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 (        انًكبرجــخ رلــى )                                             15/11/2020انمبْـــرح فٙ : 
 

 كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص ٔيطبعذٚٓى  ثمطــى انزصًٛى انًٛكبَٛكٙ ثبنكهــٛخ
 يالحظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى 

  غأضــــزبر يزفر د / فزحٙ ضٛذ يحًذ انشرٚف0أ 

  أضـــزبر يزفرغ د / ضعٛذ حبيذ فرغه0ٗأ 

  أضـــزبر يزفرغ د / َٕٚص خهٛم َٕٚص0أ 

  أضـــزبر يزفرغ د / ضٓٛر أحًذ رضٕاٌ َجب0أ 

 داخهٛخ ثبالكبدًٚٛخ انًصرٚخ نهُٓذضخ ٔانزكُٕنٕجٛب اعبرح يزفرغ اضـــزبر د/ رأفذ يحًٕد جبد انرة0ا 

  يزفرغ زبرأضــــ د / انعذل يحًذ عهٙ رثٛع0ا 

 ثباليبراد انعرثّٛ انًزحذح يرافمخ زٔجّ يزفرغ اضـــزبر د/ عجذانحًٛذ اضًبعٛم عجذانحًٛذ يراد0ا 

 رئٛص لطى أضــــزبر د/ ٚبضر يحًذ عهٙ يحًذ شجب0َّا 

 داخهٛخ ثبنجبيعخ انرٔضّٛ اعبرِ أضــــزبر د / عالء يحًذ أحًذ انجطش0أ 

  أضزبر يطبعذ يزفرغ د / يحًٕد يحًذ يحًٕد انطٛذ0و0أ 

  أضزبر يطبعذ يزفرغ د /يحًذ لُبٔ٘ يحًذ ضعذ0و0أ 

  اضزبر يطبعذ يزفرغ د/ يحًذ جًبل شجم0و0ا 

  اضزبر يطبعذ يزفرغ د/ حُفٙ عجذانحًٛذ يحًذ يُصٕر0و0ا 

  أضزبر يطبعذ يزفرغ د / انحبج حطٍ عجذِ انطٛذ0و0أ 

رغيزف اضزبر يطبعذ / طبرق حطٍٛ يحًذ انًٓذ٘د    

 اعــــبرح نهطعٕدّٚ اضزبر يطبعذ د/ عصبو انذٍٚ يحًذ شعجبٌ 

  اضزبر يطبعذ د/ عًرٔ احًذ عجذانٓبد٘ عجذانفزبح 

 ثبنطعٕدٚخ يرافمخ نهسٔجخ اضزبر يطبعذ د/ يحًذ صجر٘ ايٍٛ انًرضٙ 

 يًٓخ عهًٛخ اضزبر يطبعذ د/ربير  احًذ انطٛذ انطٛذ 

بعذاضزبر يط د/ احًذ فٕز٘ فٓٛى احًذ    

 نهطعٕدٚخ اعبرِ اضزبر يطبعذ د/ خبنذ يحًذ زٚذ اثٕ زٚذ 

داخهٛخ نهعًم ثبالكبدًٚٛخ انعرثٛخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔانُمم  اعبرِ اضزبر يطبعذ /احًذ يحًٕد يحًذ فرٚذ حطٍٛ انصٕافد 

 انجحرٖ

  يذرش يزفرغ د/ عجذانعسٚس يحًذ عجذانخبنك 

  رش يزفرغيذ د/ يحًذ عجذ انٕاحذ أحًذ يرضٗ 

  يزفرغ يذرش د/ زكرٚب يحًذ يحًذ األكراد٘ 

 ثبنٕالٚبد انًزحذح االيرٚكٛخ يرافمخ زٔجّ يذرش د/ انطٓر٘ اثراْٛى احًذ اثراْٛى 

  يذرش ٕٚفٙ لطتطد/ خبنذ عهٙ ان 

 ثبنٕالٚبد انًزحذح االيرٚكٛخ يرافمخ انسٔجّ يذرش د/ ضبيٙ اثراْٛى انطٛذ احًذ 

  يذرش ة عجبشد/ ضعذ عجذ انْٕب 

 اعـــبرح نهطعٕدٚخ يذرش د/ َجٛم عجذهللا عطّٛ عجذانهطٛف 

  يذرش د/ يحًذ فًٓٙ َٕٚص يحًٕد 

 ثبنطعٕدٚخ يرافمخ زٔج يذرش د/ ايبل عفٛفٙ يحًذ عفٛفٙ 

 ثبنطعٕدٚخ يرافمّ زٔجّ يذرش د/ يحًذ فٕز٘ ضهًٛبٌ ايجبثٙ 

 ثبنٕالٚبد انًزحذح االيرٚكٛخ ّ عهًّٛيًٓ يذرش د/ أشرف عجذانفزبح يحًذ يحًذ انجرثر٘ 

 ثبنطعٕدٚخ يرافمخ زٔجّ يذرش د/ طبرق يحًذ احًذ عهٙ 

 

 

 



  

                                                                   
  Faculty of Engineering-Materia                                                              انًطرٚخ -كهٛخ انُٓذضخ                 

      Teaching  Affairs                                    
         التدريس هيئة شئون  

------------------------------------------------------------------------  

فاكس  350/202داخلي  -026333813القاهرة ت:  –المطرية  11718الرقم البريدي  -شارع منشية التحرير  -لهندسة كلية ا  
02632398 

 

 (                  انًكبرجخ رلــــى )                                                       15/11/2020انمبْــــرِ فٙ 

  

 ثبنكهٛــــــــــــــــخمطــى انزصًٛى انًٛكبَٛكٙ ربثع كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص ٔيطبعذٚٓى  ث

 
 يالحظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  يذرش كبيم ٕٚضف صالح انٛشع 

 ثطهطُخ عًبٌ اعبرح يذرش  ُْبء احًذ عجذانحكٛى يصطفٙ 

  يذرش عجذانفزبح عجذانحًٛذ يحًذ اثراْٛى 

  يذرش  ضبيٙ يحًذ اثٕحجٛم نٕارٙ 

 ثهجٛكب يرافمّ زٔجّ يذرش يحًٕد كفبفٙ يحًٕد انطٛذ 

 يًٓخ عهًٛخ يذرش  ْجّ حبيذ عجذانعسٚس انًُجٙ 

  يذرش ٚبضر طهعذ يحًذ احًذ شعجبٌ 

  يذرش يحًذ فرغم يحًٕد أحًذ فرغم 

  يذرش أحًذ يحًذ كًبل عهٙ ضهًٛبٌ 

 يرافمخ زٔجّ ثبنطعٕدٚخ يذرش يحًذ عثًبٌ اثراْٛى عثًبٌ 

  يذرش طالو ضٛذحطـٍٛ ضٛذ عجذ ان 

 ثكُذا يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ احًذ انطٛذ احًذ يحًذ غبز٘ 

 ثبنًًهكخ انًزحذح يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ ْبَٙ ضاليّ ضٛذ عهٙ حطبٍَٛ 

 ثبنًًهكخ انًزحذح يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ عجذانهطٛف عجذ انفضٛم َٕٚص 

  يذرش يطبعذ يؤيٍ شًص انذٍٚ عهٙ يحًذ خهٛم 

  يذرش يطبعذ فٙ يٓذ٘ عجذانًطهت لُذٚميصط 

 ثكُذا ثعثّ يذرش يطبعذ رايٙ يحًذ خهٛفّ يحًذ 

  بعذطيذرش ي عًرٔ يحًذ عجذانجٕاد عهٙ  

  يذرش يطبعذ أَذرٔ انفرٚذ اضطفبَٕش ضٛذْى 

  يذرش يطبعذ عًرٔ احًذ عجذانغفٕر يحًذ 

 ثطُغبفٕرا ثعثّ يذرش يطبعذ ريضبٌ عجذانحًٛذ ٕٚضف يحًذ  

  يذرش يطبعذ انطٛذ خضر٘ انطٛذ عهٙ  

  يذرش يطبعذ عجذانجٕاد حبيذ عجذانجٕاد يطر 

  يعٛذ ضبنى ضعٛذ ضبنى ريضبٌ  

  يعٛذ عهٙ يحًذ عهٙ حجبجاحًذ 

  يعٛذ احًذ يحًذ يحًٕد انذٚت 

  يعٛذ يصطفٙ ضًٛر شحبرّ يصطفٙ 

  يعٛذ يحًذ ثكر٘ عجذانًعطٙ عجذانحًٛذ 

  يعٛذ برٔق طبْرعجذ انرحًٍ فجٓبد 

  يعٛذ يحًذ جًبل انذٍٚ ضعذزغهٕل  

  يعٛذ يرٚى يجزطى زكٙ ضهًٛبٌ 

  يعٛذ اضالو انصغٛر يحًٕد يحًذ 

  يعٛذ يٙ رًٕٛر يحًذ يحًٕد عفٛفٙ 

 

  
 المكاتبه رقم : )                  (                                        15/11/2020القاهرة : 
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 كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص ٔيطبعذٚٓى  ثمطــى انزصًٛى انًٛكبَٛكٙ ثبنكهــٛخ ربثع

 
 يالحظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

 يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ و/ احًذ انطٛذ احًذ يحًذ غبز0٘و 46

 يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ و/ ْبَٙ ضاليّ ضٛذ عهٙ حطب0ٍَٛو 47

 يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ فضٛم َٕٚصو/ عجذانهطٛف عجذ ان0و 48

 يرافمخ زٔجخ يذرش يطبعذ و/ يحًذ عثًبٌ اثراْٛى عثًب0ٌو 49

  يذرش يطبعذ و / حطـٍٛ ضٛذ عجذ انطالو ضٛذ0و 50

 يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ و/ يصطفٙ يٓذ٘ عجذانًطهت لُذٚم 51

 يرافمخ زٔجّ يذرش يطبعذ / رايٙ يحًذ خهٛفّ يحًذو0و 52

  يذرش يبعذ ًرٔ يحًذ عجذانجٕاد عهٙ /عو0و 53

  يذرش يطبعذ / أَذرٔ انفرٚذ اضطفبَٕش ضٛذْىو0و 54

  يذرش يطبعذ و/ عًرٔ احًذ عجذانغفٕر يحًذ 55

 ثعثّ يذرش يطبعذ و/ ريضبٌ عجذانحًٛذ ٕٚضف يحًذ 56

  يعٛذ و/ انطٛذ خضر٘ انطٛذ عهٙ  57

  يعٛذ و/ عجذانجٕاد حبيذ عجذانجٕاد يطر 58

  يعٛذ و/ ضبنى ضعٛذ ضبنى ريضبٌ 59

  يعٛذ و/احًذ عهٙ يحًذ عهٙ حجبج 60

  يعٛذ و/ احًذ يحًذ يحًٕد انذٚت 61

 يجُذ يعٛذ و/ يصطفٙ ضًٛر شحبرّ يصطفٙ 62

  يعٛذ و/يحًذ ثكر٘ عجذانًعطٙ عجذانحًٛذ 63

  يعٛذ و/ جٓبد عجذ انرحًٍ فبرٔق طبْر 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (                  انًكبرجخ رلــــى )                                                       11/6/2018انمبْرح فٗ  : 

  

 

 كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص ثمطــى انزصًٛى انًٛكبَٛكٙ ثبنكهــٛخ ثعرب
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 يالحظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  يذرش د/ صالح انٛشع كبيم ٕٚضف 36

 اعبرح يذرش  عجذانحكٛى يصطفٙ د/ ُْبء احًذ 38

  يذرش د/ عجذانفزبح عجذانحًٛذ يحًذ اثراْٛى 39

  يذرش  د/ ضبيٙ يحًذ اثٕحجٛم نٕارٙ 40

 يرافمّ زٔجّ يذرش د/ يحًٕد انطٛذ يحًٕد كفبفٙ 41

  يذرش  / ْجّ حبيذ عجذانعسٚس انًُجٙد 42

  يذرش د/ ٚبضر طهعذ يحًذ احًذ شعجبٌ 43

  يذرش يحًٕد أحًذ فرغم يحًذ فرغم د/ 44

  يذرش و.و/ أحًذ يحًذ كًبل عهٙ ضهًٛبٌ 45

 
 
 

 تدريس                                                     المدير العام0هــ0ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 كشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص ٔيطبعذٚٓى  ثمطــى انزصًٛى انًٛكبَٛكٙ ثبنكهــٛخ ربثع
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 يالحظبد انٕظٛفـــخ ضـــــــــــىاال و

  يذرش يطبعذ طـٍٛ ضٛذ عجذ انطالو ضٛذح 

  يذرش يطبعذ يصطفٙ يٓذ٘ عجذانًطهت 

  يذرش يطبعذ عًرٔ يحًذ عجذانجٕاد عهٙ  

  يذرش يطبعذ أَذرٔ انفرٚذ اضطفبَٕش ضٛذْى 

  يذرش يطبعذ احًذ عجذانغفٕر يحًذعًر 

  طبعذيذرش ي انطٛذ خضر٘ انطٛذ عهٙ  

  يذرش يطبعذ عجذانجٕاد حبيذ عجذانجٕاد يطر  

  يعٛذ ضبنى ضعٛذ ضبنى ريضبٌ 

  يعٛذ احًذ عهٙ يحًذ عهٙ حجبج 

  يعٛذ احًذ يحًذ يحًٕد انذٚت 

  يعٛذ يصطفٙ ضًٛر شحبرّ يصطفٙ 

  يعٛذ يحًذ ثكر٘ عجذانًعطٙ عجذانحًٛذ 

  يعٛذ جٓبد عجذ انرحًٍ فبرٔق طبْر 

  يعٛذ انذٍٚ ضعذ زغهٕل احًذيحًذ جًبل  

  يعٛذ يرٚى يجزطى زكٙ ضهًٛبٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًكبرجــخ رلــى )                     (                                      29/9/2019انمبْـــرح فٙ : 
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 خشــف أعضــبء ْٛئـخ انزذرٚص ٔيطبعذٚٓى  ثمطــى انزصًٛى انًٛكبَٛكٙ ثبنكهــٛك

 

 
 يالحظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى 

 اعبرح داخهٛخ ثبالكبدًٚٛخ انًصرٚخ نهُٓذضخ ٔانزكُٕنٕجٛب يزفرغ اضـــزبر د/ رأفذ يحًٕد جبد انرة0ا 

 اعبرِ داخهٛخ ثبنجبيعخ انرٔضّٛ أضــــزبر د / عالء يحًذ أحًذ انجطش0أ 

 هطعٕدّٚاعــــبرح ن اضزبر يطبعذ د/ عصبو انذٍٚ يحًذ شعجبٌ 

 اعبرِ نهطعٕدٚخ اضزبر يطبعذ د/ خبنذ يحًذ زٚذ اثٕ زٚذ 

اعبرِ داخهٛخ نهعًم ثبالكبدًٚٛخ انعرثٛخ نهعهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔانُمم  اضزبر يطبعذ د/احًذ يحًٕد يحًذ فرٚذ حطٍٛ انصٕاف 

 انجحرٖ

 اعبرِ نهطعٕدّٚ يذرش د/ ضعذ عجذ انْٕبة عجبش 

 اعـــبرح نهطعٕدٚخ يذرش نهطٛفد/ َجٛم عجذهللا عطّٛ عجذا 

 اعبرح ثطهطُخ عًبٌ يذرش ُْبء احًذ عجذانحكٛى يصطفٙ د/ 
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