
 العسكرية الكلية: الكلية الفنية       1981درجة البكالوريوس : تاريخ الحصول على الدرجة: يوليه  -

 الكلية: الهندسة   (USA)الجامعة: جورج واشنطن            1993درجة الدكتوراه: تاريخ الحصول على الدرجة: سبتمبر  -

   المجلس االعلى للجامعاتالجهة المانحة:                      2010االسـتاذية: تاريخ الحصول على الدرجة: مارس  -

 اإلتصاالت واإللكترونيات     التخصص الدقيق: اإلتصاالت الالسلكية التخصص العام: هنسة  التخصص العلمي: -

 نبذة عن التاريخ العلمي:  
 بتقدير إمتياز. 1981حصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة الكهربية تخصص "إتصاالت" من الكلية الفنية العسكرية فى يوليو  -

 . 1983املاجستير من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى يوليو أنهى بنجاح املواد التمهيدية الالزمة للحصول على درجة  -

بعد انتدابه للعمل بالكلية الفنية وتعينه  {  1985أنهى بنجاح املواد التمهيدية الالزمة للحصول على درجة املاجستير من الكلية الفنية العسكرية فى أكتوبر   -

 .  }1984معيدا بقسم االتصاالت فى يوليو 

   من الكلية الفنية العسكرية 1988تير فى الهندسة  الكهربية فى يناير حصل على درجة املاجس -

 Comprehensive)أنهى بنجاح املواد التمهيدية الالزمة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن كما انهى بنجاح إجتياز كل من امتحان   -

Exam) ( وامتحان(Qualifying Exam   1991فى مارس . 

در  - على  سبتمبر  حصل  فى  واشنطن  جامعة جورج  فى  الكهربية  الهندسة  فى  الدكتوراه   الدكتوراه:   1993جة  رسالة  موضوع  والتعديل    وكان  التكويد  "أنظمة 

 "Bandwidth Efficient Coding and Modulation for Time Dispersive Channels"  ءءعالية الكفاءة فى قنوات االتصاالت

لسنة     142كاقرار القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم    2000فى الهندسة الكهربية فى  سبتمبر    حصل على درجة استاذ مساعد   -

 بالتصديق على منح الدرجة املشار اليهامن املجلس االعلى للجامعات. 2004

مارس   - فى   الكهربية  الهندسة  فى  استاذ   درجة  على  العام    2010حصل  القائد  رقم  كاقرار  الحربى  واالنتاج  الدفاع  وزير  املسلحة    2010لسنة     117للقوات 

 .بالتصديق على منح الدرجة املشار اليها من املجلس االعلى للجامعات

 نبذة عن التاريخ الوظيفي: 
 . 1984الى يوليه  1981بمعهد اإلشارة للقوات املسلحة بجناح املواصالت الالسلكية من يوليه  حاضر م -

 . 1987وحتى ديسمبر  1984ية الفنية العسكرية وعين معيدا بقسم هندسة االتصاالت فى يوليه انتدب إلى الكل  -

 1989إلى سبتمبر  1988بقسم االتصاالت فى الفترة من يناير عين مدرسا مساعدا  -

 . 1993تمبر الى سب 1989بعثه دراسية إلى الواليات املتحدة األمريكية للحصول على درجة  الدكتوراه فى الفترة من سبتمبر  -

 1993مدرس بقسـم هندسة االتصاالت بالكلية الفنية العسكرية فى اكتوبر عين  -

 كرئيس لفرع الدبلومات والدورات القصيرة ثم رئيس لفرع الخريجين.   2000إلى يناير  1995شـئون الدراسـات العليـا فى الفـترة من يناير عين ب -

 . 2000ديسمبر  29وحتى  2000عين رئيسا لقسم االتصاالت فى الفترة من يناير  -

 لقسم املشتروات والعقود الخارجية بشعبة االحتياجات فى الفترة من -
ً
 لشعبة االحتياجات فى   2008/ 17/12وحتى    30/12/2000عين رئيسا

ً
ثم عين رئيسا

 . 7/8/2009وحتى  18/12/2008الفترة من 

 . 1/1/2010وحتى  8/8/2009املعلمين من عين فى منصب كبير  -

 . 1/7/2010وحتى  2010/ 2/1عين فى منصب قائم باعمال نائب مدير الكلية الفنية العسكرية من  -

 لقسم هندسة -
ً
رئيسا الفترة من  و االلكترونيات    العمل  فى  والتكنولوجيا   للهندسة  العالى  الجيزة  بمعهد     31/8/2013وحتى    20/9/2010االتصاالت 

ً
طبقا

 . 18/6/2011بتاريخ  1338قرار الوزارى رقم لل

 لقسم هندسة  -
ً
للهندسة  املاالتصاالت بو االلكترونيات    العمل رئيسا العالى   للقرار الوزارى رقم    خهاريتوحتى    2010/ 9/ 1فى الفترة من     بالشروقعهد 

ً
طبقا

 . 17/11/2013بتاريخ  4380
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