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 السيرة الذاتية

 أحمد السيد غريب شعالنللسيد االستاذ الدكتور/ 
 

 Personal Data -1 بيانات شخصية -1

    : Ahmed ElSayed Ghareb Shaalan Name أحمد السيد غريب شعالن االسم :

 : Doctor Engineer Title مهندس دكتور : الوظيفة الحالية

         : October 1950 Date of Birth 15 15/10/1950 تاريخ الميالد :

              : Alexandria Place of Birth االسكندرية جهة الميالد:

               : Married Marital status متزوج :   الحالة االجتماعية

 المؤهل الدراسي 

 لحصول عليهوسنة ا

 :والتخصص 

بكالوريوس هندسة كهربية )رادار( الكلية 

 م1974الفنية العسكرية 

M.T.C Cairo BSC. Electrical 

Engineering, radar 

Degree: 

 Galal Eldsouky St, Bab 67  عنوان المراسلة :

Sharky, Alexandria 

67 Galal Eldsouky St, Bab Sharky, 

Alexandria 

Mailing 

Address :            

 Galal Eldsouky St, Bab 67 : عنوان السكن

Sharky, Alexandria 

67 Galal Eldsouky St, Bab 

Sharky, Alexandria 

Home 

Address :             

 eldinalaa2@gmail.com eldinalaa2@gmail.com E-mail االلكتروني:البريد 

address :             

                           :  # .Tel 03/4247164 03/4247164 : تليفون

 : Mobile 01114466712 01114466712 : محمول

   : Egyptian Nationality مصرى الجنسية :

 : العلمية المؤهالت- 2

 البكالوريوس      : االولىالجامعية  الدرجة -ا

 

 : Electrical Engineering, radar Degree هندسة كهربية )رادار( اسم الدرجة : 

 : M.T.C Cairo BSC Faculty الكلية الفنية العسكرية الكلية المانحة :

 : Electrical Engineering Major Field كهرباء مجال التخصص : 

 : radar Minor Field رادار يق :التخصص الدقكلية 

 Good Date and جيد التاريخ والتقدير :

Grade : 

 

 

 وزارة التعليم العالي

 بكفر الشيخ والتكنولوجيا المعهد العالي للهندسة 

mailto:eldinalaa2@gmail.com
mailto:eldinalaa2@gmail.com
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 .B- Second  University  Degree :      M. Sc الماجستير     الدرجة الجامعية الثانية : -ب

 : Master of Science Degree ماجيستير اسم الدرجة:

 : Alex university Faculty هندسة االسكندرية الكلية المانحة :

 : Electrical department Major Field هندسة كهربية مجال التخصص :

 : electrical communications Minor Field اتصاالت التخصص الدقيق :

 :Date 1987 م1987 التاريخ :

 

 .C- Third  University Degree :   Ph. D الدكتوراه    الدرجة الجامعية الثالثة : -جـ 

 : Electrical Engineering PH.D. Degree دكتواره هندسة كهربية اسم الدرجة :

 Alex university Electrical هندسة االسكندرية الكلية المانحة :

department faculty of 

Engineering, Electrical 

Engineering department 

Faculty: 

 : Electrical Engineering Major Field هندسة كهربية مجال التخصص :

 : Radar and Propagation Minor Field اتصاالت التخصص الدقيق :

 : Date 1997 م1997 التاريخ :

 

 Employment History -3 التاريخ الوظيقى -3

 : مسمى الوظيفة

عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للهندسة 

 والتكنولوجيا بكفر الشيخ

               To إلى

 

Current 

From    من

    

10/2008 

Job Name :  

Staff member of Higher institute 

of Engineering and Technology 

Kafr Elshekh 

 

 

 

 العلمية عضوية الهيئات والجمعيات -4

 7602/6عضوية نقابة المهندسين: )كهرباء( 

4- Membership in  Professional  

Organizations and Scientific Society 

Member of Egyptian Engineers syndicate: 

7602/06 Dr. Eng. Electrical 
  

 المؤتمرات والندوات العلمية -5

،  83بحثان بمؤتمرى علوم الراديو األول والثانى القوميين 

عن انتشار  89م وبحث بمجلة االوربية أغسطس 1984

( للموجات الموجات فى الترويوسفير )معامل االنكسار

 الكهرومغناطيسية

5- Conferences and Scientific Forums 

Two papers about refraction of EM waves 

in the first and second Egyptian URSI. One 

paper about refraction of EM waves 

(Electronic letters Journal – European) 

August 1989 

 



 لسيرة الذاتيةا

 أحمد السيد غريب شعالنللسيد االستاذ الدكتور/ 
 

Created by: Ahmed ElSayed Ghareb Shaalan 

  

3 

 ورش العملالدورات والتدريب و -6

باريس  –فرنسا  –بعثة الطائرة الموجهة السلكياً 

شركة طومسون من باطن شركة ايروسبيسيال 

 )رادار وحاسب ولوحة توقيع األحداثيات(

6- Training and Workshops 

 

Technically trained in Thomson SC F, 

Paris, France (radar, control, electronics)  

 

 

 


