
Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كلية الهندسه      - جامعة كفر الشيخ 

                             الميكانيكية الهندسة قسم               

 س الجامعة  رئي , يعتمد                                         عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم العلمي                            المختص     

         

 ا.د /عبدالرازق يوسف دسوقى        أ.د / ماهر مصطفى حامد ابو السعود                      ماهر مصطفى حامد ابو السعود /د .أ         أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب              عجيزةد/محمد 
 

 

 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية 

 ثاني م   فصل دراسي  2021/   2020العام الجامعي  بقسم الهندسة الميكانيكيةللتدريس 

 

 الفرقة الشعبة  المقرر القائم  بتدريسه  الشعبة  الدرجة الوظيفية  االسم  م
 الساعات عدد 

 مالحظات  اجمالى الساعات 

 إشراف  تمرين  نظري

 هندسة القوى الميكانيكية  أستاذ مساعد  أ.د/ ماهر مصطفي ابوالسعود  1

  8 0.5 اعدادى  ( 1ميكانيكا )

21 
  2 0.5 اعدادى  لغة إنجليزية فنية  

  4 2 ميكانيكا  1 ( 1ديناميكا حرارية ) 

 4 - --- ميكانيكا قوى  4 مشروع 

 أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب  2
  أستاذ مساعد

 متفرغ 
 هندسة القوى الميكانيكية 

  4 --- ميكانيكا قوى  4 2محطات قوى حرارية 

20 
  1 2 ميكانيكا قوى  4 تبريد وتكييف الهواء  

  8 1 اعدادى  ( 1ميكانيكا )

  4 --- ميكانيكا قوى  4 مشروع 

3 
أ.م.د/ محمد السيد حسنى احمد  

 الطيب 
 أستاذ مساعد 

هندسة اإلنتاج والتصميم  

 الميكانيكى 

  4 3 ميكانيكا انتاج  3 ( 2م إختياري )

  2 2 ميكانيكا قوى  3 ( 3م إختياري )  22

  12 0.5 اعدادى الرسم الهندسى و األسقاط 

 أستاذ مساعد  أ.م.د/ رشدى فؤاد ابوشنب  4
هندسة اإلنتاج والتصميم 

 الميكانيكى 

  4 2 ميكانيكا  1 ( 2ميكانيكا )

20  
  2 2 ميكانيكا انتاج  3 نظرية إهتزازات

  4 4 ميكانيكا قوى  3 نظرية إهتزازات

 2 - --- ميكانيكا إنتاج  4 مشروع

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

  بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر
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 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية

 م   فصل دراسي ثاني  1202/   2020للتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 

 االسم م
الدرجة 

 الوظيفية 

الجهة المنتدب  

 منها 
القائم  بتدريسه المقرر   الفرقة الشعبة  

اجمالى  عدد الساعات

 الساعات 
 مالحظات

 اشراف  تمرين نظري 

 مدرس ماجدة قطب الفخراني/ د 5
هندسة القوى  

 الميكانيكية

( 1ميكانيكا )   12 0.5 اعدادى  

( 1آالت إحتراق داخلى )  23.5 ميكانيكا قوى   3   3 4  

ميكانيكا قوى   4 مشروع  --- - 4 

 د/ حسن عبد المالك أبوريشة 6
مدرس 

 متفرغ

هندسة اإلنتاج  

والتصميم 

 الميكانيكى 

  15 1 اعدادى تكنولوجيا اإلنتاج 

24  
ميكانيكا  2 إقتصاد هندسي   1 3  

كهرباء  2 اإلقتصاد  الهندسي   2 ---  

ميكانيكا قوى  4 تنظيم صناعي  2 4  

 د/ احمد حسين سعيد  7
مدرس 

 متفرغ

هندسة اإلنتاج  

والتصميم 

 الميكانيكى 

  4 0.5 اعدادى لغة إنجليزية فنية 

24.5  

ميكانيكا  1 رسم ماكينات   1 4  

ميكانيكا قوى  3 اإلدارة والتسويق   2 1  

  6 --- اعدادى الرسم الهندسى و األسقاط 

ميكانيكا انتاج  4 إدارة مشروعات و تسويق   2 2  

(  2أنظمة التقنية في المباني )

 التركيبات الميكانيكية 
عمـــــــارة 2  2 ---  

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر
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 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية 

 م   فصل دراسي ثاني  2021/   2020للتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 
 الفرقة الشعبة المقرر القائم  بتدريسه الشعبة

  اجمالى عدد الساعات 

 الساعات 
 مالحظات 

 إشراف  تمرين نظري 

 مدرس د/ ابراهيم ماهر سلطان  8

هندسة 

اإلنتاج 

والتصميم 

 الميكانيكي

  4 1 اعدادى تكنولوجيا انتاج  

24  

  4 --- ميكانيكا   3 تصميم االت  

  2 3 ميكانيكا انتاج  3 نظرية وتكنولوجيا تشغيل المعادن

  3 3 ميكانيكا انتاج   4 ماكينات تشغيل بالتحكم العددي 

 4 - - ميكانيكا قوى   4 مشروع

 مدرس د/ سويلم وفا عبداللطيف  9

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  1 2 ميكانيكا قوي  3 دراسات بيئية 

23  
  14 - اعدادى الرسم الهندسى و األسقاط 

  3 1 ميكانيكا   2 حرارة وكتلة  إنتقال

  2 --- اعدادى    تكنولوجيا اإلنتاج 

 مدرس د/فضل عبد المنعم عيسى  10

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  6 3 ميكانيكا   2 ميكانيكا الموائع

24  
  4 2 ميكانيكا   2 ( طاقة جديدة ومتجددة 1)يارى م إخت

 4 - - ميكانيكا قوى   4 مشروع

  2 - ميكانيكا  2 قياسات  

 مدرس يونس الجزايرلى  محمد د/محمد 11

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  3 2 ميكانيكا   2 إنتقال حرارة وكتلة 

23.5  

  4 --- ميكانيكا  1 رســـــم ماكينات 

  6 1.5 مدنى  1 الكهروميكانيكية والمعدات هـ التركيبات 

  4 - ميكانيكا قوى   2 قياسات  

 4  - ميكانيكا قوى  4 مشروع 

 

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 .بذاتها قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر
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 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية                         

 م   فصل دراسي ثاني  1202/  2020للتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 

 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 
 الفرقة الشعبة المقرر القائم  بتدريسه الشعبة

  اجمالى عدد الساعات 

 الساعات 
 مالحظات 

 اشراف  تمرين نظرى 

 مدرس د/فيصل بسيونى محمد باز  12

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  4 2 ميكانيكا قوى   4 2محطات قوى حرارية 

25  

  4 1 ميكانيكا قوى   2 قياسات  

  4 2 ميكانيكا   1 كتابة تقارير فنية 

 4  - ميكانيكا قوى  4 مشروع 

  3 1 ميكانيكا  2 اقتصاد هندسي 

 مدرس د/ محمد بيومي عجيزة  13

هندسة 

االنتاج 

والتصميم 

 الميكانيكي

  3 4 ميكانيكا انتاج  4 االختبارات الغير متلفة 4مقر اختيارى 

24.5  

  2 2 ميكانيكا انتاج  4 عدد ومستلزمات االنتاج وتطبيقاتها  

  1 0.5 اعدادى  الرسم واإلسقاط الهندسى 

  4 ---- ميكانيكا  1 هندسة وإختبار المواد 

 2 - --- ميكانيكا إنتاج  4 مشروع

  5 1 ميكانيكا  2 2هندسه االنتاج 

 مدرس د/ ايمن محمد الدسوقي 14

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  --- 0.5 اعدادى  تاريخ الهندسة 

24.5  

  1 1 ميكانيكا قوى  4 تبريد وتكييف الهواء 

  4 1 ميكانيكا قوى  4 2محطات قوي حراريه 

  4 1 ميكانيكا  2 قياسات  

  12 ---- اعدادى  الرسم واإلسقاط الهندسى 

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر
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 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية                      

 م   فصل دراسي ثاني  2021/  2020للتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 

 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 
 الفرقة الشعبة بتدريسهالمقرر القائم   الشعبة

اجمالى   عدد الساعات 

 الساعات 
 مالحظات 

 اشراف  تمرين نظرى 

 مدرس د/هشام العجمي خليل  15

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  2 2 ميكانيكا قوى   4 االثر البيئى للمشروعات 

22  

  1 2 ميكانيكا انتاج   4 االثر البيئى للمشروعات 

  6 - اعدادى  ( 1ميكانيكا )

  2 3 ميكانيكا قوى  3 ديناميكا الغازات 

 2  ---- ميكانيكا قوى  4 مشروع

  2 ---- اعدادى ( 1ميكانيكا )

 مدرس د/ محمد صبحي اآلغا 16

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  4 3 ميكانيكا قوى   4 ( 2آالت إحتراق داخلى )

23  

  6 ---- ميكانيكا  2 قياسات  

  2 ---- اعدادى  تكنولوجيا اإلنتاج 

  4 ---- ميكانيكا قوى  4 مشروع

  4 ---- ميكانيكا  1 هندسة وإختبار المواد 

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر

 

 

 

     

 

 

 

 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية        
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 م   فصل دراسي ثاني  1202/   2020لتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي ل         

 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 

الجهة المنتدب  

 منها 
 الشعبة الفرقة  المقرر القائم  بتدريسه 

اجمالى   عدد الساعات 

 الساعات 
 مالحظات 

 اشراف  تمرين  نظري

17 

 

 م/محمود مصباح توفيق 

 

مدرس  

 مساعد 

 

هندسة اإلنتاج  

والتصميم  

 الميكانيكى 

 

  8 --- اعدادى  الرسم واإلسقــــــــــاط الهندســــــــــى

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 --- اعدادى  تكنولوجيا اإلنتاج 

  4 --- ميكانيكا  1 رســــــم ماكينات 

  4 --- ميكانيكا  2 تصميم آالت 

  1 --- ميكانيكا قوى 3 اإلدارة والتسويق

  2 --- ميكانيكا انتاج  3 ( نقل وتداول المواد 2م إختـ )

  3 --- ميكانيكا انتاج  3 ماكينات تشغيل وتشكيل 

  1 --- ميكانيكا  1 المواد  هندسة وإختبار

  1 --- ميكانيكا  2 إقتصاد هندسي 

 م/سيف االسالم عبد المنعم 18
مدرس  

 مساعد 

هندسة القوى  

 الميكانيكية 

  4 --- اعدادى  الرسم واإلسقاط الهندسى 

28  

  6 --- اعدادى  ( 1ميكانيكـــــــا )

  4 --- ميكانيكا  1 ( 1االت احتراق داخلي )

  4 --- ميكانيكا  1 ( 1ديناميكا حرارية ) 

  4 --- ميكانيكا  2 ميكانيكا الموائع 

  4 --- ميكانيكا  2 إنتقال حرارة وكتلة 

  2 --- ميكانيكا  2 ( طاقة جديدة ومتجددة 1م إختـ )

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر

 

 

  



Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كلية الهندسه      - جامعة كفر الشيخ 

                             الميكانيكية الهندسة قسم               

 س الجامعة  رئي , يعتمد                                         عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم العلمي                            المختص     

         

 ا.د /عبدالرازق يوسف دسوقى        أ.د / ماهر مصطفى حامد ابو السعود                      ماهر مصطفى حامد ابو السعود /د .أ         أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب              عجيزةد/محمد 
 

 

 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية

 م   فصل دراسي ثانى 1202/   2020لتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 

 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 

الجهة المنتدب  

 منها 
 الفرقة الشعبة  المقرر القائم  بتدريسه 

اجمالى   عدد الساعات 
 الساعات 

 مالحظات 
 اشراف  تمرين  نظرى

 معيد م/حسام محمود الوحيشى  16

هندسة اإلنتاج  

والتصميم 

 الميكانيكى 

  8 --- اعدادى الرسم واإلسقاط الهندسى 

28 

 
 

  3 --- اعدادى تكنولوجيا اإلنتاج 

  3 --- ميكانيكا انتاج  3 تصميم االت 

  1 --- ميكانيكا  1 رســــــم ماكينات

  1 --- ميكانيكا قوى  3 نظرية إهتزازات

  2 --- ميكانيكا انتاج  3 نظرية إهتزازات

  2 --- ميكانيكا انتاج  4 ماكينات  تشغيل بالتحكم العددي 

ومستلزمات االنتاج  عدد  

 وتطبيقاتها 
  2 --- ميكانيكا انتاج  4

  3 --- ميكانيكا انتاج  4 ( 4م إختياري )

  3 --- ميكانيكا انتاج  3 ماكينات تشغيل وتشكيل 

 معيد م/محمد حسن جمعه  17

هندسة اإلنتاج  

والتصميم 

 الميكانيكى 

  8 --- اعدادى الرسم واإلسقاط الهندسى 

28  

  3 --- اعدادى تكنولوجيا اإلنتاج 

  2 --- ميكانيكا  1 رســــــم ماكينات

  3 -- ميكانيكا انتاج  3 تصميم أالت 

  2 -- ميكانيكا  2 2هندسة االنتاج 

  2 -- ميكانيكا انتاج  3 نظرية تكنولوجيا وتشغيل المعادن

  4 -- ميكانيكا  1 هندسة واختبار المواد 

  4  ميكانيكا قوي  3 ( 3م إختياري )

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر

 

 



Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كلية الهندسه      - جامعة كفر الشيخ 

                             الميكانيكية الهندسة قسم               

 س الجامعة  رئي , يعتمد                                         عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم العلمي                            المختص     

         

 ا.د /عبدالرازق يوسف دسوقى        أ.د / ماهر مصطفى حامد ابو السعود                      ماهر مصطفى حامد ابو السعود /د .أ         أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب              عجيزةد/محمد 
 

 

 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية                                                                     

 م   فصل دراسي ثانى  1202/   2020لتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي ل                   
 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 
 الفرقة الشعبة المقرر القائم  بتدريسه الشعبة

اجمالى   عدد الساعات 

 الساعات 
 مالحظات 

 إشراف  تمرين نظري 

 معيد دياب  رجب م/محمد 18

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  6 --- اعدادى الرسم واإلسقاط الهندسى 

28  

  4 --- ميكانيكا  2 إنتقال حرارة وكتلة

  4 --- ميكانيكا  2 قياســــــات

  2 --- ميكانيكا قوى  3 ( 1آالت إحتراق داخلى )

  4 --- ميكانيكا  قوى  3 ديناميكا الغازات 

  4  ميكانيكا انتاج  3 ( 2م إختياري )

  2 --- ميكانيكا قوى  4 تبريد وتكيف الهواء

  2 --- ميكانيكا قوى 4 ( 2آالت إحتراق داخلى )

 معيد شرابى رمضان م/مسعد 19

هندسة 

القوى  

 الميكانيكية

  4 --- اعدادى الرسم واإلسقاط الهندسى 

28  

  4 --- ميكانيكا  2 إنتقال حرارة وكتلة

  4 --- ميكانيكا  2 قياســــــات

  2 --- ميكانيكا قوى  3 ( 1آالت إحتراق داخلى )

  4 --- ميكانيكا  قوى  3 ديناميكا الغازات 

  2 --- ميكانيكا قوى  4 تبريد وتكيف الهواء

  2 --- ميكانيكا قوى 4 ( 2آالت إحتراق داخلى )

  6 --- اعدادي ( 1ميكانيكا  )

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر

 

 

 

 

 



Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كلية الهندسه      - جامعة كفر الشيخ 

                             الميكانيكية الهندسة قسم               

 س الجامعة  رئي , يعتمد                                         عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم العلمي                            المختص     

         

 ا.د /عبدالرازق يوسف دسوقى        أ.د / ماهر مصطفى حامد ابو السعود                      ماهر مصطفى حامد ابو السعود /د .أ         أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب              عجيزةد/محمد 
 

 

 

 بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من داخل الكلية                 

 م   فصل دراسي ثاني  1202/   2020للتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 
 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 
 الفرقة الشعبة بتدريسهالمقرر القائم   الشعبة

 عدد الساعات 
 مالحظات  اجمالى 

 إشراف  تمرين نظري 

 معيد السيد دقيس  م/محمد هاشم 20

هندسة اإلنتاج  

والتصميم 

 الميكانيكى 

  2 --- اعدادى الرسم واإلسقاط الهندسى 

28 

 

  3 --- اعدادى تكنولوجيا اإلنتاج 

  4 --- ميكانيكا  1 رســــــم ماكينات

  3 -- ميكانيكا انتاج  3 تصميم أالت 

  2 -- ميكانيكا  2 2هندسة االنتاج 

نظرية تكنولوجيا وتكنولوجيا  

 تشغيل المعادن 
  2 -- ميكانيكا انتاج  3

  4 -- ميكانيكا  1 هندسة واختبار المواد 

  4  ميكانيكا انتاج  3 ( 2م إختياري )

  4  ميكانيكا قوي  3 ( 3م إختياري )

 معيد م/ رجب خفاجي  21

هندسة اإلنتاج  

والتصميم 

 الميكانيكى 

عدد و مستلزمات اإلنتاج  

 وتطبيقاتها 
  2 --- ميكانيكا إنتاج  4

28 

 

  2 --- ميكانيكا  1 هندسة وإختبار المواد 

  14 --- اعدادى  الرسم واإلسقاط الهندسى 

  4 -- ميكانيكا  2 2هندسة االنتاج 

  5 --- ميكانيكا  1 رســــــم ماكينات 

  1 --- ميكانيكا قوى  3 نظرية إهتزازات 

 

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 . الكلية داخل غيرها في أو  بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين  وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر

  



Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كلية الهندسه      - جامعة كفر الشيخ 

                             الميكانيكية الهندسة قسم               

 س الجامعة  رئي , يعتمد                                         عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم العلمي                            المختص     

         

 ا.د /عبدالرازق يوسف دسوقى        أ.د / ماهر مصطفى حامد ابو السعود                      ماهر مصطفى حامد ابو السعود /د .أ         أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب              عجيزةد/محمد 
 

 

 المنتدبين من خارج الجامعة بيــــــان بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس 

 م   فصل دراسي ثاني  1202/   2020للتدريس بقسم الهندسة الميكانيكية العام الجامعي 

 

 االسم  م
الدرجة  

 الوظيفية 

الجهة 

 المنتدب منها
 الفرقة الشعبة المقرر المنتدب لتدريسه

 عدد الساعات 
  اجمالى

 الساعات 
 مالحظات 

 إشراف  تمرين نظري 

 جامعة طنطا  مدرس د/ماهر رشاد محمد سالم  1

  6 3 ميكانيكا 1 هندسة واختبار المواد 

 يومان 15
  2 1 ميكانيكا   3 تصميم االت 

  2 ---- اعدادى  الرسم واإلسقاط الهندسى 

 4  ---- ميكانيكا انتاج  4 مشروع

 جامعة طنطا  مدرس عمار حامد الشيخ د/  2

  8 3 ميكانيكا انتاج  2 تصميم أالت 

  -- 2 ميكانيكا انتاج  3 تصميم االت  يومان 15

 2  ---- ميكانيكا انتاج  4 مشروع

 جامعة طنطا  مدرس عبدالحميد زايد د/  3

  3 ---- ميكانيكا 1 هندسة واختبار المواد 

 يومان 15

  2 2 ميكانيكا انتاج  3 ماكينات التشغيل والتشكيل 

  4 --- ميكانيكا  1 ( 2ميكانيكا )

  1 1 ميكانيكا  2 2هندسه االنتاج 

 2  ---- ميكانيكا قوى  4 مشروع

 جامعة طنطا  مدرس د/ابراهيم سعد الديب  4

  2 2 ميكانيكا انتاج  4 عدد ومستلزمات االنتاج وتطبيقاتها 

 يومان 15

  4 2 ميكانيكا انتاج  3 ماكينات التشغيل والتشكيل 

  1 2 ميكانيكا انتاج  3 اإلدارة والتسويق 

 2  ---- ميكانيكا انتاج  4 مشروع

 :باآلتى تقضى والتى الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من (278 و277المواد ) أحكام ضوء فى  وذلك`

 من ألكثر عمله مقر  عن   المنتدب تغيب الى يؤدى أن وال  منها  المنتدب بالكلية العمل سير بحسن المساس الندب شأن  من يكون اال  بشرط المختص القسم مجلس رأى وأخذ الكلية مجلس موافقة بعد الجامعة رئيس من بقرار الجامعة خارج للتدريس الندب يجوز (277) مادة

 .األسبوع فى يومين

 . عليه المنصوص  النصاب مادته فى كل فيه بالتدريس القائمين من وغيرهم التدريس هيئة أعضاء استوفى اذا اال  والبكالوريوس الليسانس أقسام فى للتدريس القسم الى الندب اليجوز : أولى فقرة (278) مادة

 

 



Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 كلية الهندسه      - جامعة كفر الشيخ 

                             الميكانيكية الهندسة قسم               

 س الجامعة  رئي , يعتمد                                         عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    رئيس القسم العلمي                            المختص     

         

 ا.د /عبدالرازق يوسف دسوقى        أ.د / ماهر مصطفى حامد ابو السعود                      ماهر مصطفى حامد ابو السعود /د .أ         أ.م.د/ فوزي شعبان أبو طالب              عجيزةد/محمد 
 

 

                                                                                                                    

 بأسماء السادة المهندسين بيــــــان 

 فصل دراسي ثانى   1202/  2020المنتدبين للتدريس من داخل الكلية العام الجامعي 

 

 االسم م
الدرجة 

 الوظيفية 

الجهة المنتدب  

 منها 
 الفرقة الشعبة  المقرر المنتدب لتدريسه 

اجمالى  عدد الساعات

 الساعات 
 مالحظات

 اشراف  تمرين نظري 

 م/ مايسة عبد الفتاح محمد 1
مهندسة  

 بالكلية

جامعة كفرالشيخ  

 كلية الهندسة –

  10 - إعدادي الرسم واالسقاط الهندسي 

  2 - ميكانيكا قوى  4 وتكيف الهواءتبريد   14

  2 - إعدادي ( 1ميكانيكا )

2 

 
 م/ هويدا إسماعيل مهدي

مهندسة  

 بالكلية

جامعة كفرالشيخ  

 كلية الهندسة –
  13  13 - إعدادي الرسم واالسقاط الهندسي 

 عبدالستار عوض  م / عوض 3
مهندس 

 بالكلية

جامعة كفرالشيخ  

 كلية الهندسة –
  14  14 - إعدادي الرسم واالسقاط الهندسي 

 

 : باألتي تقضى والتي الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من ( 276) المادة أحكام ضوء في وذلك

 .الكلية داخل غيرها في أو بها الملحقين األقسام في عملية بتمارين القيام أو محاضرات أو دروس إلقاء بالكلية بالتدريس المشتغلين وسائر التدريس هيئة أعضاء يكلف أن الكلية لمجلس

 بذاتها  قائمة ةوحد لها التابعة والمعاهد المختلفة بأقسامها الكلية وتعتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


