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 بيانات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية الهندسةقاعدة  -2

  2022/2021 للعام الجامعى اإلمكانات البشريةملخص  2-1

51 

 أستاذ 8 15.68%

 10 %19.60 ونأعضاء هيئة التدريس المعين
أستاذ 

 مساعد

 مدرس 33 64.70%

6 

 أستاذ 4 66.66%

 أعضاء هيئة التدريس المنتدبون ندباً كليا

 )المعارون(
0% 0 

أستاذ 

 مساعد

 مدرس 2 33.33%

57 

 أستاذ 12 21.05%

 هيئة التدريس الدرجات العلمية ألعضاء

 المتفرغين تفرغ كامل )معينون+معارون( 
17.54% 10 

أستاذ 

 مساعد

 مدرس 35 61.40%

86 

 أستاذ 26 38.23%

 10 %14.70  أعضاء هيئة التدريس المنتدبون
أستاذ 

 مساعد

 مدرس 32 47.05%

71 
60.56% 43 

مدرس 

 هيئة التدريس المعينونمعاوني أعضاء  مساعد

 معيد 28 39.43%
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 2022/2021للعام األكاديمى   أعداد هيئة التدريس للتخصصات المختلفة 1-جدول 

 أعضاء هيئة التدريس

 هيئة معاونة أعضاء هيئة التدريس

 معين منتدب معار معين

 أستاذ إجمالي
أستاذ 

 مساعد
 أستاذ إجمالي مدرس

أستاذ 

 مساعد
 أستاذ إجمالي مدرس

أستاذ 

 مساعد
 إجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 معيد

 6 6 12 5 1 7 13 0 0 0 0 7 1 1 9  قسم الهندسة الكهربية

 2 8 10 5 2 3 10 0 0 0 0 7 0 0 7 قسم هندسة الحاسب

 5 7 12 8 4 3 15 0 0 2 2 3 0 3 6 قسم الهندسة الميكانيكية

 0 4 4 4 0 2 6 0 0 0 0 2 2 2 6 قسم هندسة البتروكيماويات

 8 5 13 3 1 8 12 2 0 2 4 3 2 0 5 قسم هندسة وإدارة التشييد

 5 8 13 2 1 3 6 0 0 0 0 8 4 1 13 قسم الهندسة المعمارية

 2 5 7 5 1 0 6 0 0 0 0 3 1 1 5 قسم العلوم األساسية

إجماااالى أعضااااء هيئاااة التااادريس 

 و الهيئة المعاونة
51 8 10 33 6 4 0 2 68 26 10 32 71 43 28 
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 : بالكليةأعضاء هيئة التدريس  اتبيان قاعدة 2-2

 

 قسم الهندسة الكهربية  2-2-1

 

 

 
 
 

  

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م
  / العلمية الدرجة

 تاريخ الحصول عليها
 الدقيق التخصص تاريخ التعيين

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

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

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

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

 تخصص اتصاالت (1/9/2013) (2007)أستاذ مساعد  د/ سامى حسن درويش  4

 تخصص اتصاالت (1/9/2010) (2014) مدرس د/ محمد عبد الكريم أبو الحسن   5

 تخصص اتصاالت (1/9/2014) (2014) مدرس إنجى خليل إبراهيم النيال د/  6

 تخصص اتصاالت (15/9/2009) (2016مدرس ) سناء سعيد عبد الدايم محمد د/  7

 تخصص قو  و تحكم (1/10/2019) (2007مدرس ) د/ جمال محمود  8

 تخصص اتصاالت (1/11/2011) (2019مدرس ) د/ هبة جمال بديع  9

 4=  هيئة التدريس المعينون لقسم الهندسة الكهربية برنامج هندسة القوى و التحكمعدد أعضاء 

 5=  عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون لقسم الهندسة الكهربية برنامج هندسة  اإلتصاالت
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منتدبون(  أعضاء هيئة تدريس  الكهربية )هندسة القسم   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 مدينة األبحاث العلمية  هندسة اإلتصاالت أستاذ محمد عبد الرحمن محمد /ا.د  1

 منوفيةجامعة ال –كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ  أبو العال محمد  أ.د/ عادل  2

 جامعة اإلسكندرية –الهندسة كلية  هندسة اإلتصاالت أستاذ أ.د/ نور الدين إسماعيل  3

 المنوفيةجامعة  –كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ أحمد أ.د/ أحمد  عبد هللا  4

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ  الزواو  عثمان عمرو  /أ.د  5

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة القو  و التحكم أستاذ   جمال الدين محمد يسر  /أ.د  6

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة اإلتصاالت   أستاذ  عثمان نهى قرنى / أ.م.د  7

 لمنوفيةجامعة ا – الهندسة االلكترونية هندسة اإلتصاالت أستاذ مساعد محمد حمد  محمد السيدد/   8

 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة اإلتصاالت مدرس شعبانالسيد محمد د/ شوقى   9

 حر و خبير بالصناعة هندسة اإلتصاالت  دكتوراه د/ عبد المنعم محسن  10

 و خبير بالصناعة حر هندسة اإلتصاالت دكتوراه عطية إبراهيمأمانى د/   11

 و خبير بالصناعة حر هندسة القو  و التحكم دكتوراه  أحمد محمد عمران /د  12

 مركز ابحاث الدفاع الجوي هندسة االتصاالت دكتوراه د/ امجد سالمة  13

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

   8المنتدبون بقسم الهندسة الكهربية برنامج هندسة االتصاالت =  إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
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 2-2-2 قسم الهندسة الميكانيكية

 

   

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 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 
الموائعميكانيكا   

 (2006) أستاذ أ.د / سامى السيد عرابى  2
مشرف أكاديمى على برنامج 

 الهندسة الصناعية والتصنيع
 هندسة التصنيع

  (1994)أستاذ أ.د / محمد فؤاد زيدان  3
 الهندسة الميكانيكية

8/9/2019 
 ميكانيكا الموائع

 (2017مدرس ) د/ داليا مصطفى عمار   4
 الهندسة الميكانيكية

1/11/2011 
 هندسة صناعية

 (1997)مدرس د/ نبيل محمد رشوان  5
 الهندسة الميكانيكية

1/10/2019 
 ديناميكا الماكينات

 (2020مدرس) نهى عالء الدين محمد سعدد.   6
 الهندسة الميكانيكية

1/6/2020 
 هندسة حرارية

 6الميكانيكية = قسم الهندسة دد أعضاء هيئة التدريس المعينون بع إجمالى

منتدبون( أعضاء هيئة تدريسالميكانيكية ) هندسةالقسم   

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 جهة االنتداب الدقيق التخصص

 مدينة األبحاث العلمية ببرج العرب هندسة ميكانيكية أستاذ محمد السيد عليأ.د/  .1

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ عبد الرحمن أحمد محمد أ.د/ عادل   .2  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية أستاذ السمنىأحمد  أ.د. أسامة   .3  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية مدرس د.محمد عبد المطلب العدوي  .4  

 الحلومحمود جمال الدين  د/ محمد   .5
أستاذ 

 مساعد
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية  

 مصطفي محمد الحضريأ.د.   .6
أستاذ 

 مساعد
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية  

 بكار حسن د/ سهير  .7
استاذ 

 مساعد
جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة اإلنتاج  
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منتدبون( أعضاء هيئة تدريسالميكانيكية ) هندسةالقسم   

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 جهة االنتداب الدقيق التخصص

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية مدرس محمد على النقيبد/   .8  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية مدرس محمد  احمد عبد النعيمد.   .9  

 جاد الرب جاسر الحسينى د/  .10
استاذ 

 مساعد
األبحاث العلمية ببرج العربمدينة  هندسة ميكانيكية  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة ميكانيكية مدرس احمد حلمي عبد العزيزد/   .11  

 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا انتاجهندسة   مدرس هبة محمد  الحدادد/  .12

اإلسكندريةجامعة  –كلية الهندسة  هندسة اإلنتاج  مدرس صالح الدين عبد هللا مسعدد/  .13  

جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة اإلنتاج  مدرس د/مي محمود احمد عبده يوسف  .14  

طنطا  جامعة –كلية الهندسة  هندسة اإلنتاج  مدرس د/سعد محمد عبيد  .15  

51المنتدبون بقسم الهندسة الميكانيكية = إجمالى أعضاء هيئة التدريس   

 

 أعضاء هيئة تدريس معارون

 سمإلا م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

 القسمالقيادة األكاديمية/ 

  العلمى/ تاريخ التعيين
 الدقيقص التخص

 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

الهندسة جامعة كلية 

 المنصورة

 

(4/9/2011) 

 

 هندسة ميكانيكية

 2إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس المعارون بقسم الهندسة الميكانيكية = 
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 2-2-3 قسم هندسة البتروكيماويات

 

 

 

 
 

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م
 / العلمية الدرجة

تاريخ الحصول 

 عليها

القسم  / القيادة األكاديمية

 تاريخ التعيين /العلمى
 الدقيق التخصص

 عباس انور محمود عزتأ.د/   1
 أستاذ

(2019) 

 رئيس القسم

(1/12/2018) 
 البوليمرات

2  
احسان محمد رضا أ.د/ 

 ناصف عبدالسالم

 أستاذ

(2021) 

 هندسة البتروكيماويات

(21/8/2013) 
كيميائية ةهندس  

3  
 

رانيا فاروق عبده أ.م.د/ 

 سالمه

 مساعدأستاذ 

(2018) 

 هندسة البتروكيماويات

(1/9/2010) 
 كيميائية ةهندس

4  
نهى سعيد ابراهيم محمد أ.م.د/ 

 يوسف

 أستاذ مساعد

(2016) 

 

 هندسة البتروكيماويات
1/9/2008 

 كيميائية ةهندس

5  
فتحى احمد شكر  احمد د/ 

 فتحى محمد

  مدرس

(2020) 

 

 هندسة البتروكيماويات

10/2/2013 
 كيميائية ةهندس

6  
ايه سليمان محمد مصطفى د/ 

 محمد

 مدرس

(2021) 

 هندسة البتروكيماويات

10/2/2014 
 كيميائية ةهندس

 6عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم  هندسة البتروكيماويات =  إجمالى

 ) أعضاء هيئة تدريس منتدبون ( قسم هندسة البتروكيماويات

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 هندسة كيميائية أستاذ  عال عبد الوهاب/ ا.د  1
جامعة  -علوم البحار

 اإلسكندرية

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

 اإلسكندرية

 هندسة كيميائية   دكتوراه د/ أحمد سعد شحاته  3
مدير عام شركة اإلسكندرية 

 لألسمدة

 كيمياء - علوم دكتوراه أحمد حلمى/ د  4
مدير وحدة الزيوت 

 المستخلصة سابقا

 وزارة التجارة والصناعة هندسة كيميائية دكتوراه ريهام محمدين /د  5

 شركة سيد  كرير هندسة كيميائية دكتوراه محمد صالح/ د  6

6إجمالى أعضاء هيئة التدريس  المنتدبون بقسم هندسة البتروكيماويات =   
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 2-2-4 قسم هندسة الحاسب

 

 

 

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م

 الدرجة

تاريخ الحصول /العلمية

 عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 تاريخ التعيين /العلمى
 الدقيق التخصص

 د/ محمد إبراهيم السيد الخولى  .1
 مدرس 

(2015) 

 هندسة الحاسب

(2017) 
 تكنولوجيا المعلومات

 د/ هبة رأفت  .2
 مدرس

(2016) 

 

 هندسة الحاسب

(2006) 
 هندسة اتصاالت

 د/ وسام سالمة  .3
 مدرس

(2018) 

 هندسة الحاسب

(2014) 
 هندسة اتصاالت

 ابوعوفعلى السيد د/ منى   .4
 مدرس

(2004) 

 هندسة الحاسب

 

(1/8/2002) 

 

 شبكات الحاسب

5.  
محمد عبد الوهاب عبد  د/

 الحميد

 مدرس

 334)معادلة رقم 

 (31/10/2010بتاريخ 

 الحاسبهندسة 

(1/9/2009) 
 هندسة اتصاالت

 د/ ايمان فارس شوقى السيد  .6
 مدرس

(2020) 

 هندسة الحاسب

(1/10/2014) 
 رياضيات

 د/ عزة محمود الباجور   .7
 مدرس

(2021) 

 هندسة الحاسب

(1/9/2016) 

 هندسة كهربية

) اتصاالت(   

 7إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم  هندسة الحاسب = 
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 أعضاء هيئة تدريس منتدبون

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

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

 اإلسكندرية

2.  
عبد الشكور صالح  /أم.د

 الشهابى 
 معهد البحوث الطبية هندسة البرمجيات أستاذ مساعد 

 استاذ أ.د. نهي عثمان  .3
Communication 

Systems 

جامعة  –كلية الهندسة 

 االسكندرية

 استاذ أ.د. جمال البحير   .4

Computer Science 

and Artificial 

Intelligence 

العلوم والذكاء كلية 

جامعة  -االصطناعى

 فاروس

 Embedded Systems مدرس د. حسام الدين مصطفي  .5
جامعة  –كلية الهندسة 

 االسكندرية

 استاذ مساعد  هشام المنجيد.   .6
Computer and 

information 

Security 

جامعة  –كلية الهندسة 

 االسكندرية

 Intelligent System مدرس  د. تامر عمارة  .7

العلوم والذكاء كلية 

جامعة  -االصطناعى

 فاروس

 حر Computer graphics دكتوراه د. محمد عبد الحفيظ  .8

 مدرس د. سامح ابوسمرة  .9
Parallel computing 

and traffic system 

العلوم والذكاء كلية 

جامعة  -االصطناعى

 فاروس

 9المنتدبون بقسم  هندسة الحاسب  =  إجمالي أعضاء هيئة التدريس 
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 2-2-5 قسم الهندسة المعمارية

 

 

 

 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 ا.

 الشيمى
 ( 2017أستاذ  )

 الهندسة المعمارية

(29/7/2007) 
 هندسة معمارية 

 (2016)أستاذ مساعد  د/غادة أحمد راغبا.م.  .2
 الهندسة المعمارية

(6/2/2011) 
 هندسة معمارية

 (2017أستاذ مساعد ) على راغبد / ريهام ا.م.  .3
 الهندسة المعمارية

(1/9/2008) 
 هندسة معمارية

4.  
ريهام ناد  فرج هللا  /د ا.م.

 غطاس
 (2019أستاذ مساعد )

 معمارية الهندسة ال

(1/9/2016) 
 هندسة معمارية

 (2020أستاذ مساعد ) منى محمد نجيب  /د ا.م.  .5
 الهندسة المعمارية

(1/9/2008) 
 هندسة معمارية

 (2017مدرس ) د/ إنجى محمد نجيب  .6
هندسة معمارية ال

(2/3/2013) 
 هندسة معمارية

 معمارية الهندسة ال (2017مدرس ) د/ باكينام محمد نبيل  .7

(1/11/2012) 
 هندسة معمارية

8.  
د/ محمد محمود محمد على 

 الفخرانى
 (2017مدرس )

 معمارية الهندسة ال

(1/9/2006) 
 هندسة معمارية

9.  
محمد محمد عبد  د/ منى 

 القادر سالم
 (2018) مدرس

 الهندسة المعمارية

(17/10/2010) 
 هندسة معمارية

10.  
مها على السيد احمد عبد د/ 

 الوهاب
 (2018مدرس )

 معمارية الهندسة ال

(12/10/2010) 
 هندسة معمارية

 (2018مدرس ) نورهان محمد هريد د/   .11
 معمارية الهندسة ال

(1/3/2015) 
 هندسة معمارية

12.  
نادية سمير انور بشا  د/ 

 ابادير
 (2020مدرس )

 معمارية الهندسة ال

(1/12/2016) 
 هندسة معمارية

 (2021مدرس ) تغريد احمد محمدد/   .13
 معمارية الهندسة ال

(13/3/2017) 
 هندسة معمارية

 13إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم  الهندسة المعمارية = 
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 ) أعضاء هيئة تدريس منتدبون ( المعمارية هندسة القسم 

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 أ.د/ رمضان عبد المقصود  .1

 أستاذ

)المشرف األكاديمي لقسم 

 الهندسة المعمارية(

تكنولوجيا وعلوم 

 البناء 
 جامعة اإلسكندرية كلية الهندسة

 جامعة اإلسكندريةالهندسة كلية  اسكان استاذ أ.د/ احمد منير سليمان  .2

   استاذ أ.د/ ابراهيم معروف  .3
نظريات العمارة 

 والتاريخ
 جامعة اإلسكندريةالهندسة كلية 

 جامعة اإلسكندريةالهندسة كلية  معمارية الهندسة ال استاذ مساعد دينا سعد هللا /د ا.م.  .4

 اإلسكندريةجامعة الهندسة كلية  معمارية الهندسة ال مدرس مى عبده /د  .5

6.  
مشيرة حسن محمود د/ 

 كرموس
  حر معماريةالهندسة ال  دكتوراه

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

ارونأعضاء هيئة تدريس مع  

 االسم م
 الدرجة

 جهة اإلعارة /العلمية

 القسمالقيادة األكاديمية/ 

  العلمي/ تاريخ التعيين
 الدقيق صالتخص

1.  
حمد  محى الدين أ.د/ 

  عفيفى

 أستاذ

جامعة  - كلية الهندسة

 طنطا

رئيس قسم هندسة وإدارة 

 التشييد

(1/9/2020) 

 انشائيةهندسة 

2.  
 عبد الكريم سعدأ.د/

 الحمراو 

 أستاذ

جامعة   -  كلية الهندسة

 المنوفية

 قسم هندسة وإدارة التشييد

(2/2/2013) 
 مطارات طرق وهندسة 

 د/ عصام الدين فؤاد   .3
 مدرس 

 معهد بحوث الشواطئ 

قسم هندسة و إدارة التشييد 

(1/11/2017) 
مدنيةهندسة   

  مصطفى مرزوقد/   .4

 مدرس 

جامعة  –كلية الهندسة 

  بورسعيد

قسم هندسة و إدارة التشييد 

(1/9/2018) 
 منشأت خرسانية

 4وادارة التشييد = هندسة قسم دد أعضاء هيئة التدريس المعارون بع إجمالى

المعينون أعضاء هيئة التدريس  

 االسم م

 الدرجة العلمية

وتاريخ الحصول 

 عليها

القيادة االكاديمية/القسم 

 العلمى/تاريخ التعيين
 التخصص الدقيق

 نعيمة على ابراهيم علىا.م.د/   1
 استاذ مساعد

(2016) 

 هندسة مدنية

(5/5/2021) 
 إنشائيةهندسة 

 عماد على على الحوتا.م.د/   2
 استاذ مساعد

(2021) 

 هندسة مدنية

(1/9/2020) 
 إنشائيةهندسة 

 ايرينى محفوظ شنودةد/   3
 مدرس

(2018) 

 هندسة مدنية

(15/9/2019) 
 الري و الهيدروليكاهندسة 

 ضياء حمد  سيفد/   4

 مدرس

(2019) 

 

 هندسة مدنية

(8/9/2020) 
 صحيةهندسة 

 اسامه على محمدد/    5
 مدرس

(2017) 

 هندسة مدنية

(4/5/2021) 
 خواص مواد و اختبارتها

 4هندسة وادارة التشييد = قسم دد أعضاء هيئة التدريس المعارون بع إجمالى
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 ) أعضاء هيئة تدريس منتدبون (  هندسة وادارة التشييدقسم 

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

1.  
محمد السيد محمد  أ.د/

 النجار
 جامعة االسكندرية -كلية الهندسة  هندسة مواصالت استاذ

2.  
أ.د/ مجد  محمد إبراهيم 

 أبو العال
 مساعد استاذ

هندسة الري و 

 الهيدروليكا
 جامعة االسكندرية -كلية الهندسة 

3.  
ا.د/ محمد محمد أحمد 

 الغندور
 بورسعيدجامعة  -كلية الهندسة  هندسة إنشائية استاذ

 جامعة المنوفية -كلية الهندسة  هندسة إنشائية استاذ أ.د/ عالء على بشند   .4

5.  
أ.د/ حازم محمد فاروق 

 البكر 
 جامعة االسكندرية -كلية الهندسة  هندسة إنشائية مساعد استاذ

 جامعة الزقازيق -كلية الهندسة  هندسة مدنية استاذ أ.د/ أحمد حسين إبراهيم  .6

7.  
عبد المعطى أ.د / مدحت 

 مصطفى
 جامعة االسكندرية -كلية الهندسة  هندسة مدنية استاذ

 معهد الكينج مريوط هندسة معمارية مدرس د/ شيماء فتحى عاشور  .8

 جامعة كفر الشيخ -كلية الهندسة  هندسة طرق مدرس د/ اسامة جمال الدين  .9

 معهد بحوث الشواطىء هندسة الشواطئ مدرس د/ دينا صالح محمد  .10

11.  
إسماعيل محمد أحمد  د/

 العادلى
 المكتب االستشار  االفريقى هندسة إنشائية دكتوراه

12.  
د/ حسام عبد الوكيل عبد 

 العزيز
 هندسة صحية دكتوراه

رئيس قطاع المعامل و البحوث و 

 شركة الصرف الصحي -الجودة 

  21=    هندسة وادارة التشييد المنتدبون بقسم إجمالي أعضاء هيئة التدريس
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 قسم العلوم األساسية 2-2-7 

 

 
  

 أعضاء هيئة تدريس معينون

 االسم م

 الدرجة

تاريخ /العلمية

 الحصول عليها

القيادة األكاديمية/ القسم 

 العلمي/ تاريخ التعيين
 الدقيق التخصص

 أ.د. محمد نعيم انور   .1
 أستاذ

(1988) 

 

09 

 وكيل الكلية

(14/6/2017) 
 رياضيات هندسية

 عالء محمود خليل . م.د أ  .2
استاذ مساعد 

(2021) 

 قائم باعمال رئيس القسم

(13/3/2013) 

)التأثير  هندسية فيزياء

اإلشعاعي على األنسجة 

 الحيوية(

3.  
د/مروة نور الدين إبراهيم 

 شركس

  مدرس

(2016) 

 العلوم األساسيةقسم 

(1/12/2013) 
 هندسة معمارية

 مصطفى محمد  الخطيبد/   .4
 مدرس

(2018) 

)( 

 العلوم األساسيةقسم 

(1/10/2014) 
 فيزياء

 اميرة  محمد جابرالعدلىد/   .5
 مدرس

(2019) 

 العلوم األساسيةقسم 

(1/10/2014) 
 هندسة غزل ونسيج

 5=  العلوم االساسيةعدد أعضاء هيئة التدريس المعينون بقسم   إجمالى

(نتدبونمأعضاء هيئة تدريس  ) العلوم األساسية قسم   

 جهة االنتداب الدقيق التخصص الدرجة العلمية االسم م

 كلية العلوم جامعة المنوفية  رياضيات مساعدأستاذ  احمد مصطفى مجاهد.د/ مأ  .1

     رياضيات مدرس د/ نسرين نبيل انور  .2
جامعة  –كلية العلوم 

 اإلسكندرية

 رياضيات مدرس محمود سيد احمدأ.د. أحمد   .3
جامعة  –كلية العلوم 

 اإلسكندرية

 حرخبير     هندسة ميكانيكا   دكتوراه البديعد/ على عبد   .4

 حرخبير قانون دكتوراه محمود رجب القبانىد/   .5

 حرخبير     قانون دكتوراه احمد محمد السعيدد/  .6

6المنتدبون  بقسم  العلوم األساسية  = إجمالي أعضاء هيئة التدريس   
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 : المختلفةبأقسام الكلية بيان بمعاوني أعضاء هيئة التدريس  2-3

 قسم الهندسة الكهربية 2-3-1

معينونال معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 العام التخصص

 الجامعة / الكلية

 التى تخرج منها
 التعيينتاريخ 

 15/11/2007 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات مدرس مساعد الحميد الكيال هبه عبد  1

 1/3/2015 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات مدرس مساعد حنان  محمود الجمال  2

 2/11/2019 فاروسجامعة  –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات معيد أسماء زايد  3

 7/10/2013 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات مدرس مساعد  مها فتحى حسين  4

 24/10/2018 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  قو  و تحكم معيد دينا عبد الحميد جادو  5

 1/10/2013 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات مدرس مساعد الفأر سارة حسن  6

 10/10/2017 جامعة فاروس –كلية الهندسة  قو  و تحكم مدرس مساعد معاذ أحمد محمد سردينة   7

 5/12/2017 جامعة فاروس –كلية الهندسة  قو  و تحكم مدرس مساعد أبو الخير حسينإيمان   8

 22/12/2018 جامعة فاروس –كلية الهندسة  قو  و تحكم معيد   محمد عبد الحميد السيد  9

 2/11/2019 جامعة فاروس –كلية الهندسة  قو  و تحكم معيد عبد الرحمن خالد أبو كليلة  10

 25/11/2020 فاروسجامعة  –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات معيد سارة حسن الشامي  11

 28/11/2021 جامعة فاروس –كلية الهندسة  اتصاالت والكترونيات معيد مروة الحداد  12

 

 
 5إجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة المعينون بقسم الهندسة الكهربية تخصص قوى و تحكم =  •

  7=  إتصاالتإجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة المعينون بقسم الهندسة الكهربية تخصص  •
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 قسم هندسة البتروكيماويات 2-3-2

المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس  

 التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تعيينتاريخ ال

 هندسة بتروكيماويات مدرس مساعد دينا محمد صبحى   .1
  –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس 
10/2/2013 

 هندسة بتروكيماويات مدرس مساعد عاطىمحمود محمد عبد ال  .2
  –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس 
11/10/2011 

 هندسة بتروكيماويات مدرس مساعد كريم يوسف نبات   .3
  –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس 
1/10/2016 

 هندسة كيميائية مدرس مساعد رضو  محمود على   .4
  –كلية الهندسة 

 جامعة اإلسكندرية
1/12/2014 

 
 4بقسم  هندسة البتروكيماويات   = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  •
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 قسم هندسة وإدارة التشييد 2-3-3

المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تعيينتاريخ ال

1/10/2015 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد منى فوزى أحمد 1  

1/10/8201 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد مؤمن محرم الحسانين  2  

1/11/2012 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد شيماء شعبان محمد 3  

2/10/2013 جامعة فاروس  –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد احمد حمودة عابدين مغربى 4  

1/10/2015 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية مدرس مساعد سارة أحمد ناصف 5  

3/10/2016 جامعة فاروس –كلية الهندسة  مدنيةهندسة  معيد محمد عبد الرحمن ابوالوفا 6  

13/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد منه أحمد مختار طرابية 7  

13/3/2017 جامعة اإلسكندرية –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد معتز إيهاب محمود 8  

6/12/2017 جامعة فاروس –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد محمد خالد محمد 9  

1/10/8201 جامعة فاروس –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد عبدالرحمن بالل علي نوح  10  

11 
عبد العليم مجدى عبد العليم 

 الوكيل
1/10/8201 جامعة فاروس –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد  

1/10/8201 جامعة فاروس –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد ندى حسام مغازى 12  

13 
احمد عبد الناصر حسين عبد 

 الرحمن رشدي
1/10/9201 جامعة فاروس –كلية الهندسة  هندسة مدنية معيد  

 

 منتدبون(ال معاوني أعضاء هيئة التدريس)  قسم هندسة وإدارة التشييد

 التخصص الدرجة العلمية االسم م

 هندسة مدنية مهندس عمرو محمد عبد الحميد  .1

 هندسة مدنية مهندس شريف محمد السيد عشرة  .2

 هندسة مدنية بكالوريوس هندسة نسرينا حازم مصطفى  .3

 هندسة مدنية بكالوريوس هندسة فيروز محمد البكاتوشى  .4

 

 

  31هندسة و إدارة التشييد   =بقسم   المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  •

 4 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   

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 التخصص

 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 لتعيينتاريخ ا

 الهندسة المعمارية مدرس مساعد هبة هللا عبد الوهاب  .1
جامعة  –كلية الهندسة 

 االسكندرية
9-2014  

 الهندسة المعمارية مدرس مساعد ميرنا نبيل سعد  .2
جامعة  -كلية الفنون الجميلة

 االسكندرية
11-2020  

 الهندسة المعمارية مدرس مساعد لورا نبيل سعد حنين ذ .3
جامعة  -كلية الفنون الجميلة

 االسكندرية
11-2020  

 الهندسة المعمارية مدرس مساعد امنية احمد ناجى  .4
جامعة  -كلية الفنون الجميلة

 االسكندرية
11-2020  

 الهندسة المعمارية مدرس مساعد سارة هيثم محمد  .5
جامعة  –كلية الهندسة 

 االسكندرية
10-2020 

 الهندسة المعمارية معيد محمد شعبان  .6
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
10-2018 

 المعماريةالهندسة  معيد هبة عادل عفارة  .7
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
10-2018 

 الهندسة المعمارية معيد مونيكا حشمت  .8
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
10-2018 

 الهندسة المعمارية معيد رودينه محمد البسطاو   .9
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس
11-2020 

 رسم هندسى مدرس مساعد هبة عادل احمد  .10
جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية
1/11/2012  

 هندسة معمارية مدرس مساعد دعاء محمد البحير    .11
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
14/3/2017 

 هندسة معمارية مدرس مساعد هايد  محمود شحاتة  .12
جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
14/3/2017 

 هندسة معمارية مدرس مساعد أحمد محمد سالم  .13
جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية 
1/10/2015 

 هندسة معمارية مدرس مساعد شيرويت حسن على على   .14
جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس 
1/10/2016 

 

 14بقسم  الهندسة المعمارية   = المعينونإجمالى أعضاء الهيئة المعاونة   •
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 قسم هندسة الحاسب 2-3-5

 

 

 

 

  

    10بقسم  هندسة الحاسب   = المعينونإجمالى أعضاء الهيئة المعاونة   •

 6بقسم  هندسة الحاسب   =  المنتدبون  ندب جزئيإجمالى أعضاء الهيئة المعاونة   •

 

 المعينون معاوني أعضاء هيئة التدريس

 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 العام التخصص

 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها

تاريخ 

 التعيين

 م.م. ضحى طلعت  .1
مدرس 

 مساعد
 هندسة الحاسب

االكاديمية العربية للعلوم 

 2019 والتكنولوجيا

 م.م.سحر مجد   .2
مدرس 

 مساعد
 هندسة الحاسب

االكاديمية العربية للعلوم 

 2018 والتكنولوجيا

 م.م.كريم سليمان  .3
مدرس 

 مساعد
 2014 جامعة فاروس -كلية الهندسة هندسة الحاسب

 م.م.االء حسين  .4
مدرس 

 مساعد
 هندسة الحاسب

االكاديمية العربية للعلوم 

 2017 والتكنولوجيا

 م.م.نهال فتحى  .5
مدرس 

 مساعد
 هندسة الحاسب

االكاديمية العربية للعلوم 

 2011 والتكنولوجيا

6.  
انجى احمد السيد  م.م

 ترجمان

مدرس 

 مساعد

اتصاالت 

 والكترونيات

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
4/10/2010  

7.  
هد  فوز  السيد  م.م

 عبدالنبى

مدرس 

 مساعد 

اتصاالت 

 والكترونيات

جامعة  –كلية الهندسة 

 اإلسكندرية
1/10/2014 

 هندسة الحاسب معيد م.ند  الركايبى  .8
االكاديمية العربية للعلوم 

 2019 والتكنولوجيا

9.  
م. نجو   محمد محمد السيد 

 المنياو 

مدرس 

 مساعد
 هندسة الحاسب

كلية الهندسة جامعة 

 2009 االسكندرية

 2021 جامعة فاروس -كلية الهندسة هندسة الحاسب معيد م. ياسمين احمد عبد الحافظ  .10

 هندسة الحاسب )منتدبون(قسم 

 جهة اإلنتداب التخصص الدرجة العلمية االسم م

 حر هندسة الحاسب بكالوريوس هندسة م. بارديس خالد  .1

 حر هندسة الحاسب بكالوريوس هندسة م. محمد عباس  .2

 حر هندسة الحاسب بكالوريوس هندسة م. افنان سامى  .3

 حر هندسة الحاسب بكالوريوس هندسة م. فيرونيا رجائى  .4

 حر الحاسبهندسة  بكالوريوس هندسة سمير سهىم.   .5

 تسويق مدرس مساعد م/ ريهام يونس  .6
علوم مالية وادارية 

 جامعة فاروس
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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 مروة أحمد عبدالرحمن 1
جامعة  –كلية الهندسة 

 9/10/2010 اإلسكندرية 

 هندسة اإلنتاج مدرس مساعد ريتا كاربيس بالبيكان 2
جامعة  –كلية الهندسة 

 13/3/2017 اإلسكندرية 

 قوي ميكانيكية مدرس مساعد محمود طه السيد 3
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2017 اإلسكندرية

 قوي ميكانيكية درس مساعدم محمود أمين محمد محمد  4
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2016 فاروس

 االنتاجهندسة  مدرس مساعد هبة محمود فهمى 5
جامعة  –كلية الهندسة 

 02/03/2019 اإلسكندرية 

 قوي ميكانيكية درس مساعدم عمرو ممدوح أحمد عبدهللا 6
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2014 فاروس

 قوي ميكانيكية معيد كيرلس اعطا  امين  7
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2014 فاروس

 عمر سامى وزه 8
 معيد

 قوي ميكانيكية
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2018 فاروس

 احمد عبد الحفيظ هارون 9
 معيد

 قوي ميكانيكية
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2019 فاروس

 احمد محمد رزق االمام 10
 معيد

 قوي ميكانيكية
جامعة  –كلية الهندسة 

 1/10/2019 فاروس

 والء محمود عشماو  11
 مدرس مساعد

 قوي ميكانيكية
جامعة  –كلية الهندسة 

 19/3/2017 اإلسكندرية

 هندسة صناعية معيد  خالد غازيداليا  12
جامعة  –كلية الهندسة 

 28/11/2021 اإلسكندرية

 
  21بقسم  الهندسة الميكانيكية   = المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  •
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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 

 احمد سعيد ابراهيم  .1
مدرس 

 مساعد
 10/10/2017 جامعة االسكندرية -كلية العلوم رياضيات 

 فيروز حسين الرويعى  .2
مدرس 

 مساعد
 18/3/2017 اإلسكندريةجامعة  –كلية الهندسة  ميكانيكا هندسية

 فايزة محمد عبد القادر  .3
مدرس 

 مساعد
23/10/2018 االكاديمية العربية -كلية الهندسة هندسة اتصاالت  

4.  
ابراهيم عبد الستار 

 البغداد 

مدرس 

 مساعد
 23/10/2018 جامعة فاروس –كلية الهندسة  ميكانيكا هندسية

 ايتن زميل االخطابى  .5
مدرس 

 مساعد
 رسم هندسى

جامعة  –كلية الفنون الجميلة 

 اإلسكندرية
1/1/2015 

 معيد  منة هللا احمد محمد محمد  .6
 -فيزياء

 رياضيات
 3/11/2019 جامعة االسكندرية -كلية العلوم

 1/10/2016 جامعة فاروس –كلية الهندسة  ميكانيكا هندسية معيد محمد متولى محمد عمر  .7

 

 

إنتداب جزئىنتدبون م معاوني أعضاء هيئة التدريس   

 التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الكلية/الجامعة

 التي تخرج منها
 تاريخ االنتداب

 بكالوريوس وليد يسر  داليا 1
الطاقة المتجددة 

 والمستدامة

 -كلية الهندسة

جامعة الشارقة 

 باالمارات

2021-2022  

 رياضيات بكالوريوس عمر خالد مرسى  2
جامعة -كلية العلوم

 االسكندرية
2021-2022  

 رياضيات ماجستير عبد الرحمن مجد   عوض 3
جامعة -كلية العلوم

 االسكندرية
2021-2022  

 هندسة كهربية بكالوريوس حمد  مصطفى اسراء  4
 -كلية الهندسة

 باالكاديمية العربية
2021-2022  

 فيزياء بكالوريوس احمد حمد  بدو  5
 -كلية العلوم

 جامعة دمنهور
2021-2022  

  

 

 

 7بقسم  العلوم األساسية  =  المعينون إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  •

 5بقسم  العلوم األساسية =  المنتدبون  ندب جزئى إجمالى أعضاء الهيئة المعاونة  •
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 مراجعة اإلمكانات البشرية بالكلية طبقا لقواعد وزارة النعليم العالى -3

 2022/2021حصر 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

 300 70 77 83 65 5 قسم الهندسة الكهربية 

 311 44 71 91 89 16 قسم هندسة الحاسب

 290 63 72 80 64 11 قسم الهندسة الميكانيكية

 134 25 26 47 34 2 قسم هندسة البتروكيماويات

 460 93 109 119 94 45 قسم الهندسة المعمارية

 333 73 69 104 80 7 قسم هندسة و إدارة التشييد

 137  137 قسم العلوم األساسية

 1965 اإلجمالى
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-2021مع بداية العام األكاديمى حساااب نساابة أعضاااء هيئة التدريس للطلبة على مسااتوى الكلية   3-2

 اإلعتماد من المجلس األعلى للجامعات المصرية :طبقا لمعايير و ذلك  /2022

 

 أوال: أعضاء هيئة التدريس :

 1965 =  2021-2022للعام الجامعى إجمالى عدد طالب كلية الهندسة  ▪

 عضو 51=    التدريس المعينين ألعضاء هيئةالعدد الكلى  ▪

 أعضاء  6المعاريين   =   التدريس العدد الكلى ألعضاء هيئة ▪

 عضو 57 المعاريين    = التدريس المعينين و العدد الكلى ألعضاء هيئة ▪

بما يكافئ ) 67عدد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين  ▪
3

 عضو معار   22.33=   (67

 عضو 79.33 المعاريين ومنتدبين    = التدريس المعينين و العدد الكلى ألعضاء هيئة ▪

 

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

2022 – 2021   =.3379/1965=  4.03% 

 

 ثانيا : أعضاء الهيئة المعاونة

 عضو  72=    المعاونة ألعضاء هيئة التدريس المعينين العدد الكلى للهيئة ▪

 

  2021 – 2022نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى إجمالى عدد الطالب للعام االكاديمى   ❖

  =72/1965 =3.66% 
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 2220/2120االقسام 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 

 الطالب  إلي

 (3)% 

 أعضاء الهيئة المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة اعضاء 

الهيئة 

المعاونة الي 

 الطالب

 أستاذ %(3)  
أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 االجمالي معيد

 4.00 300 12  6 6 4.43 300 13.3 4.3 13 9 7 1 1 قسم الهندسة الكهربية 

 3.21 311 10 2 8 3.21 311 10 3 9 7 7 0 0 قسم هندسة الحاسب

قسم الهندسة 

 الميكانيكية
5 0 3 8 15 5 13 290 4.48 7 5 12 290 4.13 

قسم هندسة 

 البتروكيماويات
2 2 2 6 6 2 8 134 5.97 4 0 4 134 2.98 

قسم الهندسة 

 المعمارية
1 4 8 13 6 2 15 460 3.26 11 4 14 460 3.04 

قسم هندسة و إدارة 

 التشييد
2 2 5 9 12 4 13 333 3.90 5 8 13 333 3.90 

 5.10 137 7 2 5 5.10 137 7 2 6 5 3 1 1 قسم العلوم األساسية
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الموظف  إسم

 بالكامل
 التخصص المؤهل رقم المعمل الكلية

سنة 

 التخرج
  التعيين تاريخ

على عبد  هبه

 العاطى النشار
 F510 مركز الحاسب

بكالوريوس 

 علوم

رياضة 

 وفيزياء
2000 00/10/2010 

 F528 مركز الحاسب يسري محمد هدير
بكالوريوس 

 علوم
 22/12/2020 2019 علوم الحاسب

 28/12/2020 2019 بتروكيماويات جامعة فاروس F526 مركز الحاسب مدحت محمود هال

أسامة عبد  أسيل

  الحميد السرجاني
 518/520 مركز الحاسب

بكاليريوس 

 تجارة

نظم و 

 معلومات
2020 14/12/2020 

عزت عبد  جهاد

 العظيم
 نظم ومعلومات E117/119 الهندسة

نظم 

 ومعلومات
2019 11/07/2020 

حسن محمد  دعاء

 الصنافيري
 16/10/2018 2016 عام كلية التربية E218 الهندسة

 E320 الهندسة محمود علي شيماء

 , 

تربيةبكالوريوس 

 علوم

 24/10/2018 2016 علوم

 E418/E420 الهندسة عيد حسن نورهان
بكالوريوس 

 هندسه
 02/11/2019 2019 كهرباء

طارق السيد  إسراء

  خليل
 الهندسة

E419 & 

E421 

بكالوريوس 

  هندسة

كهرباء 

اتصاالت و 

 الكترونيات

2017 03/09/2018 

 E516 الهندسة  مصطفي آالء

 , 

تربيةبكالوريوس 

 علوم

 24/10/2018 2016 علوم

رأفت  إسراء

 محمود حسن
 E618 الهندسة

بكالوريوس 

 علوم

-حاسب الي

 فيزياء
2015 12\3\2016 

عالء الدين  سمر

 ياقوت
 E621 الهندسة

بكالوريوس 

 علوم

-حاسب الي

 فيزياء
2015 23/8/2020 

السيد أحمد  ميار

 مصيلحي
 E621 الهندسة

بكالوريوس 

 هندسة

إتصاالت 

 كهربية
2019 04/12/2021 

  شبل  الحميد عبد

 محمد شبل

 -الهندسة 

 الورش
F014  79دبلوم صنايع  2/9/2006 1979 خراطه 
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الموظف  إسم

 بالكامل
 التخصص المؤهل رقم المعمل الكلية

سنة 

 التخرج
  التعيين تاريخ

  قبارى رفيق

 ابراهيم احمد حماد

 -الهندسة 

 الورش
F008 

معهد فني 

 صناعي

فني اول 

 تجاره
1995 2/9/2006 

عبد   احمد اشرف

المجيد احمد 

 موسى

 -الهندسة 

 الورش
F013 

معهد فني 

 صناعي

تشغيل على 

 الماكينات
1996 2/9/2006 

عبد   سعيد احمد

 الرحمن محمد

 -الهندسة 

 الورش
F014 

دبلوم فني 

 صناعي
 1/9/2008 2004 عام

محمد عبد  مى

 الحميد محمد سعد

 -الهندسة 

 الورش

  F014 / 

F010 

بكالوريوس 

 هندسه
 1/10/2009 2008 مدني

علي عبد  وسام

 المعطي

 -الهندسة 

 الورش
F010 

معهد فني 

  صناعي

تكنولوجيا 

 انتاج
2006 21/1/2017 

ابراهيم  ندي

 رمضان

 -الهندسة 

 الورش
F107 

بكالوريوس 

 علوم

فيزياء -فيزياء

 حيوى
2015 16/1/2019 

محمد عصام الدين  

  علي عطية

 -الهندسة 

 الورش

E620 

F108  

دبلوم فوق 

  متوسط
 26/9/2012 2009 كهرباء

عبد العظيم  مجدي

 محمد الوكيل

 -الهندسة 

 الورش
F208 01/03/2019 1990 ميكانيكا دبلوم صنايع 

سعد علي  هشام

 أبو السعود

 -الهندسة 

 الورش
F214 

دبلوم إصالح 

 وتركيب أجهزة

 بحريبة

إصالح أجهزة 

 السلكي
1988 20/3/2021 

إيمان حمدي  

 رمضانمحمد 

 -الهندسة 

 الورش
F207 

بكالوريوس 

 هندسه
 21/9/2013 2011 كيمياء

حمدي أحمد  آية

 حسن

 -الهندسة 

 الورش
F315-F307 

  بكالريوس

 هندسة

  هندسة

  كيميائية
2012  21/1/2017 

جمال ربيع  مي

  عارف ابراهيم
 F217 كلية الهندسة

بكالريوس 

 هندسة
 18/09/2019 2018 بتروكيماويات

عبد العزيز  رانيا

 محمد حسين

 -الهندسة 

 الورش
  F315   علوم 

كيمياء / 

 مايكرو
2009 1/3/2010 

نجيب محمد  محمد

 صالح

 -الهندسة 

 الورش
F218 

بكارليوس 

 هندسة

-الكهرباء

 الكترونيات
1976 10/12/2012 

شريف  شيرين

 محمود منا

 -الهندسة 

 الورش
F313 

بكالوريوس 

 هندسة

هندسة 

 كميائية
2016 10/09/2017 
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الموظف  إسم

 بالكامل
 التخصص المؤهل رقم المعمل الكلية

سنة 

 التخرج
  التعيين تاريخ

أكرم محمد  زينب

 إبراهيم

 -الهندسة 

 الورش
f317 

باكلوريوس 

 علوم

-فيزياء 

 فيزياء حيوى
2015 10/07/2018 

صالح السيد  ريم

  بشير

 -الهندسة 

 الورش
F011 

بكالوريوس 

 هندسة
 23/12/2020 2018 ميكانيكا

فهمي  أسماء

 حسين حمدي

 -الهندسة 

 الورش
F003/017 

بكالوريوس 

 هندسة
 11/01/2020 2018 ميكانيكا

 


