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 بيانات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية الهندسةقاعدة  -2

 2017/2018 عام الجامعىلل ملخص اإلمكانات البشرية 2-1

42 

 أستاذ 6

 7 ونأعضاء هيئة التدريس المعين
أستاذ 

 مساعد

 مدرس 29

9 

 أستاذ 6

 أعضاء هيئة التدريس المنتدبون ندباً كليا

 )المعارون(
1 

أستاذ 

 مساعد

 مدرس 2

 أستاذ 23,5% 12

 هيئة التدريس الدرجات العلمية ألعضاء

 المتفرغين تفرغ كامل )معينون+معارون( 
8 15,69% 

أستاذ 

 مساعد

 مدرس 60,78% 31

84 

 أستاذ 27 32,14%

 18 %21,43  أعضاء هيئة التدريس المنتدبون
أستاذ 

 مساعد

 مدرس 39 46,43%

82 
50% 41 

مدرس 

 معاوني أعضاء هيئة التدريس المعينون مساعد

 معيد 41 50%

22 

13,64% 3 
مدرس 

المنتدبون معاوني أعضاء هيئة التدريس  مساعد

 (مكافأة شاملة)
 معيد 19 86,36%

44 
15.91% 7 

مدرس 

 مساعد
المنتدبون معاوني أعضاء هيئة التدريس 

 (جزئياندباً )
 معيد 37 84,09%
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 2017/2018للعام األكاديمى   أعداد هيئة التدريس للتخصصات المختلفة 1-جدول 

 أعضاء هيئة التدريس

 هيئة معاونة أعضاء هيئة التدريس

 مكافأة شاملة معين منتدب معار معين

 أستاذ إجمالي
أستاذ 

 مساعد
 أستاذ إجمالي مدرس

أستاذ 

 مساعد
 أستاذ إجمالي مدرس

أستاذ 

 مساعد
 إجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 معيد

مدرس 

 مساعد
 معيد

 6 3 9 4 1 6 11  1  1 8  1 9  قسم الهندسة الكهربية
  

  4 4 3 3 2 8     2   2 قسم هندسة الحاسب
  

 6 8 14 6 2 5 13 1  2 3 3  1 4 قسم الهندسة الميكانيكية
  

 1  2 7 10 2  2 4   1 1  2 2 4 قسم هندسة البتروكيماويات

  1 11 3 15 12 9 8 29 1  2 3 3   3 قسم هندسة وإدارة التشييد

 12 1 2 6 21 5 0 1 6   1 1 5 3 1 9 قسم الهندسة المعمارية

 6 1 14 10 31 7 3 3 13     8 2 1 11 قسم العلوم األساسية

ى أعضااااء هيئاااة التااادريس إجماااال

 و الهيئة المعاونة
42 6 7 29 9 6 1 2 84 27 18 39 104 41 41 3 19 
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 : بالكليةأعضاء هيئة التدريس  اتبيان قاعدة 2-2
 

 قسم الهندسة الكهربية  2-2-1
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م
 الدرجة

 تاريخ الحصول عليها/العلمية
 الدقيق التخصص تاريخ التعيين

 أ.د/ محمود أحمد الجمال   .1
دكتوراة من جامعة توهوكو 

 (1999) أستاذ - 1983-باليابان
 قو  و تحكم تخصص (1/8/2010)

 تخصص قو  و تحكم (1/9/2009) (2011) مدرس د/سحر عبد المنعم موسي  .2

 تخصص قو  و تحكم (1/9/2013) (2000) مدرس د/ ياسر حسن الكمشوشى  .3

 د/محمد عبد الوهاب عبد الحميد  .4

 مدرس

بتاريخ  334)معادلة رقم 

31/10/2010) 

 تخصص اتصاالت (1/9/2009)

 تخصص اتصاالت (1/9/2013) (2007) مدرس د/ سامى حسن درويش  .5

 تخصص اتصاالت (1/9/2010) (2014) مدرس د/ محمد عبد الكريم أبو الحسن   .6

 تخصص اتصاالت (1/9/2014) (2014) مدرس د/ إنجى خليل إبراهيم النيال  .7

 تخصص اتصاالت (1/9/2006) مدرس د/ هبه رأفت أحمد محمد   .8

 تخصص اتصاالت (15/9/2009) (2016)مدرس  سناء سعيد عبد الدايم محمدد/  .9

 3=  عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون لقسم الهندسة الكهربية برنامج هندسة القوى و التحكم

6=  عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون لقسم الهندسة الكهربية برنامج هندسة  اإلتصاالت  

 أعضاء هيئة تدريس معارون 

 سمإلا م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

القيادة األكاديمية/ 

العلمى/  القسم

 تاريخ التعيين

 الدقيق صالتخص

 عبده أم.د/ محمد عبد الرحمن  .1

 استاذ مساعد

(2012) 

مدينة األبحاث العلمية 

 باإلسكندرية

رئيس قائم بأعمال 

قسم الهندسة 

 الكهربية

(1/9/2008) 

 هندسة اإلتصاالت

 1=  لقسم الهندسة الكهربية  برنامج هندسة  اإلتصاالتعدد أعضاء هيئة التدريس المعارون 
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منتدبون(  أعضاء هيئة تدريس  الكهربية )هندسة القسم   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

1.  
أبو  على محمد  أ.د/ عادل

 العال
 منوفيةجامعة ال–كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ 

2.  
حسن أ.د/ نور الدين 

 إسماعيل
 جامعة اإلسكندرية–كلية الهندسة  هندسة اإلتصاالت أستاذ

3.  
محمد  أ.د/ أحمد  عبد هللا

 أحمد
 المنوفيةجامعة –كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ

 جامعة اإلسكندرية–كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ  أ.د. عمرو الزواو    .4

 جامعة اإلسكندرية–كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ  أ.د. محمد يسر    .5

 جامعة اإلسكندرية–كلية الهندسة  هندسة اإلتصاالت   أستاذ  عثمان أ.م.د نهى قرنى  .6

 لمنوفيةجامعة ا– الهندسة االلكترونية هندسة اإلتصاالت أستاذ مساعد محمد حمد  محمد السيدد/   .7

8.  
السيد محمد د/ شوقى 

 شعبان
 جامعة اإلسكندرية–كلية الهندسة  هندسة اإلتصاالت مدرس

9.  
محمود محمد على د/ باسم 

 مختار
 جامعة اإلسكندرية–كلية الهندسة  هندسة اإلتصاالت مدرس 

10.  
أحمد  أمانى إبراهيمد/ 

 عطية إبراهيم
 مهندس حر هندسة اإلتصاالت مدرس

 حر هندسة القو  و التحكم مدرس د. حسناء محمد حسن   .11

  5المنتدبون بقسم الهندسة الكهربية تخصص قوى و تحكم  =  إجمالى أعضاء هيئة التدريس 

   6المنتدبون بقسم الهندسة الكهربية برنامج هندسة االتصاالت =  إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
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 قسم الهندسة الميكانيكية 2-2-2

 

 

 

معينونأعضاء هيئة تدريس   

 االسم م

 الدرجة

تاريخ الحصول /العلمية

 عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 تاريخ التعيين /العلمى
 الدقيق التخصص

 عالء الدين محمد شبل /أ.د   .1

 أستاذ

 27)معادلة بجلسة رقم 

 (8/10/2013بتاريخ 

 رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

17/2/2013 
 ميكانيكا الموائع

 (2017مدرس ) د/ داليا مصطفى عمار   .2
 الهندسة الميكانيكية

(1/11/2011) 
 هندسة صناعية

 (2017مدرس  ) د/ نورهان غنيم  .3
 الهندسة الميكانيكية 

(1/2/2017) 
 هندسة ميكانيكية

 د/باسم نشأت   .4
 مدرس

4/9/ 2017 

 الهندسة الميكانيكية

(4/9/2017) 
 الهندسة الميكانيكية

 4الميكانيكية = قسم الهندسة هيئة التدريس المعينون بدد أعضاء ع إجمالى

 

ارونأعضاء هيئة تدريس مع  

 سمإلا م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

 القسمالقيادة األكاديمية/ 

  العلمى/ تاريخ التعيين
 الدقيق صالتخص

 أ.د. محمد جابر أبو على   .1

 (2003)أستاذ 

كلية الهندسة جامعة 

 اإلسكندرية 

 عميد الكلية 

(18/9/2016) 

هندسة صناعية 

 وإدارية

 أ.د/محمد جمال حسن واصل  .2

 (1999) استاذ

كلية الهندسة جامعة 

 المنصورة

 

(4/9/2011) 

 

 هندسة ميكانيكية

 مصطفى الحضر  د/  .3

 مدرس 

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية

 هندسة ميكانيكية 6/9/2017

 3الميكانيكية = قسم الهندسة ب ارونالمعدد أعضاء هيئة التدريس ع إجمالى
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منتدبون( أعضاء هيئة تدريسالميكانيكية ) هندسةالقسم   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة المنوفية –كلية الهندسة شبين  هندسة ميكانيكية أستاذ حجازي أ.د/ أحمد صبري  .1

2.  
 الدين حسن  أ.د/ عالء

 حمد 
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ  

3.  
عبد أحمد محمد أ.د/ عادل 

 الرحمن 
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ السمنىأحمد  أ.د. أسامة   .4  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  ميكانيكيةهندسة  أستاذ على أ.د. مسعد مصلح  .5  

6.  
محمود جمال  د/ محمد 

 الحلوالدين 
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ مساعد  

7.  
 محمد مصطفى  أ.د. وائل

 المغالنى
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ مساعد  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  اإلنتاجهندسة  مدرس د/ سهير بكار  .8  

9.  
السعيد يوسف  د/ أحمد 

 الوردانى
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية مدرس  

 مكتبة اإلسكندرية هندسة ميكانيكية مدرس د. ماند  طه عبده  .10

 مدينة األبحاث العلمية ببرج العرب هندسة ميكانيكية مدرس د. جاسر الحسينى  .11

 هندسة ميكانيكية )خبير( مدرس عبدالفتاحد/ سامح توفيق   .12
عميد بحر  قائد مركز بحوث القوات 

 البحرية

13.  
أبو الدين محمد  د/عالء 

 العال 
 هندسة ميكانيكية )خبير( مدرس

عقيد بحر  رئيس أركان مركز 

 بحوث القوات البحرية

13الميكانيكية = المنتدبون بقسم الهندسة  إجمالى أعضاء هيئة التدريس   

 



 باإلسكندريةجامعة فاروس 
 كلية الهندسة 

 ملف اإلمكانيات البشرية

Pharos University in Alexandria 
Faculty of Engineering  

2017-2018 
 

 2017/2018العام الجامعى  –جامعة فاروس باإلسكندرية  كلية الهندسة 10

 

 تقسم هندسة البتروكيماويا 2-2-3

 

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م
 الدرجة

تاريخ الحصول /العلمية

 عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 تاريخ التعيين /العلمى
 الدقيق التخصص

 أستاذ أ.د. محمد فهيم   .1
 رئيس القسم

(5/9/2017) 
 هندسة كيميائية

 عبد السميع معيط/د .أ  .2

 أستاذ

 27)معادلة بجلسة رقم 

 (8/10/2013بتاريخ 

 هندسة البتروكيماويات

(21/8/2013) 
 هندسة البوليمترات

3.  
د/احسان محمد رضا 

 ناصف عبدالسالم

 أستاذ مساعد

(2015) 

 هندسة البتروكيماويات

(1/9/2008) 
 كيميائية ةهندس

4.  
د/ريهام على أبو الفضل 

 هزاع 

 أستاذ مساعد

(2016) 

 هندسة البتروكيماويات

(1/9/2010) 
 ةالبيئ ةهندس

 4عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم  هندسة البتروكيماويات =  إجمالى

 أعضاء هيئة تدريس معارون

 سمإلا م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

 القسمالقيادة األكاديمية/ 

  العلمى/ تاريخ التعيين
 الدقيق صالتخص

1.  
أ.د/منى السيد محمد 

 عثمان

 (2016) استاذ

مدينة البحوث العلمية 

 باإلسكندرية

 ةهندسة كيميائي

)نمذجة و محاكاة تطبيقات 

 تكنولوجيا المواد الدقيقة(

(4/9/2011) 

 كيميائيةهندسة 

 1هندسة البتروكيماويات = قسم دد أعضاء هيئة التدريس المعارون بع إجمالى

( منتدبون أعضاء هيئة تدريس ) تالبتروكيماوياقسم هندسة   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة كيميائية   أستاذ  أ.د. حسن فرج   .1  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة كيميائية أستاذ  أ.د. شعبان نصير   .2  

 هندسة كيميائية  مدرس شحاتهد/ أحمد سعد   .3
مدير عام شركة اإلسكندرية 

 لألسمدة

 هندسة كيميائية مدرس د/ عامر عبد الرازق  .4
مدير وحدة الزيوت المستخلصة 

 سابقا

4المنتدبون بقسم هندسة البتروكيماويات =  إجمالى أعضاء هيئة التدريس   
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 الحاسبقسم هندسة  2-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م

 الدرجة

تاريخ الحصول /العلمية

 عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 تاريخ التعيين /العلمى
 الدقيق التخصص

 د/عمرو إبراهيم السعدنى  .1

 مدرس

 23)قرار معادلة رقم 

 (21/10/2010بتاريخ 

 هندسة الحاسب

(1/9/2012) 
 حاسبات

 مدرس د/ محمد إبراهيم السيد الخولى  .2
 هندسة الحاسب

(1/2/2017) 
 تكنولوجيا المعلومات

 2إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم  هندسة الحاسب = 

منتدبون أعضاء هيئة تدريس   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

    شبكات و نظم الحاسب أستاذ أ.د. مجد  عبد العظيم  .1
جامعة -كلية الهندسة 

 اإلسكندرية

 معهد الدراسات العليا البرمجة و قواعد البيانات أستاذ درويشمحمد سعد  أ.د. سعد   .2

 اتصاالت أستاذ مساعد  محمد أ.م.د. محمد رزق  .3
جامعة -كلية الهندسة 

 اإلسكندرية

     البرمجة و قواعد البيانات أستاذ مساعد  النحاسعبده  أ.د/ أحمد   .4
جامعة -كلية الهندسة 

 اإلسكندرية

 معهد البحوث الطبية هندسة البرمجيات أستاذ مساعد  الشهابى عبد الشكور صالح  /أم.د  .5

  تكنولوجيا المعلومات   مدرس خاطرعوض حاتم د/   .6
رئيس قسم البحث و 

 التطوير بالقوات البحرية

 اتصاالت مدرس لطفىإبراهيم حامد د./ منى   .7
جامعة -كلية الهندسة 

 اإلسكندرية

 حر      قواعد بيانات مدرس السيدد./ أشرف سعيد   .8

 8 المنتدبون بقسم  هندسة الحاسب  = إجمالي أعضاء هيئة التدريس 
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 المعماريةهندسة القسم  2-2-5

 

 

 

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م

 الدرجة

تاريخ الحصول /العلمية

 عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 العلمي/ تاريخ التعيين
 الدقيق التخصص

1.  
د/هشام جالل على حسن 

 الشيمى
 ( 2017) أستاذ 

 الهندسة المعمارية

(29/7/2007) 
 تكنولوجيا البناء

2.  
 العزيزعبد داليا  د/

 الصرد 
 تصميم حضري (1/9/2013) (2014) أستاذ مساعد

 (2016) أستاذ مساعد د/غادة أحمد راغب  .3
 الهندسة المعمارية

(6/2/2011) 
العمارةتاريخ و نظريات   

 (2017) أستاذ مساعد د/ ريهام على راغب  .4
 الهندسة المعمارية

(1/9/2008) 
 تصميم حضري

 (2014) مدرس د/ منى محمد نجيب   .5
 الهندسة المعمارية

(1/9/2008) 
 تكنولوجيا البناء

6.  
د/ ريهام ناد  فرج هللا 

 غطاس
 (2016مدرس )

 هندسة معمارية 

(1/9/2016) 
 هندسة معمارية

 (2017مدرس ) محمد نجيب د/ إنجى  .7
هندسة معمارية 

(2/3/2013) 
 هندسة معمارية

 (2017مدرس ) د/ باكينام محمد نبيل  .8
 هندسة معمارية 

(1/11/2012) 
 هندسة معمارية

9.  
د/ محمد محمود محمد على 

 الفخرانى
 (2017مدرس )

 هندسة معمارية 

(1/9/2006) 
 هندسة معمارية

 9=  الهندسة المعماريةعدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم   إجمالى

ارونأعضاء هيئة تدريس مع  

 سمإلا م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

 القسمالقيادة األكاديمية/ 

  العلمي/ تاريخ التعيين

 صالتخص

 الدقيق

1.  
فاروق السيد أ.د. إيناس 

 حمد 

 أستاذ

 كلية الهندسة

 جامعة اإلسكندرية

 ةعماريقسم الهندسة المرئيس 

  (15/4/2017)      
 تصميم دراسات بيئية

 1الهندسة المعمارية = قسم دد أعضاء هيئة التدريس المعارون بع إجمالى

 ( منتدبون أعضاء هيئة تدريس ) المعمارية هندسة القسم 

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 المقصودأ.د/ رمضان عبد   .1

 أستاذ

)المشرف األكاديمي لقسم 

 الهندسة المعمارية(

تكنولوجيا وعلوم 

 البناء 
 جامعة اإلسكندرية كلية الهندسة

 هندسة معمارية مدرس  المهد  أحمد فؤاد محمد   .2
جامعة  كلية الفنون الجميلة

 اإلسكندرية

 اإلسكندريةجامعة الهندسة كلية  هندسة معمارية مدرس  حسنأسماء السيد   .3

 جامعة اإلسكندريةالهندسة كلية  هندسة معمارية مدرس  د/ وليد محمد   .4

 صندوق تطوير العشوائيات هندسة معمارية مهندس  م/ هشام جوهر  .5

 البنك الدولي  هندسة معمارية دكتور مهندس  د/ ايهاب شعالن  .6

  6=المنتدبون بقسم  الهندسة المعمارية   إجمالي أعضاء هيئة التدريس
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 و إدارة التشييدقسم هندسة   2-2-6

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م

 الدرجة

تاريخ الحصول /العلمية

 عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 تاريخ التعيين /العلمى
 الدقيق التخصص

 د/خالد على حمدان   .1
 مدرس

(2011) 

 هندسة وإدارة التشييد
(4/9/2011) 

 هندسة مدنية

2.  
عبد على د/ حسن 

 اللطيف
 مدرس

(2001) 

 هندسة وإدارة التشييد
(22/9/2012) 

 هندسة مدنية

 (2016مدرس ) د/ وجدان وجد    .3
هندسة و إدارة التشييد 

(1/2/2016) 
 هندسة المواد

 3=  هندسة وادارة التشييدعدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم   إجمالى
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 قسم العلوم األساسية 2-2-7

ارونأعضاء هيئة تدريس مع  

 االسم م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

 القسمالقيادة األكاديمية/ 

  العلمي/ تاريخ التعيين
 الدقيق صالتخص

1.  
أ.د/ حسن جابر 

 الغزولى 

 أستاذ

(2012)  

كلية الهندسة جامعة 

 اإلسكندرية

رئيس قسم هندسة وإدارة 

 التشييد

(1/9/2014) 

 مدنيةهندسة 

2.  
 عبد الكريم سعدأ.د/

 الحمراو 

 أستاذ

(1992)  

كلية الهندسة جامعة 

 المنوفية

 قسم هندسة وإدارة التشييد

(2/2/2013) 
 مدنيةهندسة 

 د/ عصام الدين فؤاد   .3
 مدرس 

 معهد بحوث الشواطئ 

قسم هندسة و إدارة التشييد 

(1/11/2017) 
مدنيةهندسة   

 3هندسة وادارة التشييد = قسم دد أعضاء هيئة التدريس المعارون بع إجمالى

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م

 الدرجة

تاريخ /العلمية

 الحصول عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 العلمي/ تاريخ التعيين
 الدقيق التخصص

 أستاذ أ.د. محمد نعيم انور   .1
 رئيس قسم العلوم األساسية

(14/6/2017) 
 رياضيات هندسية

2.  
 عبد أ.د/احمد محمد احمد

 المتعال الشبينى

 مساعد أستاذ

)درجة الدكتوراه فى 

1977) 

 قسم العلوم األساسية

(1/9/2008) 

و فيزياء  ميكانيكا هندسية

 هندسية

3.  
د/نهى سعيد ابراهيم محمد 

 يوسف

 أستاذ مساعد

(2016) 

هندسة انتداب من قسم 

العلوم إلى قسم  البتروكيماويات

 (1/9/2008) األساسية

الكيميائيةالهندسة   

 (2004)مدرس د/منى على السيد ابوعوف  .4

 هندسة الحاسبانتداب من قسم 

 العلوم األساسيةإلى قسم 

(1/8/2008) 

 شبكات حاسب

5.  
د/ مروة عبد الفتاح عبد 

 الرحمن
 (2012) مدرس

هندسة  انتداب من قسم 

 البتروكيماويات

(1/9/2007) 

 الهندسة الكيميائية

 

6.  
د/ عبد العظيم محمد  عبد 

 العظيم 
 (2005) مدرس

 العلوم األساسية

(2/2/2013) 
 رياضيات هندسية

 (2013) مدرس د/ عالء محمود خليل   .7
 العلوم األساسية

(13/3/2013) 

)التأثير  هندسية فيزياء

اإلشعاعي على األنسجة 

 الحيوية(

 (2013) مدرس رانيا فاروق عبده  سالمهد/   .8

هندسة انتداب من قسم 

العلوم إلى قسم  البتروكيماويات

 األساسية

(1/9/2008) 

 الهندسة الكيميائية

 

9.  
د/مروة نور الدين إبراهيم 

 شركس
 (2016) مدرس

 العلوم األساسيةقسم 

(1/12/2013) 
 هندسة معمارية

 مدرس عبد هللاد/ محمد فريد   .10
ترجمة اللغات وانتداب من كلية 

 جامعة فاروس
 لغة عربية

 مدرس تمام أحمد المرغنيأبو د/   .11
انتداب من كلية اللغات 

 الترجمة  جامعة فاروسو
 لغة عربية

 11=  العلوم االساسيةعدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم   إجمالى
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  42 =   2018-2017إجمالي أعضاء هيئة التدريس المعينون للعام األكاديمي 

  9 =   2018-2017إجمالي أعضاء هيئة التدريس المعارون  للعام األكاديمي 

 84=  (2018-2017خالل العام األكاديمي )عدد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين  إجمالي 

 

 

(نتدبونمأعضاء هيئة تدريس  ) العلوم األساسية قسم   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 هندسية رياضيات أستاذ متفرغ أ.د/ سعيد الصيرفى  .1
 -كلية الهندسة اإللكترونية

 جامعة المنوفية

     رياضياتعلوم  أستاذ أ.د/ السيد مصطفى   .2
امعة ج –كلية العلوم 

 اإلسكندرية

3.  
أ.د. أحمد عطيه أحمد 

 مصطفى
 حر علوم أساسية أستاذ

  ميكانيكا هندسية      أستاذ مساعد أ.د. فاروق البرقى  .4
جامعة  كلية  الهندسة

 اإلسكندرية

 حر هندسة كهربية أستاذ مساعد د/ ياسر محمود مدنى  .5

6.  
الدين عبدهللا د/ صالح 

 مسعد
   هندسة إنتاج   أستاذ مساعد

جامعة  كلية  الهندسة

 اإلسكندرية

     رسم هندسي   مدرس د/ عبد الحميد اللقانى  .7
جامعة  كلية  الهندسة

 اإلسكندرية

   هندسة مدنية     مدرس د/يونس محمد يونس قاسم  .8
جامعة  كلية  الهندسة

 اإلسكندرية

  هندسية     رياضيات مدرس د/ مصطفى كامل  .9
المعهد العالي للهندسة 

 فر الشيخك-والتكنولوجيا

 حر إقتصاد و إدارة مشروعات مدرس د/ محمد زميل األخطابى  .10

 حر كيمياء مدرس حلمى د/ أحمد عبد الفتاح   .11

 محاسبة مدرس    تامر السواحد/   .12
امعة ج -كلية التجارة

 اإلسكندرية

13.  
مقدم / محمد يحيى محمد 

 إسماعيل
 حر قانون مدرس 

13العلوم األساسية  =المنتدبون  بقسم   إجمالي أعضاء هيئة التدريس   
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 : بأقسام الكلية المختلفةبيان بمعاوني أعضاء هيئة التدريس  2-3

 قسم الهندسة الكهربية 2-3-1

معينونال معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 العام التخصص

 الكلية/الجامعة

 التى تخرج منها
 التعيينتاريخ 

1.  
 الحميد حسن عبد هبه عبد

 الحميد الكيال
 مدرس مساعد 

اتصاالت 

 والكترونيات

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
15/11/2007  

 اتصاالت كهربية مدرس مساعد حنان  محمود الجمال  .2
 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
1/3/2015 

 مدرس مساعد هبة جمال بديع محمد عبد هللا  .3
اتصاالت 

 والكترونيات

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
11/10/2011  

 معيد مها فتحى حسين  .4
اتصاالت 

 والكترونيات

 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس 
7/10/2013 

 معيد محمد سعيد فكر    .5
اتصاالت 

 والكترونيات

 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس 
1/10/2014 

 معيد سارة حسن حسن الفأر  .6
اتصاالت 

 والكترونيات
 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس 
1/10/2013  

 معيد معاذ أحمد محمد سردينة   .7
اتصاالت 

 والكترونيات
 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس
10/10/2017  

 قو  و تحكم معيد  إيمان أبو الخير حسين  .8
 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس
5/12/2017  

 الكتروميكانكس معيد  ريم عبد العزيز الشال    .9
 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
1/4/2017  

 

منتدبون ندب جزئى ال معاوني أعضاء هيئة التدريس    

 التخصص الدرجة العلمية االسم م

 )قو  و تحكم( هندسة كهربية معيد دينا محمد عبدالحميد 1

 )قو  و تحكم( هندسة كهربية معيد عثمان محمد أحمد محمد محمد 2

 
  2الكهربية تخصص قوى و تحكم = إجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة المعينون بقسم الهندسة 

  7=  إتصاالتإجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة المعينون بقسم الهندسة الكهربية تخصص 

  = 2إجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة المنتدبون ندب جزئى بقسم الهندسة الكهربية تخصص قوى و تحكم 
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 قسم هندسة البتروكيماويات 2-3-2

المعينون التدريسمعاوني أعضاء هيئة    

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 التخصص

 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تعيينتاريخ ال

 الجنديأميرة كمال   .1
مدرس 

 مساعد

هندسة 

 بتروكيماويات

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس 
1/11/2011 

 عاطىمحمود محمد عبد ال  .2
مدرس 

 مساعد

هندسة 

 بتروكيماويات

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس 
11/10/2011 

 أية سليمان محمد  .3
مدرس 

 مساعد
 كيمياء

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
10/2/2014 

 فتحى أحمد شكر    .4
مدرس 

 مساعد 
 كيمياء

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
10/2/2013 

 دينا محمد صبحى   .5
مدرس 

 مساعد

هندسة 

 بتروكيماويات

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس 
10/2/2013 

 سماح عبدالمنعم حواش  .6
مدرس 

 مساعد

هندسة 

 بتروكيماويات

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية 
9/10/2010 

 دعاء السيد عبد الحليم  .7
مدرس 

 مساعد 
 هندسة كيميائية

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية 
1/10/2015 

8.  
محمد مصطفى هوار  

 الغول
 معيد

هندسة 

 بتروكيماويات

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس 
1/12/2014 

 معيد كريم يوسف نبات   .9
هندسة 

 بتروكيماويات

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس 
1/10/2016 

 

 )مكافأة شاملة( معاوني أعضاء هيئة التدريس

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 التخصص

 الكلية/الجامعة

 التى تخرج منها
 تعيينتاريخ ال

 معيد رضو  محمود على  1
هندسة 

 كيميائية

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/12/2014 

 
  9بقسم  هندسة البتروكيماويات   = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

  1 بقسم  هندسة البتروكيماويات =  المكافأة الشاملة  إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 
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 وإدارة التشييدقسم هندسة  2-3-3

المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تعيينتاريخ ال

 هندسة مدنية مدرس مساعد ريمون فريج   .1
األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
1/10/2014  

1/10/2015 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد منى فوز  أحمد  .2  

10/10/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد شروق عادل حسن  .3  

1/11/2012 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد شيماء شعبان محمد  .4  

5.  
احمد حمودة عابدين 

 مغربى
2/10/2013 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد  

1/10/2015 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد بسنت محمد فتحى  .6  

1/10/2015 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد سارة أحمد ناصف  .7  

3/10/2016 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد محمد عبد الرحمن أبوالفا  .8  

13/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد منه أحمد مختار طرابية  .9  

14/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد إسراء الصاو   .10  

13/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد معتز إيهاب محمود  .11  

6/12/2017 جامعة فاروس –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد محمد خالد محمد  .12  

 معيد نهال محمد محمد األزلى  .13
 هندسة التشييد 

 14/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  و العمارة

 معيد ميرنا جمال عبدالسالم  .14
 هندسة التشييد 

 و العمارة
 1/10/2016 اإلسكندريةجامعة  –كلية الهندسة 

 

 

 

 (مكافأة شاملة) معاوني أعضاء هيئة التدريس

 مدرس مساعد  مؤمن محرم حسنين . 1
هندسة وإدارة 

 التشييد 
 1/12/2013 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 

 

  



 باإلسكندريةجامعة فاروس 
 كلية الهندسة 

 ملف اإلمكانيات البشرية

Pharos University in Alexandria 
Faculty of Engineering  

2017-2018 
 

 2017/2018العام الجامعى  –جامعة فاروس باإلسكندرية  كلية الهندسة 20

 

 (ندب جزئي منتدبونال معاوني أعضاء هيئة التدريس)  قسم هندسة وإدارة التشييد

 التخصص العلميةالدرجة  االسم م

 هندسة مدنية مدرس مساعد غادة محمد أبو زيد  .1

 (الثغر) شركة  هندسة مدنية  معيد  لطفى محمود  .2

 ) هيئة الميناء( هندسة مدنية معيد محمد الدقاق   .3

 (المقاولون العرب)شركة  هندسة مدنية معيد  أسامة شوكت  .4

 )إجيكو للمقاوالت( هندسة مدنية  معيد محمدأحمد رأفت   .5

 ) شركة جنكو لألساسات( هندسة مدنية معيد عشرة محمد السيد شريف   .6

 هندسة معمارية معيد السيسى  عبدالعزيز محمد هدير  .7

 هندسة مدنية معيد عبدالمنعم متولى نعيمباسم شوقى   .8

 دنيةهندسة م معيد الباز السيدهبه مجد    .9

 هندسة مدنية معيد لوكاس مريان منير  .10

 هندسة مدنية معيد   السيد النجار نورهان محمد  .11

 هندسة معمارية معيد نسرينا حازم مصطفى  .12

 دنيةهندسة م معيد منه مصطفى النجار  .13

 هندسة مدنية معيد شيرين زكريا محمود  .14

 هندسة مدنية معيد حرانصبر  حمادة ال إبراهيم  .15

 

  41و إدارة التشييد   = هندسةبقسم   المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

  1هندسة و إدارة التشييد   =بقسم   كافأة الشاملةالم إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

  51 بقسم  هندسة و إدارة التشييد   = ندب جزئي المنتدبون   إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 
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  قسم الهندسة المعمارية 2-3-4

المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 لتعيينتاريخ ا

 مدرس مساعد مها على السيد احمد عبدالوهاب  .1
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
12/10/2010  

 مدرس مساعد منى محمد محمد عبدالقادر سالم  .2
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
17/10/2010  

 مدرس مساعد  نورهان محمد هريد  ذ .3
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
1/3/2015 

 مدرس مساعد  نادية سمير أنور بشا  ابادير  .4
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
1/12/2016 

 مدرس مساعد ابراهيم هايد  محمود شحاته  .5
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
14/3/2017 

 مدرس مساعد والء محمد الغراب  .6
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
1/1/2018 

 معيد  نغم أحمد محمد أحمد   .7
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 فاروسجامعة 
10/10/2017 

 معيد  هبه مسعد شعبان  .8
الهندسة 

 المعمارية

 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس
10/10/2017 
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)مكافأة شاملة( معاوني أعضاء هيئة التدريس  -قسم الهندسة المعمارية  

 التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التى تخرج منها
 تاريخ االنتداب

 مدرس مساعد شيماء فكر  أبو شوشة  .1
الهندسة 

 المعمارية

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/12/2014 

 معيد ميرنا نبيل سعد  .2
الهندسة 

 المعمارية

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
1/12/2013 

 معيد مرام أحمد السيد محمد  .3
الهندسة 

 المعمارية

جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية 
1/12/2014 

 معيد هبة هللا عبد الوهاب   .4
الهندسة 

 المعمارية

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/12/2014 

 رسم هندسي معيد لميس هانى محمد   .5
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/12/2014 

6.  
أمانى هريد  

 المصراو 
 معيد

الهندسة 

 المعمارية

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
1/10/2015 

 معيد إسراء أحمد محمود  .7
الهندسة 

 المعمارية

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
1/10/2015 

 معيد لورا نبيل سعد حنين  .8
الهندسة 

 المعمارية

جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية 
1/10/2015 

9.  
هاجر ناجى عبد 

 المعطى
 هندسة معمارية معيد 

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
10/10/2017 

10.  
عبد الرحمن أحمد 

 راغب 
 هندسة معمارية معيد 

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
22/10/2017 

 هندسة معمارية معيد  محمد نجيبندا يسر    .11
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
18/10/2017 

 هندسة معمارية معيد  إسراء طارق حسن  .12
جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية
13/3/2017 

 هندسة معمارية معيد  تغريد أحمد محمد  .13
جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية
13/3/2017 
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)منتدبون ندب جزئى( قسم الهندسة المعمارية  

 التخصص الدرجة العلمية االسم م

 هندسة معمارية مدرس مساعد زكر  عاطف  مار    .1

 هندسة معمارية مدرس مساعد  راجى على مصطفى الجند   .2

 هندسة معمارية مدرس مساعد المهد محمد اميرة   .3

 هندسة معمارية مدرس مساعد سارة محمد خميس عثمان أبوالعال  .4

 هندسة معمارية معيد محمد فتحى أحمد أمل   .5

 هندسة معمارية معيد عيادعلى  نسرين   .6

 هندسة معمارية معيد حسنمحمد شعبان   .7

 هندسة معمارية معيد إبراهيم بيومى أحمدإبراهيم  إيهاب  .8

 هندسة معمارية معيد عبدالعظيم الخياطسلمى جابر   .9

 هندسة معمارية معيد  محمد شعبان حسن رفاعى  .10

 هندسة معمارية معيد محمد سارة هيثم  .11

 هندسة معمارية معيد نورهان محمد سعد  .12

 هندسة معمارية معيد محمد نوران مجد   .13

 هندسة معمارية معيد أحمد أبو العينين  .14

 

  8بقسم  الهندسة المعمارية   = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

  13 بقسم  الهندسة المعمارية   =  مكافأة شاملة إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

  14 بقسم  الهندسة المعمارية   = المنتدبون  ندب جزئى إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  
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  هندسة الحاسبقسم  2-3-5 
 

 

 

نتدبون ندب جزئيم معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 التخصص الدرجة العلمية االسم م

 هندسة الحاسب مدرس مساعد عبد الفضيل سحر مجد   .1

 هندسة الحاسب معيد محمد خليلآية سمير   .2

 هندسة الحاسب معيد الركايبى  محمد فهمى ند    .3

 علوم حاسب معيد  منه هللا سليمان  .4

 هندسة الحاسب معيد ضحى طلعت عبدالغنى   .5

  

  4بقسم  هندسة الحاسب   = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  

  5 بقسم  هندسة الحاسب   = المنتدبون  ندب جزئي إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 االسم م
 الدرجة

 العلمية
 العام التخصص

 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 التعيينتاريخ 

 مدرس مساعد رنا محمد سالم سليمان  .1
هندسة 

 الحاسبات

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
13/9/2007  

2.  
نجو  محمد محمد السيد 

 المنياو 
 مدرس مساعد

هندسة 

 الحاسبات

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
15/3/2009  

 مدرس مساعد نهال فتحى عبد القو   .3
هندسة 

 الحاسبات

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
24/10/2010  

 مدرس مساعد آالء حسين أحمد حسانين  .4
هندسة 

 الحاسبات

األكاديمية العربية للعلوم 

 والتكنولوجيا
10/10/2017 
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  قسم الهندسة الميكانيكية 2-3-6

 

المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 العام التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 التعيينتاريخ 

 قوي ميكانيكية مدرس مساعد نهى عالء الدين محمد سعد  .1
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
21/9/2008  

 اإلنتاجهندسة  مدرس مساعد راجيه ممدوح شعبان  .2
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
5/10/2008  

 1/10/2016 المعهد الملكي السويدي قوي ميكانيكية مدرس مساعد سارة مصطفى محمد رشاد   .3

 قوي ميكانيكية مدرس مساعد مروة أحمد عبدالرحمن  .4
جامعة  –كلية الهندسة 

 9/10/2010 اإلسكندرية 

 قوي ميكانيكية مدرس مساعد محمد أحمد صبر   .5
جامعة  –كلية الهندسة 

 13/3/2017 اإلسكندرية

 هندسة اإلنتاج مدرس مساعد ريتا كاربيس بالبيكان  .6
جامعة  –كلية الهندسة 

 13/3/2017 اإلسكندرية 

 قوي ميكانيكية مدرس مساعد محمود طه السيد  .7
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2017 اإلسكندرية

 ميكانيكا مدرس مساعد  أميرة محمد العدلى  .8
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/10/2014 

 قوي ميكانيكية معيد رجب عمرو جابر  .9
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2012 فاروس

 قوي ميكانيكية معيد عمرو ممدوح أحمد عبدهللا  .10
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2014 فاروس

 قوي ميكانيكية معيد كيرلس اعطا  امين   .11
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2014 فاروس

 قوي ميكانيكية معيد فتح هللا محمود فتح هللا   .12
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/12/2014 فاروس

 قوي ميكانيكية معيد محمود أمين محمد محمد   .13
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2016 فاروس

 هندسة ميكانيكية معيد محمد متولى محمد عمر  .14
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
1/10/2016 

 

  14بقسم  الهندسة الميكانيكية   = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  

  4 بقسم  الهندسة الميكانيكية   = المنتدبون  ندب جزئى إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

 

 

)منتدبون ندب جزئى ( قسم الهندسة الميكانيكية  

 جهة اإلنتداب التخصص الدرجة العلمية االسم م

 pvشركة  هندسة ميكانيكية معيد عبدالهاد  محمد قنديل   .1

 حر هندسة ميكانيكية معيد عاطف رجب محمد  .2

 حر هندسة ميكانيكية معيد طارق فتحى عودة  .3

 حر هندسة ميكانيكية  معيد  رانيا إبراهيم محمد إبراهيم   .4
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 قسم العلوم األساسية 2-3-7
 

المعينون التدريس معاوني أعضاء هيئة   

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 العام التخصص

 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 التعيينتاريخ 

1.  
رحاب منصور ابراهيم 

 محمد مصطفى

مدرس 

 مساعد
13/3/2011 جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم  الخاصةالكيمياء   

2.  
رامي مصطفي محمد 

 موسي

مدرس 

 مساعد
16/10/2011 جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم  فيزياء  

 الباجور  محمود عزة  .3
مدرس 

 مساعد
1/9/2006 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  فيزياء  

 إيمان فارس   .4
مدرس 

 مساعد 

رياضة و فيزياء 

 هندسية
 1/12/2013 جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم 

5.  
مصطفى محمد محمد 

 الخطيب

مدرس 

 مساعد 
 1/10/2014 جامعة اإلسكندرية  –كلية العلوم  رياضة وفيزياء

 أبو بكر سرحان   .6
مدرس 

 مساعد 
 2/4/2012 كلية دراسات قانونية قانون

 وسام محمد عبدالفتاح  .7
مدرس 

 مساعد 

اتصاالت 

 والكترونيات
 1/10/2014 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 

 هد  فوز  السيد عبدالنبى  .8
مدرس 

 مساعد 

اتصاالت 

 والكترونيات
 1/10/2014 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة 

9.  
روزمير  أنطون نصيف 

 تادرس

مدرس 

 مساعد 

اتصاالت 

 والكترونيات
 27/9/2010 جامعة اإلسكندرية  –كلية الهندسة 

 عبدالفتاح كامل  .10
مدرس 

 مساعد 
 لغة عربية

جامعة  –كلية اللغات والترجمة 

 فاروس
1/9/2010 

 معيد ترجمان انجى احمد السيد  .11
اتصاالت 

 والكترونيات
4/10/2010 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة   

 هندسة معمارية معيد أحمد محمد سالم  .12
جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية 
1/10/2015 

 1/10/2016 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  هندسة معمارية معيد شيرويت حسن على على   .13

 14/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة معمارية معيد دعاء محمد البحير    .14

 10/10/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية العلوم  علوم رياضة معيد أحمد سعيد إبراهيم  .15

 معيد كريم مجد  عباس   .16
هندسة 

 الحاسبات
 1/10/2014 جامعة فاروس –كلية الهندسة 

 معيد خالد عالء الدين محمد  .17
هندسة 

 الحاسبات
 13/3/2017 جامعة فاروس –كلية الهندسة 

 15/8/2013 مركز اللغة االنجليزية اللغة اإلنجليزية مدرس لغة رينال خالد  .18

 3/10/2016 مركز اللغة االنجليزية اللغة اإلنجليزية مدرس لغة نهى حلمى  .19

 2/9/2015 االنجليزيةمركز اللغة  اللغة اإلنجليزية مدرس لغة ياسمين أحمد   .20

 معيد مريم فودة  .21
مهارات 

 االتصال
 30/9/2017 مركز مهارات االتصال

 معيد سيلفيا سعيد  .22
مهارات 

 االتصال
 25/9/2017 مركز مهارات االتصال

 10/11/2012 مركز الحاسب اآللي  حاسب معيد أنجى صالح  .23

 10/2/2016 مركز الحاسب اآللي  حاسب معيد نهال عصام  .24
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(شاملة ةمكافأ) معاوني أعضاء هيئة التدريس  

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 التخصص

 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تاريخ االنتداب

 ايمان نجيب محمد جالل   .1
مدرس 

 مساعد
 الهندسة المعمارية

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/12/2014 

 ميكانيكا هندسية معيد فيروز حسين  .2
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
18/3/2017 

 رسم هندسي معيد هبة عادل  .3
 –كلية الفنون الجميلة 

 جامعة اإلسكندرية
1/11/2012 

 رسم هندسي معيد ايتن زميل األخطابى   .4
 –كلية الفنون الجميلة 

 جامعة اإلسكندرية
1/1/2015 

 الهندسة المعمارية معيد نهلة مصطفى أبو المجد   .5
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
1/12/2014 

 هندسة اتصاالت  معيد  والء محمود على العشماو   .6
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
19/3/2017 

 إنتاج معيد سما شكر   .7
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
13/3/2017 

 

نتدبون إنتداب جزئىم معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 التخصص العلميةالدرجة  االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تاريخ االنتداب

1/2/2018 هندسة هندسة مدرس مساعد حسين على حسين 1  

1/2/2018 كلية العلوم فيزياء معيد الرحمن أحمد السيد عبد 2  

1/2/2018 كلية العلوم فيزياء معيد مصطفى محمد 3  

4/2/2018 حر هندسة معيد دينا محمد عبدالحميد 4  

  

  42بقسم  العلوم األساسية  = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  

  7بقسم  العلوم األساسية = المكافأة الشاملة  إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 

  4بقسم  العلوم األساسية =  المنتدبون  ندب جزئى إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة 
 

 هيئة التدريس المعينونمعاوني أعضاء إجمالى عدد 

 الذين فى أجازة دراسية معاوني أعضاء هيئة التدريس المعينونإجمالى عدد 

 الحاصلون على منحة لدراسة الدكتوراه بالخارج معاوني أعضاء هيئة التدريس المعينونإجمالى عدد 

82 

3 

1 

22 المكافأة الشاملة معاوني أعضاء هيئة التدريس إجمالى عدد   

 44 نتدبون ندب جزئيمعاوني أعضاء هيئة التدريس المإجمالى عدد 
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 مراجعة اإلمكانات البشرية بالكلية طبقا لقواعد وزارة النعليم العالى -3

 2017/2018حصر أعداد الطالب باألقسام والسنوات الدراسية للعام األكاديمى   3-1

أعااداد الطلبااة بأقسااام كليااة 

جامعاااااااااااااة  - الهندساااااااااااااة

 فاروس باإلسكندرية

 الفرقة

 اإلجمالى

 الخامس الرابع الثالث الثانى األول القسم

باقى 

لإلعادة 

للخمس 

 سنوات

 215 29 51 34 38 63    قسم الهندسة الكهربية

 91 10 16 7 20 38   قسم هندسة الحاسب

 295 42 53 71 73 56   قسم الهندسة الميكانيكية

 159 43 40 46 19 11   البتروكيماوياتقسم هندسة 

723 40 59 56 62 105  50 قسم الهندسة المعمارية  

 434 93 93 107 63 78   قسم هندسة و إدارة التشييد

824 قسم العلوم األساسية    482 

 2048   اإلجمالى
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األكاديمى مع بداية العام حساااااااب نساااااابة أعضاااااااء هيئة التدريس للطلبة على مسااااااتوى الكلية   3-2

 اإلعتماد من المجلس األعلى للجامعات المصرية :طبقا لمعايير و ذلك  7201/8201

 

 أوال: أعضاء هيئة التدريس :

  2048=  2018-2017للعام الجامعى إجمالى عدد طالب كلية الهندسة 

 عضو 42=    التدريس المعينين العدد الكلى ألعضاء هيئة 

 أعضاء  9المعاريين   =   التدريس العدد الكلى ألعضاء هيئة 

 عضو 51 المعاريين    = التدريس المعينين و العدد الكلى ألعضاء هيئة 

  بما يكافئ ) 84عدد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين
3

 عضو معار   28=   (84

 عضو 79 =    ومنتدبين المعاريين التدريس المعينين و العدد الكلى ألعضاء هيئة 

 

  إجمالى  أعضاء هيئة التدريس المتاحة للكلية : إجمالى عدد الطالب المطلوب للعام االكاديمى 

2017 – 2018  = 79/2048= 3.85 % 

 

 ثانيا : أعضاء الهيئة المعاونة

 عضو  82=    المعاونة ألعضاء هيئة التدريس المعينين العدد الكلى للهيئة 

 عضو 22=  المكافأة الشاملةالمعاونة ألعضاء هيئة التدريس  العدد الكلى للهيئة 

 عضو 104= الشاملة المكافأة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس المعينين و العدد الكلى للهيئة 

 

   2018 – 2017نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى إجمالى عدد الطالب للعام االكاديمى  

  =104/2048 =5% 
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 2017/2018االقسام العلمية للعام الجامعي في و الهيئة المعاونة بالكلية المعينين والمعارين والمنتدبين أعضاء هيئة التدريس عدد  3-3 

 األقسام العلمية 

 أعضاء هيئة التدريس

 معارين ( –) معينين 
أعضاء 

هيئة 

 التدريس

 )منتدبين(

نسبة 

 المنتدبين 

 3عدد 

 1منتدبين = 

 معين أو معار

 إجمالي

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

)معين 

ومعار 

 ومنتدب(

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 إلي الطالب 

 (3%) 

 أعضاء الهيئة المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة اعضاء 

الهيئة 

المعاونة الي 

 الطالب

 أستاذ (4%)  
أستاذ 

 مساعد
جمالياإل مدرس  

مدرس 

 مساعد
 االجمالي معيد

 %4.18 215 9 6 3 %6.37 215 13.7 3.7 11 10 8 1 1 قسم الهندسة الكهربية 

 %4.40 91 4 0 4 %5.13 91 4.7 2.7 8 2 2 0 0 قسم هندسة الحاسب

قسم الهندسة 

 الميكانيكية
3 0 4 7 13 4.3 11.3 295 3.84% 8 6 14 295 4.75% 

قسم هندسة 

 البتروكيماويات
3 2 0 5 4 1.3 6.3 159 3.98% 7 3 10 159 6.29% 

قسم الهندسة 

 المعمارية
2 3 5 10 6 2 12 372 3.23% 7 14 21 372 5.65% 

قسم هندسة و إدارة 

 التشييد
2 0 4 6 29 9.7 15.7 434 3.61% 4 16 20 434 4.6% 

 %6.43 482 31 20 11 %3.18 482 15.33 4.33 13 11 8 2 1 قسم العلوم األساسية
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 مهندسين و أمناء الورش و المعامل اتبيانقاعدة   -4 

 أسم المعمل المؤهل الدراسي أمين المعملمهندس/
رقم غرفة الورشة  

 أو المعمل

 إشراف

 عبد الحميد شبل

 )مدير عام الورش(

 1979دبلوم فني صناعي 

معمل اإلهتزازات 

 الميكانيكية
F308 

 F108 معمل آالت اإلحتراق

 F004 النجارة

 F003 ميكانيكا الموائع

 F014 التشكيل

 F013 التشكيل 1997دبلوم فني صناعي  أشرف أحمد عبد المجيد

 F214 المهارات الهندسية 1964دبلوم مركز تدريب  عبد الكريم إبراهيم

 2008بكالوريوس هندسة مدني  مي محمد عبد الحميد
 تربةالخرسانة وميكانيكا 

 و المساحة 
F012  &F010 

 2008بكالوريوس هندسة  قوي  سارة يس
 E420 قوي كهربية

 E418 آالت كهربية

 محمد عصام  الدين
دبلوم صناعى الكترونيات )فوق 

 المتوسط (

 E620 الطاقةمعمل نظم 

 F108 التحكم اآللى

 محمد نجيب
كهربية  بكالوريوس هندسة

 1976)تخصص إتصاالت( 

  أسس الهندسة الكهربية

 وورشة الكترونيات
F218 

 رانيا عبد العزيز
 + دبلومة 2009بكالوريوس علوم 

 2011بتروكيماويات

غيرعضوية  كيمياء 

 وكيمياء فيزيائية
F213 

 بكالوريوس هندسة كيمياء  مروة عبد النبى
 F313 معالجة المياه

 F313 ثرموديناميكا وحرارة

 F107 1 فيزياء 2011بكالوريوس علوم  عايدة عزب

 F173 2 فيزياء 2009هندسة كيمياء بكالوريوس  مريم التهامى

 F207 كيمياء عضوية 2011بكالوريوس هندسة  حمد  إيمان

 رضوي محمد
 قسم كيمياء –بكالوريوس علوم 

 و الفيزياء 
 F217 كيمياء عامة

 2004هندسة ميكانيكا بكالوريوس  سعد حمودة

 F003 معمل الموائع 

معمل آالت االحتراق 

 الداخلي واالهتزازات 
F208 

 E117 تطبيقات حاسب آلى دبلوم فنى صناعى  أميرة إبراهيم

 E114 تطبيقات حاسب آلى 2004دبلوم فنى صناعى  إبراهيمأحمد 

 أحمد حسين السيد الشاذلى
معهد منشآت بحرية قسم هندسة 

 2008أنتاج وصيانة سفن 
 E218 تطبيقات حاسب آلى

 1996دبلوم فنى صناعى  محمد جمال
 ICDL E613& E619اختبارات مركز 

 E119 تطبيقات حاسب آلى

 E605 تطبيقات حاسب آلى 2009علوم فيزياء بكالوريوس  هبة علي

 E219 ميكروبروسيسور بكالوريوس هندسة أسماء محمد

 E516 أستوديو الحاسب اآللي بكالوريوس هندسة معهد رجب نهى عبد العزيز

 محمود السيد
بكالوريوس نظم معلومات إدارية 

 قسم حاسب آلى

 معمل المجسمات
E505 

 مركز الطباعة

 


