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---------------------------------------- 
 مصري الجنسية 

 محافظة المنوفية - 31/6/3491اريخ الميالد  : ت
 

 1 3461 عاماالتصاالت   ىندسة  بكالوريوس 
  1صانع الطائرات بالقاىرة حث بقطاع البحوث بمميندس با 3461إلى  3461من 
  1عضو بعثة حكومية لدراسة الدكتوراه في ألمانيا  3491إلى  3461من 
 3491 -ألمانيا -من  جامعة كمنتش ت الدقيقة ة فى ىندسة االلكترونيادرجة دكتوراه الفمسف 

 مجال التخصص العام )تكنولوجيا  اإللكترونيات المصغرة والمتكاممة (   

مجااال التخصااص الاادقيت ) اسااتخدام نظريااة التناااثر بااالترددات العاليااة إلنتاااج مكثفااات متناىيااة الصااغر          
 1عمى شكل شرائح دقيقة (  السميكونمن مادة نتريد 

Thin Film Technology using RF Sputtering Techniques 

 

   المنوفية  جامعة - بكمية اليندسة اإللكترونية برتبةمدرس جامعي 3411إلى  3491من 

   1جامعة المنوفية  -بكمية اليندسة  اإللكترونية  أستاذ مساعد  برتبة  3411إلى  3496من 
   قسم   ىندسة االتصاالت السمكية بكمية   بعمل رئيسمنصب قائم شغمت م 3411إلى  3496من

  1جامعة المنوفية  -اليندسة  اإللكترونية 
   1المنوفية   -ة اإللكترونيةشغمت منصب  قائم بعمل وكيل  كمية اليندس 3411إلى  3491من 
  جامعاة  -اإللكترونياة كمياة اليندساة  – واالتصااالت اإللكترونيااتإلى اآلن أساتاذ ىندساة  3411من

 1ية المنوف
  1جامعة  المنوفية -اإللكترونية  شغمت منصب عميد لكمية اليندسة  3416إلى  3411من 



 2 

  رشحت ترشيح نيائي لشغل منصب نائاب رئايس جامعاة بدولاة ليساتو فاي جناوب أفريقياا ولام أتسامم
 1العمل لظروف عائمية 

  مياااة ك -قسااام   ىندسااة االتصااااالت  رئااايس مجمااسشااغمت منصاااب   3414إلاااى  3416ماان
 1جامعة المنوفية  - دسة اإللكترونيةالين

  المممكاااة انردنياااة  -تمااات إعاااارتي إلاااى جامعاااة اليرماااو   3/4/3449إلاااى  3/4/3414مااان
 1الياشمية إلنشاء كمية اليندسة التطبيقية 

  جامعاة   -نصب عميد كمية اليندسة التطبيقية شغمت م 3/4/3449إلى  31/4/3414من
 1اليرمو  

  1لية لنائب رئيس جامعة شغمت الدرجة الما 3441من 
  شااااغمت وظيفااااة أسااااتاذ اإللكترونيااااات بقساااام ىندسااااة   3/4/3449الااااى  3/31/3441ماااان

 1جامعة اليرمو   -اإللكترونيات بكمية اليندسة التطبيقية 
  المممكة انردنياة الياشامية  -جامعة عمان انىمية  -ة كمية اليندسة رشحت لعماد 3449فى

1 
  تمت إعارتي إلى ىيئاة التادريب الميناي بسامطنة عماان  11/4/3446إلى  11/4/3449من

 متخصصا " لتخطيط  وتطوير  التعميم الفناي  والتادريب  الميناي وتنمياة الماوارد البشارية  خبيرا
وتطبيت نظام المؤىالت المينية العامة وتحديد الميارات المطموباة لممساتويات المختمفاة لمميان 

 طبقا الحتياجات سوت العمل 
   واالتصاااالت انتيات فتارة إعاارتي وعادت لشاغل وظيفاة أساتاذ اإللكترونياات 16/4/3446مان 

 1جامعة المنوفية  -بكمية اليندسة اإللكترونية 
  إنشاااء شااركة خاصااة باساام المكتااب االستشاااري لتنميااة المااوارد البشاارية تاام  3/31/3441ماان

التادريب وتنمياة  -مة المتكامالخدمات الدولية  -لالستشارات اليندسية  (شركة الدكانى جروب)
 والمنوفيةالقاىرة  المعمومات ومقرىاتصميم نظم وبرامج ومعالجة  -القوى العاممة 

   عضااو المجنااة العمميااة الدائمااة ليندسااة اإللكترونيااات والقياسااات الكيربيااة  3/1/3441ماان
  1واليندسة الحيوية لترقيات انساتذة وانساتذة المساعدين بالجامعات المصرية

  االمارات العربية المتحدة –تقدمت لشغل وظيفة نائب رئيس جامعة الشارقة  1116فى 
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ىعضووةىاللجانىوالمهامى

  العديااد ماان  وحتااى اآلن وباادون انقطاااع فااي 3491العماال فااي حقاال التاادريس الجااامعي اعتبااارا" ماان
 -جامعااة الزقااازيت  كميااة اليندسااة فاارع -الكميااة الفنيااة العسااكرية -اليندسااة اإللكترونيااة  الكميااات ) كميااة

الكميااة  -كميااة اليندسااة والتكنولوجيااا جامعااة حمااوان -المعيااد العااالي لمكفايااة أإلنتاجيااو جامعااة الزقااازيت 
 اليرمو (.كمية اليندسة التطبيقية جامعة  -المعيد العالي لمتكنولوجيا  -الحربية

 خطااط الدراسااية لطااالب خباارات كبياارة فااي التخطاايط لمبحااوث الميدانيااة والجامعيااة ووضااع العديااد ماان ال
  1الدراسات العميا لمحصول عمى درجات الماجستير والدكتوراه 

 إلشراف العممي ومناقشة العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.ا 
   العديااد ماان البحااوث المنشااورة فااي مااؤتمرات ومجاااالت عمميااو مفيرسااو محميااو ودوليااو فااي مجاااالت

ميكنااة الاانظم الجامعيااة واالمتحانااات -الطاقااة الشمسااية  -وئية االتصاااالت الرقميااة والضاا -اإللكترونيااات 
من رسالة ماجستير مشرفا عمييا فى مجاال تايمين شابكات المعموماات  1116وآخر بحث منشور فى عام 

 1119وبحث اخر مقبول لمنشر فى العام 
  التكنولوجيا.نقل وتوطين 
 لفني والتطبيقاي والتادريب والتعمايم امجاالت العمل الجامعي والتعميم  خبرات عمميو وتعميمية وأداريو في

  التكنولوجيا.المستمر ونقل 
  3491لإللكترونيات عام نع بنيا مستشار فني في تكنولوجيا الترانزيستور بمص. 
   3496وحتى  3491مستشار فني بالوزارة االتحادية . 
 ي والقومي.عضو في لجان تخصصيو متعددة عمى المستوى الجامع 
  والدولي.عضو لتحكيم البحوث العممية عمى المستوى القومي 
  روستاس -ىيئة اليونسكو  -مستشار فني بمكتب العموم والتكنولوجيا لمدول العربية 
  يندساة والمعياد العاالي لمتكنولوجياا والمعاىاد بكمياات ال عضو لجنة لتصميم الخطط الدراسية والمناىج

 الفنية ومراكز التدريب.
 . دارية قصيرة في كثير من دول العالم  ميمات عممية وا 
  لبريطانية بدعوة من المجمس الثقافي البريطاني.الجامعات اأستاذ زائر في 
  أمااين المجنااة العمميااة الدائمااة لإللكترونيااات والقياسااات لوظااائف انساااتذة المساااعدين وعضااو المجنااة

 ساتذة.العممية الدائمة لإللكترونيات والقياسات لوظائف ان
 . عضو المجنة العممية الدائمة لآلالت الحاسبة والتحكم اآللي لوظائف انساتذة 
  عضو المجنة العممية الدائمة لعموم الحاسب وبحوث العمميات لوظائف انساتذة وانساتذة المساعدين 
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  وظاااائف لمكمياااة الفنيااة العسااكرية ل وااللكترونياااتعضااو المجنااة العمميااة الدائماااة ليندسااة االتصاااالت
 انساتذة وانساتذة المساعدين.

 . عضو المجنة الدائمة لإللكترونيات نكاديمية البحث العممي 
  مركاز البحاوث  -جامعاة اإلماارات العربياة  -عضو لجنة الترقياات بكال مان جامعاة المما  عباد العزياز

 اإللكترونية والحاسبات بمجمس البحث العممي في العرات .
  وأىميا:المؤتمرات المحمية والدولية إعداد وتنفيذ العديد من  
  اليونسكو. مع ىيئةالمؤتمر الدولي انول والثاني لإللكترونيات وتطبيقاتيا في الدول النامية 
  قطاع اليندسة . -لبحوث االجتماعية والسكانيةالعممية واالمؤتمر الدولي لإلحصاء والحاسبات 
 . المؤتمر الدولي لممحاكاة والتمثيل اليندسي 
 العديد من االتفاقيات العممية الثنائية بين كمياة اليندساة اإللكترونياة والعدياد مان الجامعاات انجنبياة  عقد

 انردن. -سوريا  -فرنسا  -إنجمترا  -والعربية وعمى وجو الخصوص مع جامعات في ألمانيا
 ياة وجامعاات تنفيذ اتفاقياات خاصاة لدراساة الادكتوراه عماى نظاام اإلشاراف المشاتر  باين جامعاة المنوف

نجمترا وألمانيا.  أخرى في فرنسا وا 
  جامعااة  -المساااىمة فااي عقااد العديااد ماان االتفاقيااات العمميااة الثنائيااة بااين كميااة اليندسااة التطبيقيااة

وجامعاااات دمشااات وحماااب  -فاااي انردن وجامعاااات المنوفياااة وحماااوان بجميورياااة مصااار العربياااة  اليرماااو 
وجامعاة ساان ببتار بارج فاي  -وجامعاة أسامنجن فاي ألمانياا  -والالذقية فاي الجميورياة العربياة الساورية 

والمعياد الساويدي لعماوم الحاساب  -وجامعة المدينة في نيويور  في الواليات المتحدة انمريكية  -روسيا 
 السويد.والمعيد الممكي لمتكنولوجيا في 

 فاي  اليرماو ياة بجامعاة اليندساة التطبيق يمية بكمياةمصمم لمخطة الدراسية والمختبرات وانقسام انكاد
لمااادة خماااس سااانوات كامماااة وربطياااا  بنظاااام السااااعات المعتمااادة واالشاااراف الكامااال عماااى تطبيقياااا انردن

 بالصناعة وسوت العمل
  والمشاركة فى اقتراح انقسام العممياة بياا خبير استشاري إلنشاء كمية فنية في نابمس بالضفة الغربية

 .ت سوت العملوتصميم الخطط الدراسية وربطيا بمجاال
  اليرمو .جامعة  -عضو بمجمس البحث العممي 
  اليرمو جامعة  - اليرمو عضو ىيئة تحرير مجمة أبحاث. 
  اليرمو جامعة  -نعضاء ىيئة التدريس  والستئنافيعضو مجمس التيديب االبتدائي. 
  المعمومات.بشبكة  اليرمو عضو لجنة ربط كميات جامعة 
  اليرمو جامعة  -عضو مجمس الحاسب اإللكتروني. 
  اليرمو عضو لجنة لدراسة وتعديل تعميمات منح درجة البكالوريوس بجامعة. 
  اليرمو جامعة  -عضو مجمس كمية العموم. 
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 لممعاىااد  اإلنجميزيااةالعامااة المااؤىالت المينيااة  نتطبياات وتعماايل لفتاارة عااامين  عضااو مجمااس الخبااراء
 . الفنية بسمطنة عمان

 ة ليندسااة اإللكترونيااات والقياسااات الكيربيااة واليندسااة الحيويااة لترقيااات عضااو المجنااة العمميااة الدائماا
 1114 حتى عام انساتذة وانساتذة المساعدين بالجامعات المصرية

   المجناة اعضو لجنة تقييم عروض الجيات الدولية لمناقصة بناء مستويات ميارة قومياة بقارار رئايس
 1اء بالقاىرةبمجمس الوزر التنفيذية لتنمية القوى البشرية 


