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 دسةكلية الهن

 اإلداريةالشئون 
 15/4/2018                       الهندسة الميكانيكيةبيانات السادة أعضاء هئيةتدريس قسم 

 مالحظات الوظيفة االسم م

د/ عىل عبد الحميد احمد 0أ 1

 طنطاوي

  أستاذ متفرغ

  أستاذ متفرغ د/ محمد ابراهيم السيد عثمان0أ 2

عبد  د/ عبد الرحمن محمد 0أ 3

 الرحمن

  أستاذ متفرغ

  أستاذ متفرغ د/ أسامة منير داود سليمان0أ 4

  أستاذ متفرغ معبدا لحلي ر د/هدى عبدا لقاد0ا 5

يال0ا 6   أستاذ متفرغ د/مرقص إبراهيم غير

  أستاذ متفرغ د/السيد مختار محمد السيد0ا 7

 ةمرافقة زوج أستاذ متفرغ د/ احمد أبو رسي    ع حجازي0ا 8

  غأستاذ  متفر  محمد فكرى حسير   / د 0ا 9

  غأستاذ متفر  د/ فاروق احمد محمد حلم  0ا 10

  عوض عامر0ا 11
  أستاذ متفرغ د/ نبيل الحسين 

  أستاذ متفرغ د/ عبد العزيز احمد حجازي0أ 12

  أستاذ متفرغ م/إبراهيم محمد إبراهيم مبارك0ا 13

  أستاذ متفرغ د/محمود عبد الواحد حماد0أ 14

  أستاذ متفرغ د /نادر فرحات حسن حسنير   15

  أستاذ متفرغ محمد الظاهر د/احمد عبدا لمعىط 16

  أستاذ متفرغ د/أحالم احمد الزين  أبو شادي 17

  أستاذ متفرغ محمد عبدا لىح د/عبدا لىح0ا 18

  أستاذ متفرغ بم/ابوبكر إبراهيم عبد الوها0ا 19

يس 20  19/9/2011اعارة غأستاذ متفر د/محمد محمد العير

21  
 
 عىل عبدالشاف

 
  أستاذ متفرغ د/عبدالشاف

  أستاذ  متفرغ د/عزة فتح هللا مصطف  بركات0ا 22

محمود محمد  مد/عبدا لحلي0ا 23

 
 
 سيون

  أستاذ  متفرغ

  أستاذ  متفرغ د/عصام أنيس محمد عبداللة0ا 24

  استاذ متفرغ د/إسماعيل معوض زهران 25

 داخلية إعارة أستاذ متفرع  حسن محمدم/محمد حسير  0ا 26

 اعارة بالمملكة ا أستاذ د/محمد أنور كامل0ا 27

  أستاذ م/محمد سعد محمد الشناوي0أ 28

  أستاذ مساعد د/إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم 29

 إعارة أستاذ مساعد د/ عماد سمير ابوالنرص 30
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 إعارة أستاذ مساعد زد/طه حلم  سيد عبدا لعزي 31

 19/9/2010إعارة من  أستاذ مساعد د/عبد الوهاب عبده محمد المرىس 32

  مدرس د/خالد حسير  إسماعيل 33

  مدرس سيد بهلول د/ محمد عبد هللا 34

  مدرس م/ عبد هللا عبد اللطيف عىل الفار0م 35

  مدرس م/ عرفة سليمان صبح خليل عرفة0م 36

 علمية مهمة مدرس م/ حسام عبد المنعم محمد 37

  مدرس د/شادي رفعت سعد الدين 38

39  
 
  مدرس د/ احمد محروس محمد التون

  مدرس د/ رانيا محمد درويش 40

  مدرس د/محمد احمد رمضان احمد 41

  مدرس م/ناريمان عزت محمود محمد 42

  مدرس م/ محمد عبد الغن   عبد الغن  سالم 43

  مدرس د/ هيثم عباس احمد محمود 44

يف عبد الرحمن عبد الرحمن/ د  45   مدرس رسر

 مرافقة الزوجة مدرس الظايط د/ محمد مصطف  محمود محمد  46

  مدرس د/ السعيد السعيد الغريب 47

 مدرس د/ محمد حمود احمد احمد 48
 

 

  مدرس د/حسير  محمد عبد المنعم حسير   49

  مدرس م/ محمد عبد هللا عبد الرحمن عطية 50

 إعارة مدرس مد الصادقد/احمد حامد مح 51

  مدرس د/محمد مصطف  محمد حسن 52

 إعارة مدرس د/خالد محمد سليمان 53

 مرافقة زوجة مدرس د/محمد سعد كامل 54

  مدرس مساعد م/ سارة عصام احمد صالح 55

  مدرس مساعد م /رام  ماهر عطية 56

  مدرس مساعد م/ نادر فوأد داود بشاوي 57

 اجازة دراسية مدرس مساعد مد محمدم/ محمد س يد اح 58

 ةأجازة دراسي مدرس مساعد م/ عىل مصطف  عبد العاىط حسب الننر   59

 أجازة دراسية مدرس مساعد م/ عبد الرحمن السيد الطوخ   60

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/رام  محمد عبد الننر  متول   61

 اسيةأجازة در  مدرس مساعد م/ هاشم عبد الاله هاشم محمد 62

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ إبراهيم عبد الفضيل عبد الصبور 63

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/محمود عبد الحكيم كامل جمعة 64

 اجازة دراسية مدرس مساعد احمد نم/محمود عالء الدي 65

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ رويدا مليىحر السيد المليىحر  66

  مدرس مساعد السالمم/ أية عبد هللا عبد  67

  مدرس مساعد م/ احمد صبىح  محمد جاد 68

 محمد مجدى مدرس مساعد م/ محمد مجدي إبراهيم 69

  مدرس مساعد م/محمد سعد مهن  محمود 70

  مدرس مساعد م/مجدي عبد هللا سيد عبد المجيد 71

  معيد م/ محمد فاروق سيد مرىس 72

  معيد م/احمد إسماعيل عبد هللا 73

 اجازة دراسية معيد م/ محمد مجدي زىك عىل 74

  معيد م/ عمرو عادل ربيع إبراهيم 75

  معيد م/ عىل عبد المنعم عىل عبد الجواد 76
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 اجازة دراسية معيد م/ محمد سيد قطب احمد 77

  معيد م/ ابراهيم محمود يوسف بدوى 78

 اجازة دراسية معيد م/احمد كامل عىل بيوم 79

وك محمدم/بسمة  80   معيدة عبد المنعم مير

  معيد م/محمد محمد محمد محمود محمود 81

  معيد م/محمد سعيد محمد طلبة 82

  معيد م/ حسام الدين سالم سيد 83

  معيد م/ مصطف  احمد عبد الصمد 84

  معيد م/ محمد عادل محمد عبد هللا 85

 اجازة دراسية معيد م/ احمد حمدي احمد عبد الجواد 86

 اجازة دراسية معيد م/ محمود سيد محمود عيد 87

 -إجازة دراسية معيد البديع عبد العال د م/احمد فؤاد عب 88

 اجازة دراسية معيد م/ماجد صموئيل زكرى اسكندر 89

 اجازة دراسية معيد م/ يوساب وجدي راشد 90
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ونيات واالتصاالت والحاسباتتدريس قسم هندس تيئاهبيانات   ة االلكير

 مالحظات الوظيفة االسم م
  أستاذ متفرغ د/ السيد مصطف  سعد مصطف  0ا 1

 إعارة أستاذ متفرغ د/حاتم مصطف  حسن البلك0ا 2

  أستاذ متفرغ د/ عبد الرحمن حسير  عبد الرحمن0ا 3

  أستاذ متفرغ د/ محمد إبراهيم العدوى سالمة0ا 4

عبد الكريم حسير  د/ حسن 0ا 5
 العدوى

أستاذ  أستاذ متفرغ
 4/9/2012متفرغ

ي محمد محمد ابراهيم0ا 6   أستاذ متفرغ م/ صير
  أستاذ متفرغ د/فتىح  ذىك عبد الحميد عامر0ا 7
  خليل سويدان 8

 
  متفرغ استاذ  د/ سمير اليمان

  أستاذ متفرغ د/ إبراهيم إسماعيل إبراهيم0ا 9

  أستاذ  متفرغ ل محمدد/ جمال عبد الفضي0ا 10
  متفرغ استاذ  د/محمد السيد أبو الوفا0ا 11
 زىك نصير 0ا 12

 
  غأستاذ متفر  م/ زىك بسيون

  محمد البابىل 13
ر
 أستاذ متفرغ د/محمد الدسوف

 
 

  استاذ متفرغ د/ ماهر منصور عبد العزيز 14

 اعارة أستاذ م/ أيهاب عبد الوهاب عبد الجواد0ا 15
 عميد الكلية أستاذ محمد الجارخد/ احمد 0ا 16
 إعارة أستاذ مساعد م/ هشام وجيه احمد محمد جمعة0ا 17
  أستاذ مساعد د/ أسامة محمد محمد الغندور 18
 إعارة أستاذ مساعد د/مدحت حسير  احمد عوض 19

  أستاذ مساعد د/عالء محمود حمدي 20

 ةإعار  أستاذ مساعد م/ منال احمد إسماعيل إبراهيم0ا 21
  أستاذ مساعد احمد محمد ند /سامح عبدا لرحم 22

  رجب محمود حميدة 23
 
  أستاذ مساعد د/قرن

24   
ة محمود حبشر   أستاذ مساعد د/شهير

  استاذ مساعد د/احمد صالح الدين محمد عىل 25

 إعارة استاذ مساعد د/مصطف  ممدوح محمد ابوطالب 26
 عارةإ استاذ مساعد د/ عىل محمد فؤاد عالم 27
  استاذ مساعد د/محمود محمد عطية المسالوى 28

 اعارة مدرس د/ هشام محمد عبد المنعم كشك 29
  مدرس د/ محمد عىل صالح 30
  مدرس د/سلوى احمد فؤاد احمد 31
  مدرس د/هشام محمود ظريف 32
 إعارة مدرس د/احمد السيد البدوي حسير   33
  السيد 34

 فقة زوجمرا مدرس د/ سوزان محمد لطف 
 اعارة مدرس د/حسام الدين إبراهيم عىل 35
  مدرس دد/سمير جابر سيد عبدا لجوا 36
  مدرس د/عمرو السيد محمود 37
  مدرس د/رؤى إبراهيم محمد إبراهيم 38
  مدرس مد/احمد مصطف  عبدا لحلي 39
 اعارة مدرس د/حمدي عبدالننر أمير  مرىس 40
 اعارة رسمد د/احمد محمود مصطف  يوسف 41
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  مدرس م/احمد شاكر حسن محمود0م 42

 مصطف  احمد سالم0م 43
ر
  مدرس م/فأن

  مدرس م/عماد منير جريس جرجس 44

  مدرس م/رشا فتىح  عىل0م 45

  مدرس مساعد م/ إيمان فاروق سيدهم0م 46

  مدرس مساعد م/محمد مصطف  سيد الدكرورى0م 47
 بعثة خارجية مساعد مدرس م/ عمرو صالح الدين هاشم مطر 48
 اجازة دراسية مدرس مساعد م/احمد حسير  محمود 49
  مدرس مساعد م/عزة محمد أنيس عبد الهادي 50
  مدرس مساعد م/ عمرو وجيه عىل محمد 51

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ حازم خالد محمد 52
  مدرس مساعد م/ شيماء إبراهيم سيد محمد 53

  عصمت ع 54
 
  مدرس مساعد بد الحافظم/هيثم هان

ف سعيد 55   مدرس  مساعد م/ سمر ارسر
  مدرس مساعد م/ هدير احمد حسن حسير   56
 محمد صالح حسير   57

 
  مدرس مساعد م/امان

  مدرس مساعد م/احمد عادل عواد الشافع   58
 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ محمد قدرى محمود حسن 59
ف احمد 60   معيد م/وليد ارسر
61  

 
  معيد م/ بسمة جمال فوزى  قرن

  معيد م/ احمد محمد سعيد عطية 62
  معيد م/ مينا جرجس عبد الىح صالح 63
م/ مصطف  محمود عبد الحكم  64

 محمود
  معيد

  معيدة م/ محمد مهدى سيف النرص ابراهيم 65
  معيدة م/شيماء محمد احمد عبده 66
  معيد م/ فريدة فتىح صالح عبد القصود 67
  معيدة م/ ديفيد يوسف لطف  فهيم 68
  معيدة م/هديل محمد ابراهيم العدوى 69
م/ فاطمة معوض عبد الحميد  70

 معوض
  معيدة

  معيد م/ اية عبد المنعم عبد المجيد 71
  معيد م/ مصطف  فيصل زىك 72
  معيد م/ فهر حسن احمد ابراهيم احمد 73
  دمعي م/ عبد هللا محمد احمد توفيق 74
  معيدة م/ ريم محمد عبد الغفار عوض 75
  معيدة م/م عوض رياض عىل 76
م/ خالد عادل خالد شاكر عبد  77

 اللطيف
 حفظ وظيفة معيد

 اجازة رعاية ارسة معيدة م/ من  عالء فتىح حسن 78
  معيد م/ محمد زغلول المرصى 79
  معيدة م / سمر حسن عبد الفتاح 80
  معيد دين عبدالستارم /* محمد نجم ال 81
  معيدة سلوان محمد مصطف  محمد 82
  معيدة م / دينا حازم بدوى 83
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 بقسم هندسة القوى واآلالت الكهربائية بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة تدريس

 مالحظات الوظيفة لالسم م

  أستاذ متفرغ د/ محمد مروان السيد إسماعيل0أ 1

  أستاذ متفرغ اهيمد/ مجدي عدلي إبر0أ  2

  أستاذ متفرغ د/ عمر حنفي عبد هللا0أ 3

  أستاذ متفرغ د/ محمد الشحات مسعود0أ 4

  أستاذ متفرغ د/ فتحي نصر الدين حسن محمد0أ 5

  أستاذ متفرغ د/ السيد محمد محمد السيد0أ 6

  متفرغ أستاذ د /سليمان مبروك زكريا شرف0أ 7

  أستاذ متفرغ دمحمو دد/ محمد محمود محم0ا 8

  أستاذ  متفرغ د/ رضوان حسن عبد الحميد0أ 9

  متفرغأستاذ  د/ محي الدين بشير محي الدين0ا 10

 إعارة أستاذ متفرغ د/ شريف محمد وصفى احمد0ا 11

  استاذ متفرغ د/ محمد لطفي السيد بيومي0أ 12

  استاذ متفرغ محمد محمد عوض 13

  أستاذ متفرغ د/ سمير سيد عبد الحميد0أ 14

  تفرغمأستاذ  د/ عبد العظيم محمود رجب0أ 15

  أستاذ م متفرغ م/ مصطفى صفوت حامد0أ 16

  متفرغأستاذ  م / محمد إبراهيم يوسف القرفلى0أ 17

  أستاذ د متفرغ م/ سعيد السيد محمود المصري0أ 18

  أستاذ متفرغ م/ محمد جما ل الدين عبد الخالق0أ 19

  أستاذ متفرغ ال عشم معوضم/ داني0ا 20

  أستاذ متفرغ سالمد/ سمير على محمد  21

  أستاذ متفرغ د/ عبد الغفار محمود احمد 22

  أستاذ متفرغ د/ محمد إدريس حسن 23

  أستاذ متفرغ ىم/ محمد السيد محمد الحار ون0أ 24

  استاذ متفرغ م/ محمود رمضان احمد0أ 25

 مرافقة الزوجة ستاذ متفرغأ م / أمام رجب السداوى0ا 26

  استاذ متفرغ د/ محي السيد السيد على 27

  استاذ متفرغ د/محمد ناجى عبد الفتاح 28

  استاذ متفرغ عبد الرازق عفيفي ءد/عال 29

  استاذ متفرغ حمد الغمراوى دواد حسند / م 30

  استاذ متفرغ د/احمد رياض مهران 31

  تاذ  متفرغأس اعىد/ عماد صديق إبراهيم الرف0أ 32

  غأستاذ متفر م/ ماجد احمد احمد ابوعضمة0أ 33
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  استاذ متفرغ م/ وداد محمد رفاعي حسن0أ 34

  استاذ متفرغ د/ هاني عبده حسن 35

 اعارة أستاذ  متفرغ د/ عمرو محمد عبد الحليم أمين0أ 36

  متفرغ -ذ اأست م/ ليلى احمد طلعت0أ 37

 اعارة أستاذ متفرغ عبد الغنىد/ عبد الغنى محمد 0أ 38

  أستاذ متفرغ م/ محسن فضل مرسى محمد0أ 39

م/ عادل عبد المنعم عبد هللا 0أ 40

 السماحى
  أستاذ متفرغ

  استاذ متفرغ د/ محمود محمود الشحات 41

  استاذ متفرغ الدين على نور الدين ءد/ عال 42

 مرافقة زوجة استاذ  متفرغ د/ محمد منير كما ل 43

  استاذ متفرغ محمد على فهمى 44

م/ مصطفى محمد محمد محمد 0أ 45

 عيسى
  أستاذ

قائم بعمل وكيل من  أستاذ د/ محمد كمال عبد الرحمن عبد هللا 46

12/8/2018 

 اعارة أستاذ مساعد م/ رفعت سالم احمد سالم0أ 47

 5/10/2011اعارة من أستاذ مساعد مد/ جمال محمود على سو يل 48

  استاذ مساعد صبري موسى محمد موسى د/ 49

  أستاذ مساعد م/ سعدي عبد الحميد السيد0أ 50

 اعارة استاذ مساعد د/ محمد محفوظ على محفوظ 51

 ندب كلى استاذ مساعد د/محمد محمود إسماعيل على 52

 مرافقة زوجة استاذ مساعد د/ اشرف احمد فهمي 53

  مساعد استاذ د/ كرم محمد عبد اللطيف محمد 54

 مرافقة زوجة مدرس م/ محمد عبد المنعم على محمد 55

  مدرس على العسال ند/ احمد حس 56

  مدرس د/ فتحي محمد محمد بسيونى 57

 مرافقة زوجة مدرس خليل إبراهيم غنيم د/نبيل 58

  مدرس د/ يحيى محمد عبد العزيز 59

  مدرس د/ عبد هللا عبد المعطى سيد 60

 مدرس مد فائق عبد الكريمد/ وائل مح 61

 
 

 مرافقة زوجة مدرس د/ عادل عبد العزيز عبد الغنى 62

 اعارة مدرس د/ محمد فتحي النجا ر 63

  مدرس د/أمال حسن احمد حسن 64

  مدرس احمد فهمي متولي د 65

  مدرس رشا محمد عبد المعطى /د 66

 الشئؤن القانونية مدرس عمر صابر محمد اللبان /د 67

  مدرس م/محمد عادل إسماعيل سالمة 68

  مدرس م/ حلمي محمد عبد المجيد 69

  مدرس د/ محمد على عبد الفتاح  حمودة 70

  مدرس د/عبد اللطيف سيد احمد 71
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  مدرس د/احمد أيمن احمد على 72
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 كلية الهندسة بحلوان

 

 ة الطبية الحيويةبيانات هيئات تدريس قسم الهندس
 
 

 مالحظات الوظيفة االسم م

  أستاذ متفرغد/ عىل عبد الحميد احمد 0أ 1

 مالحظات الوظيفة االسم م
  أستاذ متفرغ ةم/ احمد محمد محمد عجمي0ا 1

  متفرغأستاذ  م/ محمد طارق إبراهيم الوقاد0أ 2

  د/محمد عىل احمد حسن 3
ر
 وكيل للكلية للدراسات استاذ الدسوف

23/8/2017 

  أستاذ م/ حسن فؤاد محمد السيد0ا 4

 اعارة أستاذ دم/ احمد فرج عىل محم0ا 5

 رئيس القسم استاذ مساعد د/ أيمن محمود خليفة عبد اللة 6

  استاذ مساعد د/ يحنر حسن احمد غالب 7

  استاذ مساعد د/ طارق عبد المطلب السعيد 8

  استاذ مساعد د /نانش  مصطف  احمد 9

  استاذ مساعد إبراهيم حسن إبراهيم / د  10

 اعارة ستاذ مساعدا وليد إبراهيم عىل حسنير   / د  11

  مدرس د/ عصام الدين محمود محمد 12

 مرافقة زوجة مدرس مصطف  محمد عبد العليم / د  13

  مدرس هودمروة منصور عىل هد / د  14

ف عىل وهبة عبد الجواد / د  15   مدرس ارسر

  مدرس د/ فيدان فتىح عبد الغن  غنيم 16

  مدرس عزة سيد عىل حسنير   / د  17

عبد الحميد حسن  د/ احمد محمد  18
 سيد

 مهمة علمية مدرس

اجازة مرافقة الزوجة  مدرس د/ جوزيف  جابر الياس 19
1/4/2016 

  مدرس محمد عىل ماهر احمد / د  20
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 طنطاوي
  أستاذ متفرغ د/ محمد ابراهيم السيد عثمان0أ 2
د/ عبد الرحمن محمد عبد 0أ 3

 الرحمن
  أستاذ متفرغ

اف عىل القسم  غأستاذ متفر  د/ أسامة منير داود سليمان0أ 4 إرسر
12/12/2016 

  أستاذ متفرغ معبدا لحلي ر د/هدى عبدا لقاد0ا 5

يال0ا 6   أستاذ متفرغ د/مرقص إبراهيم غير

  أستاذ متفرغ د/السيد مختار محمد السيد0ا 7

 ةمرافقة زوج أستاذ متفرغ د/ احمد أبو رسي    ع حجازي0ا 8

 غير  أستاذ  د/ محمد فكرى حسير  0ا 9
 غمتفر 

 

أستاذ غير  د/ فاروق احمد محمد حلم  0ا 10
 غمتفر 

 4/9/2012أستاذ متفرغ

  عوض عامر0ا 11
 رغي أستاذ د/ نبيل الحسين 

 متفرغ

 

 4/9/2012أستاذ متفرغ أستاذ متفرغ د/ عبد العزيز احمد حجازي0أ 12

مساعد أستاذ  م/إبراهيم محمد إبراهيم مبارك0ا 13
 متفرغ

 4/9/2012أستاذ متفرغ

مساعد أستاذ  ود عبد الواحد حمادد/محم0أ 14
 متفرغ

 4/9/2012أستاذ متفرغ

 4/9/2012أستاذ متفرغ متفرغمدرس  د /نادر فرحات حسن حسنير   15

 4/9/2012أستاذ متفرغ متفرغ مدرس محمد الظاهر د/احمد عبدا لمعىط 16

 4/9/2012أستاذ متفرغ متفرغمدرس  د/أحالم احمد الزين  أبو شادي 17

  أستاذ متفرغ محمد عبدا لىح ا لىحد/عبد0ا 18

 1/8/2013متفرغ  متفرغ أستاذ  بم/ابوبكر إبراهيم عبد الوها0ا 19

 19/9/2011اعارة مدرس متفرغ يسير د/محمد محمد الع 20

21  
 
 عىل عبدالشاف

 
  مدرس متفرغ د/عبدالشاف

  مدرس متفرغ د/جمال حسير  شحاتة بدوى 22

  أستاذ تد/عزة فتح هللا مصطف  بركا0ا 23

  أستاذ د/محمد أنور كامل0ا 24

 إعارة أستاذ م/محمد حسير  حسن محمد0ا 25

محمود محمد  مد/عبدا لحلي0ا 26
 
 
 سيون

  متفرغ أستاذ 

  أستاذ مساعد د/عصام أنيس محمد عبداللة0ا 27

 19/9/2010إعارة من  أستاذ مساعد د/عبد الوهاب عبده محمد المرىس 28

 إعارة أستاذ مساعد مد الشناويم/محمد سعد مح0أ 29

 إعارة أستاذ مساعد د/ عماد سمير ابوالنرص 30

 إعارة أستاذ مساعد زد/طه حلم  سيد عبدا لعزي 31

 جارى عمل مرافقة زوجة أستاذ مساعد د/إبراهيم إبراهيم حسن إبراهيم 32

  مدرس د/إسماعيل معوض زهران 33
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 إعارة مدرس د/خالد محمد سليمان 36

 إعارة مدرس د/احمد حامد محمد الصادق 37

  مدرس د/شادي رفعت سعد الدين 38

39  
 
  مدرس د/ احمد محروس محمد التون
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  مدرس د/ عرنر  إبراهيم مهدي عبد الرحمن 40
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 مرافقة زوجة مدرس محمد سعد كامل/ د  43

  مدرس هيثم عباس احمد محمود / د  44

يف عبد الرحمن عبد الرحمن/ د  45   مدرس رسر

 مهمة علمية مدرس محمد مصطف  محمود محمد / د  46

47   
  مدرس د/ري  هام رضا عباس عفيف 

  مدرس السعيد السعيد الغريب / د  48

 مدرس د احمد احمدمحمد حمو  / د  49
 

 

  مدرس د/حسير  محمد عبد المنعم حسير   50

 م/ محمد عبد هللا عبد الرحمن 51
 عطية

  مدرس

  مدرس سيد بهلول محمد عبد هللا / د  52

م/ عبد هللا عبد اللطيف عىل 0م 53
 الفار

  مدرس

م/ عرفة سليمان صبح خليل 0م 54
 عرفة

  مدرس

  مدرس مساعد م/ احمد صبىح  محمد جاد 55

  مدرس مساعد م/ حسام عبد المنعم محمد 56
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 اجازة دراسية مدرس مساعد يد احمد محمد م/ محمد س 59

م/ محمد عبد الغن   عبد الغن   60
 سالم

  مدرس

  مدرس مساعد مم/ أية عبد هللا عبد السال  61

م/ عىل مصطف  عبد العاىط حسب  62
 الننر  

 ةأجازة دراسي مدرس مساعد

 أجازة دراسية مدرس مساعد م/ عبد الرحمن السيد الطوخ   63

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/رام  محمد عبد الننر  متول   64

 مرافقة زوج مدرس مساعد م/ رويدا مليىحر السيد المليىحر  65

 أجازة دراسية مدرس مساعد بد الاله هاشم محمدم/ هاشم ع 66

  مدرس مساعد م/محمد  سام  محمد احمد 67

 اجازة دراسية معيد م/ماجد صموئيل زكرى اسكندر 68

م/ إبراهيم عبد الفضيل عبد  69
 الصبور

 اجازة دراسية مدرس مساعد

  مدرس مساعد م/ سارة عصام احمد صالح 70

  معيد ل جمعةم/محمود عبد الحكيم كام 71

  معيد احمد نم/محمود عالء الدي 72

بعد العودة -إجازة دراسية معيد البديع عبد العال د م/احمد فؤاد عب 73
 من التجنيد

 بعد العودة من الجنيد معيد م/محمد سعد مهن  محمود 74

م/مجدي عبد هللا سيد عبد  75
 المجيد

  مدرس مساعد

 دراسية اجازة معيد م/ يوساب وجدي راشد 76

  معيد م/ عمرو عادل ربيع إبراهيم 77
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 بعد العودة من التجنيد معيد م/ محمد فاروق سيد مرىس 79

 بعد العودة من التجنيد معيد م/احمد إسماعيل عبد هللا 80

 بعد العودة من التجنيد معيد م/ محمد مجدي زىك عىل 81
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  معيد م /رام  ماهر عطية 85

  معيد م/ عىل عبد المنعم عىل عبد الجواد 86

  معيد م/ محمد سيد قطب احمد 87

 دة من التجنيدبعد العو  معيد م/ ابراهيم محمود يوسف بدوى 88

  معيد م/احمد كامل عىل بيوم 89

وك محمد 90   معيدة م/بسمة عبد المنعم مير

 حفظ وظيفة معيد م/محمد محمد محمود 91

 حفظ وظيفة معيد م/محمد سعيد محمد طلبة 92

 
ونيات االتصاالت بيانات  بأسماء أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم قسم هندسة االلكير

 والحاسبات

 مالحظات الوظيفة السما م
  أستاذ متفرغ مصطف   د/ السيد مصطف  سعد 0ا 1

 جامعة سيناءإل  إعارة أستاذ متفرغ د/حاتم مصطف  حسن البلك0ا 2

  أستاذ متفرغ د/ عبد الرحمن حسير  عبد الرحمن0ا 3

  أستاذ متفرغ د/ محمد إبراهيم العدوى سالمة0ا 4

 4/9/2012أستاذ متفرغ أستاذ متفرغ د/ حسن عبد الكريم حسير  العدوى0ا 5
ي محمد محمد ابراهيم0ا 6   متفرغمساعد أستاذ  م/ صير
 4/9/2012أستاذ متفرغ متفرغ مساعد  أستاذ  د/فتىح  ذىك عبد الحميد عامر0ا 7
  خليل سويدان 8

 
 4/9/2012أستاذ متفرغ متفرغمدرس  د/ سمير اليمان

  غأستاذ متفر  د/ إبراهيم إسماعيل إبراهيم0ا 9

  متفرغ أستاذ  جمال عبد الفضيل محمد / د 0ا 10
  مدرس متفرغ د/محمد السيد أبو الوفا0ا 11
 زىك نصير 0ا 12

 
  غمتفر  أستاذ  م/ زىك بسيون

  محمد البابىل   13
ر
 أستاذ متفرغ د/محمد الدسوف

 
 

رئيس القسم ووكيل  أستاذ م/ أيهاب عبد الوهاب عبد الجواد0ا 14
 الكلية لشئون البيئة

  وعميد للكلية أستاذ  احمد محمد الجارخ / د 0ا 15
 إعارة أستاذ مساعد م/ هشام وجيه احمد محمد جمعة0ا 16

  أستاذ مساعد د/ أسامة محمد محمد الغندور 17
 إعارة أستاذ مساعد د/مدحت حسير  احمد عوض 18

  أستاذ مساعد د/عالء محمود حمدي 19

 إعارة أستاذ مساعد م/ منال احمد إسماعيل إبراهيم0ا 20
  أستاذ مساعد احمد محمد ند /سامح عبدا لرحم 21

  رجب محمود حميدة 22
 
  أستاذ مساعد د/قرن

23   
ة محمود حبشر  د/شهير

 
  أستاذ مساعد

  استاذ مساعد د/احمد صالح الدين محمد عىل 24
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 إعارة استاذ مساعد مصطف  ممدوح محمد ابوطالب/ د  25
26   

 مرافقة زوج مدرس  السيدد/ سوزان محمد لطف 
 إعارة مدرس د/ ماهر منصور عبد العزيز 27

  مدرس د/ هشام محمد عبد المنعم كشك 28
  مدرس د/ محمد عىل صالح 29
  مدرس د/سلوى احمد فؤاد احمد 30
  مدرس د/هشام محمود ظريف 31
 إعارة مدرس د/احمد السيد البدوي حسير   32
 إعارة ستاذ مساعدا د/ عىل محمد فؤاد عالم 33
 اعارة مدرس حسام الدين إبراهيم عىل/ د  34
  استاذ مساعد محمود محمد عطية المسالوى/ د  35
  مدرس دسمير جابر سيد عبدا لجوا/ د  36
  مدرس عمرو السيد محمود/ د  37

  مدرس د/رؤى إبراهيم محمد إبراهيم 38

  مدرس مد/احمد مصطف  عبدا لحلي 39

سمدر   أمير  مرىسد/حمدي عبدالننر  40  اعارة 

 اعارة مدرس يوسف احمد محمود مصطف  / د  41

  مدرس م/احمد شاكر حسن محمود0م 42
 مصطف  احمد سالم0م 43

ر
  مدرس م/فأن

  مدرس م/عماد منير جريس جرجس 44
  مدرس م/رشا فتىح  عىل0م 45
  مدرس مساعد م/ إيمان فاروق سيدهم0م 46

  مدرس مساعد رورىم/محمد مصطف  سيد الدك0م 47
  مدرس مساعد م/ عمرو صالح الدين هاشم مطر 48

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/احمد حسير  محمود 49
  مدرس مساعد م/عزة محمد أنيس عبد الهادي 50
  مدرس مساعد م/ عمرو وجيه عىل محمد 51
 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ حازم خالد محمد 52
  معيدة يد محمدم/ شيماء إبراهيم س 53
  معيدة الفهيم د م/ نىه محمود عب 54
ف سعيد 55   معيدة م/ سمر ارسر
  مدرس مساعد م/ هدير احمد حسن حسير   56
 محمد صالح حسير   57

 
  مدرس مساعد م/امان

ف احمد 58   معيد م/وليد ارسر
  معيد الشافع   م/احمد عادل عواد  59
  عصمت عبد الحافظ 60

 
  اعدمدرس مس م/هيثم هان

61  
 
  معيد م/ بسمة جمال فوزى  قرن

  معيد م/ احمد محمد سعيد عطية 62
  معيد م/ احمد هاشم بيوم اسماعيل 63
  معيد م/ محمد قدرى محمود حسن 64
  معيد م/ مينا جرجس عبد الىح صالح 65
  معيد م/ مصطف  محمود عبد الحكم محمود 66
 اجازة دراسية عيدةم م/ محمد مهدى سيف النرص ابراهيم 67
 رعاية طفل معيدة م/شيماء محمد احمد عبده 68
  معيد م/ فريدة فتىح صالح عبد القصود 69
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 جامعة حلوان
 كلية الهندسة بحلوان

 الشئون اإلدارية

------ 

 بيةبقسم هندسة القوى واآلالت الكهر بيان بأسماء السادة أعضاء هيئة تدريس

 

 مالحظات الوظيفة لالسم م

  أستاذ متفرغ د/ محمد مروان السيد إسماعيل0أ 1

  أستاذ متفرغ دي عدلي إبراهيمد/ مج0أ  2

  أستاذ متفرغ د/ عمر حنفي عبد هللا0أ 3

  أستاذ متفرغ د/ محمد الشحات مسعود0أ 4

  أستاذ متفرغ د/ فتحي نصر الدين حسن محمد0أ 5

  أستاذ متفرغ د/ السيد محمد محمد السيد0أ 6

 اعارة متفرغ أستاذ د /سليمان مبروك زكريا شرف0أ 7

 اعارة أستاذ متفرغ محمود دمحمود محم د/ محمد0ا 8

  أستاذ  متفرغ د/ رضوان حسن عبد الحميد0أ 9

  متفرغأستاذ  د/ محي الدين بشير محي الدين0ا 10

 إعارة أستاذ متفرغ د/ شريف محمد وصفى احمد0ا 11

أستاذ  استاذ متفرغ د/ محمد لطفي السيد بيومي0أ 12
 4/9/2012متفرغ

أستاذ  استاذ متفرغ وضد/ محمد محمد ع0أ 13
 4/9/2012متفرغ

أستاذ  متفرغ غيرأستاذ د/ سمير سيد عبد الحميد0أ 14
 4/9/2012متفرغ

أستاذ  تفرغم أستاذ مساعد د/ عبد العظيم محمود رجب0أ 15
 4/9/2012متفرغ

  معيدة م/ ديفيد يوسف لطف  فهيم 70
  معيدة م/هديل محمد ابراهيم العدوى 71
  معيدة م/ فاطمة معوض عبد الحميد معوض 72
  معيد م/ اية عبد المنعم عبد المجيد 73
  معيد م/ مصطف  فيصل زىك 74
  معيد م/ فهر حسن احمد ابراهيم احمد 75
  معيد م/ عبد هللا محمد احمد توفيق 76
  معيدة م/ ريم محمد عبد الغفار عوض 77
  معيدة م/ جهاد محمد حسير  محمد 78
  معيدة م/م عوض رياض عىل 79
 حفظ وظيفة معيد م/ خالد عادل خالد شاكر عبد اللطيف 80

 11/4/2017 معيدة م/من  عالء فتىح حسن 81
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أستاذ  أستاذ مساعد متفرغ م/ مصطفى صفوت حامد0أ 16
 4/9/2012متفرغ

أستاذ مساعد  ف القرفلىم / محمد إبراهيم يوس0أ 17

 متفرغ
أستاذ 

 4/9/2012متفرغ

أستاذ  أستاذ مساعد متفرغ م/ سعيد السيد محمود المصري0أ 18
 4/9/2012متفرغ

أستاذ مساعد غير  م/ محمد جما ل الدين عبد الخالق0أ 19

 متفرغ
أستاذ 

 4/9/2012متفرغ

 غير أستاذ مساعد م/ دانيال عشم معوض0ا 20

 متفرغ
أستاذ 

 4/9/2012متفرغ

أستاذ  متفرغ  مدرس سالمد/ سمير على محمد  21
 4/9/2012متفرغ

  مدرس متفرغ د/ عبد الغفار محمود احمد 22

أستاذ  متفرغ مدرس د/ محمد إدريس حسن 23
 4/9/2012متفرغ

  أستاذ متفرغ ىم/ محمد السيد محمد الحار ون0أ 24

  استاذ متفرغ م/ محمود رمضان احمد0أ 25

 مرافقة الزوجة متفرغ أستاذ أمام رجب السداوى /م 0ا 26

  استاذ متفرغ د/ محي السيد السيد على 27

  استاذ متفرغ د/محمد ناجى عبد الفتاح 28

  استاذ متفرغ عبد الرازق عفيفي ءد/عال 29

  استاذ متفرغ د/احمد رياض مهران 30

  متفرغ تاذ أس د/ عماد صديق إبراهيم الرفاعى0أ 31

  غمتفر أستاذ م/ ماجد احمد احمد ابوعضمة0أ 32

  استاذ متفرغ م/ وداد محمد رفاعي حسن0أ 33

  استاذ متفرغ د/ هاني عبده حسن 34

  متفرغ أستاذ  د/ عمرو محمد عبد الحليم أمين0أ 35

م/ مصطفى محمد محمد محمد 0أ 36

 عيسى
 مهمة علمية أستاذ

  أستاذ عبد الغنى محمد عبد الغنى /د0أ 37

 اعارة متفرغأستاذ  م/ محسن فضل مرسى محمد0أ 38

م/ عادل عبد المنعم عبد هللا 0أ 39

 السماحى
ورئيس قسم  أستاذ

29/9/2014 

  أستاذ مساعد م/ سعدي عبد الحميد السيد0أ 40

 -ذ مساعد اأست م/ ليلى احمد طلعت0أ 41

 متفرغ
 

 اعارة أستاذ مساعد م/ رفعت سالم احمد سالم0أ 42

 5/10/2011اعارة من أستاذ مساعد مجمال محمود على سو يل /د 43

  استاذ مساعد د/ صبري موسى محمد موسى 44

  أستاذ مساعد د/ محمد كمال عبد الرحمن عبد هللا 45

 اعارة استاذ مساعد د/ محمد محفوظ على محفوظ 46

 ندب كلى استاذ مساعد إسماعيل على ودد/محمد محم 47

 مرافقة زوجة استاذ مساعد فهميد/ اشرف احمد  48

  استاذ مساعد د/ محمود محمود الشحات 49
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   الدين على نور الدين ءد/ عال 50

 مرافقة زوجة مدرس د/ محمد منير كما ل 51

  مدرس على العسال ند/ احمد حس 52

 مرافقة الزوجة مدرس د/ فتحي محمد محمد بسيونى 53

  مدرس خليل إبراهيم غنيم د/نبيل 54

  مدرس د/ محمد إبراهيم محمد عوض هللا 55

  مدرس د/ يحيى محمد عبد العزيز 56

  مدرس د/ عبد هللا عبد المعطى سيد 57

 مدرس د/ وائل محمد فائق عبد الكريم 58

 
 

 مرافقة زوجة مدرس د/ عادل عبد العزيز عبد الغنى 59

  مدرس د/ كرم محمد عبد اللطيف محمد 60

 اعارة مدرس ي النجا رد/ محمد فتح 61

 مرافقة زوج مدرس د/أمال حسن احمد حسن 62

  مدرس احمد فهمي متولي د 63

  مدرس رشا محمد عبد المعطى /د 64

 الشئؤن القانونية مدرس عمر صابر محمد اللبان /د 65

  مدرس م/محمد عادل إسماعيل سالمة 66

  مدرس م/ حلمي محمد عبد المجيد 67

 مرافقة زوجة مدرس محمد على حجازيم/ عمر طه  68

 اعارة داخلية مدرس محمد على عبد الفتاح  حمودة /د 69

  مدرس عبد اللطيف سيد احمدد/ 70

  مدرس ىلاحمد أيمن احمد ع/د 71

 مرافقة زوجة مدرس محمد فهمي عبد القادر/د 72

  مدرس مصطفى محمد حسن إبراهيم /د 73

 مهمة علمية مدرس أبو بكر سالم محمد سالم /د 74

 اجازة دراسيه مدرس مساعد تامر سيد عبد الحميد /م 75

 اجازة دراسية مدرس مساعد طارق عبد البديع  يوسف /م 76

 أجازة دراسية مدرس مساعد م/ هيثم مصطفى شحاتة عبد الجواد 77

  مدرس م/مصطفى خليل محمد عنى 78

  مدرس مساعد م/ محمد عبد المنعم على محمد 79

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ احمد فرج هللا فريد 80

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/شريف فؤاد عبد الصمد مدكور 81

  مدرس مساعد م/ أرحاب بكرى حسين يوسف 82

 مرافقة مرافقة مدرس مساعد م/ معتز فاروق مصطفى خير السيد 83/

 يةاجازة دراس مدرس مساعد م/محمود ربيع محمود بركات 84

  مدرس مساعد م/ شيماء عبد الحميد محمد قنديل 85

  مدرس مساعد م/ احمد على سعد احمد 86

  مدرس مساعد م/ عمرو محمد محمود محمد 87

  مدرس مساعد م/عبد هللا محمد عبد  المحسن 88

  مدرس مساعد م/ إبراهيم محمد شندى 89

  مدرس مساعد م/ مجدي عادل موسى يوسف 90
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 ني فوزي كامل حبيبم/ ها 91

 
 أجازة دراسية مدرس مساعد

م/ محمود شعبان محمود عبد  92

 الرحمن عبد العال
  مدرس مساعد

  مدرس مساعد م/ عبد العزيز عبد السميع إسماعيل 93

  مدرس مساعد م/ محمد حسن عبده سعد 94

  مدرس مساعد رامي سعد عبد العاطى /م 95
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  مدرس مساعد م/رامي ممدوح عبد العزيز 103
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  معيد م/ حسام محمد جابر محمد 108
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م/احمد محمد عبد الجواد عبد  119

 الجواد
  معيد

 اجازة دراسية معيد م/ محمود عصام محمد 120

  معيد م/ هشام خالف شاكر محمد عويس 121

  معيد م/ إسماعيل محمد مساعد على 122

  معيدة  عبد الناصر مسعد علىم/ عال 123
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  معيد م/محمد السيد ربيع السيد عوض 126
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 حفظ وظيفة معيد سيد سالمة سيد سالمةم/ 130
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  معيد م/ محمود مجدى محمد على 132

 حفظ وظيفة معيد م/احمد حماده محمد إبراهيم فاتى 133

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات هيئات تدريس قسم الهندسة الطبية الحيوية
 

 مالحظات الوظيفة االسم م
أستاذ مساعد  ةمد محمد محمد عجميم/ اح0ا 1

 متفرغ

 

  متفرغأستاذ  م/ محمد طارق إبراهيم الوقاد0أ 2

جارى عمل مرافقة  أستاذ م/ حسن فؤاد محمد السيد0ا 3
 زوجة

 اعارة أستاذ م/ احمد فرج عىل محمد0ا 4

 د/محمد عىل احمد حسن 5
 

 وكيل للكلية للدراسات استاذ

  اذ مساعداست د/ يحنر حسن احمد غالب 6

  استاذ مساعد د/ أيمن محمود خليفة عبد اللة 7

  استاذ مساعد د /نانش  مصطف  احمد 8

  مدرس د/ عصام الدين محمود محمد 9

  استاذ مساعد د/ طارق عبد المطلب السعيد 10

يف محمدي محمود 11  مرافقة زوجة مدرس د/ رسر

  استاذ مساعد إبراهيم حسن إبراهيم / د  12

  استاذ مساعد وليد إبراهيم عىل حسنير   / د  13

 مرافقة زوجة مدرس مصطف  محمد عبد العليم / د  14

  مدرس مروة منصور عىل هدهد / د  15

ف عىل وهبة عبد الجواد / د  16   مدرس ارسر

  مدرس د/ فيدان فتىح عبد الغن  غنيم 17

 مهمة علمية مدرس عزة سيد عىل حسنير   / د  18

  مدرسحميد د/ احمد محمد عبد ال 19



 م2018تحديث اكتوبر 

 

 
 
 
 
 

باسماء  كشف 
 السادة 
 
 
 
 

ونيات  المدرسير  المساعدين والمعيدين بقسم هندسة االلكير

 حسن سيد

اجازة مرافقة الزوجة  مدرس م/ جوزيف  جابر الياس 20
1/4/2016 

  مدرس م/ محمد عىل ماهر احمد 21

  مدرس مساعد م/ احمد مصطف  السيد سليمان 22

  مدرس مساعد م/ صفاء منير نعيم فهيم 23

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/لميس نارص خلف هللا محمود 24

  مدرس مساعد طمة عبد اللطيف عىلم/ فا 25

 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ إبراهيم صادق إبراهيم حسير   26

 اجازة دراسية مدرس مساعد احمد كرم محمد عبد الكريمم/  27

  مدرس مساعد نيةابرام وليم مكرم فورتم/  28

  معيد م/سامح نشأت محمد شريف 29

  اعدمدرس مس م/رضا عبد الباسط العزب محمد 30

  معيد م/ محمد شعبان عبد العظيم السيد 31

  معيد دم/ يمنى حسن عبد اللطيف عبد الحمي 32

  معيدة م/ رانا حسام الدين امام احمد 33

  معيد م/ محمد سيد اسماعيل حسن حمادة 34

إجازة خاصة لرعاية  معيدة مها صالح الدين  محمد فريد 35
 1/3/2017األرسة

  معيدة عبان احمد احمدم/ أية محمد ش 36

  مدرس مساعد م/ إيمان فاروق سيدهم0م 46

م/محمد مصطف  سيد 0م 47
 الدكرورى

  مدرس مساعد

  مدرس مساعد م/ عمرو صالح الدين هاشم مطر 48

 اجازة دراسية مساعد مدرس م/احمد حسير  محمود 49
  مدرس مساعد م/عزة محمد أنيس عبد الهادي 50
  مدرس مساعد م/ عمرو وجيه عىل محمد 51
 اجازة دراسية مدرس مساعد م/ حازم خالد محمد 52
  معيدة م/ شيماء إبراهيم سيد محمد 53
  معيدة الفهيم د م/ نىه محمود عب 54
ف سعيد 55   معيدة م/ سمر ارسر
  مدرس مساعد ير احمد حسن حسير  م/ هد 56
 محمد صالح حسير   57

 
  مدرس مساعد م/امان

ف احمد 58   معيد م/وليد ارسر
  معيد الشافع   م/احمد عادل عواد  59
  عصمت عبد الحافظ 60

 
  مدرس مساعد م/هيثم هان
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  معيد م/ بسمة جمال فوزى  قرن
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  معيد م/ محمد قدرى محمود حسن 64
  معيد م/ مينا جرجس عبد الىح صالح 65
م/ مصطف  محمود عبد الحكم  66

 محمود
  معيد

م/ محمد مهدى سيف النرص  67
 ابراهيم

 اجازة دراسية معيدة

  معيدة م/شيماء محمد احمد عبده 68
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