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 : للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس الجامعة   ائبن ❖

 

 القيادية الوظيفة  الكلية الدرجة  االسم 

 هندسة أستاذ رزق  راوية أ.د/ 
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا  

 والبحث العلمي

 

 العمداء: ❖

 

 الوظيفة القيادية  الكلية الدرجة  االسم 

 عميد كلية التمريض تمريض أستاذ أ.د/ أمل خليل 

 عميد كلية تربية للطفولة المبكرة طفولة مبكرة  أستاذ أ.د/ أمل حسونة 

 التربية كلية عميد تربية أستاذ شيرين دسوقي أ.د/ 

 

 وكالء الكليات:   ❖
 وكالء الدراسات العليا   ❖

 

 الوظيفة القيادية  الكلية الدرجة  االسم 

 والبحوث  العليا دراساتلل الكلية وكيل الهندسة أستاذ القادر أ.د/ رحاب عبد 

 العليا والبحوث للدراسات الكلية وكيل طفولة مبكرة  أستاذ أ.د/ زينب السماحي 

 العليا والبحوث للدراسات الكلية وكيل تمريض أستاذ أ.د/ أمل صبحي 

 العليا والبحوث للدراسات الكلية وكيل طب أستاذ أ.د/ هبة يوسف محمد 

 العليا والبحوث للدراسات الكلية وكيل تربية أستاذ أ.د/ جيهان رزق بسيوني 

 

 :والطالب  شؤون التعليموكالء  ❖

 

 الوظيفة القيادية  الكلية الدرجة  االسم 

 التعليم والطالب شؤونل الكلية وكيل تمريض أستاذ سناء عبد العظيم أ.د/ 

 التعليم والطالب لشؤون وكيل الكلية طب أستاذ منى عبدالباري أ.د/ 

 التعليم والطالب لشؤون وكيل الكلية تربية أستاذ أ.د/ أمل صبحي 
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 : الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمعوكالء  ❖

 

 الوظيفة القيادية  الكلية الدرجة  االسم 

 المجتمع  وخدمة البيئة لشؤون الكليةيل وك تجارة  أستاذ وئام نعمان أ.د/  

 المجتمع  وخدمة البيئة لشؤون الكليةيل وك تربية أستاذ جيهان لطفي محمد أ.د/ 

 المجتمع  وخدمة البيئة لشؤون الكليةيل وك تمريض أستاذ ي محمد أبوالمعاط  اد ه جأ.د/ 

 

 مناصب إدارية بالجامعة:  ❖

 

 الوظيفة القيادية  الكلية الدرجة  االسم 

 الهندسة أستاذ مساعد العاطي  محمد عبد  هبة د/ 
 الجودة واالعتماد ضمان مركز مدير

 الجامعةب

 التخطيط االستراتيجيمدير مركز  تمريض أستاذ مساعد د/ رشا إبراهيم عناني 

 منسق لجنة التنمية المستدامة  الهندسة أستاذ مساعد د/ هبة يوسف سليمان 

 تربية أستاذ مساعد د/ هبة الناغي 
مشروع تطوير نظم المدير التنفيذي ل

 القياس والتقويم 

 منسق جائزة التميز بالجامعة طفولة مبكرة  أستاذ   ي السماح ينب ز أ.د/ 

 المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة طب أستاذ مساعد   الدين حسنبدر سمة  بد/ 

 تمريض أستاذ مساعد د/ نجاة صالح شلبي 
مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس بالجامعة

 أمين عام الجامعة  مصطفى  سامية  /أ

 

 بكل الكليات: رؤساء األقسام ❖

 

 الوظيفة القيادية  الكلية الدرجة  االسم 

 المقارنة  التربية قسم رئيس تربية أستاذ العرباوى  مال أأ.د/ 

 المناهج قسم رئيس تربية أستاذ   السالم عبد   فاطمةأ.د/ 

 النبات  قسم رئيس العلوم  أستاذ مساعد البوص  منيد/ 

   النفسية العلوم قسم طفولة مبكرة  أستاذ مساعد رضوان  جابر  منيد/ 

 تجارية مواد تدريس قسم رئيس تجارة  أستاذ   مزروع  فاتن أ.د/ 

 العلوم السياسة  قسم رئيس تجارة  أستاذ عثمان  وئام أ.د/  

 والمجتمع األسرة صحه تمريض رئيس قسم تمريض أستاذ   محمد  على  ماجدةأ.د/ 

 الطفولة  تمريض رئيس قسم تمريض أستاذ   شحاتة  سهام  أ.د/

 والجراح الباطنة تمريض قسم رئيس تمريض أستاذ   الرحمن عبد   منى أ.د/ 

 والعقلية النفسية قسم رئيس تمريض أستاذ   برمة   عبيرأ.د/  

 التمريض  إدارة قسم رئيس تمريض أستاذ   العليم  عبد   مروةأ.د/ 

 االطفال  تمريض قسم رئيس تمريض أستاذ ي هان  رحاب أ.د/ 

 طب أستاذ الشيخ  ابراهيم ايناسأ.د/ 
  المجتمع طب و العامة رئيس قسم الصحة
 والصناعات والبيئة
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وظيفة ال  
 العدد 

 الطبية  رئيس قسم الفسيولوجيا طب أستاذ ي البار عبد  منى أ.د/ 

 الحيوية  رئيس قسم الكيمياء طب أستاذ حشمت  مايفل أ.د/ 

 اكلينيكية رئيس قسم فارماكولوجي طب أستاذ مسعود  ريهامأ.د/ 

 اإلكلينيكية رئيس قسم الباثولوجيا طب أستاذ عماد   رشا أ.د/ 

 والسموم الشرعي رئيس قسم الطب طب أستاذ محمد  يوسف   هبه أ.د/  

 الدموية واألوعية رئيس قسم القلب طب أستاذ حسن  ي العراق عزهأ.د/  

 رئيس قسم الباثولوجيا  طب أستاذ محمد  سعد  ةمياد أ.د/ 

 التربوي  المنزلي االقتصاد  قسم  رئيس  تربية نوعية أستاذ الخميسي  عبيرأ.د/  

 والنفسية  التربوية  العلوم  قسم  رئيس  تربية نوعية أستاذ زيتون  مني أ.د/ 

 رئيس قسم التاريخ  آداب أستاذ كريا  عبير زأ.د/  

    عزت   رانيا أ.د/  
 

 أستاذ
 تربية رياضية 

  والجمباز التمرينات  قسم  رئيس 
 الحركي  والتعبير

 والترويح  ة الرياضي  ةاالدار قسم  رئيس  تربية رياضية  أستاذ   عامر  رضا  د .أ أ.د/ 

 النفس  علم   قسم  رئيس  بأعمال  قائم  آداب أستاذ   البرنس دينا أ.د/ 

 

 

 اللجان والمراكز   ❖

 

 
 اإلناث اإلجمالي

 النسبة 
 ( أنثى: ذكر)

تشكيل الهيكل اإلداري  
بمركز ضمان الجودة  

 بالجامعة

23 18 
0.27 :1  

1: 0.23 13 16 لجنة التنمية المستدامة   

1: 0.75 8 14 لجنة الخريجين   

1: 0.54 11 17 لجنة الوافدين   

مديري وحدات ضمان  
 الجودة واالعتماد 

12 8 0.33 :1  
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 : الب ـــــــــــالط ❖

 آخر إحصائية من الجامعة بالطالب المقيدين لكل كلية تم تقديمها للتصنيف   •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة

 (ذكر  :أنثى)
 الكلية أنثى ذكر  المجموع

 التمريض 229 125 354 0.5 : 1

 الفنون  2752 1378 4130 0.5 : 1

اإلدارية   المعلومات نظام - األعمال إدارة 440 788 1228 1.8 : 1  

 تجارة  3500 4363 7863 1.2 : 1

 تعليم  1643 535 2178 0.3 : 1

 هندسة 486 1832 2318 3.8 : 1

أطفال  روضة 309 0 309 0 : 1  

 قانون  312 423 735 1.4 : 1

 طب 493 355 848 0.7 : 1

 مقابل  716 284 1000 0.4 : 1

الجسدي  التعليم 217 672 889 3.1 : 1  

 علوم  469 308 777 0.7 : 1

الخاص  التعليم 1088 494 1582 0.5 : 1  

 المجموع 12654 11557 24211 0.9 : 1
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 : خريجــــــينال ❖

 كلية تم تقديمها للتصنيف   لكل لخريجينآخر إحصائية من الجامعة با •

 

 س التدري هيئة أعضاء •

 النسبة

 (ذكر  :أنثى)
 الكلية أنثى ذكر  المجموع

 التمريض 51 42 93 0.8 : 1

 الفنون  489 154 643 0.3 : 1

اإلدارية   المعلومات نظام - األعمال إدارة 92 182 274 2 : 1  

 تجارة  699 653 1352 0.9 : 1

 تعليم  414 88 502 0.2 : 1

 هندسة 84 260 344 3.1 : 1

أطفال  روضة 76 0 76 0 : 1  

 قانون  56 19 75 0.3 : 1

 طب 61 127 188 2.1 : 1

 مقابل  131 49 180 0.4 : 1

الجسدي  التعليم 216 50 266 0.2 : 1  

 علوم  2369 1624 3993 0.7 : 1

الخاص  التعليم 51 42 93 0.8 : 1  

 المجموع 489 154 643 0.3 : 1

التدريس هيئة أعضاء اإلناث التدريس هيئة   
 النسبة

 (ذكر  :أنثى)

 

 رئيس  0 0 1

الرئيس  نواب 2 : 1 1 3  

 العمداء 3.33 :  1 3 13

العمداء وكالء 2.27 : 1 11 36  
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 عة بورسعيد وفقا للنوع داد الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجام أع

statement  

متوسط الطالب لكل  

تدريس   ةهيئو عض

 ومعاون 

أعضاء  

هيئة  

التدريس  

 ومعاونيهم

Enrolled    الطالب المقيدون 

 

accepted  الطالب المقبولين 

 البيان              

 

 

  

   

 

   ةــكليــال  

 total      االجمالي arrivals      ن وافدو  egyptian      مصريون 

 Average number of 

students per 

faculty member 

and assistant 

 

Total 

faculty 

members 

 النسبة 

 (ذكر :أنثى)

 ذكور اناث
 النسبة 

 (ذكر :أنثى)

 ذكور اناث
 النسبة 

 (ذكر :أنثى)

 ذكور اناث
 النسبة 

 (ذكر :أنثى)

 ذكور اناث

 

college 
F M F M F M F M 

 

Total 

 

18 

 

1355 1: 0.96 

 

12434 

 

11993 1: 1.47 

 

36 

 

53 1:0.96 

 

12398 

 

11940 1:1.22 

 

3318 

 

 االجمالي  4040

Human Medicine 10 120 1: 0.67 746 501 1: 7.00 4 28 1: 0.64 742 473 1:0.68 226 153 الطب البشري 

pharmacy 45 25 1: 0.61 698 429 0 6  الصيدلة  95 147 1:0.65 429 692 0.62 :1 ـ 

Nursing 4 113 1: 0.43 327 142 1: 0.40 5 2 1: 0.43 322 140 1:0.86 44 38  تمريض 

Engineering and 

Technology 
كنولوجيا الهندسة والت 542 153 1:3.54 2145 486 4.41 :1 4 2 2.00 :1 2149 488 4.40 :1 294 9  

Science 4 170 1: 0.91 360 328 1: 1.00 1 1 1: 0.91 359 327 1:3.22 36 116  العلوم 

Management Technology 

- Information Systems 
25 44 1: 1.61 416 668 1: 3.00 1 3 1: 1.60 415 665 1:1.83 69 126 

نظم   – اإلدارة تكنولوجيا

 المعلومات 

commerce 92 87 1: 1.17 3682 4321 1: 1.60 5 8 1: 1.17 3677 4313 1:2.06 667 1376 التجارة 

arts 30 96 1: 0.55 1854 1022 1: 0.50 10 5 1: 0.55 1844 1017 1:0.59 679 403 اآلداب 

law 335 4 1: 1.32 577 762  الحقوق 655 420 1:1.56 760 577 1.32 :1 2 ـ  ـ 

education 27 88 1: 0.31 1796 558  التربية  135 470 1:0.29 558 1796 031 :1 ـ  ـ  ـ 

Specific Education 11 137 1: 0.43 1010 435  ة النوعيةربي الت 174 303 1:0.57 435 1010 0.43 :1 ـ  ـ  ـ  

Physical Education for 

men 
 ـ  ـ  111 6

 ـ  ـ  ـ  ـ  678
 227 ـ  ـ  678 ـ 

 التربية الرياضية / بنين

Physical Education for 

girls 
 ـ  ـ  2 ـ  ـ  204 ـ  28 7

تربية الرياضية / بناتال ـ  56 ـ  ـ  202  

Kindergarten 7 38  رياض أطفال ـ  48 ـ  ـ  276 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  276 ـ 


