
 :بالجامعتمجلس إدارة متابعت وتقييم البرامج الجديدة 

 عامة عن إدارة البرنامج :أوالً: بيانات 

 عميد الكلية:

 التوقيع: عميد الكليةاالسم: أ.د/ عاصم عبد العليم                 الوظيفة: 

 بريد إلكتروني فاكس تليفون

4655621510 55452222 O_assem @yahoo.com 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب:

وكيل الكلية لشئون التعليم الوظيفة:  عبد هللا سعد                   االسم: أ.د/

 والطالب
 التوقيع:

 بريد إلكتروني فاكس تليفون

4654315035 55452222 abahsa_31@yahoo.com 

 

 منسق البرنامج /  رئيس القسم:

 التوقيع: رئيس القسمالوظيفة:        االسم: أ.د/ عطية حسين جمعة            

 بريد إلكتروني فاكس تليفون

4655324053 55452222 attiagomaa@yahoo.com 

 

 لجنة التسيير بالكلية:

 الصفة الوظيفة االسم م

 رئيس عميد الكلية أ.د/ عاصم عبد العليم 6

 مشرف عام وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عبد هللا سعدأ.د/  5



 رئيس القسم أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية أ.د/ عطية جمعة 2

 عضو وكيل الكلية لشئون البيئة طارق خليفةأ.د/  0

 الميكانيكيةقسم الهندسة بأستاذ  أ.د/ سمير صبحي 1
 عضو

 مدير عام بالمالية أ/ جانيت رزق 2
 عضو

 

 عامة عن البرنامج:: بيانات ثانيا

 

 : البرنامجعدد طالب 

 العام الجامعي

 المستوي

 النسبة اإلجمالي

 الرابع الثالث الثاني األول صفر

5443/5444 64 62 64 - - 22 16 % 

5444/5445 3 65 62 55 - 10 40 % 

5445/5464 4 64 66 61 62 21 644% 

 كما هو واضح ، زيادة عدد الطالب سنويا. 

 

 العاملين بالبرنامج: عدد أعضاء هيئة التدريس

 العام الجامعي

 الدرجة

 النسبة اإلجمالي

 مدرس أستاذ مساعد أستاذ



5443/5444 2 0 64 54 14% 

5444/5445 5 2 61 24 31% 

5445/5464 65 4 54 04 644% 
 

 

 واضح ، زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس سنويا كما هو. 

 

  



 

 الجهاز المعاون العاملين بالبرنامجعدد أعضاء 

           

  أعضاء الجهاز المعاون سنويا.كما هو واضح ، زيادة عدد 

 

 اإلداريين والفنيين العاملين بالبرنامجعدد 

 العام الجامعي

 الدرجة

 النسبة اإلجمالي

 إدارة مالية شئون طالب
شئون إدارية 

 آخري

فنيين وأمناء 

 معامل

5443/5444 6 6 0 64 62 22% 

5444/5445 5 5 4 61 53 24 % 

5445/5464 0 0 65 51 01 644% 

   

   كما هو واضح ،زيادة عدد اإلداريين والفنيين سنويا. 

 

 العام الجامعي

 الدرجة

 النسبة اإلجمالي

 معيد مدرس مساعد

5443/5444 5 2 1  25% 

5444/5445 2 0 3  10% 

5445/5464 1 4 62 644% 



 


