
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تاذ دكتورأس

 حممد على امحد حسن الدسوقى

 عميد الكلية فائم بعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

 قرنى رجب حممود محيده

 لشئون وكيل الكلية

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  

 

  أستاذ دكتور

                   حممد كمال عبد الرمحن عبد اهلل

وكيل الكلية لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذمحمد كمال عبد الرحمن عبد هللا

٢٠١٩/١٢/٣١استاذمحمد محمود اسماعيل عىل

٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذ مساعدجمال محمود عىل سويلم

ى موىس محمد موىس ٢٠١١/٠١/١٨استاذ مساعدصبر

٢٠١٣/٠٦/١٨استاذ مساعدمحمد محفوظ عىل محفوظ

ف احمد فهىم عبده ٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعداشر

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدكرم محمد عبد اللطيف محمد

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعداحمد فهىم متوىل احمد بندارى

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدمحمد فتىح محمود النجار

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعداحمد ايمن احمد عىل

٢٠٠٠/٠٤/٢٣مدرسنبيل خليل إبراهيم غنيم

٢٠٠٢/٠٣/١٧مدرسيحيى محمد عبد العزيز شنقبى

٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرسعبد هللا عبد المعىط سيد

٢٠٠٦/٠٧/٣٠مدرسوائل محمد فائق عبد الكريم

٢٠١٠/٠٥/٢٥مدرسآمال حسن أحمد حسن

٢٠١٢/٠٤/٢٤مدرسرشا محمد عبد المعىط العزب

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسعمر صابر محمد اللبان

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسمحمد عادل اسماعيل سالمة

٢٠١٢/١١/٢٧مدرسحلىم محمد عبد المجيد سيد الزغير

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسمحمد عىل عبد الفتاح حمودة داود

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسعمر طه محمد عىل حجازى

٢٠١٤/٠٢/٢٥مدرسعبد اللطيف سيد احمد عبد اللطيف

ز ٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسمحمد فهىم عبد القادر عنبى

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسمصطفز محمد حسن ابراهيم

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسمصطفز خليل محمد عىل

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسمحمد عبد المنعم عىل محمد

هندسة اآلالت والقوى الكهربائية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

 خبى السيد
ز فاروق مصطفز ٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسمعب 

يف فؤاد عبد الصمد السيد مدكور ٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسشر

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسشيماء عبد الحميد محمد قنديل

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسعمرو محمد محمود محمد قاسم

٢٠١٩/١١/٢٦مدرسمجدى عادل موىس يوسف

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسعبد هللا محمد عبد المحسن الشاذىل

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسمحمد حسن عبده سعيد

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسعبد المنعم شعبان عبد المنعم احمد

ز يوسف ٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسارحاب بكرى حسيى

٢٠٠٩/٠٦/٢٦مدرس مساعدتامر سيد عبد الحميد عبد الجيد سويلم

٢٠١٠/٠٥/٠٦مدرس مساعدهيثم مصطفز شحاتة عبد الجواد

٢٠١٠/٠٦/١٧مدرس مساعدأحمد فرج هللا فريد ابراهيم

٢٠١٢/١٢/٠٥مدرس مساعدمحمود ربيع محمود بركات

٢٠١٣/٠٣/١٠مدرس مساعداحمد عىل سعد احمد

٢٠١٣/١١/١٢مدرس مساعدابراهيم محمد شندى محمد

٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعدهانز فوزى كامل حبيب

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدمحمود شعبان محمود عبد الرحمن

٢٠١٥/٠٣/٠٤مدرس مساعدراىم سعد عبد العاىط عافية

٢٠١٥/٠٣/٠٤مدرس مساعدعبد العزيز عبد السميع اسماعيل

٢٠١٥/٠٦/٠٦مدرس مساعدمحمد عادل مصطفز فهيم عبد الرحمن

٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعدمصطفز رضا محمد فرج

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعداحمد رحومة فارس رحومة

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعداحمد حمدى محمد ابراهيم اسماعيل

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدراىم ممدوح عبد العزيز محمد عىل

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدعبد هللا محمد محمد محمد

٢٠١٧/٠٣/١٣مدرس مساعدابراهيم محمد ابراهيم محمد حتيتة

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمحمد سنبل ابراهيم بيوىم عىل



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداحمد محمد محمود عبد االمام

٢٠١٧/٠٦/٢٨مدرس مساعدسيد عىل عبد الرحيم اسماعيل

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعداسامة احمد عبد هللا زيدان

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمريم يعقوب يوسف زىك

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدمحمود عصام محمد حرنر

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعداحمد محمد حسن راغب السباىع

ز ٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعدحسام محمد جابر محمد حسيى

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدمحمود محمد نجيب عبد الحليم السيد

٢٠١٩/٠٩/١٨مدرس مساعدعال عبد النارص مسعد عىل

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعداحمد قدرى حسن احمد

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعداسالم محمد وزير عبد الحميد

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدياش حسيز خليل محمد

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدمحمد طالب محمد محمد

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعداحمد ممدوح محمد عويس

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدمحمود السيد ربيع عوض محمد الشناوى

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدعبد الرحمن سيد توفيق احمد

٢٠٢٠/١٠/١٤مدرس مساعداحمد محمد عبد الجواد عبد الجواد

٢٠٢٠/١٠/١٤مدرس مساعدهشام خالف شاكر محمد عويس

وق احمد حمزه احمد ٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدشر

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدمحمد السيد ربيع عوض محمد الشناوى

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدمحمد قطب حسن قطب

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدعمر فتىح سيف عبد هللا

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعداسماعيل محمد مساعد عىل

٢٠١٦/٠٣/٢٤معيدايمان كمال محمد عثمان صقر

٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدمينا ميالد ثابت كامل

٢٠١٦/٠٤/٢١معيدسيد سالمه سيد سالمه

٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدايمن صفوت سمبى حبيشر



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٣/١٣معيدمحمود مجدي محمد عىلي الوكيل

ي
٢٠١٧/٠٤/١٠معيداحمد حمادة محمد إبراهيم فان 

٢٠١٧/٠٤/٢٠معيدمحمد محمود محمد عبد العزيز محمد

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدعبد الرحمن فاوى عبد الرحمن محمد

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدمحمد ش الختم محمد عثمان

٢٠١٨/٠٤/٠٥معيدعزة رجب عبد المقصود عبد العاىطي

٢٠١٨/٠٤/١٠معيدمحمد شعبان قاسم سعيد

ي محمد منصور ٢٠١٩/٠٦/١٠معيداحمد طارق عبد النير

٢٠١٩/٠٦/١٥معيدصابرين فاروق عبد الهادى عبد المنعم

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيداحمد ايمن احمد إمام

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيداحمد محمود محمد محمد أبو الدهب

٢٠٢٠/١١/١٢معيداسالم بخيت رمضان محمد

٢٠٢٠/١٢/٢٤معيدهند محمود محمد عبد الرؤف

٢٠٢١/٠٢/٢١معيداحمد عبد الرازق محمد سيد احمد

٢٠١٢/٠٤/٠١استاذمحمد انور كامل راضز

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذمحمد سعد محمد الشناوى

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذعبد الوهاب عبده محمد المرىس

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذابراهيم ابراهيم حسن ابراهيم

٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذطه حلىم سيد عبد العزيز

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذعماد سمبى ابو النرص عبد الغيز

ز ز محمد عبد المنعم حسيى ٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدحسيى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدمحمد احمد رمضان احمد

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدمحمد سعد كامل محمد

٢٠٠٤/٠٤/٢٨مدرسمحمد مصطفز محمود حسن بكر

ز إسماعيل محمدى ٢٠٠٤/٠٧/٢٧مدرسخالد حسيى

٢٠٠٥/١١/٢٧مدرسخالد محمد سليمان جاد الموىل

الهندسة الميكانيكية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٠٦/٠٦/٢٥مدرسأحمد حامد محمد الصادق

٢٠٠٦/١٠/٢٢مدرسشادى رفعت سعد الدين

٢٠٠٨/٠٥/٢٥مدرساحمد محروس محمد التــــوانز

٢٠١٠/٠٣/٣٠مدرسرانيا رضا محمد درويش

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسهيثم عباس احمد محمود

يف عبد الرحمن عبد الرحمن االترنر ٢٠١٣/٠٢/٢٦مدرسشر

٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسمحمد مصطفز محمود محمد حسن الظايط

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرسالسعيد السعيد الغريب يوسف

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسمحمود حمود احمد احمد

٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسمحمد عبد هللا سيد سيد بهلول

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسمحمد عبد هللا عبد الرحمن عطية

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسعرفة سليمان صبح خليل

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسعبد هللا عبد اللطيف عىل الفار

٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسمحمد عبد الغيز عبد الغيز سالم

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسحسام عبد المنعم محمد عبد المعىط الركايير

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسنادر فؤاد داود بشاى

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسناريمان عزت محمود محمد

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرساية عبد هللا عبد السالم محمود

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرساحمد صبىح محمد جاد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسعىل مصطفز عبد العاىط حسب النير

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسابراهيم عبد الفضيل عبد الصبور شعبان

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمحمد السيد احمد محمد اسماعيل

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسرويدا مليىحر السيد المليىحر

٢٠١٣/٠٦/٣٠مدرس مساعدعبد الرحمن السيد السيد الطوخز

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدراىم محمد عبد النير متوىل عبد هللا

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدهاشم عبد الاله هاشم محمد

٢٠١٦/١٠/١٠مدرس مساعدسارة عصام احمد صالح



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدمجدى عبد هللا سيد عبد المجيد

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمحمد ساىم محمد أحمد

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدمحمود عبد الحكيم كامل جمعة

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعدمحمد مجدى ابراهيم فاضل

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدمحمد سعد مهيز محمود

٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدراىم ماهر عطية فرج

٢٠١٩/٠٦/٢٩مدرس مساعدمحمد عادل محمد عبد هللا

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدمحمد فاروق سيد مرىس عامر

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدمحمود سيد محمود عيد

٢٠٢٠/٠٦/٠٧مدرس مساعدعمرو عادل ربيع ابراهيم

ز ز عبده اميى ٢٠٠٩/٠٧/٣٠معيدمحمد اميى

٢٠١٠/١١/٠٧معيدماجد صموئيل زكرى اسكندر

٢٠١٢/٠٦/٢٥معيداحمد فؤاد عبد البديع عبد العال

٢٠١٤/٠٣/٢٧معيدمحمد مجدى زىك عىل سلومة

٢٠١٥/٠٣/٠٥معيداحمد حمدى احمد عبد الجواد

٢٠١٥/٠٣/٢٨معيدعىل عبد المنعم عىل عبد الجواد

٢٠١٦/٠٣/٣١معيدمحمد سيد قطب احمد

٢٠١٦/٠٧/٣١معيدابراهيم محمود يوسف بدوى

٢٠١٧/٠٢/٢٨معيداحمد كامل عىلي بيوىمي خليل

وك محمد ٢٠١٧/٠٣/١٣معيدبسمة عبد المنعم مبر

٢٠١٧/٠٤/١٠معيدمحمد سعيد محمد طلبة

٢٠١٧/٠٤/١٠معيدمحمد محمد محمد محمود عىلي

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدحسام الدين سالم سيد عىل

٢٠١٨/٠٥/١٦معيدمصطفز احمد عبد الصمد محمد شعراوي

٢٠١٩/٠٦/١٠معيداشاء محمد سيد محمد

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيداسامة محمد يونس عىلي

ي
 
ف هشام نبيل دسوق ٢٠١٩/٠٧/١٠معيداشر



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدصبىح محمد محمود محمد

٢٠١٩/٠٩/٢١معيدصالح الدين نرص عوض هللا محمد بليلة

٢٠٢٠/١١/١٢معيدىم مختار احمد عبد الفتاح

 
٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد فتىح حسن غنيم دسوق

وق شلير عبد هللا العوضز المتوىل ٢٠٢٠/١١/١٢معيدشر

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذايهاب عبد الوهاب عبد الجواد عىل

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذقرنز رجب محمود حميده

قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة 

البيئة

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذمصطفز ممدوح محمد ابو طالب

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذمحمود محمد عطية المسالوى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذ مساعداحمد صالح الدين محمد عىل

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعدعىل محمد فؤاد محمد عالم

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدسمبى جابر سيد عبد الجواد

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدسلوى احمد فؤاد أحمد

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدفان  مصطفز احمد سالم

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعداحمد مصطفز عبد الحليم عبد الخالق

ز بدر ٢٠٠٦/١٠/٢٢مدرسهشام محمود ظريف اميى

٢٠١١/٠٧/٢٦مدرسرؤى ابراهيم محمد ابراهيم

ز مرىس ٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسحمدى عبد النير اميى

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرساحمد شاكر حسن محمود

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسعماد منبى جريس جرجس

٢٠١٨/١١/٢٧مدرسايمان فاروق سيدهم ساويرس

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسمحمد مصطفز سيد الدكرورى

٢٠١٢/٠٥/٢٠مدرس مساعدحسن عبد الرحمن حسن عبد الرحمن

٢٠١٣/٠٥/١٢مدرس مساعدعمرو صالح الدين هاشم مطر

٢٠١٣/١١/١٢مدرس مساعدعزة محمد انيس عبد الهادى

ونيات واالتصاالت هندسة االلكتر



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٥/٠١/٠٨مدرس مساعدعمرو وجيه عىل محمد

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدهيثم هانز عصمت عبد الحافظ

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدامانز محمد صالح حسن احمد

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمحمد قدرى محمود حسن عىل الحطاب

٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدشيماء ابراهيم سيد محمد

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدمصطفز محمود عبد الحكم محمود

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعداحمد محمد سعيد عطية السيد

٢٠٢٠/٠٦/٠٧مدرس مساعدبسمة جمال فوزى قرنز

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدشيماء محمد احمد عبده

٢٠١٥/٠٢/١٤معيدفريدة فتىح صالح عبد المقصود

٢٠١٥/٠٢/١٤معيدديفيد يوسف لطفز فهيم ابراهيم

٢٠١٥/٠٣/١٦معيدفاطمة معوض عبد الحميد معوض

٢٠١٦/٠٤/٢١معيدفهر حسن احمد ابراهيم احمد

٢٠١٦/٠٤/٢١معيدعبد هللا محمد احمد توفيق

٢٠١٧/٠٣/٠٨معيدىمي عوض رياض مكي

٢٠١٧/٠٤/١٠معيدخالد عادل خالد شاكر عبد اللطيف

٢٠١٨/٠٣/٢٦معيدمحمد زغلول المرصى صالح

ي ٢٠١٨/٠٥/١٤معيدسمر حسن عبد الفتاح حسن المليىحر

٢٠١٨/٠٩/٢٧معيددينا حازم نبوى محمود إبراهيم

٢٠١٩/٠٦/١٠معيدايمان حسن احمد إسماعيل

٢٠٢١/٠٤/١٤معيدنرسين عصام عىل محمد

٢٠١٣/١١/٢٦استاذحسن فؤاد محمد السيد

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذاحمد فرج عىل محمد صديق

 
وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذمحمد عىل احمد حسن الدسوق

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذايمن محمود خليفة عبد هللا خليفة

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذنانش مصطفز احمد سالم

الهندسة الحيوية الطبية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

ز العتبانز ٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذوليد ابراهيم عىل حسنيى

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذ مساعديحيى حسن احمد غالب

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدابراهيم حسن ابراهيم مصطفز

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدطارق عبد المطلب السعيد عبد القادر

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدمروة منصور عىل هدهود

ف عىل وهبه عبد الجواد ٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعداشر

١٩٩٧/٠٧/٢٠مدرسعصام الدين محمود محمد شافىع

٢٠١٢/١٢/٢٥مدرسمصطفز محمد عبد العليم محمد

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرساحمد محمد عبد الحميد حسن سيد

ي غنيم
٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسفيدان فتىحي عبد الغيز

ز ٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسعزة سيد عىل حسنيى

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسجوزيف جابر الياس عوض

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسمحمد عىل ماهر احمد حسن

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرساحمد مصطفز السيد سليمان

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرساحمد كرم محمد عبد الكريم

ز طاحون ٢٠١٩/١٢/٣١مدرسابراهيم صادق ابراهيم حسيى

٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسفاطمة عبد اللطيف هاشم عىل

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسلميس نارص خلف هللا محمود

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسرضا عبد الباسط العزب محمد

٢٠١٤/٠٦/٠٢مدرس مساعدصفاء منبى نعيم فهيم

٢٠١٦/٠٣/١٦مدرس مساعدابرام وليم مكرم فورتنيه

يف ٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدسامح نشأت محمد شر

٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدمحمد سيد اسماعيل حسن حماد

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعديميز حسن عبد اللطيف عبد الحميد

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدرانا حسام الدين امام احمد

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدمحمد شعبان عبد العظيم سيد

٢٠٢٠/٠٦/٠٧مدرس مساعداية محمد شعبان احمد احمد



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٦/٠٦/٠٤معيدمها صالح الدين محمد خليل

ي
ز
٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدوائل سعودى عباس عبد الشاق

٢٠٢٠/١١/١٢معيدهبة احمد مجدى مصطفز المليىحر

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذهشام وجيه احمد محمد

٢٠١٩/١١/٢٦استاذسامح عبد الرحمن احمد محمد سالم

ز احمد عوض هللا ٢٠١٩/١٢/٣١استاذمدحت حسيى

٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذعالء محمود حمدى محمد عبد القادر

ة محمود حبشر هيكل ٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذ مساعدشهبى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدعمرو السيد محمود محمد

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدمحمد عىل صالح عىل كريشه

ز ٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرساحمد السيد البدوى حسيى

٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرسحسام الدين ابراهيم عىل عبد الحميد

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرساحمد محمود مصطفز يوسف

٢٠١٤/٠٦/٢٤مدرسرشا فتىح عىل مصطفز

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسهدير احمد حسن حسيز احمد حسن

ز محمود محمد سليمان ٢٠١٢/٠٥/٠٦مدرس مساعداحمد حسيى

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدحازم خالد محمد عبد القوى

ف سعيد محمد حسن ٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدسمر اشر

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعداحمد عادل عواد شافىع

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدمحمد مهدى سيف النرص ابراهيم

ف احمد عبد الرحمن ٢٠١٩/٠٣/٠٤مدرس مساعدوليد اشر

٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعدمصطفز فيصل زىك عبد الواحد

٢٠١٤/٠٣/٣١معيدمينا جرجس عبد الىح صادق

٢٠١٥/٠٢/٢٥معيدهديل محمد ابراهيم العدوى

٢٠١٥/٠٦/٠٩معيداية عبد المنعم عبد المجيد مصطفز

٢٠١٦/٠٧/١٧معيدريم محمد احمد عبد الغفار عون

الحاسبات والنظم



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٤/١١معيدميز عالء فتىح حسن

٢٠١٨/٠٩/٢٧معيدسلوان محمد مصطفز محمد يوسف

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيداحمد محمد سعيد كمال محمد

٢٠٢١/٠٣/٢١معيدعبد هللا ابراهيم احمد عبده

٢٠٢١/٠٦/٠٢معيدتف  حسن احمد حسن



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغالسيد مصطفى سعد مصطفى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغحاتم مصطفى حسن البلك

٢٠١٨/٠٨/٠٤مدرس متفرغماهر منصور عبد العزيز منصور

٢٠٢٠/٠١/٠٣مدرس متفرغهشام محمد عبد المنعم كشك

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد محمد الجارحى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمنال احمد اسماعيل ابراهيم شومان

٢٠٠٨/١٢/٢٩استاذ مساعد متفرغاحمد محمد محمد عجمية

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسيد مصطفى السيد الشربينى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد طارق ابراهيم محمد على الوقاد

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود فهمى حسن عبد الرحمن

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغابراهيم محمد ابراهيم مبارك

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الرحمن محمد عبد الرحمن

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد ابراهيم السيد عثمان

٢٠٠٦/٠٨/٠١مدرس متفرغصابر عبد الراضى محمود ابو زيد

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاسامة منير داود سليمان

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى عبد القادر عبد الحليم

٢٠٠٨/٠٨/٢٨مدرس متفرغنادر فرحات حسن حسنين

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد عبد المعطى محمد الطاهر

٢٠١١/٠٣/١٨استاذ متفرغاحمد ابو سريع عبد المنعم حجازى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغمرقص ابراهيم غبلاير بدير

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغفاروق احمد محمد حلمى الجيار

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغاحالم احمد الزينى عبد السالم ابو شادى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد العزيز احمد حجازى حجازى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمود عبد الواحد حماد زكى

٢٠١٢/٠٨/٣٠استاذ متفرغالسيد مختار محمد السيد بكر

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغابو بكر ابراهيم عبد الوهاب عويضة حسن

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحى محمد عبد الحى حسن

٢٠١٣/١٢/٠١مدرس متفرغمحمد محمد العتريس ابو سريع

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغعبد الشافى على عبد الشافى على

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحليم محمود محمد بسيونى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعزة فتح هللا مصطفى بركات

٢٠١٧/٠٨/٢٩مدرس متفرغاسماعيل معوض زهران السيسى

٢٠١٧/١١/٠٧استاذ متفرغمحمد حسين حسن محمد

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعصام انيس محمد عبد هللا

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغنبيل الحسينى عوض عامر

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذ غير متفرغمحمد فكرى حسين يوسف موسى

٢٠٠٦/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد السيد ابو الوفا محمد

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغصبرى محمد محمد ابراهيم

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغفتحى زكى عبد الحميد عامر

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغحسن عبد الكريم حسانين حسانين العدوى

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغسمير اليمانى خليل سويدان

الحاسبات والنظم

الهندسة الحيوية الطبية

الهندسة الميكانيكية

هندسة االلكترونيات واالتصاالت



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد الدسوقى محمد البابلى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغزكى بسيونى زكى نصير

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال عبد الفضيل محمد خلف

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاسامة محمد محمد الغندور

٢٠٢١/٠٢/١٨مدرس متفرغسوزان محمد لطفى السيد

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعبد العظيم محمود رجب سراج

٢٠٠٣/٠٨/٠٤استاذ متفرغمحمد مروان السيد اسماعيل

٢٠٠٣/٠٨/٢٥استاذ متفرغمجدى عدلى ابراهيم فهيم

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعمر حنفى عبد هللا

٢٠٠٥/٠٨/٣٠استاذ متفرغمحمد الشحات أحمد مسعود

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمصطفى صفوت حامد احمد

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد ابراهيم يوسف الفرفلى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسعيد السيد محمد المصرى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغالسيد محمد محمد السيد الرفاعى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحيى الدين بشير محيى الدين سعيد

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغسمير على محمد سالم

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغرضوان حسن عبد الحميد رضوان

٢٠٠٨/١٢/٢٥مدرس متفرغمحمد محمد عوض

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغسليمان مبروك زكريا شرف

٢٠١٠/٠٢/١٧استاذ متفرغمحمد محمود محمد محمود

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغشريف محمد وصفى احمد

٢٠١١/٠٣/٠٧مدرس متفرغعبد الغفار محمود احمد القشالن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد لطفى السيد بيومى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد جمال الدين محمد محمد عبد الخالق

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغدانيال عشم معوض

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغعالء عبد الرازق عفيفى عبد الكريم

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد ادريس حسن عبد هللا

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغسمير سيد عبد الحميد احمد

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمود رمضان احمد محمد

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغمحى السيد السيد على بهجت

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد ناجى عبد الفتاح مرسى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد السيد محمد الحارونى

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد رياض مهران سيد

٢٠١٣/٠٨/٢٥استاذ مساعد متفرغامام رجب محمد السداوى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعماد صديق ابراهيم رفاعى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغماجد احمد احمد ابو عضمه

٢٠١٥/٠٨/٠١مدرس متفرغهانئ عبده حسن على

٢٠١٥/٠٩/٠٧استاذ مساعد متفرغوداد محمد رفاعى حسن

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغليلى احمد طلعت احمد فؤاد

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغعمرو محمد عبد الحليم امين متولى

٢٠١٦/١٠/١٤مدرس متفرغمحمد منير كمال احمد صالح

٢٠١٦/١١/١٥استاذ مساعد متفرغمحسن فضل مرسى محمد جاد

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الغنى محمد عبد الغنى محمد

هندسة القوى واآلالت الكهربائية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمود محمود محمد الشحات

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس متفرغعالء الدين على نور الدين مصطفى

٢٠١٨/٠٩/٠٦استاذ متفرغعادل عبد المنعم عبد هللا السماحى

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد حسن على سعد العـسال

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغرفعت سالم أحمد سالم

٢٠١٩/٠٨/٠٩مدرس متفرغفتحى محمد محمد بسيونى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغسعدى عبد الحميد السيد حسن


