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 السيرة الذاتية
 

 جالل عبد المجيد أحمد عتلم:  ــــمــــــــــــاألســـــ
 منوفية -منوف  – 1955-12-17: الدــــــــتاريخ المي

 : مصري يةـــــــــــــــالجنس
 بنتان و ولد –: متزوج الحالة اإلجتماعية

 5TUgalal_atlam@yahoo.comU5T: يـالبريد األلكترون
 0106719834:  ونـــــــــــــــالتليف

 

U:المؤهالت الدراسية 
 

  1997دكتوراة الفلسفة في الهندسة األلكترونية 
"Garbage Collection in a Multiprocessors Implementation of a 
Concurrent Constraints Programming System" 

 
 1988ونية ماجستير في الهندسة األلكتر 
 

 1979ص��ناعية دور م��ايو  تخص��ص الكتروني��ات – بك��الوريوس ف��ي الهندس��ة األلكتروني��ة 
 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

 

U:التدرج الوظيفي 
 

o "مهندس تنفيذ بالشركة العربية للمصاعد "شندلر مصر 
o   جامعة المنوفية –معيد بكلية الهندسة األلكترونية 
o المملكة العربية السعودية –ة بالرياض مدرس الكترونيات بالكلية التقني 
o  المملكة العربية السعودية –مدرس الكترونيات بالكلية التقنية بالدمام 
o  المملكة العربية السعودية –محاضر الكترونيات بالكلية التقنية بالدمام 
o  جامعة المنوفية –مدرس مساعد بكلية الهندسة األلكترونية 
o د السويدي لعلوم الحاسب  هلمعمبتعث إلكمال رسالة الدكتوراة ل (SICS)بدولة السويد 
o  جامعة المنوفية –مدرس بكلية الهندسة األلكترونية 
o  المملكة العربية السعودية –أستاذ مساعد بالكلية التقنية بالدمام 
o  جامعة المنوفية –مدرس بكلية الهندسة األلكترونية 

 

U:األعمال الكاديمية و اإلدارية 
 

 المملكة العربية السعودية –رئيس قسم الحاسب بالكلية التقنية بالدمام  •
 عضو مجلس كلية بالكلية التقنية بالدمام •
 العلمية لقسم الحاسب  بالكلية التقنية بالدمام رئيس اللجنة •
 عضو لجنة تدقيق الجودة  بالكلية التقنية بالدمام •
لمؤسس�ة با  Technical Supportالمناهج لتخصص ال�دعم الفن�ي   تطوير  عضو لجنة •

 المملكة العربية السعوديةب العامة للتعليم الفني 
ة الرئاس�ة العام�ة لرعاي�ة الش�باب نظمت�عضو لجنة التحكيم للمعرض العلمي الخامس  ال�ذي  •

 علي مستوي المملكة العربية السعودية
 بكلية الهندسة األلكترونية اتالحاسب عضو لجنة •



 
U  التدريس:خبرات 

 
 Microprocessors and Microcomputerت و الحاسبات الدقيقة المعالجا 
 Electronic Devicesالعناصر األلكترونية  
 Digital Circuitsالدوائر الرقمية  
 Computer Peripheralsطرفيات الحاسب اآللي  
 Computer Components and مكون���ات الحاس���ب اآلل���ي و تجميع���ة  

Assembling 
 Electrical Engineering الهندسة الكهربية 
 Programming Languages  لغات البرمجة 
 PLC الحاكم المنطقي المبرمج 
 Power Electronics الكترونيات القوي 
  Data Structures هياكل البيانات 


