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 1947سبتمبر  25تاريخ الميالد : 

 الدرجات العلمية :

 1968جامعة االسكندرية  –* بكالوريوس الهندسة الكهربائية كلية الهندسة 

 1972ايطاليا  –* دبلوم االلكترونيات النووية المركز الدولي للتدريب تورينو 

 1977جامعة عين شمس  –* ماجستير هندسة الحاسب كلية الهندسة 

 1985في هندسة الحاسب جامعة جورج واشنطن  * دكتوراه

 التدرج الوظيفي:

 1968* مهندس رادار قوات الدفاع الجوي المصرية 

 1971انشاص  –هيئة الطاقة الذرية  –* معيد باحث بقسم المفاعالت الذرية 

 1974الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -  * محاضر اإللكترونيات النووية

 1977العربية للنقل البحري * محاضر باالكاديمية 

 1982جامعة جورج واشنطن  –* مساعد تدريس بقسم الهندسة الكهربية 

 1985* محاضر اول لعلوم الحاسب والتحكم اآللي قسم الدراسات الهندسة باألكاديمية العربية للنقل البحري 

 1986مساعد مدير عام األكاديمية للمعلومات  * 

 1987األكاديمية العربية للنقل البحري  –* رئيس قسم هندسة اإللكترونيات والحاسب 

 1988األكاديمية العربية للنقل البحري  –* مدير مركز المعلومات والتوثيق 

 1990*عميد مؤسس لكلية الهندسة والتكنولوجيا باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 2006وزير التربية والتربية والتعليم  1997ألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياوالنقل البحري *نائب رئيس ا

 اإلسهامات :

 * رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للحاسبات باالسكندرية

 * رئيس مجلس إدارة جمعية الموسيقى والفنون باالسكندرية

 العربية* عضو اللجنة القومية للمعلومات بجمهورية مصر 

 * عضو مجلس إدارة بحوث اإللكترونيات بجمهورية مصر العربية

 * عضو اللجنة اإلستشارية العليا لتطوير التعليم باالسكندرية

 * عضو مجلس االدارة المنتدب لشركة االكاديمية للحاسبات

 * مستشار مركز البحوث واإلستشاراتلقطاع النقل البحري

 ة التجارية المصرية باالسكندرية* مستشار شعبة الحاسبات بالغردق

 * السكرتير الفخري لنادي روتاري سان استيفانو

 لدراسة الدكتوراه بالجامعة جورج واشنطن في هندسة الحاسبات Fulbright Award* حصل على منحة فولبر ايت 

 1984* حصل على جائزة ريتشارد ميروين ألفضل باحث لدرجة الدكتوراه 

دسة اإللكترونيات واالتصاالت والهندسة الكهربية والتحكم اآللي والهندسة الميكانيكية وهندسة التشييد * قام بتأسيس اقسام هن

 والبناء والهندسة الصناعيةواالدارية وهندسة العمارة والتصميم البيئي على مدى سبع سنوات

الجمعية  – IEEE –واإللكترونيات الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء  -* عضوية الجمعيات واللجان العلمية اآلتية :

الجمعية الجغرافية  –اكاديمية نيويورك للعلوم  -  ACMالجمعية الدولية لآلالت الحاسبة  – ASEEاألمريكية للتعليم الهندسي 

 الدولية

في مجال  بحثآ منشورآ في المؤتمرات العلمية 70* اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وله ما يربو على 

 علوم الحاسب والتعليم
 


