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Full Name  Amira Mohamed Gaber Eladly    

 

 

 
 

  اإلسم أميرة محمد جابر العدلي  

Job Title  

Teacher at Basic Sience Department, 

Faculty of Engineering, Pharos Unversity 

at Alexandria  

مدرس بقسم العلوم األساسية كلية الهندسة جامعة فاروس  

 باالسكندرية 

المسمى 

  الوظيفى

Department  Basic Sience    القسم العلوم األساسية 

Office No 

 رقم المكتب   
 E033 

Extension. 

No. 

 التليفون رقم

 الداخلى

  

PUA-Mail 

لكترونىالبريد اإل  
Amira.eladly@pua.edu.eg 

Google 

Scholar 

Account 

(URL) 

رابط الحساب 

  الشخصى

 https://scholar.google.com/citations?user=-
grlnGMAAAAJ&hl=en 

ORCID 

Account 

(URL) 

رابط الحساب 

 الشخصى

https://orcid.org/my-orcid 

LinkedIn 

Account 

(URL) 

رابط الحساب 

 الشخصى

https://www.linkedin.com/in/amira-eladly-
7ab778bb/ 

Short 

Biography 

(It should be 

of two 

paragraphs at 

maximum, 

not exceeding 

five lines for 

each) 

Ph.D.: A Study of the Factors Affecting the Ergonomic Design of Sewing Work Station in 

Garment Mills, Textile Engineering, Alexandria University, Egypt, Feb 2019 

M.Sc.: Feasibility Study in Garment Industry, Textile Engineering, Alexandria University, 

Egypt, June 2009 

B.Sc.: Study of Same Parameters Affecting Spirality and Shrinkage in Knitted Fabric, Textile 

Engineering, Alexandria University, Egypt, May 2002 

 

Lecture. Basic science Department, Faculty of Engineering, Pharos University, May 

2019 – present. 

Teaching Assistant, Basic science Department, Faculty of Engineering, Pharos 

University, November 2014- May 2019. 

Occupational safety and health specialist at the Ministry of Manpower and Immigration 

in Alexandria, December 2012- November 2014. 

Demonstrator at Basic science Department & SSP (Specialized scientific programs), 

Faculty of Engineering, Alexandria University, May 2002- 2012 

https://scholar.google.com/citations?user=-grlnGMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=-grlnGMAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/my-orcid
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 ندسةه ، المالبس مصانع في الخياطة عمل لمحطة المريح التصميم على تؤثر التي للعوامل دراسة: دكتوراه  

 2019 فبراير ، مصر ، اإلسكندرية جامعة ، النسيج

 2009 يونيو ، ،مصر اإلسكندرية جامعة ، النسيج هندسة ، المالبس صناعة في جدوى دراسة: ماجستير

 معةجا ، الهندسة, المحبوك النسيج في واالنكماش اللولبية على المؤثرة العوامل نفس دراسة: بكالوريوس

 2002 مايو ، مصر ، اإلسكندرية

 

 .اآلن حتى 2019 مايو ، فاروس جامعة ، الهندسة كلية ، األساسية العلوم قسم. محاضرة

 .2019 وماي - 2014 نوفمبر ، فاروس جامعة ، الهندسة كلية ، األساسية العلوم قسم ، معيد

 .2014 وفمبرن - 2012 ديسمبر ، باإلسكندرية والهجرة العاملة القوى بوزارة المهنية والصحة السالمة أخصائي

 مايو ، ريةاإلسكند جامعة ، الهندسة كلية ،( المتخصصة العلمية البرامج) SSP و األساسية العلوم قسم في معيد

2002 - 2012 

 السيرة الذاتية

يجب أن التزيد السيرة  

الذاتية عن فقرتين على أن ال 

  تتعدى كل فقرة خمسة أسطر.

Fields of Interest 

 Ergonomics, 

 Engineering Management, 

Industrial Safety 

 العمل، بيئة  

 الهندسية، اإلدارة  

 الصناعية السالمة

مجاالت إهتمام الباحث 

 العلمية

Previous 

Experience 

Position  Starting Date Ending Date 

Demonstrator at Basic science 

Department & SSP (Specialized 

scientific programs), Faculty 

of Engineering, Alexandria 

University, 

May 2002 

 

 

May 2012 

Occupational safety and health 

specialist at the Ministry of 

Manpower and Immigration in 

Alexandria, 

 

December 2012- 

 

November 2014. 

Teaching Assistant, Basic 

science Department, Faculty of 

Engineering, Pharos University, 

 

November 2014- 
May 2019. 

Lecture. Basic science 

Department, Faculty of 

Engineering, Pharos University 
 

May 2019 

 
present. 

       

    

 الوظيفة تاريخ التعين تاريخ إنتهاء التعين

   الخبرات السابقة

    

  و األساسية العلوم قسم في معيد SSP (البرامج 

 جامعة ، الهندسة كلية ،( المتخصصة العلمية

 اإلسكندرية

   2012 ديسمبر 2014 نوفمبر 
  بوزارة المهنية والصحة السالمة أخصائي 

 - ، باإلسكندرية والهجرة العاملة القوى

  جامعة فاروسمدرس مساعد بكلية الهندسة   2014نوفمبر   2019يناير  
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Scientific 

Activities  

Scientific Activities  Date 

    

    

    

    
    

     

    

    

  
  

 

  
 

  

  
 
 

  

 النشاط التاريخ

 االنشطة العلمية

    

    

    

    

    

  

 
  

 

Awards & Prizes   Awards & Prizes  Date 
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 الجوائز العلمية التاريخ

    الجوائز العلمية

  

 

   

  

 

 


