
 

 

 

  

  

 يركز تقويى اإليتحبنبث               
 

  تشكيم يركز تقويى اإليتحبنبث

 1027 – 1026نهعبو انجبيعى 
 

 انتوقيــــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت   : يجهس إدارةانًركز  و 

  عًيد انكهيخ عجد انذًيد عطبعالء أ.د/  -1

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى   جىدح عطيخ يذًدأ.د/  -2

 وانطالة
 

وكيم انكهيخ نشئىٌ اندزاظبد  أدًد فبزوق عجد انجىادأ.د/  -3

 انعهيب وانجذىث
 

وكيم انكهيخ نشئىٌ خديخ  شعجبٌ هشبو يذًد فىشيأ.د/  -4

 انًجتًع و تًُيخ انجيئخ
 

   انًىاد هُدظخ زئيط لعى    ظهيى صبنخ انعيدأ.د/  -5

انفيصيبء وانسيبضيبد زئيط لعى  يذًد ظعد يتجىنًأ.د/  -6

 انهُدظيخ
 

هُدظخ انمىي  زئيط لعى أدًد صبنخيذًد أ.د/  -7

  انًيكبَيكيخ
 

هُدظخ انتشييد و  زئيط لعى دعبو انديٍ دعًُ يذًدأ.د/  -8

  انًسافك
 

  هُدظخ انمىي انكهسثيخزئيط لعى  انفتبح فسدبديذًد عجد أ.د/  -9

هُدظخ زئيط لعى لبئى ثأعًبل  َعسيٍ اثساهيى شيداٌ/ .وأ.د -11

 انذبظجبد و انًعهىيبد

 

  هُدظخ انًيبِ زئيط لعى   يُصىز هيكم دقبانصأ.د/  -11

  انهُدظخ انًعًبزيخ زئيط لعى يجدي عجد انعظيى يُصىزأ.د/  -12

    زئيط لعى انهُدظخ اإلَشبئيخ عجد انعبل شعالٌعثًبٌ أ.د/  -13

 هُدظخزئيط لعى  عجد انذًيد عجد انًُعى شعالٌ/ أ.د -14

 اإلنكتسوَيبد  و اإلتصبالد
 

  انصُبعيخ هُدظخانزئيط لعى  أ.د/ يذًد عبدل انجبش يُصىز -51

لعى  زئيطلبئى ثأعًبل   / هشام نبيه القرمانى.مأ.د -51

 البيئة هُدظخ
 

التصميم  زئيط لعى أ.د/ أمل الحسينى مصلحى -51
 الميكانيكى و اإلنتاج

 

 

 مجلس إدارة الوحدة :



 

 

 

 

  

 

 

 انتوقيـــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت    : يجهس إدارةانًركز و

  وانهُدظخ اإلَشبئيخ  أظتبذ ثمعى ٍدعي يذًىد يذًد أ.د/ يذًد -18

عبد بانعثسَبيج  لعى يديس

 انًعتًدح

 

هُدظخ انتشييد  ثمعى يعبعد أظتبذ يُديميذًىد يذًد / فتذً .وأ.د -19

عبد بانعثسَبيج  و و انًسافك

 انًعتًدح

 

  نهًسكص  انًديس انتُفيري     أ.د.و/ عُبيبد يذًد يبلىد -21

  َبئت انًديس انتُفيري   أ.د/ أيم فبزوق عجد انجىاد -21

  دازيإلا انجهبش انعيد يذًد أ / انعيد طبنت -22

 

 

 رئيسيت: وحداث خًست ىإن يركز تقويى اإليتحبنبثينقسى         

 

 وحدة تقويى و تطوير نظى اإليتحبنبثأوال:            

 
 انتوقيـــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت    االســــى م

معى هُدظخ انمىي ث مساعد أستاذ عطية عبد العزيز حسين أ.د.م/ -1

 كهسثبئيخان
 

  انًىادهُدظخ  معىثمدرس  أحمد صابرداليا د /  -2

  كهسثبئيخانمىي انمعى هُدظخ ث معيد عايش محمد حنفىم/ محمد  -3

 

 وحدة انتدريبثبنيب:   

 
 انتوقيـــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت    االســــى م

معى هُدظخ انتشييد و يدزض ث عنانى سعاد حسنىد/  -1

 انًسافك
 

معى انفيصيبء وانسيبضيبد ثمدرس  سماح محمد مبروكد/  -2

 انهُدظيخ
 

 

 



 

 

 

 

 

 وحدة بنوك األسئهتثبنثب:  

 
 انتوقيـــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت    االســــى م

   انًىاد هُدظخ معىثمدرس  د/ السيد ابراهيم عبد العزيز -1

  انًىاد هُدظخ معىثمدرس مساعد  م/ أحمد على أحمد إسماعيل  -2

 

 انتصحيح اإلنكترونى وحدةرابعب: 

 
 انتوقيـــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت    االســــى م

معى انفيصيبء وانسيبضيبد ثمدرس  د/ رانيا بهجت محمد عامر -1

  انهُدظيخ
 

  انًىاد هُدظخ معىثمعيد  م/أحمد محمد العزب أحمد -2

 

 إدخبل انبيبنبث وانتحهيم اإلحصبئى وحدةخبيسب:  

 
 انتوقيـــع انوظيفت/ اندرجت انعهًيت    االســــى م

معى انفيصيبء وانسيبضيبد ثمدرس  د/ أحمد سعد راشد راشد -1

 انهُدظيخ
 

  انًىاد هُدظخ معىثمعيد  م/ أسماء حمدى عبد النبى -2

 

 


