلضاءةلمشروع عمى التنفيذ  واإلشرافتصميم  -3

 . ر لممحالت السياحيةال بواتصميم مشروع رفع كفاءة شبكات الكهرباء لمصانع شركة  -4

 
  1-هاٌبر  -ج

مدينة الشيخ زايد –مراجعة شبكة الكهرباء والكابالت ومحطة الكهرباء لمسوق التجاري هايبر وان  -1
. 

المغذيات العمومية -العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال) باء تصميم شبكة الكهرتصميم  -2
 ( . المولدات –القوى الكهربية لمتكييف -والفرعية
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  مركز البارون -د

لوحات  -محطة الكهرباء الرئيسية لمضغط المتوسط)شبكة الكهرباء واإلشراف عمى التنفيذ لتصميم 
العمومية  منخفضالضغط لعمومية والفرعية لوحات الالمغذيات ا-العمومية والفرعية منخفضالضغط ال

 .القاهرة الجديدة –مركز البارون سيمفر التجاري (  المغذيات العمومية والفرعية-والفرعية

 
الهالل األحمر 

 .الجيزة -الهالل األحمر–تصميم واإلشراف عمي التنفيذ مستشفي سوزان مبارك  -1

 .الجيزة -الهالل األحمر -تصميم واإلشراف عمي التنفيذ مستشفي المركز العام  -2

 .قنا -الهالل األحمر–تصميم واإلشراف عمي التنفيذ مستشفي مستشفي قنا  -3

تشفى األمراض الجمدية سالكهرباء لم لمحطة الكهرباء وشبكةتصميم واإلشراف عمى التنفيذ  -4
 . والتناسمية

 

األندٌة الرٌاضٌة 

 .شبكة الضغط المنخفض لمنطقة حمام السباحة بنادى الزمالك لاللعاب الرياضية تصميم  -1

 . تصميم شبكة الضغط المتوسط والمنخفض لمصالة المغطاة بنادى الزمالك لاللعاب الرياضية -2

 . تصميم إضاءة مالعب كرة السمة والكرة الطائرة بنادى الزمالك لاللعاب الرياضية -3

المنخفض لممرحمة الثالثة من المشروع السياحى بنادى الزمالك تصميم شبكة الجهد المتوسط و -4
 . لاللعاب الرياضية

 . تصميم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض لمشروع السوق السياحى بسور نادى الترسانة -5

 .لنادى نقابة الموسيقيين  يار الخفيفتالنظم  الكهرباء و محطة الكهرباء وشبكةتصميم  -6

 .لنادى عابدين الرياضي  يار الخفيفتالنظم  الكهرباء و ةمحطة الكهرباء وشبكتصميم  -7

لوحات  -محطة الكهرباء الرئيسية لمضغط المتوسط)اإلشراف عمى تنفيذ مشروع نادي الطيران  -8
 –القوى الكهربية لمتكييف -المغذيات العمومية والفرعية-العمومية والفرعية منخفضالضغط ال

 . (اإلنذار المبكر لمحريق-اإلذاعة المعنونة-السنترال - كشافات اإلضاءة-شبكة اإلنارة والبرايز

 
المبانً السكنٌة والفٌالت والمدارس 
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 . 1تصميم محطة الكهرباء الرئيسية لبرج هانور -1

لمجمع المدارس  يار الخفيفتالكهرباء وال لمحطة الكهرباء وشبكةتصميم واإلشراف عمى التنفيذ  -2
 . التعميمية شركة المدارس المصرية لمخدمات –الذكية  

لممجمع  يار الخفيفتالنظم  الكهرباء و واإلشراف عمى التنفيذ لمحطة الكهرباء وشبكة تصميم -3
 .مدينة نصر  –اإلداري والتجاري لشركة المحجوب 

شركة القاهرة -شبكة التميفونات لمجمع فيالت الشروق الكهرباء و محطة الكهرباء وشبكةتصميم  -4
 .لالستثمار والتنمية العقارية 

 .مدينة نصر  –تجديد الموحة العمومية لمدارس المستقبل  -5

 .شبكة الكهرباء ونظم التيار الخفيف لعدد كبير من الفيالت الخاصة تصميم  -6

-المغذيات العمومية والفرعية-العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال) تصميم شبكة الكهرباء  -7
بمدرسة فيوتشر والخاصة (  كشافات اإلضاءة-شبكة اإلنارة والبرايز –القوى الكهربية لمتكييف 

 .شركة القاهرة لمتنمية واالسنثمار العقاري -الفسطاط الدولية

-المغذيات العمومية والفرعية-العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال) تصميم شبكة الكهرباء  -8
بمدرسة فيوتشر والخاصة (  كشافات اإلضاءة-شبكة اإلنارة والبرايز –القوى الكهربية لمتكييف 

 .شركة القاهرة لمتنمية واالسنثمار العقاري -القطامية الدولية

 
شركة مٌجامٌد للخدمات الطبٌة 

مبني مستشفى كبد المحمة  -1

 مستشفى السالم بمدينة السالممبني  -2

 مبني مستشفى العياط -3

 
شركة شٌمكو للمقاوالت 

 مبني مستشفى الوراق -1

 مبني مستشفى المعتمدية -2

 حكيممبني مستشفى كفر  -3
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 مبني مستشفى أوسيم -4

 
البنوك 

استشاري شركة )بشارع الجمهورية  مبني البنك المركزي المصري الجديداإلشراف عمى التنفيذ ل -1
 (المقاولون العرب

 -متوسط الضغط لوحات ال) تصميم واإلشراف عمى التنفيذ ألبراج بنك مصر السكنية بالعمرانية  -2
 ( لمغذيات العمومية والفرعيةا-العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال

 -متوسط الضغط لوحات ال) تصميم األعمال الكهربائية  لمقر ونادي البنك األهمي بمدينة نصر  -3
القوى الكهربية  -المغذيات العمومية والفرعية-العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال
 (خفيفنظم التيار ال  –كشافات اإلضاءة-شبكة اإلنارة والبرايز –لمتكييف 

 
الفنادق 

 . بفندق شيراتون القاهرة نفرتيتيشبكة الكهرباء لبرج  -1

ومدها بالمكثفات الالزمة  اآلليتجديد محطة الكهرباء لفندق شيراتون القاهرة ومراقبتها بالحاسب  -2
 .PLCباستخدام الحاكم المنطقي المبرمج  لتحسين معامل القدرة

 الالزمةومدها بالمكثفات  اآلليراقبتها بالحاسب تجديد محطة كهرباء فندق ميرديان هميوبوليس وم -3
 . PLCباستخدام الحاكم المنطقي المبرمج  لتحسين معامل القدرة

ومدها بالمكثفات الالزمة لتحسين ( ضغط متوسط)تجديد محطة كهرباء فندق ماريوت القاهرة  -4
 . معامل القدرة

 . عالية الكفاءة لفندق شيراتون القاهرة اإلضاءةتصميم مشروع  -5

 . عالية الكفاءة لفندق ماريوت القاهرة اإلضاءةتصميم مشروع  -6

 . لفندق ماريوت القاهرة المركزيشبكة التكييف  فيتصميم مشروع التحكم  -7

 . الخاص بالبنك االهمى بمدينة نصر والناديتصميم شبكات الكهرباء لمقر  -8

 . مشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء لفندق شيراتون هميوبوليس -9

وحدات مناولة الهواء الخاصة بشبكة التكييف  فيإلشراف عمى تنفيذ مشروع  التحكم تصميم وا -10
 . لفندق شيراتون القاهرة المركزي
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 . جراند فورتيبفندق ( منخفض+متوسط)شبكة الكهرباء  واختبارفحص  -11

محطة الكهرباء الرئيسية ووضع مواصفات تطوير محطة الكهرباء الرئيسية لفندق  واختبارفحص  -12
 . ن القاهرةشيراتو

شركة -لفندق سويس تاور كايرو يار الخفيفتالنظم  ووالمغذيات الرئيسية الكهرباء  شبكةتصميم  -13
 .بيتكو لالستثمار السياحي والعقاري 

 
المصانع والهٌئات 

 . تصميم لوحات الضغط المتوسط والمنخفض لمشبكة المجددة لمهيئة المصرية العامة لمبترول -1

 . سط والمنخفض لمزرعة شركة الواحة الزراعية بغرب النوباريةتصميم لوحات الضغط المتو -2

لجهاز الدفاع  الرئيسيالخاص بالمقر ( ضغط منخفض+ ضغط متوسط )تصميم شبكة الكهرباء  -3
 .المخابرات العامة  –الوطني 

 . التابع لممخابرات العامة الوطنيعمى تنفيذ شبكة الكهرباء لمستشفى الدفاع  اإلشراف -4

 .الميبي عمى التنفيذ  لشبكة الكهرباء لنادى السيارات  فواإلشراتصميم  -5

( محمد الدبيكى. د)عمى تنفيذ تجديد شبكة الكهرباء لمصنع الشركة الشرقية  واإلشرافتصميم  -6
 . بنها

 . عمى التنفيذ شبكة رفع كفاءة مصنع شركة طابا لمبالستيك ببنها واإلشرافتصميم  -7

لمتنظيم  المركزيوالخاصة بالجهاز ( ط منخفضضغ+ ضغط متوسط ) تصميم شبكة الكهرباء  -8
 . واإلدارة بمدينة نصر

مشروع محطة الكهرباء الجديدة والباسبارات المغذية  لمطبعة دار لتصميم واإلشراف عمى التنفيذ  -9
 . التعاون

لمصنع  يار الخفيفتالنظم الكهرباء و لمحطة الكهرباء وشبكةتصميم واإلشراف عمى التنفيذ  -10
 . أكتوبر 6مدينة  –زراعية الكيماويات ال

 –عتاقة -لمصنع الحديد والصمب يار الخفيفتتصميم واإلشراف عمى التنفيذ ألعمال الكهرباء وال -11
 .السويس 
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العمومية  منخفضالضغط لوحات ال -متوسط الضغط لوحات ال)تصميم شبكة الكهرباء  -12
كشافات -كة اإلنارة والبرايزشب –القوى الكهربية لمتكييف -المغذيات العمومية والفرعية-والفرعية
 .بوكالة أنباء الشرق األوسط والخاصة (  اإلضاءة

المغذيات العمومية -العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال) تصميم شبكة الكهرباء  -13
بالمجزر اآللي والخاصة (  كشافات اإلضاءة-شبكة اإلنارة والبرايز –القوى الكهربية-والفرعية

 .ات الغذائية بقميوب لشركة الرواد لمصناع

محطة الكهرباء )المقطم  –عمارة  56لتقسيم قطعة أرض تحتوي عمى تصميم شبكة الكهرباء  -14
المغذيات العمومية -العمومية والفرعية منخفضالضغط لوحات ال -الرئيسية لمضغط المتوسط

طاع خاص ق( المغذيات العمومية والفرعية-العمومية والفرعية منخفضالضغط والفرعية لوحات ال
. 

 


