
نامج ة الير ي مسير
 
نقاط مضيئة ف

ي إنشاء برنامج الهندسة الطبية والحيوية •
 
2014المساهمة ف

ي إنشاء برنامج الميكاترونكس •
 
2014المساهمة ف

ي إنشاء برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة •
 
2019المساهمة ف

ي بجامعة المنصورة• إنشاء مركز النانوتكنولوجر

ة وجامعة جامعة المنصور -ابرام اتفاقية تعاون بير  كلية الهندسة •

ي عام 
 
2021وحتى 2016وتجديد ها من 2010كيوشو باليابان ف

ة من شباب أعضاء هيئة التدريس مناصب هامة وحيوي2يشغل •

ي الجامعة 
 
، مدير مركز التمير  )ف ي ي مدير مركز النانوتكنولوجر

 
 ف

(الطاقة

ي العديد من ورش العملMITمشاركة •
 
ف
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ي تحقيق رؤية مرص 
 
نامج ف 2030مساهمة الير

نامج وخدمة الوطن والمجت معالير
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ي أخر 
 
ي تخدم التوجهات القومية ف

سنوات 3زيادة الرسائل العلمية التى

0 2 4 6 8 10 12

2017-2018

2018-2019

2019-2020

(تسجيل)ماجستير 

(منح)ماجستير 

(تسجيل)دكتوراه 

(منح)دكتوراه 

ي تحقيق رؤية مرص 
 
نامج ف 2030مساهمة الير
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نامج وخدمة الوطن والمجت معالير



ي تحقيق رؤية مرص   
 
ي 2030مساهمة المشاري    ع الطالبية ف

 
ف

مجالي الطاقة والبيئة 
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نامج وخدمة الوطن والمجت معالير



ي خدمة المجتمع
 
نامج ف مساهمة الير
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نامج وخدمة الوطن والمجت معالير



نا ي الير مج رموز من خريجر

ي البيومي قابيل/ د.أ عبدالنتر

حاصل عىل جائزة الدولة للتفوق العلمي 

من الباحثير  حول العالم% 2أفضل 

محمد مصطف  الخياط/ د

تجددة الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والم

NREA ي مرص
 
ف

عبدهللا دهينة/ م

عضو المجلس األعىل لنقابة المهندسير  

ووكيل أول وزارة الري السابق

عزت الصياد/ م

كة مي اة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشر

ب والرصف الصجي بالدقهليةالسابق الشر
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رشاد محمد البدراوى/ د.أ

أول عميد لكلية الهندسة

1973-1983

محمود مصطفى عوض/ د.أ

عميد سابق لكلية الهندسة

1991–1994

2002جائزة الجامعة التقديرية 

مجدي محمد أبوريان/ د.أ

 
 
رئيس جامعة المنصورة سابقا

2004-2007

1998جائزة الجامعة التقديرية 

1989جائزة الجامعة التشجيعية 
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محمد محمود احمد محجوب/ د.أ

طالب  وكيل كليةالهندسة لشئون التعليم وال

2001إل 1998من 

ورة مدير مركز الحساب العلم بجامعة المنص

2003–2005

رموز من أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم



حلىم السيد جاد/ د.أ

11عضو اللجنة العلمية الدائمة للدورة 

قية االساتذة و االساتذة المساع دين ليى

2006جائزة الجامعة التقديرية  
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ي/ د.أ محمد نبيل صبر

ممن الباحثير  حول العال% 2أفضل 

ي  مؤسس مركز النانوتكنولوجر

محمد السيد مسعد/ د.أ

بقة حاصل عىل نوط االمتياز من الط

األول  

جائزة الدولة التشجيعية

صالح حسن اإلمام/ د.أ

1992جائزة الجامعة التشجيعية 

محمد صفوت سعد الدين/ د.أ

1996جائزة الجامعة التشجيعية 

رموز من أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم



أحمد محمد حامد/ د.أ

ي الجامعة 
حاصل عىل جائزتى

التشجيعية واالبداع العلمي 

قاوي/ د.أ ابراهيم عىل الشر

ول  حاصل عىل نوط االمتياز من الطبقة األ

جائزة الدولة التشجيعية

2019من الباحثير  استشهاد % 2أفضل 

محمد محمود مصطفى / د.م.أ

ةحاصل عىل جائزة الجامعة التشجيعي

2019من الباحثير  استشهاد % 2أفضل 

عىل محمد حسن/ د

عىل حاصل عىل جائزة أفضل دكتوراه

2018-2016مستوى الجمهورية 
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رموز من أعضاء هيئة التدريس 
بالقسم



يحيى حلىم  

ي المسابقة الدولية للتصميم الهندسي حصل عىل
 
روبوكون "الميدالية الفضية ف

ي 2019
ي والتى

 
عىل مدار ( MIT" )معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"أقيمت ف

.أسبوعير  بمقره بوالية ماساتشوستس

أحمد عابدين

ي الحصول عىل منحة 
 
التابعة لوزارة التعليم EJEPأحد أوائل الفرقة الرابعة نجح ف

2019العالي أغسطس 
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نامج  ون بالير طالب متمير 

نامج طالب البر


