
Curriculum Vitae

ةــــیرة الذاتیـــالس

أحمد محمد سیداحمد منتصر/ دكتور مھندس 

-:البیانات الشخصیة : أوال

.أحمد محمد سیداحمد منتصر:مـــــــــــــاالس·
قسم–مدرس ھندسة االتصاالت وااللكترونیات بكلیة التعلیم الصناعى :الوظیفة الحالیة·

.شعبة االلكترونیات–الھندسة الكھربیة 
.1981/ 8/ 26:تاریخ المیالد·
.الدور الثانى–عمارة الجزیرة - كورنیش النیل الشرقى-سوھاج :وانــــــــالعن·
.مســـــلم: الدیــــــــــانة·
.نةــدوة حســـدیر قـــكریة بتقــــدمة العســــأدى الخ: الموقف من التجنید·
.تزوجــــــــــم: الحــالة االجتماعیة·
01026523052أو 01140427919:لـــــــایــرقم الموب·
Ahmed.Montaser1@techedu.sohag.edu.eg:رونىــالبرید االلكت·

-:البیانات العلمیة: ثانیا

.)2013أبریل (جامعة المنصورة–كلیة الھندسة –دكتوراة فى ھندسة االتصاالت وااللكترونیات -1

“Antenna Design for Wireless Communications Using Optimization Techniques.”



: الدكتوراةالتخصص الدقیق للرسالة

.الھوائیات وأنتشار الموجات الكھرومغناطیسیة–ھندسة االتصاالت وااللكترونیات 

جامعة جنوب الوادى–والطاقةكلیة الھندسة–ماجستیر فى ھندسة االتصاالت وااللكترونیات -2
.)2009مارس (

“Design and Development of Tunable DGS Coupled Resonator Filters Using
Numerical Techniques.”

: الماجستیرالتخصص الدقیق للرسالة

.الھوائیات وأنتشار الموجات الكھرومغناطیسیة–ھندسة االتصاالت وااللكترونیات 

).2003(جامعة جنوب الوادى –كلیة الھندسة –ھندسة االتصاالت وااللكترونیات یوسوربكارل-3

:المواد التدریسیة التى قمت بتدریسھا-:ثالثا 

.جامعة سوھاج–كلیة الھندسة –تدریس مقرر الذكاء االصطناعى ·
.جامعة سوھاج–كلیة الھندسة –تدریس مقرر الھوائیات وأنتشار الموجات·
.جامعة سوھاج–كلیة الھندسة –تدریس مقرر ھندسة الصوتیات·
.جامعة سوھاج–كلیة الھندسة –تدریس مقرر نظم االتصاالت·
.جامعة سوھاج–كلیة الھندسة –خلویة النظم االتصاالتتدریس مقرر ·
.جنوب الوادىجامعة –كلیة الھندسة –دریس مقرر الذكاء االصطناعى ت·
.جنوب الوادىجامعة –كلیة الھندسة –تدریس مقرر نظم االتصاالت االلكترونیة·
.جامعة سوھاج–تعلیم الصناعىكلیة ال–رر المعالجات الدقیقة تدریس مق·
.جامعة سوھاج–الصناعىتعلیم كلیة ال–تدریس مقرر تطبیقات المعالجات الدقیقة ·
.جامعة سوھاج–تعلیم الصناعىكلیة ال–تدریس مقرر المتحكمات المنطقیة المبرمجة ·

:المشاریع الطالبیة التى أشرف علیھا-:رابعا 

.النطاق فى االتصاالت الالسلكیةومتعددمشروع تصمیم ھوائى واسع·
.مشروع تصمیم ھاتف محمول باستخدام الھوائیات الذكیة·
.مشروع استخدام الھوائیات الذكیة فى المحطة االساسیة للجیل الرابع من الموبایل·
.مشروع أستخدام المتحكمات المنطقیة المبرمجة فى المصعد الكھربى·
.مشروع أستخدام المتحكمات المنطقیة المبرمجة فى خالص المواد الصلبة الكھربى·
.كینة العملةمشروع أستخدام المتحكمات المنطقیة المبرمجة فى م·



:االشراف العلمى على الرسائل البحثیة: خامسا

.رسائل ماجستیر فى مجال االتصاالت وااللكترونیات6مشرف عل ·

:مھارات االكادیمیةال: دسااس

.570رجة بد) International TOFEL(شھادة أتقان اللغة االنجلیزیة الدولیة اجتاز·
.)ICDL(اجتاز الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوتر ·
.)ICTP(المتقدمة تاز مجموعة دورات وامتحانات الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوترجا·
:الخاصة بعلوم ھندسة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مثلCISCOاجتاز العدید من امتحانات ·

CCNA, CCNP, CCIE, CCDA, CCDP, CCDE.
:یحترف العدید من برامج المحاكاة ولغات البرمجة مثل·

C,  C++,  Visual  Basic,  C  Sharp,  Visual  Basic.Net,  MATLAB  Program,  CST
Microwave Studio, FEKO, HFSS, Microwave Office, SECAM, XFDTD, Empire,
ID3, AutoCad.

.دورة تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس12حضور فیما یزید عن ·
.حضور دورة أعداد معلم بكلیة التربیة بسوھاج·
.مدیر مشروع تقویم الطالب واالمتحانات بالكلیة·
.نائب مدیر مشروع أعتماد الجودة بالكلیة·
.منسق االنشطة الطالبیة بالكلیة·


