
 

 

 

 جامعة فاروس

 Marketing Department   إدارة التسويق

Faculty Members Template 

Full Name  Alaa El Din Mohamed Abo El Ela   

 

Personal Photo 

 الصورة الشخصية
 

 
 

  اإلسم عالء الدين محمد محمود ابوالعال

Job Title  Teacher  

الوظيفىالمسمى  مدرس   

Department  
Mechanical power 

engineering 
 القسم ميكانيكا قوى

Office No 

 رقم المكتب   
E233 

Extension. No. 

الداخلى التليفون رقم  
457 

PUA-Mail 

لكترونىالبريد اإل  
alaa.aboelela@pua.edu.eg 

Google Scholar 

Account (URL) 

  رابط الحساب الشخصى

https://scholar.google.com.eg/citations? 

hl=en&pli=1&user=Nnfp4HIAAAAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ORCID Account 

(URL) 

 رابط الحساب الشخصى

 
LinkedIn 

Account (URL) 

 رابط الحساب الشخصى

https://www.linkedin.com/in/alaa-abo-

el-ela-4a960661/ 

Short Biography 

(It should be of two 

paragraphs at 

maximum, not 

exceeding five lines 

for each) 

Alaa received the B.Sc. degree in mechanical engineering from military technical 

collage M.T.C, M.Sc. and Ph.D. degrees in internal combustion engine from 

Alexandria University in Egypt in 1993, 2006 and 2016 respectively. He is 

currently a Teacher in mechanical engineering department, Pharos University. His 

main research interests are in internal combustion engine. He has over two 

publications in these fields. 

ة نيكيفى هندسة القوى الميكا 1993تم الحصول على شهادة البكالوريوس من الكلية الفنية العسكرية عام 

م .وتوالعمل بالقوات البحرية المصرية فى السفن اعالى البحار بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف
فى محاكاة  2006من جامعة االسكندرية عام الحصول على درجة الماجستير فى الهندسة الميكانيكية 

 محركات الديزل ثنائية االشواط. 
 لالديز محركات ادارة محاكاةفى  2016كانيكية عام تم الحصول على درجة الدكتوراة فى الهندسة المي

سم الهندسة قيعمل حاليًا مدرًسا في  .. الهليوم او االرجون اضافة عند المغلقة الدورة ذات االشواط رباعية

 االحتراق الداخلي اتاهتماماته البحثية الرئيسية في محرك .الميكانيكية بجامعة فاروس

 

 السيرة الذاتية

يجب أن التزيد السيرة الذاتية عن  

فقرتين على أن ال تتعدى كل فقرة 

  خمسة أسطر.

https://scholar.google.com.eg/citations


 

 

 

 جامعة فاروس

 Marketing Department   إدارة التسويق

Fields of Interest 

   

Research in internal 

combustion engines.   

  

 

  محركات االحتراق الداخلى  

 البنزينو الديزل
 مجاالت إهتمام الباحث العلمية

Previous 

Experience 

Position  Starting Date Ending Date 

 Navel engineering officer   

   

 30/6/1993  

  

 1/1/2019  

   

 الوظيفة تاريخ التعين تاريخ إنتهاء التعين

   1/1/2019   الخبرات السابقة

   

  

  30/6/1993 

   

  

  عميد دكتور مهندس بالقوات البحرية 

   

  

Scientific 

Activities  

Scientific Activities  Date 

 Teaching in faculty of engineering, Pharos 

University in Alexandria (PUA). 

 Teaching in Institute of Higher Naval 

Studies. 

 Supervising 2 Master Thesis, scientific 

research papers and graduation projects in 

Alexandria University. 
 

 From 2016-2019  

 

 النشاط التاريخ

 2019-2016من    االنشطة العلمية

   

  

 االشراف على مشاريع التخرج لطلبة التخرج لجامعة فاروس 

   التدريس لدوراتIMO  بمعهد الدراسات العليا البحرية 

  رسالة ماجستير بكلية الهندسة جامعة  2االشراف على عدد

 االسكندرية.

Awards & Prizes   

Awards & Prizes  Date 

   

   

  

   

   

  

 الجوائز العلمية الجوائز العلمية التاريخ
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 Marketing Department   إدارة التسويق

   

   

  

   

   

  

 


