األستاذ الدكتور  :عمرو محمد عزت صفوت
جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية
تاريخ الميالد  30 :مايو  1970م
الوظيفة الحالية :
*مدرس بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت – كلية الهندسة .
المؤهالت العلمية :
*بكالوريوس الهندسة الكهربية (االلكترونيات واالتصاالت ) هندسة عين شمس  1993م .
*ماجستير الهندسة الكهربية (االلكترونيات واالتصاالت ) هندسة عين شمس .
*دكتوراه فلسفة فى الهندسة الكهربية مريالند كوليج بارك (الواليات المتحدة األمريكية ) أغسطس  2001م .
التدرج الوظيفى :
*معيد قسم هندسة االلكترونيات هندسة عين شمس ديسمبر  1993م .
*مدرس مساعد هندسة االلكترونيات هندسة عين شمس يناير  1997م .
*مدرس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت هندسة عين شمس مارس  2003م .
االسهامات والنشاط العلمى :
*المساهمة فى وضع وتدريس عدة مناهج دراسية فى مجال التخصص داخل وخاج مصر .
*المشاركة فى تدريس المواد التالية لطلبة مرحلة الدراسات العليا .
 مواد الكترونية لألعوام التالية  2005 – 2003م . نبائط الكترونية لألعوام التالية  2007 – 2005م . الكترونيات كمية عام  2006م .*اإلشراف على مشروع التخرج لعامى  2005 – 2004م .
*عضو لجنة مناقشة وتحكيم رسالة دكتوراه فى جامعة هلسنكى للتكنولوجيا – فلندا .
*المشاركة فى تدريس مادة تصميم دوائر ميكرومترية باستخدام الماحكى لطلبة المعهد القومى للتكنولوجى بجرينوبل – فرنسا .
*وضع منهج و تدريس مادة الدوائر االلكترونية ذات سرعات مرتفعة لطلبة الدراسات العليا بجامعة هلنسكى للتكنولوجيا – فلندا .
*كما حضر العديد من الدورات والمؤتمرات ومنها :
 المؤتمر القومى لعلوم الراديو  ،المركز لالتصاالت مارس . 2004 مؤتمرالميكروويف للدول المطلة علىالبحر المتوسط كلية الهندسة جامعة عين شمس مايو 2003 مؤتمر الدولى للميكرويف  ،واشنطن – الواليات المتحدة األمريكية يونيو  2001م . مؤتمر القياسات االتوماتيكية للترددات المرتفعة  ،كاليفورنيا – الواليات المتحدة األمريكية نوفمبر  2001م . المؤتمر الدولى للميكرويف،اريزونا  -الواليات المتحدة األمريكية – يونيو  2002م . حضور عدة دورات تدريبية وورش عمل فى مجال التخصص منها دورة تدريبية قراءة فى fp7المجلس الثقافى البريطانى جامعة عين شمس  28 – 27أكتوبر  2007م . دورة تدريبية انتشار الموجات فى المدن ومتابعة األشعة – جامعة هلنسكى للتكنولوجيا – فلندا  18 – 14أغسطس  2006م . دورة تدريبية  :مهارات الغرض الفعال – جامعة عين شمس –  28 – 25يوليو  2005م. دورة تدريبية  :االتجاهات الحديثة للتدريس جامعة عين شمس  21 – 18يونيو  2005م .الجوائز :
*جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية  2008م .
*شهادة تقدير من محافظ من محافظ القاهرة  1988م .
*منحة من جامعة ميريالند – أمريكا  1977م

