
 

 

 :البياىات الصخصية أواًل:

 ًــــــــد حســــي السعيــــرف مينــــد. أش لـه بالكامـــاألس

 09442042210 ولـــــه احملنـــرق

 ashrafmimi@techedu.helwan.edu.eg الربيد األلكرتوىي

 :البياىات العلنية :ثاىيًا

 )دكتـــــور( درســـــــــم العلنية الدرجة 

 واءــــف اهلـــد وتكييـــالتربيا ــــتكيولوجي الكسه العلني

 وىــــــا قــــاىيكـــــميك التخصص العاو

 عــــوائـرارة ومــــال حــف وإىتكـــد وتكييـــتربي التخصص الدقيل

 :التدرج الوظيفي :ثالجًا

 وتكييف اهلواءمدرس بكسه تكيولوجيا التربيد  الوظيفــة احلاليـــة

 الوظائف اليت

 اـــــــــــــــدهـــــتكل

 

 ةـــارج الكليــــخ ةـــــل الكليــــداخ

 و 6002:6002رئًط املعامل والىرش بكضه التربيد والتلًًف للفرتَ 

معله أول تربيد وتلًًف علنٌ 

-6000بىسارَ الرتبًُ والتعلًه 

 و 6002

 و 6002:6002االللرتوىٌ للكضه للفرتَ املديز التيفًذٍ للنىقع 

رئًط قضه االللرتومًلاىًلال 

باالدارَ العامُ للنغزوعات 

والضًاىُ باملؤصضُ العامُ للتعلًه 

 و 6002-6006الفين 

 --- و 6002رئًط دتيُ تضنًه املىقع االللرتوىٌ بالللًُ 

 :راتــــــــاخلبرابعًا:

 االكادمييـــة والعنليــــــة راتــــاخلـبـ

 .تدريط املىاد التليىلىجًُ اهليدصًُ املزتبطُ بعلىو التربيد والتلًًف واىتكال اذتزارَ واملىائع 

 



 .إصتغارٍ تضنًه واالعزاف علِ التيفًذ والضًاىُ العنال االللرتومًلاىًلال 

 تضنًه مىاقع االىرتىت  

 :املواد الكائه بتدريسهاخامسًا: 

 ســـوة البكالوريـــــيف مرحل اـــات العليـــة الدراســيف مرحل

   و 6002ال يىجد ذتضىلٌ علِ درجُ الدكتىراه عاو 

 ًُتدريب أعنال ورش ختضض 

 ُلغُ إجنلًشي 

 أوتىكاد(-إفزاد-رصه فين )جتنًع 

 مًلاىًلا مىائع 

 َدييامًلا حزاريُ وإىتكال حزار 

 ىظه تربيد 

 ىظه تلًًف 

 طزق قًاظ 

  0،6إىتاج وإصالح 

 ٌحتله آل 

 معدات تربيد 

 معدات تلًًف 

 ًُتطبًكات عنل 

 ُصًاى 
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