
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    امحد حممد لطفى ابراهيم/ أستاذ دكتور
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 أستاذ دكتور

 على امحد ابراهيم وائل 

وكيل الكلية للدراسات العليا 

  والبحوث
 

 أستاذ دكتور

قائم  امحد الغنى عبد حسن حسام

 الكليةبعمل وكيل 

 لشئون التعليم والطالب
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذحسام حسن عبد الغنى احمد

قائم بعمل وكيل الكلية للتعليم 

والطالب

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذاحمد ابراهيم احمد عىل

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعداحمد بكر محمد محمود البساىط
٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدهانى مصطفى أحمد مصطفى

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرسرانيا سيد عىل محمد

٢٠١٤/٠٥/٢٠مدرسامانى السيد محمد اسماعيل طايل

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدمحمد نرص محمد عىلي

ي إبراهيم ٢٠١٩/٠٩/٢١معيدسلىم ماجد عادل إسماعيل صبر

٢٠١٩/٠٩/٢١معيددعاء عاطف أبو مسلم عبد العزيز عبد هللا

٢٠١٩/٠٩/٢١معيدارساء عادل معوض عبد العظيم

وك ف محمد أحمد مبر ى ارسر ٢٠١٩/٠٩/٢١معيدمعب 
٢٠١٩/١٠/٠٧معيدعصام السيد سالم عطية

٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذ مساعدثناء فوزى عىل الشاطر

٢٠١١/٠٣/٢٩استاذ مساعدمحمد مصطفى رمضان احمد

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعددينا مراد حافظ محمد

ى عبد الرؤوف سليمان ٢٠٠٧/٠٨/٢٦مدرسمحمد ياسي 
٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرسأحمد عبد اللطيف محمد حسنى

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسحلىم السيد عواد سالمة

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعدسامية عبد الفتاح عبد هللا اسماعيل

ف ٢٠١٥/٠٨/١٣مدرس مساعدسمر عىل عبد الرازق رسر

٢٠١٩/٠٤/١٠مدرس مساعدامب  رؤوف عدىل صادق

٢٠١٦/٠٣/١٧معيدمحمد نبيل عبد البديع العزاىل

٢٠١٧/٠٢/٠٩معيدابراهيم نادر سيد احمد رمضان

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدعلياء عبده حسن سالم األكرت

٢٠١٩/١١/٢٨معيدمحمد اسماعيل عبد الفتاح محمد حجازي

 ابو هاشم
 
٢٠٢٠/١١/١٢معيداسالم عصام عىل عبد الباق

٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذعبد هللا جالل غانم جمعة

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذوائل ابراهيم احمد عىل

قائم بعمل وكيل الكلية 

للدراسات العليا

٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسفيفى نبيل محمد عبد العاىط الوكيل

ف ميىم السعيد حسن ٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسارسر

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسمحمود محمد عبد المجيد عيد

٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعدمؤمن ابراهيم عبد الحليم رضوان

٢٠١٥/٠٤/٢٩معيدامب  زىك يوسف عبد العال الحداد

٢٠١٦/٠٣/١٥معيديحن  جمال عبد النارص يىح محمود ابراهيم

ى محمود إبراهيم محمود ٢٠١٧/٠٢/٢٠معيدنرمي 

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدمصطفى احمد طلبة حسن نوارة

٢٠١٩/٠٦/١٠معيداسالم سعيد حسن عىلي عطية

٢٠٢٠/١١/١٢معيدعبد العاىط السعيد فتىح مجاهد نرص
٢٠١٥/١٢/٢٩استاذوليد محمد رشاد محمد داعوش

ياء - رياضه - كيمياء  )العلوم االساسية  ز (في 

تكنولوجيا كهرباء

يد والتكييف تكنولوجيا التير



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذنارص محمد عبد الوهاب محمد
٢٠٠٥/٠٦/٢٥مدرسالسيد احمد ابو الفتوح الموشر

٢٠٠٧/٠٨/٢٦مدرسوليد محمود احمد النحاس

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسمصطفى محمد محمود عكاشة

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسصابرين عبد هللا عبد الوهاب عبد هللا

٢٠١٦/٠٦/٢١مدرسحسام محمد يحن  بهنىس

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرساحمد الطنطاوى عبد المجيد الطنطاوى

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسمحمود محمد مغاوري محمد

٢٠٠٠/٠٤/١١مدرس مساعدجمعة فايد عىل إبراهيم

وك الشيىم ٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعدوليد محمد مبر

٢٠١٥/٠٤/٢٩معيدعمرو عنب  محمد أحمد

٢٠١٧/٠٦/٠٥معيدحسن احمد حسن احمد عىلي

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدمحمد احمد احمد المهدي

٢٠٢٠/٠٣/٢٣معيدكريم فاروق شعبان قاسم
٢٠٢٠/١٢/٢٨معيدمحمود خميس عبد السميع منصور

عميد الكلية٢٠١٢/١٢/٢٥استاذابراهيم لطفى محمد احمد

ى رمضان احمد عالم ٢٠١٦/١٢/٢٧استاذصبر

٢٠٠٨/٠٦/١٧مدرسيارس فتوح عبد الحليم

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسخالد عبد الواحد كمال الدين حامد

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسمحمد عبده محمد عبد السالم

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدسيد سعد محمد صالح

ى عبد هللا ٢٠١٧/٠٢/٢٠معيداحمد محمد عبد العال حسي 

ي
 
ي عبد الباق

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدنعمة حجازى يوسف مصطفى

٢٠١٩/٠٨/٠٤معيدرجب عطية سيد محمود
٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمود سعيد محمد راشد

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذمحمد عبد الفتاح ابراهيم احمد
قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذمصطفى عىل رفاىع الطوخى

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذ مساعدمحمد عماد الدين عبد الهادى فراج

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعدمحسن احمد محمود محمد

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدايمن السيد السيد حجاج

٢٠٠٢/١٢/٠٣مدرسمحمد محمود جوده نرص الدين

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسهشام عىل عبد السالم رزق

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدشيماء رضا رشاد محمد عمار

لس خلف سليم بشارة ٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدكب 

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدطارق رسور فرج هللا رسور

٢٠١٧/٠٢/١٥معيدفاطمة الزهراء سعيد عواد بحور

ي ٢٠١٨/٠٣/١٩معيدهبة هللا جمال حلىمي محمد شلنر

٢٠١٩/٠٦/١٠معيدمحمد عبد الهادى شحات قطب الدبيس

٢٠٢٠/١١/١٢معيدسعيد صالح محمود محمد عبد المطلب

ونيات تكنولوجيا االلكير

تكنولوجيا السيارات والجرارات

تكونولوجيا االنتاج



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغامام عباس محمد ابراهيم

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغاحمد الجيوشى فتوح موسى حسنين

٢٠٠٣/٠٨/٠١مدرس متفرغعبد التواب محمد قطب

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغفاروق محمد مصطفى القاضى

مشرف على القسم٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغحسام يوسف عبد الحميد حجازى

(فيزياء- رياضه - كيمياء)العلوم االساسية 

تكنولوجيا السيارات والجرارات

تكنولوجيا انتاج

تكنولوجيا كهرباء


