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Dr. S. Ahmed 

Science Director 
US Office of Naval Research Global, London, United Kingdom 

 
Dr. S. Ahmed received his Ph.D. in Aerospace Engineering from Iowa State University, USA in 
1990. Since then, he has been employed as 1) a faculty member at Saint Louis University (USA), 
2) researcher at the Pacific Northwest National Laboratory (USA), 3) researcher at Naval Surface 
Warfare Center (USA), and 4) researcher at Penn State University. Dr. Ahmed’s scientific interests 
and expertise span a wide range of academic areas including fluid dynamics, computational 
mechanics/physics, and characterization and manipulation of physical/chemical/ biological systems 
and processes. Since 2015, Dr. Ahmed has been serving ONRG as a Science Director focusing on 
science and technology associated with maritime applications. 
 

 


