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 مالحظات الدرجة العلمية الشعبة اإلســـــــــــــــم م

 تعيين مدرس علوم أساسية  محمدعلي إبراهيم علي 1

 تعيين مدرس علوم أساسية  محمد طنطاوي السيد 2

 تعيين معيد علوم أساسية يسرى علي دياب 3

 تعيين معيد علوم أساسية احمد علي عبدالعزيز محمد 4

 تعيين معيد علوم أساسية الشيماء عصام عبدالمنعم عبدالرحمن 5

 تعيين معيد علوم أساسية  ابراهيم محمد محمد عبد الجواد 6

 تعيين معيد علوم أساسية أسماء محمود محمد رشاد  7

 تعيين معيد علوم أساسية مي محمد عثمان ابوالفتوح 8

 تعيين معيد علوم أساسية مصطفى محمد عبد الوهاب محمد يوسف 9

 تعيين معيد علوم أساسية ابراهيم ياسر ابراهيم محمد 10

 تعيين معيد علوم أساسية محمد ابراهيم نيازي القطان 11

 تعيين معيد علوم أساسية محمد حسن ابو المعاطى  12

 تعيين معيد علوم أساسية شادي اكرم محمد علي 13

 تعيين معيد علوم أساسية عبدالفتاح السعيد جاب هللا 14

 تعيين معيد علوم أساسية محمد خالد قاسم 15
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كشف بأسماء السادة معاونى أعضاء هيئة التدريس بقسم التشييد والبناء للعام 

 الجامعي 2022-2021

 

مـــــــــــــــساإل م  القسم 
الدرجة 
 العلمية

 مالحظات 

الخولي عبد اللطيف سهيلة احمد 1    مدرس مساعد تشييد وبناء 

إسماعيل لمياء محمد عزت 2    مدرس مساعد تشييد وبناء 

محمدأحمد محمد رمضان  3    مدرس مساعد تشييد وبناء 

البصراطي محمود أحمد احمد حمدي 4    مدرس مساعد تشييد وبناء 

 أجازة وضع  مدرس مساعد تشييد وبناء شروق محمد سالم  السعدنى 5

حنين مينا نبيل مالك 6    مدرس مساعد تشييد وبناء 

امنه هشام عبدالعزيز عبدالغني 7 وبناءتشييد      مدرس مساعد 

النيدي السيد فيصل سلمان 8    مدرس مساعد تشييد وبناء 

موسى عيسى على السيد 9    معيد  تشييد وبناء 

عبد الالهمحمود أحمد شريف  10    معيد تشييد وبناء 

علي عناني أشرف عبدالعال 11    معيد  تشييد وبناء 

يني مارينا أيوب نادر 12    معيد تشييد وبناء 

محمود عماد الدين ايمن حمدان 13    معيد  تشييد وبناء 

   معيد تشييد وبناء دعاء حسنين محمد امين 14

   معيد  تشييد وبناء فادى رأفت عطا الكريم 15

   معيد تشييد وبناء كريم فرج ابراهيم محمد 16

   معيد  تشييد وبناء محمد السيد محمد على على 17

القادرطه عزت محمد عبد  18    معيد تشييد وبناء 

عبد الحكيم عمرو مصطفي محمد 19    معيد  تشييد وبناء 

معجوزأحمد السيد احمد محمد  20  متغيب  معيد تشييد وبناء 

   معيد  تشييد وبناء الحسين احمد حسن محمد 21

   معيد تشييد وبناء اية محمد حسنين عبد الفتاح 22

   معيد تشييد وبناء محمد احمد صابر عبدالاله   23

   معيد تشييد وبناء احمد عبد المنعم نوارة 24

مدكور أحمد لملوم السيد حامد 25    معيد  تشييد وبناء 

 خدمة عسكرية الفصل الدراسي الثاني  معيد  تشييد وبناء محمد خالد أحمد عبد الحميد 26

   معيد  تشييد وبناء مصطفى سر الختم محمد عثمان 27

بهجت سعد فهمى بولس 28  خدمة عسكرية الفصل الدراسي الثاني  معيد تشييد وبناء 

 خدمة عسكرية الفصل الدراسي الثاني  معيد تشييد وبناء مصطفى على محمد محمد عبد الفتاح 29

 خدمة عسكرية الفصل الدراسي الثاني  معيد تشييد وبناء محمد عبد القادر محمد محمد 30
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 معاونى أعضاء هيئة التدريس الذي يؤدون الخدمة العسكريةكشف بأسماء السادة 

 2022-2021بقسم التشييد والبناء للعام الجامعي 

 

 

 القسم مـــــــــــــــساإل م
الدرجة 
 العلمية

 مالحظات 

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء محمد أحمد عبدالعال مصطفي 1

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء أيمن عاطف محمد محمود 2

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء أحمد زكريا إبراهيم عوض هللا 3

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء حموده أحمد أبو ضيف عبدهللا 4

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء محمد عبدالحكيم محمود عبدالتواب 5

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء محمود أحمد محمد علي 6

 خدمة عسكرية  معيد تشييد وبناء محمد حسين عبدالحليم الجمال 7

 خدمة عسكرية  معيد  تشييد وبناء عبد الرحمن السعيد عبد الصادق يوسف 8
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 كشف باسماء اعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بقسم الهندسة المعمارية

 مالحظات الدرجة العلمية الشعبة اإلســـــــــــــــم م

عبدهللا أحمد العريانا.د   1  إعاره استاذ الهندسة المعمارية 

 إعاره استاذ الهندسة المعمارية ا.د/احمد عادل شتيوي 2

 تعيين استاذ مساعد الهندسة المعمارية علي كمال علي الطوانسي 3

 تعيين استاذ مساعد الهندسة المعمارية هينار ابو المجد احمد 4

 تعيين مدرس الهندسة المعمارية اماني صقر محمد صقر 5

 تعيين مدرس الهندسة المعمارية منار احمد عبدالرحمن الجمال 6

 تعيين مدرس الهندسة المعمارية مروة سيد محمد محمد 7

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية علي أحمد كمال عبد الخالق  8

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية ضحى عبد العزيز فهمي 9

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية ساره يحي بغدادي 10

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية ساره رضا  11

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية بسمة مدحت ابراهيم 12

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية محمد ثروت محمد 13

 تعيين مدرس مساعد الهندسة المعمارية اسالم احمد عبد الظاهر 14

المعمارية الهندسة رغدة عادل حامد 15  تعيين معيد 

 تعيين معيد الهندسة المعمارية محمد حسني ثابت 16

 تعيين معيد الهندسة المعمارية أحمد عادل الشحات 17

 تعيين معيد الهندسة المعمارية نهى ابراهيم احمد 18

 تعيين معيد الهندسة المعمارية محمد عادل الجرواني 19

المعمارية الهندسة عمر محمد احمد لطفي 20  تعيين معيد 

 تعيين معيد الهندسة المعمارية نورهان صالح الدين محمد 21

 تعيين معيد الهندسة المعمارية ميرنا نشأت موريس 22

 تعيين معيد الهندسة المعمارية داليا طارق عبد العظيم 23

 تعيين معيد الهندسة المعمارية تقى أشرف سيد مرسي 24

 تعيين معيد الهندسة المعمارية حنين محمود محمد 25

 تعيين معيد الهندسة المعمارية منه هللا ابو العنين احمد 26

 تعيين معيد الهندسة المعمارية ندى ايهاب السيد 27

 تعيين معيد الهندسة المعمارية احمد محمود عبد العظيم 28

 تعيين معيد الهندسة المعمارية احمد حمدي عوض 29

 تعيين معيد الهندسة المعمارية عهود حمدي 30

 تعيين معيد الهندسة المعمارية اسماء عبد الفتاح 31
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 كشف بأسماء السادة أعضاء و معاونى هيئة التدريس قسم كهربا اتصاالت وقوي

العلمية الدرجة الشعبة اإلســـــــــــــــم م  مالحظات 

 اعارة كاملة استاذ كهرباء اتصاالت ا.د/ اسماعيل محمد حافظ 1

 دوام جزئي استاذ كهرباء اتصاالت ا.د/ سامي عبد المنعم محمد الضليل 2

 دوام جزئي استاذ كهرباء اتصاالت ا.د/ عادل عبد المنعم السماحي 3

جزئي دوام استاذ كهرباء اتصاالت ا.د/ سعدي عبد الحميد 4  

 دوام جزئي استاذ مساعد كهرباء اتصاالت ا.م.د/ عارف يوسف عليوة 5

 دوام جزئي استاذ مساعد كهرباء اتصاالت ا.م.د/ابو المعاطي متولي 6

 دوام جزئي استاذ مساعد كهرباء اتصاالت ا.م.د/وليد عيد عبد الرحمن الحنفي 7

 تعيين مدرس كهرباء اتصاالت د/محمد محمد الحفناوي 8

 تعيين مدرس كهرباء قوي د/شروق اسامه ابراهيم 9

 تعيين مدرس كهرباء قوي د/عبد العظيم محمد سالم 10

 تعيين مدرس كهرباء قوي د/محمد عبد الغني محمد 11

 تعيين مدرس كهرباء قوي د/امجد السيد سالم 12

 تعيين مدرس كهرباء اتصاالت د/محمود محمد سالم 13

 دوام جزئي مدرس كهرباء اتصاالت د/ميرفت محمد عادل 14

 دوام جزئي مدرس كهرباء اتصاالت د/ايهاب جعفر الصادق محمد مهدي 15

 دوام جزئي مدرس كهرباء اتصاالت د/محمد ابراهيم احمد 16

 دوام جزئي مدرس كهرباء قوي د/فتحي عبد العزيز عبد الغني 17

 تعيين مدرس مساعد كهرباء اتصاالت مينا كمال 18

 تعيين مدرس مساعد كهرباء اتصاالت ديانا رفعت هنري 19

 تعيين مدرس مساعد كهرباء اتصاالت منال شهاب احمد 20

 تعيين مدرس مساعد كهرباء اتصاالت دينا محمد السيد طنطاوي 21

 تعيين مدرس مساعد كهرباء اتصاالت اسالم اسامه عبده 22

 تعيين مدرس مساعد كهرباء قوي محمد جوده 23

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت حلمي ميالد حلمي 24

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت رانيا فتحي عطاطايل 25

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت حسام رجب 26

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت يحي زكريا عبد الفتاح 27

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت دعاء طلعت عبد الوهاب 28

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت امنيه محمد شعبان 29

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت احمد عبد الكريم حمدان 30

 تعيين معيد كهرباء اتصاالت مصطفي محمد عبد الوهاب 31

 تعيين معيد كهرباء قوي نورا قطب عبد الخالق 32

 تعيين معيد كهرباء قوي وليد محمد 33

 تعيين معيد كهرباء قوي هدي عبد العزيز 34

 تعيين معيد كهرباء قوي احمد حمدي احمد 35
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كشف اسماء السادة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بقسم هندسة 

 الميكاترونيات

 م االسم الدرجة العلمية مالحظات

 1 أ.م.د.عبد الراضى عكاشة أستاذ مساعد تعيين

 2 د.أحمد امام عبد الحليم  مدرس تعيين

 3 د.عبد السالم شرف الدين مدرس تعيين

محمد م.م.عمر أحمد مدرس مساعد تعيين  4 

مساعد مدرس تعيين حنفى محمد م.م.أحمد   5 

 6 م.م.محمود جمال عبد الفتاح مدرس مساعد تعيين

أحمد جمال الدين مد جهادحم.أ معيد تعيين  7 

الدين عباس م.نورهان عالء معيد تعيين  8 

 حسام الدين على م.اسالم معيد تعيين
 مرسال

9 

سليمان محمود م.مصطفى معيد تعيين  10 

السيد  م.طارق هشام معيد تعيين  11 

على م.على خالد معيد تعيين  12 

أحمد م.أحمد يحيى معيد تعيين  13 

أحمد م.تقى أشرف معيد تعيين  14 

مصباح م.نوران ايمن معيد تعيين  15 

فؤاد محمد م.أحمد معيد تعيين  16 

 17 م.ندى محمد زكريا معيد تعيين

 


