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  1959قسم الهندسة المعمارية عام  أنشئ

 

 رؤساء مجلس القسم

 
 

 اإلســـــــــــــم 

 

 

 الفـــتـــــــــرة
 

 1976الى   1959من  أ.د/ يحيى محمد المخلالتى  1

 1993الى  1976من  أ.د /  محمود سامى حسن 2

 1998الى  1993من  أ.د / عصام الدين حسنى البنانى  3

 2004الى  1999من  ف البنانى و أ.د / شريف عبد الرؤ  4

 2005/  7/  31الى  2004/  2/   28من  أ.د / أحمد الفاروق محمد االبيارى  5

 2008/  8/ 10الى 2005/  8/  10من أ.د / حسن محمد حسن كامل  6

 2011 حتى 8/2008/ 10من  د / راندا محمد رضا كامل .ا 7

 2012   حتي   2011من  أحمد حسن مدي صادقا.د/ ح 8

    حتي  3/2012/ 14من  ا.د/ هانئة محمد أحمد حمدي 9

 2019حتي        /  /   من  ا.د/ زينب محمد أحمد الرزاز 10

 االن  حتي    2019   /   /   من  أ.د. محمد عالء محمد عادل مندور  11
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       الهندسة المعمارية  قسمبتدريس ال هيئة 
 

)رئيس   مندور محمد محمد عالء محمد عادل .د .االســم :أ
 القسم( 

 (  26/11/2013الوظيفة :  استاذ )
 التخصص العام: عمارة

 التخصص الدقيق: تصميم عمراني
    alaa_mandour2004@yahoo.com  البريد االلكتروني:

  eng.hewan.edu.eg-Mohamed_mohamed18@m 
 

____________________________________________________________ 
 

ــرنان  ــد ال ــم محمــد أرم ــة لشــ   )االســم:   أ.د. نين ــا الكةي وكي
 (التعةيم والطالب

 ( 1/7/2010الوظيفة :   أستاذ )  
 عمارة  -لتخصص العام:ا

 التخصص الدقيق:  نظريات العمارة
 drzeinabelrazaz@yahoo.comالبريد االلكتروني:   

 eng.hewan.edu.eg-@mZeinab_alrazaz                                       

_______________________________________________________________ 
       

) رئــيس مسةــس القســم االسم:  أ.د. شريف عبــد الــرلب البنــاني  
 األسبق(

 الوظيفة :   أستاذ متفرغ  
 التخصص العام:  عمارة

 التخصص الدقيق:  فةسفة التصميم المعماري والبيئة المناخية
   eng.hewan.edu.eg-sherif_albanany@m البريد االلكتروني: 

 

_______________________________________________________________ 
 

االســم : أ.د. أرمد الفاروق اإلبياري ) رئيس مسةس القسم  
 األسبق(

 ( 1/2/2005الوظيفة :  أستاذ متفرغ ) 
 التخصص العام: عمارة

 ص الدقيق: تصميم معماريالتخص
  ahmebiary2000@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

       

 _____________________________________________________________ 
 

 االسم:   أ.د. نادية محمد ثابت جاد المولي 
 ( 16/4/2005الوظيفة:  أستاذ )

 خصص العام:  عماره الت
 التخصص الدقيق: عةوم وتكنولوجيا البناء  

    dr_nadiathabet1611@hotmail.comريد االلكتروني:لبا
eng.hewan.edu.eg-nadia_almola@m 

mailto:alaa_mandour2004@yahoo.com
mailto:Mohamed_mohamed18@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:Zeinab_alrazaz@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:sherif_albanany@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:ahmebiary2000@yahoo.com
mailto:dr_nadiathabet1611@hotmail.com
mailto:nadia_almola@m-eng.hewan.edu.eg
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 كامايوسف أ.د. رندا محمد رضا   االسم:
   وقائم بعما عميد الكةية االسبقالوظيفة :  استاذ 

  
 التخصص العام:  عمارة                 

 التخصص الدقيق : العمارة وعةوم تكنولوجيا البناء  
  mrandaKamel44@hotmail.coالبريد االلكتروني: 

 eng.hewan.edu.eg-Randa_kamel@m 

_______________________________________________________________ 
 

) رئــيس مسةــس القســم   أ.د. رسن محمــد رســن كامــا  :   االسم

 بق(ساأل
 ( 2001/ 6/  24)أستاذ  الوظيفة:  

 عماره   م:التخصص العا
 تصميم معماري ورضريالدقيق: التخصص  

 hassankamel@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
 eng.hewan.edu.eg-Hassan_kamel@m 
 
 
 

 
 بةيحه عةى الدين محمد أ.د. محمد عماد نور :  مــاالس

 ( 18/1/2004استاذ  )     الوظيفة :
 عمارةالتخصص العام: 

 إسكا التخصص الدقيق: 
  emadbileha@gmail.com البريد االلكتروني:

 ewan.edu.egeng.h-Mohamed_ali14@m 
 
 
 

 
 رمدي ارمد د. هانئة محمد.االسم: ا 
 ووكيا الكةيــة لشــئو  الدراســات العةيــا والبحــو الوظيفة : أستاذ   

  السابق
 (2005/ 27/2تاريخ األستاذية :  )  

 عمارة   التخصص العام:
 يمي والعمرانيةتخطيط األقالالتخصص الدقيق: 

 haniahamdy@yahoo.com البريد االلكتروني:    
      
 

 
) رئــيس مسةــس القســم أ.د. رمدي صادق أرمد رسن  :االسم

 األسبق(
 (   28/12/2008) أستاذ   الوظيفة :

                  عمارة   التخصص العام:
 تصميم معماري التخصص الدقيق :
  arc_group@hotmail.comالبريد االلكتروني:

     eng.hewan.edu.eg-Hamdi_hassan@m  
 

mailto:randaKamel44@hotmail.com
mailto:Randa_kamel@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:hassankamel@hotmail.com
mailto:Hassan_kamel@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:emadbileha@gmail.com
mailto:Mohamed_ali14@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:haniahamdy@yahoo.com
mailto:arc_group@hotmail.com
mailto:Hamdi_hassan@m-eng.hewan.edu.eg
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 أ. د. وائا صالح الدين ارمد فهمي:  مــاالس

    استاذ    الوظيفة :
 عمارةالتخصص العام: 

 التخصص الدقيق: 
 uders2011@gmail.com ي:البريد االلكترون

 eng.hewan.edu.eg-Wael_ahmed@m 
 

 .د. خالد محمود سامي رسنا :   االسم
 األسبقووكيا الكةية لشئو  التعةيم والطالب  أستاذالوظيفة:  
 (28/10/2007)ذية:  تاريخ األستا

 عماره   التخصص العام:
 التخطيط العمراني الدقيق: التخصص  

 samykhaled@hotmail.com البريد االلكتروني: 
      geng.hewan.edu.e-Khaled_hassan02@m 
 

_______________________________________________________________ 
 

                                                           عطوة رسانىأ. د. فاتن لبيم محمد :  مــاالس
 ) إعارة داخةية( (27/10/2010أستاذ )   الوظيفة :

 عمارةالتخصص العام: 
 يات وتاريخ العمارةنظر التخصص الدقيق: 
  fatenatwa@gmil.com البريد االلكتروني:

     eng.hewan.edu.eg-Faten_hegazy@m 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
 أ. د. أيمن محمد نور عفيفي                                :  مــساال

 )إعارة داخةية( ( 2011أستاذ )   /     /     الوظيفة :
 عمارةالتخصص العام: 

 أرتقاء ورفاظالتخصص الدقيق: 
 .edu.egA_afify@helwan :البريد االلكتروني      

aym_afify@hotmail.com 
 
 

 
 
 

 أ.د. محمود طه محمود سةيم   االسم:
 ( 11/2013/ 26   )أستاذ   الوظيفة :

                  عمارة   التخصص العام:
 يعمرانتصميم  التخصص الدقيق :
 artyarch@link.net البريد االلكتروني:

artych@yahoo.com-artyarch                       
 eng.hewan.edu.eg-Mahmoud_salim@m 
 

 _______________________________ ________________________________ 

mailto:uders2011@gmail.com
mailto:Wael_ahmed@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:samykhaled@hotmail.com
mailto:Khaled_hassan02@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:fatenatwa@gmil.com
mailto:Faten_hegazy@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:A_afify@helwan.edu.eg
mailto:aym_afify@hotmail.com
mailto:artyarch@link.net
mailto:artyarch-artych@yahoo.com
mailto:Mahmoud_salim@m-eng.hewan.edu.eg
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 عمر د. نهى أرمد نبيا عبد الرريما.   االسم:

 استاذ   الوظيفة :
 عمارة   التخصص العام:

 تخطيط عمراني   التخصص الدقيق :
  Dr_nohanabil@yahoo.comالبريد االلكتروني:
il94@yahoo.comdr.nohanab   

 eng.helwan.edu.eg-omar@m-noha 
 
 

 
 

 د.  جيها  السيد عبد الدايم أ.االسم: 
 استاذ  الوظيفة :  

 عمارةالتخصص العام: 
 تخطيط عمراني    التخصص الدقيق :
  gehan_elsayed@yahoo.comالبريد االلكتروني:

 eng.hewan.edu.eg-Gehan_elsayed@m 
 

 
 

 عبد العزيزد. عصام عبد الحميد مصباح  أ.:  مــاالس
 استاذ  )أجانة(   الوظيفة :

 عمارةالتخصص العام: 
 التخصص الدقيق: 

 essammesbah2@gmail.com د االلكتروني:البري
       eng.hewan.edu.eg-Essam_abdelaziz@m 

 

 
 

 أ. د. أرمد معوض عوض ابراهيم :  مـاالس
 أستاذ( )أجانة(   الوظيفة :
 عمارةالعام: التخصص  

 التصميم المعمارى وتكنولوجيا العمارةالتخصص الدقيق: 
 البريد االلكتروني:

 eng.hewan.edu.eg-ahmed_ibrahim05@m    
      

 

 
           ا.د. ريما  محمد ريحا  رسين                               :  مــاالس

 )اجانة (( 2015استاذ )    الوظيفة :
 عمارةالتخصص العام: 

 االسكا التخصص الدقيق: 
  eng.helwan.edu.eg-Reemanrehan@m البريد االلكتروني:

     
 
 
 
 
 

mailto:Dr_nohanabil@yahoo.com
mailto:dr.nohanabil94@yahoo.com
mailto:noha-omar@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:gehan_elsayed@yahoo.com
mailto:Gehan_elsayed@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:essammesbah2@gmail.com
mailto:Essam_abdelaziz@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:ahmed_ibrahim05@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:Reemanrehan@m-eng.helwan.edu.eg
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                           ا.د. غادة محمد ريحا  رسين               :  مــاالس

 (  اجانةاستاذ )  الوظيفة :  
 عمارة   التخصص العام:

 تصميم عمراني   التخصص الدقيق :
 ghadamrehan@yahoo.com  البريد االلكتروني:

 eng.hewan.edu.eg-@msseinGhada_hu  
 

 
 

 أ.د. ماجد كمال محمد عطية :  مــاالس
 استاذ ) أجانة(   الوظيفة :

 عمارةالتخصص العام: 
 التصميم المعمارىالتخصص الدقيق: 
 attia_maged@hotmail.com البريد االلكتروني:

 eng.hewan.edu.eg-Maged_attia@m 
 
 
 
 

 
 عسور  مرغنى  د منى محمد رسنىأ.  االسم:

 )إعارة داخةية(م (  2020)   استاذ    الوظيفة :
 عمارة   التخصص العام:

 نظريات عمارة    التخصص الدقيق :
 mona.mhosni@gmail.comااللكتروني :  البريد

eng.helwan.edu.eg-mona.agour@m 
 
 
 

 
 . وفيق محمد ابراهيم محمد دأ.  االسم:

 استاذ   الوظيفة :
 عمارة   التخصص العام:

    التخصص الدقيق :
  eng.helwan.edu.eg-wafeek.mohamed@mااللكتروني :  البريد

 
 
 

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
 
 

 أ.م. د. سامى عةي محمد كاما :  مــاالس
 ( 27/2/1990استاذ مساعد )    وظيفة :ال

 عمارةالتخصص العام: 
 تصميم عمارةالتخصص الدقيق: 
 samy.kamel52@hotmail.com البريد االلكتروني:

 ewan.edu.egeng.h-Samy_kamel@m 
 

    
 

mailto:ghadamrehan@yahoo.com
mailto:Ghada_hussein@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:attia_maged@hotmail.com
mailto:Maged_attia@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:mona.mhosni@gmail.com
mailto:mona.agour@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:wafeek.mohamed@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:samy.kamel52@hotmail.com
mailto:Samy_kamel@m-eng.hewan.edu.eg
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 صبحي محمد م.د. طارق مصطفى.ا   االسم:
 (                                           22/1/2006مساعد  )أستاذ   الوظيفة :

 عمارة التخصص العام:
 تنسيق مواقعهندسة معمارية والتخصص الدقيق: 

  mJardinogroup2000@yahoo.coالبريد االلكتروني:    
 eng.hewan.edu.eg-@mTarek_sobhy 
 
 

 
 
 

 م.د. نسرين فتحي عبد السالم.ا   االسم:
 (30/7/2006)  مساعدأستاذ   الوظيفة :

 عمارة   التخصص العام:
 لبناءتكنولوجيا ا  الدقيق:التخصص  

 nesreenfathy@msn.com  البريد االلكتروني:
eng.helwan.edu.eg-2020@m-Nesreen 

 

 
 

 م.د. وفاء محمد كمال رشوا .ا  االسم:
                                                 (24/12/2006)  مساعد   أستاذ   الوظيفة :

 عمارة   التخصص العام:
 تصميم ونظريات العمارة    التخصص الدقيق :
 wafaarashwan@hotmail.com البريد االلكتروني:

      eng.hewan.edu.eg-Wafaa_rashwan@m 
 

 

 
 ديابسيد د. محمد عبد المسيد   ا.م.   االسم:

 ( 25/11/2007استاذ مساعد )  الوظيفة :
 عمارة التخصص العام:

 اسكا التخصص الدقيق: 
  mmageedd@yahoo.com :البريد االلكتروني

 eng.hewan.edu.eg-Mohamed_diab01@m 
 
 

 
 المهدواي  عةي رمداد. أشرب ا.م.السم:ا

 ( 29/6/2008)استاذ مساعدالوظيفة :_ 
                                                        عمارة  -التخصص العام:

 العمارة وتكنولوجيا البناءدقيق التخصص ال
 a.mahdawy@msn.com البريد االلكتروني :

 eng.hewan.edu.eg-Ashraf_almahdawy@m 
 
 
 

mailto:Jardinogroup2000@yahoo.com
mailto:Tarek_sobhy@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:nesreenfathy@msn.com
mailto:Nesreen-2020@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:wafaarashwan@hotmail.com
mailto:Wafaa_rashwan@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:mmageedd@yahoo.com
mailto:Mohamed_diab01@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:a.mahdawy@msn.com
mailto:Ashraf_almahdawy@m-eng.hewan.edu.eg
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                      د. سحر مرسي محمد                  أ.م.   االسم:

  أستاذ مساعد الوظيفة :
 عمارة   التخصص العام:

 تصميم معماريالتخصص الدقيق: 
  sahar_morsy@yahoo.comالبريد االلكتروني:    

eng.helwan.edu.eg-d@mDrsaharmmohame  
 
 

 
 داليا وجيه عبد الحةيم   أ.م.د. االسم:

  (2009/ 4 /28أستاذ مساعد )    الوظيفة :
 عمارة   -التخصص العام:

 تنسيق مواقع التخصص الدقيق :
 daliawagih@forislam.com البريد االلكتروني:

eng.helwan.edu.eg-DALIA_SAID@m  
 
 
 

 
 ايهاب نصر الدين ارمد محمد                                . دأ.م.  االسم:

 (2015)استاذ مساعد    الوظيفة :
 عمارة                                                    التخصص العام:

 تصميم معماري الدقيق :التخصص  
 ehabnasr2000@yahoo.comااللكتروني :  البريد

     eng.helwan.edu.eg-ehab_ahmed@m  
 
 

 
 

 عبد الغني سةيما  رةوه د. الفتأ.م.  االسم:     
 وظيفة:استاذ مساعدال
 (2015)                                             

 عمارة   التخصص العام:
 تصميم معماري   التخصص الدقيق :

 olfat_hlwa@yahoo.comااللكتروني :  البريد
eng.helwan.edu.eg-olfat_helwa@m  

 

 
 
 

 صالح د. محمد ياسر لطفيأ.م. االسم:
       استاذ مساعد  الوظيفة :

 عمارة   التخصص العام:
 تنفيذية التصميمات والتكنولوجيا البناء    التخصص الدقيق :
 @yahoo.comaid4yasserالبريد االلكتروني: 

eng.helwan.edu.eg-yasser_lotfy@m   
 
 

 

mailto:sahar_morsy@yahoo.com
mailto:Drsaharmmohamed@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:daliawagih@forislam.com
mailto:DALIA_SAID@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:ehabnasr2000@yahoo.com
mailto:ehab_ahmed@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:olfat_hlwa@yahoo.com
mailto:olfat_helwa@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:aid4yasser@yahoo.com
mailto:yasser_lotfy@m-eng.helwan.edu.eg
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 محمد . محمد سيف النصر أرمددأ.م .     االسم:
  استاذ مساعد  لوظيفة :

 عمارة   التخصص العام:
 تصميم معمارى  التخصص الدقيق: 
  archseif1995@yahoo.comالبريد االلكتروني:

     eng.hewan.edu.eg-Mohamed_mohamed15@m 
   
 
 

 
 

                                سها رةمي عبد السواد الدقدوقي . د ا.م. االسم:
     اعداستاذ مس  الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
 رسومات تنفيذية وصوتيات  التخصص الدقيق :

  Scometd@yahoo.comااللكتروني : البريد
 eng.hewan.edu.eg-sohaEldakdoky@m 
 

 
 د. أرمد فتحي إسماعيا واليا.م.  االسم:

 استاذ مساعد    الوظيفة :
 هندسة معماريه   التخصص العام:

 إدارة مشروعات  –إنشاء معماري    التخصص الدقيق :
  awaly@vt.eduالبريد االلكتروني:

 eng.hewan.edu.eg-awaly@m 
 
 
 

 
 عماد كاما فهيم متي                              .دا.م.   االسم:

  استاذ مساعد   الوظيفة :
 عمارة                                                    التخصص العام:

 ريتصميم معما   التخصص الدقيق :
 eng.helwan.edu.eg-emad_matta@m االلكتروني : البريد

Emad_k_f@yahoo.com 
      
 

 
 

 
 أرمد صالح عبد الفتاح                                 .دا.م.االسم: 
   استاذ مساعد    الوظيفة :

 عمارة                                                التخصص العام: 
 ادارة مشروعات التخصص الدقيق :

    mail.comengasa@hot :االلكتروني البريد
eng.helwan.edu.eg-_saleh@mahmed 

 
 
 
 

mailto:archseif1995@yahoo.com
mailto:Mohamed_mohamed15@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:Scometd@yahoo.com
mailto:sohaEldakdoky@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:awaly@vt.edu
mailto:awaly@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:emad_matta@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:Emad_k_f@yahoo.com
mailto:engasa@hotmail.com
mailto:ahmed_saleh@m-eng.helwan.edu.eg


11 

 

 هبه فاروق عبد الباقي                                 .دا.م.   االسم:
 ( 1/2020   استاذ مساعد )   الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
 التصميم العمرانى   التخصص الدقيق :

 heba_farouk2007@yahoo.comي : االلكترون البريد
eng.helwan.edu.eg-HEBA_FAROUK@m  

 
 
 

 
 إيناس عبد الصبور أرمد عبد الوهاب                           أ.م.د.   االسم:

 ( 1/2020   استاذ مساعد ) الوظيفة :  
 عمارة                                                 التخصص العام:  
 إنشاء معماري و تكنولوجيا البناء     التخصص الدقيق :

 inas.abdelsabour@yahoo.comااللكتروني :  البريد

 eng.hewan.edu.eg-delsabour@mInas_ab 
 
 
 

 
 محمد ارمد رياض ارمد خطاب  د. ا.م .    االسم:

 ( 2020) استاذ مساعد   الوظيفة :
 عماره   التخصص العام:

 تخطيط عمرانى التخصص الدقيق :
  dr.mreyadplanner@yahoo.com :البريد االلكتروني

  
 

 
 ابتهال جالل الدين محمد                                   . دأ.م.  االسم:

 استاذ مساعد     الوظيفة :
 عمارة                                                    التخصص العام:

 صوتيات   التخصص الدقيق :
 dr.ebtehalg@gmail.com االلكتروني :  البريد

     eng.helwan.edu.eg-EBTEHAL_IBRAHIM@m  
 

 
 

 هالة اديم فهمي رنا                                 .دأ.م.االسم: 
 ( 2021استاذ مساعد  )   الوظيفة :

                                             عمارة        التخصص العام:
 تصميم معمارى    التخصص الدقيق :

 hladeeb@yahoo.comااللكتروني :  البريد
      eng.helwan.edu.eg-Hala_hanna@m 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:heba_farouk2007@yahoo.com
mailto:HEBA_FAROUK@m-eng.helwan.edu.eg
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mailto:hladeeb@yahoo.com
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 فرج محمد نكي عبد النبى                               . دأ.م.  م:االس
 )اعارة (  ( 2021استاذ مساعد  )  الوظيفة :

 عمارة                                                 التخصص العام:  
 التصميم العمرانى المستدام  التخصص الدقيق :

 Faragzaki2002@yahoo.comااللكتروني :  البريد
 eng.hewan.edu.eg-Farag_abdelnabi@m 
 
 
 

__ 
 د. طارق عبد هللا محمد رساني   االسم:

 ( 29/8/2001مدرس )  الوظيفة :
 عماره   التخصص العام:

 عماريتصميم م   التخصص الدقيق :
  futter@yahoo.com:البريد االلكتروني

 eng.hewan.edu.eg-Tarek_hegazy@m  
 

 
 

 
 

                               شرين فتحي عبد العزيز                 د.   االسم:
          )أجانة( 24/7/2005 مدرس    الوظيفة :

 عمارة التخصص العام:
 تصميم معماري   التخصص الدقيق :
    shereen_abdelaziz@m-eng.hewan.edu.eg:البريد االلكتروني

shereen.salem@gmail.com 
 

 
 
 

 خالد عبد المنعم منسي بيومي د.االسم  :  
          () إجانة 25/6/2006  مدرس    وظيفة :

 عمارة التخصص العام:
    التخصص الدقيق :

  khaled.mansy@yahoo.com :يااللكترونالبريد 
     eng.hewan.edu.eg-Khaled_bayuomi@m 

 
 

 
 

 اهيمابر . ممدوح ابراهيم ذكي محمد جةياد  االسم:
                                                               ) إعارة(   29/4/2007   مدرس   الوظيفة :

                                عمارة                     التخصص العام:
 العمارة والتنمية المستدامة    التخصص الدقيق :

 eg.sustain@gmail.comااللكتروني :  البريد
eng.helwan.edu.eg-mamdouh_zaky@m  

 
 
 

Faragzaki2002@yahoo.com
mailto:Farag_abdelnabi@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:futter@yahoo.com
mailto:Tarek_hegazy@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:shereen.salem@gmail.com
mailto:الالكتروني:%20khaled.mansy@yahoo.com
mailto:الالكتروني:%20khaled.mansy@yahoo.com
mailto:Khaled_bayuomi@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:mamdouh_zaky@m-eng.helwan.edu.eg
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                        . رنا  سةيما  عيسي محمد           د  االسم:
                                                             جانة(أ)      31/8/2008  مدرس   الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
                            التخصص الدقيق :

 dr.hanansuliman@yahoo.com  االلكتروني :  البريد
      dr.hanan97@yahoo.com  

 eng.hewan.edu.eg-hanan_mohamed01@m 

 
 

 ي بدر                                  حطف عبد السميع مصية. عاد  االسم:
                                                                ) إجانة(  25/1/2009  مدرس   الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
    التخصص الدقيق :

 eng.hewan.edu.eg-@matef_hosny  كتروني : االل البريد
     

 
 

 
                                     قمح.سماح رجم نبيه محمود د  االسم:

 )اعارة داخةية (    مدرس   الوظيفة :
                  عمارة                                    التخصص العام:

  التخصص الدقيق :
  samah_nabih@hotmail.comااللكتروني :  البريد

     eng.hewan.edu.eg-Samah_kamh@m 
 
 

 
 

                                أرمد رةيم رسين عبد العزيز  .د  االسم:
     مدرس   الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
    التخصص الدقيق :

  drahmedhaleem2020@gmail.comااللكتروني :  البريد
dr.ahmed_haleem@hotmail.com 

dr.ahmed_haleem@yahoo.com  
 

 
 

 خالد عةي محمد عةي نيد                                 .د  االسم:
 )اجانة( 17/2/2011    مدرس   الوظيفة :

   عمارة                                                 -التخصص العام:
 انشاء معمارى وتكنولوجيا البناء التخصص الدقيق :

 kha_zed@yahoo.comااللكتروني :  البريد
     eng.hewan.edu.eg-Khaled_zeyad@m 

 
 
 
 

mailto:dr.hanansuliman@yahoo.com
mailto:dr.hanan97@yahoo.com
mailto:hanan_mohamed01@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:atef_hosny@m-eng.hewan.edu.eg
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mailto:Samah_kamh@m-eng.hewan.edu.eg
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   د الزفزافى هند ابراهيم عبد الوار  االسم:
 )اجانة (    مدرس  الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
  تكنولوجيا بناءالتخصص الدقيق :

  eng.hewan.edu.eg-hend_alzefzafy@m :  االلكترونيالبريد
 
 

 
 

 النخيةى  محمد فاطمة مصطفى محمد د.  االسم:
    مدرس  الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
 تخطيط عمرانى التخصص الدقيق :

  drfatmaelnekhaily@gmail.com االلكتروني :البريد
 eng.hewan.edu.eg-Fatma_elnekhaily@m 
 
 

 
 
 

 إيما  عةى محمد شيحه د.  االسم:
    مدرس  الوظيفة :

 عمارة                                                    التخصص العام:
 التخصص الدقيق : 

  manali@yahoo.comarch_eااللكتروني : البريد
EMAN_AHMED@m-eng.helwan.edu.eg 

 
 

 
 

  عةيسيد مرعى منصور  د. :االسم
 درس  م  :  الوظيفة  

 عمارة                                                   :  التخصص العام 
 مواد وتكنولوجيا البناء    : التخصص الدقيق  

 sayed.marey@gmail.com:  االلكتروني  البريد
eng.helwan.edu.eg-SAYED_NAGY@m 

 
 

 
 (اجانة. أرمد عةي رسن )د:  االسم
 :  مدرس    الوظيفة 

   :  عمارة                                                  التخصص العام 
 :  عةوم و تكنولوجيا العمارة التخصص الدقيق  
 ahmed_alikamal@yahoo.com:  البريدااللكتروني  

 
 
 
 

mailto:hend_alzefzafy@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:Fatma_elnekhaily@m-eng.hewan.edu.eg
mailto:arch_emanali@yahoo.com
mailto:sayed.marey@gmail.com
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 عمر نهاد السيد رسنى عبد الفتاح د. : االسم

     درسم  :  الوظيفة  
 عمارة                                                   :  التخصص العام 

 لعمارة  نظريات ا  : التخصص الدقيق  
  NehadHosney@hotmail.com:  االلكتروني  البريد

 eng.helwan.edu.eg-Nihad_hosni@m 
 
 

  

 
   دعاء محمد هالل رمدى ف اد د. : االسم

    درس م  :  الوظيفة  
 عمارة                                                   :  صص العام التخ

    : التخصص الدقيق 
   doaa.mhelal@gmail.com:  االلكتروني البريد

 eng.hewan.edu.eg-Doaa.mhelal@m 
 
 
 

  

 
 

 طاهر محمد ابونيد سةيما . د : االسم
  درس   م  :  الوظيفة  

 عمارة                                                   :  التخصص العام 
 تكنولوجيا بناء –تصميم معمارى   : التخصص الدقيق  

 taher_arc84@yahoo.com:  االلكتروني  البريد
 eng.helwan.edu.eg-Taher_soliman@m 
 
 

 
 .مروة كمال فخرى فهمى د :االسم

     (2020)  درس:  م  الوظيفة  
 عمارة                                                   :  التخصص العام 

 تصميم ونظريات العمارة   : التخصص الدقيق  
 marwa_oof@yahoo.com:  االلكتروني  البريد

eng.helwan.edu.eg-marwa_fakhry@m   
 

 
 

  .رانيا ف اد عبد الحميد اسماعياد :االسم
      (2020) درسم  :  الوظيفة 

 عمارة                                                   :  التخصص العام 
 تصميم معمارى وبيئى  : لتخصص الدقيق  ا

 arc.rania_fouad@hotmail.com:  االلكتروني  البريد
 eng.hewan.edu.eg-@mRania_ismail 
 
 
 

mailto:NehadHosney@hotmail.com
mailto:Nihad_hosni@m-eng.helwan.edu.eg
mailto:doaa.mhelal@gmail.com
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 .سارة اسماعيا رسن سةيما   د :االسم

    (2020)  درس:  م  الوظيفة  
 عمارة                                                   :  التخصص العام 

 نظاريات العمارة   : التخصص الدقيق  
 esarah_soliman@yahoo.com:  االلكتروني  البريد

 eng.hewan.edu.eg-Sarah_hassan@m 
 
 
 

 .اميرة عاطف عةى صالحد : االسم
   (2020) مدرس  :  لوظيفة  ا

 عمارة                                                   :  التخصص العام 
 تصميم عمرانى   : التخصص الدقيق  

  amirhbsh@gmail.com:  االلكتروني  البريد
 eng.hewan.edu.eg-Amira_ali@m 
 
 
 

 
  .محمد رمزة محمد مصطفىد :االسم

 ( 2021)   مدرس   الوظيفة :
 عمارة                                                   التخصص العام:

 اسكا    التخصص الدقيق :
   eng_m.hamza2010@hotmail.comااللكتروني : البريد

 eng.helwan.edu.eg-Mohammed_mohammed@m 

_______________________________________________________________ 
 

  .كريم محمد مراد محمد شعال د :االسم
  (2021) مدرس  :  الوظيفة  

 عمارة                                                   :  التخصص العام 
 ادارة مشروعات وتكنولوجيا البناء  التخصص الدقيق :

   arcikimo@hotmail.comااللكتروني : البريد
 eng.hewan.edu.eg-Karim_murad@m 
 
 
 
 

 
 .ارمد محمد محمد قاسمد : االسم

 (2021)  مدرس  :  الوظيفة  
 عمارة                                                  :  التخصص العام 

 تصميم عمرانى  : التخصص الدقيق  
 eng_kozmos@yahoo.com:  االلكتروني البريد

 eng.hewan.edu.eg-Ahmed_mohammed@m 
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