
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

                       امام حممد على عبد احلميد

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحوث

  أستاذ دكتور

 حممد حسنني حممد ربيع

 عميد الكلية قائم بعمل 

  أستاذ دكتور

حممد باسل حسن حسنى حممد 

 سليمان عماره         

 لشئونوكيل الكلية قائم بعمل 

 التعليم والطالب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٤/٠١/٢٨استاذيارس محمد عىل محمد شبانه

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدعمرو احمد عبد الهادى عبد الفتاح

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدعصام الدين محمد شعبان عبد الحميد

ن المرىس ى امي  ٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدمحمد صبر

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدتامر احمد السيد السيد

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدخالد محمد زيد ابو زيد

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعداحمد فوزى فهيم احمد

ن الصواف ٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعداحمد محمود محمد فريد حسي 

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدمحمد فهىم يونس محمود

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعديارس طلعت محمد احمد شعبان

٢٠٠٢/١١/٢٤مدرسخالد عىل السويفن قطب

٢٠٠٢/١٢/٢٢مدرسساىم ابراهيم السيد احمد

٢٠٠٣/٠٦/٢٩مدرسسعد عبد الوهاب عباس سيد

٢٠٠٥/٠٥/٢٢مدرسنبيل عبد هللا عطيه عبد اللطيف

٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسامال عفيفن محمد عفيفن

٢٠١٠/١٠/٢٦مدرسمحمد فوزى سليمان امبابر

ف عبد الفتاح محمد محمد ٢٠١٠/١٢/٢١مدرسارسر

٢٠١٠/١٢/٢١مدرسطارق محمد احمد عىل

٢٠١٢/٠٢/٢٨مدرسصالح اليشع كامل يوسف

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسهناء احمد عبد الحكيم مصطفن

٢٠١٣/١١/٢٦مدرسعبد الفتاح عبد الحميد محمد ابراهيم

٢٠١٤/٠٣/٢٥مدرسساىم محمود ابو حجيل لوابى

ن
٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسمحمود السيد محمود الكفاف

٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسهبة حامد عبد العزيز المنجر

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسمحمد فرغل محمود احمد فرغل

٢٠١٦/١١/٢٩مدرساحمد محمد كمال عىل سليمان

التصميم الميكانيىك



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمحمد عثمان ابراهيم عثمان

ن سيد عبد السالم سيد ٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسحسي 

٢٠٠٥/٠١/٠١مدرس مساعداحمد السيد احمد محمد غازى

ن  سالمه عىل حساني 
٢٠٠٥/٠٤/٢٨مدرس مساعدهابن

٢٠٠٦/٠٦/٢٩مدرس مساعدعبد اللطيف عبد الفضيل يونس

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس مساعدمؤمن شمس الدين عىلي خليل

٢٠١٤/٠٢/٠٢مدرس مساعدمصطفن مهدى عبد المطلب قنديل

٢٠١٤/٠٥/٠٦مدرس مساعدراىم محمد خليفة محمد

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدعمرو محمد عبد الجواد عىل

٢٠١٥/٠٥/٠٧مدرس مساعداندرو الفريد اسطفانوس سيدهم

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدرمضان عبد الحميد يوسف محمد

٢٠١٦/٠٥/٠٨مدرس مساعدعمر احمد عبد الغفور محمد

ى السيد عىل ٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدالسيد خضن

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدعبد الجواد حامد عبد الجواد مطر

ن محمود الديب ٢٠١٩/٠٩/١٨مدرس مساعداحمد محمد حسي 

٢٠١٤/٠٦/٢٩معيدسالم سعيد سالم رمضان

٢٠١٥/٠٣/٣٠معيداحمد عىل محمد عىل

 سمب  شحاته مصطفن شحاته
٢٠١٦/٠٤/٢٧معيدمصطفن

٢٠١٧/٠٤/٢٦معيدمحمد بكرى عبد المعطي عبد الحميد

٢٠١٧/٠٥/٢٢معيدجهاد عبد الرحمن فاروق طاهر

٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدمحمد جمال الدين سعد زغلول أحمد

٢٠١٨/٠٥/١٠معيدمريم مبتسم زكي سليمان

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيداسالم الصغب  محمود محمد الصغب 

ي
٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدىم تيمور محمد محمود عفيفن

٢٠٢١/٠١/٢١معيداحمد مصطفن عزب السيد مسلم

رئيس قسم٢٠٠٦/٠٦/٢٥استاذنزيه نعمان محمد بيوىم

هندسة القوى الميكانيكية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٨/١٠/٢٦استاذمحمد يونس الصغب  سليم

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذعادل محمد عبد القادر عبد الدايم عابدين

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذايمن مصطفن الباز الهجرىس

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذمحمد عبد الرحمن محمد حسن

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذطلعت عبد الحميد احمد ابراهيم

٢٠١٩/١١/٢٦استاذعبد الرحمن محمود عبد الرحمن الليثى

٢٠٠٨/٠٤/٢٠استاذ مساعدخالد محمد شبل ابراهيم

٢٠١١/٠٦/٢٨استاذ مساعدمحمد ابراهيم حسن عىل

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدرافع محمد عبد المقصود محمد سيد

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذ مساعدحسام الدين صالح عبد الغثن حسن

ن احمد شديد ٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدمحمد حسي 

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدمحمد حسن احمد محمد ابراهيم

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدمرقص شكرى منصور عبده

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعداسامة اسماعيل محمود اسماعيل

ى السيد السيد عبد العال ٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعدخب 

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدهالة محمود عبد الحميد أحمد

يد ن ٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذ مساعداسيد سيد محمد ابو الب 

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعداحمد عبد الرازق السيد عمارة

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدحاتم محمد صادق عبد الحافظ

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعدمحمد عبد المنعم عبد العزيز نوار

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعديوسف احمد عطاى ابراهيم

٢٠٠٦/٠٣/٢٦مدرسمحمد عبد اللطيف عبد النعيم

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرسأسامة محمد محمود خريس

٢٠٠٨/٠١/٢٧مدرسسامر فكرى عبد الفتاح سيد

٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسمجدى رؤوف مرزوق رومان

٢٠١٢/٠٦/٢٦مدرسابراهيم السيد البدوى احمد محمد

٢٠١٤/٠٥/٢٠مدرسعنبى محمد محمد حسن عبد هللا



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرساحمد مصطفن عىل عبد العزيز

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسمحمد حنفن عىل حنفن

٢٠١٦/٠٢/١٦مدرسايمن عبد الحميد مصطفن محمد

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسكريم عبد الرازق السيد عمارة

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسابو المجد هاشم ابو المجد عبد السميع

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسعبد المنعم انس عبد المنعم احمد حرب

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسمحمد السيد محمد حسن مرىس

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرساحمد حسيثن السيد الخوىل

٢٠١٣/٠١/٠٣مدرس مساعدسعيد عبده احمد الشايب

ت بطرس منصور ٢٠١٣/١١/١٢مدرس مساعدمايكل خب 

٢٠١٤/٠١/١٤مدرس مساعداميل بطرس شفيق قرياقوص

٢٠١٤/٠٤/٠٢مدرس مساعدجوزيف عادل محروس سليمان

ى
٢٠١٤/٠٦/٠٢مدرس مساعدامجد مجدى عىل حسن دسوف

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدجون فريد نضى حناوى

ن الموصىل ٢٠١٥/٠١/٠٨مدرس مساعدمحمد احمد محمد حسي 

ن ن محمود حسني  ٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدمحمد حسني 

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدمحمد صالح بكرى محمد

٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعدضياء عبد الرحيم محمد عبد هللا

٢٠١٦/٠٣/١٦مدرس مساعدمحمد سعيد نور الدين سليمان

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدمحمد جمال حسن محمد

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدمارك معزوز فارس سعيد

ن ن السيد عىل حسي  ٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدحسي 

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدمصطفن محمد عبد السميع اسماعيل

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدمحمد عبد الفتاح يس ميهوب

٢٠١٧/٠٦/٢٨مدرس مساعداسالم هاشم محمد عبد الغفار

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعداحمد عواد محمود عواد

ن حسن عبد الوهاب ٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعداالمب  حسي 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدحسام سعيد عبد الحميد حامد طلخان

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدهيثم احمد محمد عثمان

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدمحمد عبد الحميد توفيق عبد الحميد

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدالسعيد سعد عوض مغازى الصيج

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمد جابر عبد السيد جادو

وك محمد سالمه ن مبر
٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدمعبى

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدحسام مصطفن محمد حلىم عباس

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعداحمد محمد عبد النعيم محمد

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدمحمد مدحت عويس ابراهيم

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدمحمد محمود عبد الكريم محمود

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعداحمد اسامة عبد الفتاح الشاعر

٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدمحمد فؤاد كامل إبراهيم

٢٠٢٠/٠٥/١٣مدرس مساعداحمد محمد السيد متوىل ابراهيم

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعداحمد طارق مصطفن قطب

ن عطية ٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدرضا سعيد عبد الباسط امي 

٢٠٠٧/١١/٠٧معيدمينا عبد هللا بقطر سليمان

ن فؤاد كريم  حسي 
٢٠١٢/٠٩/٠٩معيدمحمود مصطفن

٢٠١٥/٠٢/٢٥معيداحمد محمد غنيم يوسف

٢٠١٥/٠٣/٠٨معيدمصطفن عبد العليم جمعة عبد العليم

٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدانور وجدى منب  فريد سمعان

ين مصطفن حسن عىل سيد ٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدشب 

يال ٢٠١٦/٠٤/١٨معيدباسم ثروث ابراهيم غبر

٢٠١٦/٠٤/١٨معيدمحمود جمال خليل عبد السميع

٢٠١٧/٠٤/١٠معيدفتج صابر محمد فتجي طعيمة

٢٠١٧/٠٤/١١معيداحمد محمد السيد طاحون

٢٠١٧/٠٥/١٠معيدبيشوي نض عبده بطرس

٢٠١٧/٠٥/١٠معيدنورهان بهجت سعد احمد



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/٠٩/٢٠معيدمينا منب  مليكة جرجس

٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدعبد العزيز جمال رفاعي شديد

ي عباس ٢٠١٨/٠٤/٠٥معيدمحمود عبد القادر بشب 

ي
٢٠١٨/٠٤/١٧معيدسيد عىل عبد العظيم مصطفن

يف ي الشر
٢٠١٨/٠٤/١٧معيداحمد محمد احمد مصطفن

٢٠١٨/٠٤/١٧معيداحمد عبد النارص توفيق ادم

٢٠١٨/٠٤/١٧معيداحمد عامر احمد عامر محجوب

٢٠١٨/٠٤/١٧معيداحمد محمد عبده طايع أحمد

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدمحمد ماهر عبد الحميد أبو العال عىلي

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدحسام الدين مصطفن عبد الحميد عبد العزيز

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدخالد رجب يج عبد العزيز

٢٠١٩/٠٧/١٠معيدالمعتصم باهلل خالد عبد النعيم محمود

٢٠١٩/٠٧/٢٨معيداحمد محمد كمال سيد

٢٠١٩/٠٩/٢٥معيداحمد محمد ابراهيم عىلي

٢٠٢٠/١١/١٢معيداسالم ابراهيم محمد احمد شلثر

٢٠٢٠/١١/١٢معيدامابن محمود كمال محمد

٢٠٢٠/١١/١٢معيداسالم صالح السيد محمود

٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد رضا نادى عبد الحليم

٢٠٢٠/١١/١٢معيدعبد الرحمن خالد رجب اسماعيل

٢٠٢٠/١١/١٢معيديوسف عصام محمد بدوى

ة مصطفن حلىم عبد الحليم ٢٠٢٠/١١/١٢معيدنب 

٢٠٠٥/٠٦/٣٠استاذسمب  محمد الدمرداش طلبه

٢٠١١/٠٢/٢٢استاذنبيل محمد فتج محمود حماد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٨/٣١استاذسامح ماهر متوىل السيد

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذعصام مرىس مرىس مصطفن

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذمحمد عىل عبد الحميد امام



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/١١/٢٧استاذمحمد ابراهيم ابراهيم خليل

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذعيد صابر دياب محمد

٢٠١٩/١١/٢٦استاذوليد عبد الهادى عرابر عىل

د ٢٠١٥/١٢/٢٩استاذ مساعدحسن احمد احمد محمد متب 

ف صالح امام محمد ٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدارسر

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسمحمد محمود محمد عبد الحافظ

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسمحمود عاطف عىل ابراهيم

ن محمد عبد الرحمن ٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسمحمد حسي 

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسعيد عوده عواد عبد المقصود

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرساحمد سلطان معوض عبد هللا

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسمحمد نصج ابراهيم السيد

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسمصطفن محمد احمد محمد سعيد

٢٠١٩/١١/٢٦مدرساحمد شحاته عبد الرحمن جاد

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسوائل صابر زيدان وهيدى زيد

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسسيد عباس الحسيثن عبد الفتاح

٢٠١٢/٠٢/٠٧مدرس مساعدمحمد مجدى ابراهيم حافظ

٢٠١٥/٠٥/٠٧مدرس مساعديوحنا ايليا وليم العبد منقريوس

يد عىل بدر ن  ابو الب 
٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعداحمد مصطفن

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدمحمود مصطفن حامد السيد الشعبابن

٢٠١٨/٠٢/١١مدرس مساعدبوال مجدى كامل حبشر

ن ٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدحسام حسن عبد الجواد حسي 

٢٠١٣/٠٧/٠٨معيدمارينا ميخائيل الفريد شحاته

ف يوسف اخنوخ ٢٠١٤/٠٣/٢٧معيديوسف ارسر

٢٠١٥/٠٣/٠٨معيدعبد الرحمن السيد فهىمي عطوان

٢٠١٦/٠٥/٠٨معيداحمد سمب  عبد المنعم محمد العدروس

٢٠١٦/٠٦/١٢معيدابراهيم عز الدين جعفر احمد رسى

ف سيد أبو السعود عبد هللا ٢٠١٧/١٠/١٧معيدمحمد ارسر



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

ي
٢٠١٨/٠٣/١٨معيدخالد عمرو محمد بهاء الدين حنفن

٢٠١٨/٠٥/١٦معيدمحمود عادل محمد عبد السميع

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدمايكل فتج إبراهيم ساويرس

لس منب  سليمان فانوس ٢٠٢٠/١١/١٢معيدكب 

٢٠٢١/٠٢/٢١معيدمحمد طارق ابراهيم خليل

٢٠٠٤/٠٢/٢٩استاذراندا محمد رضا يوسف كامل

٢٠٠٧/١٠/٢٨استاذخالد محمود ساىم حسن سيد

٢٠١٠/٠٦/٢٩استاذزينب محمد احمد الرزاز

٢٠١١/٠٤/١٩استاذايمن محمد نور عفيفن محمد

٢٠١٣/٠٥/٢١استاذوائل صالح الدين احمد فهىم

رئيس قسم٢٠١٣/١١/٢٦استاذمحمد عالء محمد عادل

٢٠١٣/١١/٢٦استاذمحمود طه محمود سليم

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذنىه احمد نبيل عبد الرحيم عمر

ن ٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذغادة محمد ريحان حسي 

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذجيهان السيد عبد الدايم السيد

ن ٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذريمان محمد ريحان حسي 

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذوفيق محمد ابراهيم محمد

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذمثن محمد حسثن مرغثن عجور

٢٠٠٦/٠٧/٣٠استاذ مساعدنشين فتج عبد السالم محمد

٢٠٠٧/١١/٢٥استاذ مساعدمحمد عبد المجيد سيد دياب

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذ مساعدعصام عبد الحميد مصباح عبد العزيز

٢٠٠٨/١٢/٢٨استاذ مساعدسحر مرىس محمد محمد عىل

٢٠٠٩/٠٤/٢٨استاذ مساعدداليا وجيه عبد الحليم سعيد

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذ مساعدالفت عبد الغثن سليمان حلوه

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذ مساعدايهاب نض الدين احمد محمد

هندسة معمارية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعدمحمد يارس لطفن صالح

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدمحمد سيف النض احمد محمد

ى
٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدسها حلىم عبد الجواد الدقدوف

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعداحمد فتج اسماعيل واىل

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدعماد كامل فهيم مثى

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعداحمد صالح عبد الفتاح عىل

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدايناس عبد الصبور احمد عبد الوهاب

ارة  رسر
ى
٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدهبة فاروق عبد الباف

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدمحمد احمد رياض محمد خطاب

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدابتهال جالل الدين محمد ابراهيم

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدهالة اديب فهىم حنا

٢٠٠١/٠٨/٢٩مدرسطارق محمد عبد هللا حجازى

٢٠٠٤/٠٤/٢٨مدرسخالد محمود عبد الحليم

ين فتج عبد العزيز احمد ٢٠٠٥/٠٧/٢٤مدرسرسر

٢٠٠٦/٠٦/٢٥مدرسخالد عبد المنعم بيوىم منش

٢٠٠٧/٠٤/٢٩مدرسممدوح ابراهيم زك محمد خليل

٢٠٠٨/٠٨/٣١مدرسحنان سليمان عيش محمد

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسعاطف عبد السميع مصيلج حسن

٢٠١٠/١١/٣٠مدرسسماح رجب نبيه محمود

ن عبد العزيز ٢٠١٠/١٢/٢١مدرساحمد حليم حسي 

٢٠١١/٠٣/٢٩مدرسخالد عىل محمد عىل زيد

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسفرج محمد زك عبد النثر

٢٠١٣/٠٨/٣١مدرسفاطمة مصطفن محمد محمد النخيىل

٢٠١٤/١١/٢٥مدرسايمان عىل محمد احمد شيحه

ن
٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسهند ابراهيم عبد الواحد الزفزاف

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسسيد مرع منصور عىل

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسدعاء محمد هالل حمدى



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسنهاد السيد حسثن عبد الفتاح

٢٠١٨/١٢/٢٥مدرساحمد عىل احمد كمال حسن

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسطاهر محمد ابو زيد شعبان

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسمروة كمال فخرى فهىم

٢٠٢٠/٠٥/١٩مدرسسارة اسماعيل حسن سليمان

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسرانيا فؤاد عبد الحميد اسماعيل

ة عاطف عىل صالح ٢٠٢٠/٠٨/٣١مدرسامب 

ن الطويل ٢٠١١/١١/١٦مدرس مساعداحمد عبد المنعم حسي 

٢٠١١/١٢/١٤مدرس مساعدنور الهدى كمال عبد اللطيف العطار

٢٠١٣/٠٩/٠٢مدرس مساعداحمد عبد الواحد عبد الغثن مخيمر

٢٠١٤/٠٥/٠٦مدرس مساعدابراهيم عبد هللا زك حسن

٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعداحمد محمد محمد قاسم

٢٠١٥/٠٦/٠٧مدرس مساعدكريم محمد مراد محمد شعالن

٢٠١٥/٠٦/٠٧مدرس مساعدمحمد حمزة محمد مصطفن

٢٠١٥/٠٦/٠٧مدرس مساعدساىل فؤاد المغاورى سعد ابو النجا

٢٠١٥/٠٦/٠٧مدرس مساعدعىل محمد شاكر محمد

٢٠١٥/١٠/١١مدرس مساعدوائل محمد زك عبد السالم

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدرضوى امام سليمان امام

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعداية محمود فوزى عبد المجيد السيد البحراوى

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدصبج ابراهيم اسماعيل محمد

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمحمد عالء الدين محمد عىل النواوى

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدهبة هللا عاطف فؤاد محمود احمد

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدعبد الحميد عبد هللا عبد الحميد زعزع

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدبسنت احمد محمد احمد اسماعيل

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدىم يارس عبد الظاهر مفتاح

٢٠١٤/٠٩/٠٣معيدمحمد نض شعبان نض

٢٠١٥/٠٣/٢٣معيداحمد اسماعيل السيد عطية متوىلي



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

ن عىل ابو عمره ٢٠١٦/٠٤/٢٧معيدعبد هللا سليمان حسي 

٢٠١٧/٠٥/١٨معيدريم محمد عبد الحميد سيد درويش

ي
٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدبسنت احمد شحات محمد القاضن

٢٠١٨/٠٤/١٢معيدشكرى يارس شكرى عبد الرحمن

٢٠١٨/٠٥/٠٧معيداية مصطفن محمود محمد قاسم

ي عبد العال
٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدفاطمة محمد ناجر عبد الغثن

٢٠١٩/٠٦/٢٧معيدبسمة فاروق عبد الحميد العباىسي

٢٠٢٠/٠٣/١٦معيدمحمد عالء الدين محمد أحمد محمد

٢٠٢٠/١١/١٢معيدرضوى محمد عبد السالم السيد

٢٠٢٠/١٢/٢٤معيدمحمد مصطفن محمد صالح سيد احمد الشال

يف فخرى محمد عبد النثر ٢٠٠٥/٠٢/٢٧استاذرسر

وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠٠٥/٠٧/٢٤استاذمحمد باسل حسن حسثن محمد سليمان عماره

يف ٢٠٠٨/٠٤/٢٠استاذعالء جمال رسر

رئيس قسم٢٠٠٩/٠٥/٢٦استاذاحمد مسلم سميح منازع

٢٠١١/٠٢/٢٢استاذطارق عىل السيد عبد الوهاب

ن محمد ربيع عميد الكلية٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذمحمد حسني 

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذيارس احمد عبد الرحمن الدبرك

٢٠١٧/١١/٢٨استاذعبد الظاهر عز الدين احمد مصطفن

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذعطا الكريم شعيب سليمان السيد

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذمحمد الصادق عبد الرحمن عوف

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذايهاب محمد وفابى عبد السالم

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذمصطفن عبد المجيد عثمان محمد

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذهشام احمد محمود سالم حجاج

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذسامح مصطفن ابراهيم جعوان

٢٠٠٤/٠٩/٢٦استاذ مساعدنادر سيد عىل صالح مطر

٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذ مساعدعصام حسن عىل غنيم

هندسة مدنية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١١/٠١/١٨استاذ مساعدسامح عبد القادر عىل الرفاع

 سمب  موىس بدوى
٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذ مساعدمصطفن

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدوليد حمدى عبد الرحمن احمد

٢٠١٥/٠٨/٣١استاذ مساعدحاتم محمد عبد العال سليم

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدفتوح محمد فتوح شاكر

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدحمدى محمود حمدى السيد

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعداحمد رسوة عبد الحميد محمود

ن محمد عبد الخالق الصناديدى ٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدحسي 

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعداحمد محمد عبد العليم عبد الرازق

٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذ مساعدمجدى محمود محمد جنيدى

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدهالة ممدوح اسماعيل سيد االعرج

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدوليد محمد فؤاد توحيد

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدمروة محمد عىل مصطفن

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدمحمد حلىم عجىم عجىم

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدوليد عبد هللا عبد الفتاح عفيفن

١٩٩٨/٠٣/٢٩مدرساحمد محمد وهثر احمد عامر

١٩٩٩/١٢/٢٦مدرسطارق رفعت بشندى

٢٠٠٠/٠٣/٢٥مدرسمحمد عبد الحميد مصطفن سليم

ن احمد ٢٠٠١/٠٦/٢٤مدرسمحمود عبد الحميد حسني 

٢٠٠١/٠٦/٢٤مدرسعمرو احمد كمال عبد المجيد ابو حشيش

ف كمال السيد غنيم ٢٠٠٢/٠٢/٠٩مدرسارسر

٢٠٠٢/١١/٢٤مدرسطارق السيد محمود عبد المجيد

٢٠٠٢/١١/٢٤مدرسعوض محمد عوض ابراهيم الهاشىم

ن المعداوى ٢٠٠٣/٠١/٢٦مدرسمحمد ساىم امي 

٢٠٠٤/٠٢/٢٩مدرسرضا محمد عبد الفتاح

 احمد العدوى
ى
٢٠٠٥/٠٧/٢٤مدرسعباس الدسوف

ن مصطفن ن محمود حسي  ٢٠٠٥/١٢/٢٥مدرسحسي 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٥/١٢/٢٥مدرسمحمد االنور عبد المعط الحكيم

٢٠٠٦/٠١/٢٢مدرسمحمد رجب صالح البحار

٢٠٠٦/١٠/٢٢مدرسوليد عبد المنعم محمد مصطفن ابو شنب

٢٠٠٨/١٢/٢٨مدرسنورا محمد محمود الجوهرى

ن ن ابراهيم حسني  ٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرسامل حسني 

٢٠١٠/٠٧/٢٧مدرساحمد محمد عىل عبد المعط محمد

٢٠١١/٠٣/٢٩مدرسهبه عطية المرىس ابراهيم

٢٠١١/٠٥/٣١مدرسبهاء الدين محمد احمد السيد خليل

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسساىم جمال خضن البيىل

٢٠١٢/٠٢/٢٨مدرسوائل رفعت عبد الوهاب ابراهيم

قاوى ن السيد محمد محمد الشر ٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسحسي 

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسمحمد عمرو عزت سالمة

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسمحمد محمد عبد المنعم محمد طنطاوى

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسفخرى عبد الحميد عبد المطلب مصلج

٢٠١٢/١٢/٢٥مدرسمحمد عبد الحميد عز الدين السيد

٢٠١٣/١٠/٢٩مدرسشكرى محمد احمد محمد عبد العزيز

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسمحمد محمد يج يج

٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسمحمود عىل محمود احمد عطية

٢٠١٤/٠٥/٢٠مدرسيحث  احمد محمد فريد عىل

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسمحمد محمد زك محمد عفيفن

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسمحمد عاشور وردابن حسن

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسمحمد محمد احمد محمد سالم

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسمجدى محمد محمود بيوىم

٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد عبد الغثن محمود السيد

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرساحمد عاطف جودة سيد

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسنهال مجدى عبد العزيز عياش

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرساحمد محمد عبد الخالق محمد احمد



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرساحمد محمد ابو زيد سليمان طرخان

ن ٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسخالد عبد هللا عبد الغفار عىل حسي 

٢٠١٧/٠١/٢٤مدرساحمد محمد مصطفن عىل

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرساحمد محمد حسن عىل

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرساحمد عاشور عبد الدايم محمد

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسمحمد حسن احمد محمد يوسف

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسامابن محمود احمد احمد سالمان

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسامل زمراوى حسابن حمدنا هللا

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمحمد ابراهيم محمد ابراهيم العدوى

١٩٩٢/١٢/٢٩مدرس مساعداحمد محمد عوض فريد

٢٠١١/٠٣/٢٣مدرس مساعدمايكل ساىم يعقوب غاىل

٢٠١٤/٠٦/٣٠مدرس مساعدصالح عمر محمد سعيد

ن ٢٠١٤/٠٨/٣١مدرس مساعدابراهيم احمد فوزى الشي 

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدوسيم محمد عبد الرحمن عبد العظيم

٢٠١٥/٠٥/٠٧مدرس مساعدمينا دانيال بقطر ابراهيم

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعداحمد محمد مصطفن الحمايىم

٢٠١٥/٠٨/١٣مدرس مساعدمحمود شحات محمود سالم

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدعاطف السيد محمد ريحان

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعداحمد محمود السيد محمد

٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدزكريا عبد الحكيم صادق عبد هللا

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداالء امجد مختار الحاروبن

ن رمضان عبد المنعم السيد ٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدياسمي 

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمحمد سعيد مصطفن زايد

ن احمد ٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعداسماء محمود نور الدين امي 

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعداسالم احمد حسن محمد

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدابراهيم عبد النثر توفيق مصطفن

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدمصطفن محمد عبد السالم السيد



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعداحسان نبيل شفيق بركة

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدهيثم احمد عبد الرحمن احمد

ن البادى ن حسي  ى حسي  ٢٠١٩/٠٦/٢٩مدرس مساعداحمد خب 

٢٠١٩/٠٦/٢٩مدرس مساعدمحمد مصطفن فهىم احمد

٢٠١٩/٠٩/١٨مدرس مساعداحمد حسن عبد السالم عمار

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدممدوح السيد الدمراوى عطية

ن مرىس زيدان ٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدهانم حسي 

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعداحمد هشام حامد عىلي الطوجن

٢٠٢٠/٠٦/٢٩مدرس مساعدمريم محمود صادق عدىل ابراهيم نظىم

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدساميه محمد عبد الحميد عبد هللا

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعداحمد نبيل بيوىم الجنايثن

ف محمد عبد الحميد ٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدمحمد ارسر

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدطارق عبد القادر عبد السميع يوسف

٢٠٠٩/٠٦/١٥معيدابراهيم فوزى نايل ابراهيم

٢٠١١/٠٧/٢٨معيدمروة احمد موىس عبد الرحمن

ف صالح الدين عبد المنعم محمد ٢٠١١/١٠/١٦معيدارسر

٢٠١٣/٠٢/١٣معيدعبد العظيم سيد عبد العظيم محمد

٢٠١٤/١٢/١٦معيداحمد سمب  احمد سالم

٢٠١٥/٠٣/٢٦معيدعبد الرحمن عباس سيد عبد هللا احمد

٢٠١٦/٠٤/٢١معيداحمد عز الدين احمد عبد العزيز محمد عبد الجواد

ن ٢٠١٦/٠٤/٢١معيدعىل محمد جامع حسي 

٢٠١٦/٠٤/٢١معيدوليد مدحت سعد احمد

٢٠١٦/٠٤/٢١معيداحمد سمب  محمود فيصل احمد البنا

٢٠١٦/٠٤/٢٧معيدذكريات ممدوح احمد محمد الفحام

٢٠١٦/٠٦/٠٤معيدجورج اليز يوسف العبد

٢٠١٧/٠٤/١٠معيداحمد فتج نض عبد العال

ي شحاته شالح
٢٠١٧/٠٤/١٠معيدعبد الحميد يشى مصطفن



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

وس لس زرزور عطا هللا تورصن ٢٠١٧/٠٤/١١معيدكب 

٢٠١٧/٠٤/١١معيدعبب  فتج سيد هنداوي

٢٠١٧/٠٥/٠٢معيدسارة احمد موىس عبد الرحمن

٢٠١٧/٠٥/٠٢معيدمحمد مصطفن محمد محمود

٢٠١٨/٠٤/١٠معيدطاهر سيد كمال الدين سيد غيته

ن ٢٠١٨/٠٤/١٧معيدمحمد عاطف محمد حسي 

٢٠١٨/٠٤/١٧معيدكريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

٢٠١٨/٠٤/١٧معيدمصطفن مجدى عبد العظيم محمد

٢٠١٨/٠٥/٠٨معيداحمد عبد اللطيف بدوى عبد الكريم

٢٠١٨/٠٥/١٠معيدعمر احمد موىسي عبد الرحمن

ي
ن خالد محمد السيد البتانوبن ٢٠١٨/٠٨/٠٨معيدالحسي 

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدمايكل مدحت بسطا حنا

ف محمد محمد إبراهيم الزيات ٢٠١٩/٠٧/١٠معيدعمرو ارسر

٢٠١٩/٠٧/١٠معيدعبد الرحمن طه عبد النثر محمد إبراهيم

٢٠١٩/٠٧/١٠معيدعبد الوهاب صالح عبد الوهاب السنباطي

ي
٢٠١٩/٠٧/١٠معيدمحمد يحث  هاشم محمد عبد الغثن

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدهيثم هشام محمد عبد العزيز

٢٠٢٠/١١/١٢معيدعمر محمد لطفن محمد عبد المجيد

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمود شعبان محمود سالم

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمونيكا غاىل فارس غاىل

٢٠٢٠/١١/١٢معيدحسام ربيع زك احمد

ن جرجس نا ساىم امي  ٢٠٢٠/١٢/٠٣معيدمب 

ى ٢٠٢٠/١٢/٢٤معيدساىم ثروت ساىم هبن

٢٠١٢/٠١/٢٤استاذايناس مصطفن بكر احمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدمروة مصطفن يوسف احمد

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدايمن احمد يوسف حسن

يقا والرياضيات الهندسية ز الفي 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدايمن محمد عبد الحميد ابراهيم

٢٠٠٩/٠٥/٢٦مدرسوائل زغلول السيد احمد الصياد

ن عابدين ٢٠٠٩/١٠/٢٧مدرسسيد محمود حسي 

٢٠١٠/٠٣/٣٠مدرسعبد الباسط اسماعيل أحمد سيد

٢٠١١/٠٨/٢٩مدرساحمد صالح الدين ناصف عبد المعط

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسنهاد عبد الجليل محمود زيدان

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرساحمد يج سيد بدر

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسمروة عبد الرؤف حسن عىل

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسخالد محمد عبد الجابر سيد

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرساحمد عىل محمد سعيد

يف صالح محمود فرج ٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسرسر

٢٠١٥/٠٨/٣١مدرسعماد عبد هللا سيد مصطفن

ن ٢٠١٥/١١/٢٤مدرساسامة رزق فضل موىس شاهي 

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسمعتصم محمود عىل احمد الشوربجر

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسمحمد احمد ابراهيم مصطفن

٢٠١٧/٠١/٢٤مدرسمحمود زك عبده عبد الكريم

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسمحمد صالح امام محمد عىل

٢٠١٨/١٢/٢٥مدرسرمضان شعبان محمد عوض هللا

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسنجالء فوزى عبد الفتاح سعودى

٢٠١٣/٠١/١٤مدرس مساعدوليد فوزى جابر جاد

٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدحسام محمد الصغب  محمد احمد

 سالمة ابراهيم
ى
٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدعمر مختار دسوف

٢٠١٣/٠٦/١٨معيدعىل رضا مدبوىل محمد المهدى

٢٠١٣/٠٧/١٨معيداية فكرى محمد فهىم عىل

٢٠١٣/٠٨/١٣معيدمحمود حسن مصطفن محمد

٢٠١٤/١١/٠٣معيدمحمد مصطفن محمود مصطفن بسيوبن

٢٠١٥/٠٣/٠١معيداحمد رشدى ابراهيم بشب 
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٢٠١٦/٠٤/٢١معيدحسن محمد نجيب عىل شلثر الشناوى

٢٠١٦/٠٤/٢٧معيدمجدى ابراهيم مرىس اسماعيل

ن ٢٠١٧/٠٤/٢٦معيدمحمد رأفت محمد حسي 

٢٠١٧/٠٤/٢٦معيدمازن وحيد عامر عامر

٢٠١٨/٠٤/١٠معيدحسن محسن حسن صادق

٢٠١٨/٠٥/١٤معيديوسف جالل عوض محمد

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدرغدة شعبان عبد الرازق نور هللا

ي محمد
٢٠١٩/٠٧/١٠معيدمحمد حسام عبد الغفار عفيفن

٢٠٢٠/١١/١٢معيدعمر ابو بكر محمد عبد المنعم
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٢٠٠٠/٠٧/٠١استاذ متفرغفتحى سيد محمد الشريف

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغسعيد حامد فرغلى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمود محمد محمود السيد

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد قناوى محمد سعد

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغيونس خيل يونس

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد جمال شبل

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغعبد العزيز محمد عبد الخالق

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير احمد رضوان نجا

٢٠٠٨/١١/١٤استاذ مساعد متفرغحنفى عبد الحميد محمد منصور

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغالحاج حسن عبده السيد الدنانه

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد عبد الواحد احمد مرسى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغالعدل محمد على ربيع

٢٠١٧/٠٨/٠١مدرس متفرغزكريا محمد محمد محمد األكرادى

٢٠١٨/٠١/١٤استاذ متفرغرأفت محمود جاد الرب خالف

٢٠١٨/٠٣/٠٩استاذ مساعد متفرغطارق حسين محمد المهدى

٢٠١٨/٠٧/٢٤استاذ متفرغعبد الحميد اسماعيل عبد الحميد مراد

٢٠٢٠/٠١/١٩مدرس متفرغالطهرى ابراهيم احمد ابراهيم

٢٠٢٠/١١/٠٦استاذ متفرغعالء محمد احمد البطش

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغالسعيد محمد احمد الشناوى

٢٠١٥/٠٨/٠١مدرس متفرغنوال على محمد حله

٢٠١٦/٠٨/٠١مدرس متفرغعماد الفريد فهمى جرجس

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغهشام عبد المعز محمد عبد الجواد

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغسيد محمود على شعبان

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغشوقى عبد الهادى ابو السعود

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغحسن حسن محمد دعدورة

٢٠١١/١٢/٠١استاذ مساعد متفرغالسيد السيد محمد الليمونى

٢٠١٢/٠٢/٢٢استاذ متفرغاحمد يوسف على احمد عبد هللا

٢٠١٣/٠٨/١٣استاذ متفرغمحمد عبد الحميد عبد السالم النشار

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغكامل عبد السالم عطية احمد

٢٠١٧/٠٨/٠٥استاذ متفرغاحمد ابو اليزيد عبد الحميد سعد شامة

٢٠١٨/٠١/٢٦مدرس متفرغمصطفى عبد المنعم محمد محمود

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغحلمى عاشور حسن زعفان

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمجدى بخيت عبده عبد الهادى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغابراهيم مسعد ابراهيم على جميل

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغمحمد وطنى محمد السيد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغنجوى احمد عبد الحليم ابراهيم

٢٠٠٤/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد رضا محمد على احمد ابو جبسه

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعرفة السيد غنيمى عوض

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعايدة عبد الحفيظ محمد

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحسن سالم صبحى سالم رضوان

٢٠٠٧/٠٨/٠٧استاذ متفرغمحمود عبد الوهاب عفيفى شاهين

التصميم الميكانيكى

الفيزيقا والرياضيات الهندسية

هندسة السيارات والجرارات

هندسة القوى الميكانيكية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاشرف محمد يسرى احمد

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغخيرى فخرى مجلع ابراهيم

٢٠١٠/٠٣/١٠استاذ متفرغهانى احمد محمد منيب

٢٠١١/٠٨/٠١مدرس متفرغابراهيم جودة سالم الجيزاوى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغممتاز فهمى سدراك زكى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغسميرة احمد حسن الشريف

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد حسين سعيد على

٢٠١٥/١٢/١٣استاذ متفرغحسنى زيد زيد ابو زيان

٢٠١٦/٠٨/٠١مدرس متفرغسمير فتحى سيد محمد الشريف

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغعادل محمد محمود حسين

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد فتوح احمد محمد غطاس

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ غير متفرغحازم على محمد هيكل

٢٠٠٢/٠٥/١٩استاذ متفرغجالل عبد الحميد عبد الاله

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغتهانى فهيم يوسف

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغفاطمة الزهراء على بليغ

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاسماعيل عبد الرزاق جعفر

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحميد كمال حسن محمد

٢٠١٠/٠٩/٠٧استاذ متفرغعالء الدين على محمد على الجندى

٢٠١١/٠٢/١٠استاذ متفرغعمرو عزت سالمة

٢٠١١/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد ابراهيم محمد رفعت

٢٠١٢/٠٥/٢٩استاذ متفرغسمير عبد الباقى شحاتة زين

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى محمد عبد المنعم جاد

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى ابراهيم ادهم الدمرداش

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغعبد العزيز رزق عبد العزيز بندق

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسهير احمد محمود منصور

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعادل ابو اليزيد سيد احمد السمادونى

٢٠١٤/٠٦/٠٨استاذ متفرغشريف فريد شريف قنصوه

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد هانى احمد عبد المجيد الزيات

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى عبد الرازق مصطفى الشرقاوى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد ابو زيد سليمان طرخان

٢٠١٧/٠٨/١٦استاذ متفرغناجى فؤاد حنا جرجس

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعد متفرغفؤاد ابراهيم مراد خير هللا

٢٠١٧/١٢/٠٧استاذ متفرغجودة محمد محمد غانم

٢٠١٨/١١/٠٤استاذ مساعد متفرغمحمود ثروت عبد اللطيف محمود عزمى

٢٠١٨/١٢/٢٠استاذ متفرغاحمد موسى عبد الرحمن محمد موسى

٢٠١٩/٠٢/٠٣مدرس متفرغهشام السيد احمد كامل الجنزورى

٢٠١٩/٠٥/٠٣استاذ متفرغفاطمة محمد حسن شلتوت

٢٠١٩/٠٨/٢٠مدرس متفرغعبد الدايم صادق محمود محمد

٢٠٢٠/٠٥/٣٠استاذ متفرغهانى محمد عبد الخالق السواح

٢٠٢٠/٠٨/٢٧استاذ متفرغمنى احمد محمد منصور

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغمدحت كمال عبد هللا مصطفى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغنصر زينهم حسن احمد

٢٠٢٠/٠٩/١٦مدرس متفرغنبيل محمود حافظ عطا

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود محمد محمود على الفرنساوى

هندسة مدنية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٤/٠٤/٢٩استاذ غير متفرغعبد الرحمن عمر هندى

٢٠٠٥/٠١/١٠استاذ غير متفرغمحمد بكر خليل

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ غير متفرغعمرو محمد رضوان عثمان

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد الفاروق محمد االبيارى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغنادية محمد ثابت جاد المولى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغشريف عبد الرؤوف البنانى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسامى على محمد كامل

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغفاتن لبيب محمد عطوة حجازى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغحسن محمد حسن كامل

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغحمدى صادق احمد حسن

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغهانئه محمد احمد حمدى

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغطارق مصطفى محمد صبحى

٢٠١٨/١٠/١٨استاذ مساعد متفرغاشرف احمد على المهداوى

٢٠١٩/٠٨/٣٠استاذ متفرغمحمد عماد نور الدين محمد

٢٠١٩/١٢/٢٨استاذ مساعد متفرغوفاء محمد كمال رشوان

٢٠٢٠/١١/٠٦استاذ مساعد متفرغاحمد معوض عوض ابراهيم

٢٠٢١/٠٣/١٢استاذ متفرغماجد كمال محمد عطية

هندسة معمارية


