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 السيرة الذاتية

 محمد مصطفى عبادهآالء 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

 Alaa Mohammed Mostafa محمد مصطفى عبادهآالء  االسم :

Abada 

Name :    

 :National ID  52100521100192 الرقم القومي:

 : Assistant Lecturer Title مساعد مدرس  : الوظيفة الحالية

         : Date of Birth  1221-6-92 الميالد : تاريخ

              : Kafr El-shiekh  Place of Birth كفرالشيخ–قلين  جهة الميالد:

               : Married Marital status 1+متزوجة  :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 وسنة الحصول عليه

 :والتخصص 

هندسة االلكترونيات بكالوريوس 

 (9112مايو ) واالتصاالت الكهربيه

B.S in Electronics and 

Communications 

Engineering (May 2014). 

Degree: 

 High Institute of المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيخ  عنوان المراسلة :

Engineering & 

Technology 

Mailing Address :            

             : Kafr El-shiekh Home Address الشيخكفر –الجزيزة  : عنوان السكن

             : Engaalamohamad00@gmail.com  E-mail address االلكتروني:البريد 

                           :  # .Tel  0473471642 : تليفون

 : Mobile  01025363291 : محمول

   : Egyptian Nationality مصرية الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 5

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 : Degree   درجة :اسم ال 

 : Faculty  المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيخ الكلية المانحة :

 : Major Field  االلكترونيات واالتصاالت الكهربيههندسة  مجال التخصص : 

 

 وزارة التعليم العالي

 الشيخ بكفر والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 
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 : Electronics Engineering Minor Field االلكترونياتهندسة  التخصص الدقيق :كلية 

 : Excellent (89.14%) Date and Grade )ممتاز مرتبه الشرف( 9112مايو  التاريخ والتقدير :

 

 .B- Second  University  Degree :      M. Sc الماجستير     الدرجة الجامعية الثانية : -ب

 : Ms.C.  Degree Degree العلومماجستير  جة:اسم الدر

– Faculty of Engineering جامعه طنطا -الهندسةكلية  الكلية المانحة :

Tanta University 

Faculty : 

 Microwave and Electronics االلكترونيات واالتصاالت الكهربيههندسة  مجال التخصص :

Engineering 

Major Field : 

 : Microwave Engineering Minor Field رونيات والموجات الدقيقةتااللكهندسة  التخصص الدقيق :

 :Sep 2019 Date 9112سبتمبر  التاريخ :

 

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

           To إلى : مسمى الوظيفة

        

From      من

        

Job Name :  

 : معيد

 
9112 9112 Demonstrator : 

 

 : مدرس مساعد

 

Up till now 9112 Assistant Lecturer : 

 

 
 

 المهاراتالمهمات العلمية و -4

  

4- Scientific Missions and Skills 

 

 

  Membership in  Professional -5 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -1
Organizations and Scientific Society 

  

 Conferences and Scientific Forums -6 المؤتمرات والندوات العلمية -0

 

 Training and Workshops -7 والتدريب وورش العملالدورات  -7

 

مشروعات التطوير القومية -9  8- National Projects for Developments 

 

 الخبرات العملية والمحلية فى مجال التدريب -2

 والتنمية  

10-Training and Development 
Experiences 
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 Lecturing Experience -11  التدريس الجامعي -10

  )أ( : مرحلة البكالوريوس

  

(a) Undergraduate Courses 

  

  )ب( مرحلة الدراسات العليا

  

(b) Postgraduate  Courses 

  

 

 Thesis Supervision -12   اإلشراف على الرسائل العلمية -11

 

14- LIST OF PUBLICATIONS 
 

  
 

1-  Alaa M. Abada, Amr H. Hussein, and Mahmoud A. Attia, 

“Implementation of Compact LPF Utilizing Defected Structures 

and Surface Mount Capacitor for Low Insertion Loss and Elliptic 

Characteristics”, Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 

68, 21–29, 2018. 

تم نشره دوليا وهو بحث تطبيقى وتصنيعى وعملى البحث   

2-  Alaa M. Abada ,A. H. Hussein, H. H. Abdullah, M. A. Attia and 

“S-Band Compact Microstrip Full Duplex Transmit/Receive Patch 

Antenna with High Isolation”, IEEE, Antenna and Wireless 

Propagation Letters, 2019 

  لى ليا وهو بحث تطبيقى وتصنيعى وعمتم نشره دوالبحث 

 


