
                                                               
  Faculty of Engineering-Materia                                              انًطرٚت -كهٛت انُٓذضت            

      Teaching  Affairs            
              شئٌٕ ْٛئت انخذرٚص   

 

(انًكبحبت رقى )                                                                   55/55/0202:   فٗانقبْرة   
 

 

 كشــف أعضــبء ْٛئـت انخذرٚص بقطــى انفٛسٚقب ٔانرٚبضٛبث انُٓذضٛت ببنكهــٛت

 
 يالحظبث انٕظٛفـــت االضـــــــــــى و

  أضخبر غٛر يخفرغ انطعٛذ يحًذ احًذ انشُبٔ٘ 5

  أضخبر  ْشبو عبذانًعس يحًذ عبذانجٕاد  0

                 اعـبرة نهطعٕدٚت أضخبر  إُٚبش يصطفٙ بكر أحًذ  3

 قبئى بعًم رئٛص انقطى اضخبر يطبعذ يرٔة يصطفٙ ٕٚضف أحًذ 4

يخفرغيذرش  عًبد انفرٚذ فًٓٙ جرجص 5    

   يذرش يخفرغ َٕال عهٙ يحًذ حهّ 6

حًذ انصٛبدٔائم زغهٕل انطٛذ أ 7  نهطعٕدٚتاعبرة  يذرش 

 نهطعٕدٚت إجبزة يرافقت زٔجت يذرش ضٛذ يحًٕد حطٍٛ عببذٍٚ 8

 نهجبيعت انرٔضٛت اعبرة داخهٛت يذرش عبذانببضط إضًبعٛم أحًذ ضٛذ 9

 ببنطعٕدٚت يرافقت نهسٔجت يذرش أحًذ صالح انذٍٚ َبصف عبذانًعطٙ 52

  يذرش احًذ ٚحٙ ضٛذ بذر 55

  يذرش نجهٛم يحًٕد زٚذآٌَبد عبذا 50

 نهطعٕدٚت يرافقت زٔجّ يذرش اًٍٚ احًذ ٕٚضف حطٍ 53

 اَذابب كهٛب يذرش اًٍٚ يحًذ عبذانحًٛذ ابراْٛى 54

 رعبٚت نهطفم يذرش يرٔة عبذانرءٔف حطٍ عهٙ 55

  يذرش خبنذ يحًذ عبذانجببر 56

              اعبرة داخهٛت يذرش أحًذ عهٙ يحًذ ضعٛذ 57

  يرافقت نهسٔجت بكُذا يذرش ٚف صالح يحًٕد يحًذ فرجشر 58

  يذرش عًبد عبذهللا ضٛذ يصطفٗ 59

 ببنطعٕدٚت يرافقت زٔجّ يذرش اضبيت رزق فضم يٕضٗ شبٍْٛ 02

  يذرش يعخصى يحًٕد عهٙ أحًذ انشٕربجٙ 05

 اعبرة داخهٛت يذرش يحًذ أحًذ إبراْٛى يصطفٙ 00

رشيذ يحًٕد زكٗ عبذِ عبذ انكرٚى 03   

  يذرش يحًذ صالح ايبو يحًذ عهٗ 04

  يذرش ريضبٌ شعببٌ يحًذ عٕض هللا 05

  يذرش َجالء فٕزٖ عبذ انفخبح ضعٕدٖ 

 

 
 
 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فا 352/020داخلي  -206333853ت: القاهرة  –المطرية  55758الرقم البريدي  -شارع منشية التحرير  -كلية الهندسة   



                                                               
  Faculty of Engineering-Materia                                                              انًطرٚت -كهٛت انُٓذضت            

      Teaching  Affairs                                         
              شئٌٕ ْٛئت انخذرٚص   

 

انًكبحبت رقى )                        (                                               55/55/0202: انقبْرة فٙ  
 

 

 حببع كشــف أعضــبء ْٛئـت انخذرٚص بقطــى انفٛسٚقب ٔانرٚبضٛبث انُٓذضٛت ببنكهــٛت
 

 
 يالحظبث انٕظٛفـــت االضـــــــــــى و

  يذرش يطبعذ ٔنٛذ فٕز٘ جببر جبد 07

  يذرش يطبعذ حطبو يحًذ انصغٛر يحًذ أحًذ 08

  يعٛذ عهٙ رضب يذبٕنٙ يحًذ انًٓذ٘ 09

  يعٛذ اّٚ فكر٘ يحًذ فًٓٙ 32

  يعٛذ يحًٕد حطٍ يصطفٙ يحًذ 35

  يعٛذ عًر يخخبر دضٕقٗ ضاليت ابراْٛى  30

  يعٛذ يحًذ يصطفٙ يحًٕد يصطفٙ بطَٕٛٙ  33

  يعٛذ احًذ رشذ٘ ابراْٛى بشٛر 34

  يعٛذ حطٍ يحًذ َجٛب عهٗ شهبٗ انشُبٖٔ 35

  يعٛذ يجذٖ ابراْٛى يرضٗ اضًبعٛم 36

  يعٛذ يحًذ رأفج يحًذ حطٍٛ 37

  يعٛذ يبزٌ ٔحٛذ عبير عبير 38

  يعٛذ حطٍ يحطٍ حطٍ صبدق يحًذ 39

ض يحًذ ٕٚضف جالل عٕ 42   يعٛذ 

  يعٛذ رغذة شعببٌ عبذانرازق َٕر هللا 45

 يجُذ يعٛذ يحًذ حطبو عبذانغفبر عفٛفٙ 40

 

                                         

  

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

فاكس 352/020داخلي  -206333853القاهرة ت:  –المطرية  55758الرقم البريدي  -شارع منشية التحرير  -الهندسة  كلية  

20630398 
 
 
 



                                                             
 Faculty of Engineering-Materia                                                       انًطرٚت -كهٛت انُٓذضت   

Teaching  Affairs 
 شئٌٕ ْٛئت انخذرٚص

 

(انًكبحبت رقى )                                                                   06/9/0259انقبْرة فٗ :    
 

 

 كشــف أعضــبء ْٛئـت انخذرٚص بقطــى انفٛسٚقب ٔانرٚبضٛبث انُٓذضٛت ببنكهــٛت

 
 يالحظبث انٕظٛفـــت ضـــــــــــىاال و

 اعـبرة نهطعٕدٚت                 أضخبر  إُٚبش يصطفٙ بكر أحًذ  

 اعبرة نهطعٕدٚت يذرش ٔائم زغهٕل انطٛذ أحًذ انصٛبد 

 اعبرة داخهٛت نهجبيعت انرٔضٛت يذرش عبذانببضط إضًبعٛم أحًذ ضٛذ 

 ّٛ ببنجبيعت انصُٛٛتاعبرِ داخه يذرش اًٍٚ يحًذ عبذانحًٛذ ابراْٛى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(انًكبحبت رقى )                                                                   55/52/0259انقبْرة فٗ :   
 

 

 كشــف أعضــبء ْٛئـت انخذرٚص بقطــى انفٛسٚقب ٔانرٚبضٛبث انُٓذضٛت ببنكهــٛت

 
 يالحظبث انٕظٛفـــت االضـــــــــــى و

  أضخبر غٛر يخفرغ انطعٛذ يحًذ احًذ انشُبٔ٘ 5

 رئٛص قطى أضخبر  ْشبو عبذانًعس يحًذ عبذانجٕاد  0

 اعـبرة نهطعٕدٚت                 أضخبر  إُٚبش يصطفٙ بكر أحًذ  3

  اضخبر يطبعذ يرٔة يصطفٙ ٕٚضف أحًذ 4

   يذرش يخفرغ عًبد انفرٚذ فًٓٙ جرجص 5

   يذرش يخفرغ َٕال عهٙ يحًذ حهّ 6

 اعبرة نهطعٕدٚت يذرش ٔائم زغهٕل انطٛذ أحًذ انصٛبد 7

 نهطعٕدٚت إجبزة يرافقت زٔجت يذرش ضٛذ يحًٕد حطٍٛ عببذٍٚ 8

 اعبرة داخهٛت نهجبيعت انرٔضٛت يذرش عبذانببضط إضًبعٛم أحًذ ضٛذ 9

 ت ببنطعٕدٚتيرافقت نهسٔج يذرش أحًذ صالح انذٍٚ َبصف عبذانًعطٙ 52

  يذرش احًذ ٚحٙ ضٛذ بذر 55

  يذرش َٓبد عبذانجهٛم يحًٕد زٚذاٌ 50

 يرافقت زٔجّ نهطعٕدٚت يذرش اًٍٚ احًذ ٕٚضف حطٍ 53

 اعبرِ داخهّٛ ببنجبيعت انصُٛٛت يذرش اًٍٚ يحًذ عبذانحًٛذ ابراْٛى 54

 يرافقت زٔج ببنطعٕدٚت يذرش يرٔة عبذانرءٔف حطٍ عهٙ 55

  يذرش ًذ عبذانجببرخبنذ يح 56

اعبرة نهعًم ببالكبدًٚٛت انًصرٚت نهُٓذضت ٔانخكُٕنٕجٛب  يذرش أحًذ عهٙ يحًذ ضعٛذ 57

              5/52/0259انخببعت الَخبج انحربىًٍ 

 8/9/0257اعخببرا يٍ يرافقت نهسٔجت بكُذا  يذرش شرٚف صالح يحًٕد يحًذ فرج 58

  يذرش عًبد عبذهللا ضٛذ يصطفٗ 59

 يرافقت زٔجّ ببنطعٕدٚت يذرش اضبيت رزق فضم يٕضٗ شبٍْٛ 02

  يذرش يعخصى يحًٕد عهٙ أحًذ انشٕربجٙ 05

اعبرة نهعًم ببالكبدًٚٛت انًصرٚت نهُٓذضت ٔانخكُٕنٕجٛب  يذرش يحًذ أحًذ إبراْٛى يصطفٙ 00

              5/52/0259انخببعت الَخبج انحربىًٍ 

  يذرش يحًٕد زكٗ عبذِ عبذ انكرٚى 03

  يذرش يحًذ صالح ايبو يحًذ عهٗ 04

  يذرش ريضبٌ شعببٌ يحًذ عٕض هللا 05

  يذرش          َجالء فٕزٖ عبذ انفخبح ضعٕدٖ 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


