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مـــــــسإلا م ةـــــــــالوظيف   

 ة  ــــــــــيد الكليــــــل عمـــم بعمــقائ ــــــــد ا.د/ محمد حسين محمــودالسيـ 1

 التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون

 الدراسات العلياوكيل الكلية لشئون   الســـيد أ.د/ عبد النبى البيومي قابيل 2

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الســـيد أ.د/ أحمد محمد رفعت عزمي 3

 قسم الهندسة المعماريةمجلس رئيس  السيد ا.د/ محمود احمد ذكى 4

 رئيس مجلس قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية الســـيد أ.د/ عصام الدين محمد رشاد  5

 رئيس مجلس قسم هندسة اإلنشاءات مصطفى عبد اللطيف الصوافالسيد ا.د/  6

 رئيس مجلس قسم هـندسة األشـغـال العـامـة الســيـد د/ حـــافــظ عــبــاس عــفــيفي 7

 رئيس مجلس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية السيد ة ا.د/ منى أحمد درويش 8

 رئيس مجلس قسم هندسة الري والهيدروليكا زيـدانالسـيدة ا.د./ بـاكـيناز عبد العـظيم  9

 رئيس مجلس قسم هندسة الحاسبات والتحكم األلى  السيدة أ.د/ أماني محمود سرحان 11

11  السيد ا.د/ السيد عبد العظيم العجوز 
 رئيس مجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية

21    الســـيد د/عزت السيد شعيب 
 هـندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكيقائم بعمل رئيس مجلس قسم 

31  الســـيدة د/ أميرة صالح عاشور 
 قائم بعمل رئيس مجلس قسم هـندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

41  السيد ا.د/ محمد أحمد قاسم 
 فقرة هـ -االستاذ المتفرغ بقسم هندسة االنشاءات 

 على عبد الرحمن محمد الذهبىالسيد ا.د/  15
 ـجفقرة  - االستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية

61  السيد ا.د/ محمود محمد فهمى 
 عن القسم -االستاذ المتفرغ بقسم هندسة الحاسبات التحكم األلى

 السيد ا.د/ محمد طلعت فهيم 17
 ـجة فقر -االستاذ المتفرغ بقسم هندسة الحاسبات والتحكم االلى

81  الدين السعيد محمد علىالسيد ا.د/ جمال  
 عن القسم –االستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربية 

91   الســيد أ.د/ بهاء الدين محمد محرم 
 عن القسم –األستاذ المتفرغ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

 السيد ا.د/ محمد السعيد نصر 21
 لقسمعن ا -واالتصاالت الكهربيةاألستاذ المتفرغ بقسم هندسة اإللكترونيات 



 السيد ا.د/ عبد الحكيم عبد الخالق خليل 21
 فقرة هـ -االستاذ المتفرغ بقسم هندسة االنشاءات

 السيد ا.د/ طارق فوزى الشافعى 22
 عن القسم -االستاذ المتفرغ بقسم هندسة االنشاءات

32  د/ احمد عبد الوهاب رزقا .السيد  
 عن القسم –المعمارية االستاذ بقسم الهندسة 

42  السيد ا.د/ السعيد خليل المرسى 
 عن القسم -االستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية 

52  الســـيد أد/إبراهيم محمد حسين رشوان 
 عن القسم –األستاذ المتفرغ بقـسم هندسة الري والهيدروليكا 

 السيد ا.د/ ايمن احمد عبده سليمه 26
 ـجفقرة  - هندسة االنشاءات االستاذ بقسم

72  السيد ا.د/ حمدي محى الدين عفيفي 
 فقرة هـ االستاذ بقسم هندسة االنشاءات)مدير وحدة ضمان الجودة(

82  السيد د/ احمد المرسى احمد المرسى 
 عن االساتذة المساعدين - االشغال العامةاالستاذ المساعد بقسم هندسة 

 السيد د/ خالد خضرى شنيشن 29
 )عن المدرسين( القوى الميكانيكيةالمدرس بقسم هندسة 

 

 

 

 


