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  السيرة الذاتية

     أحمد محمد عبد الباسط الديب  /المهندسللسيد                       

 

 Personal Data -1 بيانات شخصية  -1

    :Ahmed Mohamed Abdelbaset Eldeeb Name أحمد محمد عبد الباسط الديب  االسم :

دسة المعهد العالى للهنب معيد : الحالية الوظيفة

 كفر الشيخ .ولوجيا بكنوالت

Demonstrator at  Higher institute of 

engineering and technology in Kafr 

Elsheikh. 

 

Title: 

              :Tanta – El-Gharbia Place of Birth ة الغربية افظمح –طنطا  جهة الميالد:

               :Single  Marital status أعزب  :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 ة الحصول عليهوسن

 :والتخصص 

 وس بكالوري

2018  

 حاسبات والتحكم هندسة ال

B.SC degree  

2018 

Control and computer Engineering   

Degree: 

 Konyaset damshet – Tanta الغربية  –طنطا   عنوان المراسلة :

 El-Gharbia 

Mailing 

Address:            

-Konyaset damshet – Tanta El  ربيةالغ –طنطا  عنوان السكن :

Gharbia 

Home 

Address:             

 ahmedeldeeb993@yahoo.com ahmedeldeeb993@yahoo.com E-mail االلكتروني:البريد 

address:             

   :Egyptian                                        Nationality                                          مصرى  الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالدرجة الجامعية  -ا

 

 

ت ة االتصاالبكالوريوس هندس اسم الدرجة :  

 يات وااللكترون

Bachelor degree in Electronics and 

Communication Engineering   

 

Degree: 

المعهدددد العدددالى للهندسدددة والتكنولوجيدددا  الكلية المانحة :

 بكفر الشيخ

 

 بكفر الشيخ  

     Higher institute in of Engineering 

   and Technology in Kafr Elsheikh  

Faculty: 

 

 

 
 وزارة التعليم العالي 

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 

mailto:ahmedeldeeb993@yahoo.com
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 :Computer and Control Engineering  Major Field ندسة الحاسبات والتحكم ه جال التخصص :م

 :Computer and Control Engineering Minor Field هندسة الحاسبات والتحكم  التخصص الدقيق : كلية 

 Excellent (honor degree) - 2018 Date and 2018- مرتية شرف()امتياز التاريخ والتقدير :

Grade: 

 Employment History -3 ى فالوظي التاريخ -3

           To إلى :  مسمى الوظيفة

        

From       من

        

Job Name:  

 : معيد

 

now 9/2018 Demonstrator: 

 

    و التدريب خبرات العلمية ال -4

CCNA course                10/2017 8/2017 Cisco academy  

Training on control systems 

[PLC , Scada] 
  

9/2017 8/2017 Banha electronics company  

Training on creativity thinking  

  

8/2017 7/2017  Innovegypt (Ministry of 

Communication ) 

Scientific research conference   8/2016 7/2016 Tanta university 

Training on control systems 

[PLC , Scada] 
 

       7/2016 6/2016 South delta for electricity 

distribution company  

 

 

 

  


