


























 

 قسم الهندسة المعمارية














 



  احمد عبد المنعم حسين الطويلم.م. :االسم
   مدرس مساعد:    الوظيفة 

 عمارة                                                  :  التخصص العام
 تصميم معماري معاصر : التخصص الدقيق 

 Poiak@hotmail.com:  االلكتروني البريد

 01005835563 : التليفون المحمول
 
 

 

 
 م.م.نور الهدى كمال عبد اللطيف العطار : االسم

 :  مدرس مساعد     الوظيفة 

 عمارة                                                  :  التخصص العام
    : التخصص الدقيق 

-nooralhuda_abdullatif@m: االلكتروني البريد

eng.helwan.edu.eg     
 :  التليفون المحمول

 

 

 
 احمد عبد الواحد عبد الغنى مخيمرم. م. :االسم

 :  مدرس مساعد        الوظيفة

 عمارة                                                  :  التخصص العام
 التصميم المعمارى وتكنولوجيا البناء  : التخصص الدقيق 

 ahmed_mokha@hotmail.com : االلكتروني البريد

eng.helwan.edu.eg-ahmedabdelwahed.mekhamar@m  
 0100678748:  التليفون المحمول

 

 

 

 بوالنجاسالي فؤاد المغاوري سعد أم.م. : االسم
   مدرس مساعد     :   الوظيفة 

 عمارة                                                 :  التخصص العام
 تصميم معماري ونظريات العمارة : التخصص الدقيق 

 SallyNaga@gmail.com:  االلكترونيالبريد

  eng.helwan.edu.eg-sallynaga@m: التليفون المحمول
     

 

 

 
 

 على محمد شاكر محمدم.م. :االسم
   مدرس مساعد     :    الوظيفة 

 عمارة                                                  :  التخصص العام
 التصميم البيئى  : التخصص الدقيق

 Ali.bond@hotmail.com:  البريدااللكتروني
eng.helwan.edu.eg-Ali_shaker@m    

 01000033433: التليفون المحمول
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 سليمان امام رضوي إمامم.م. :االسم

   مدرس مساعد     الوظيفة :  
                                       عمارة            التخصص العام:

 التصميم المعمارى ونظريات العمارة   التخصص الدقيق :
 eng.helwan.edu.eg-@m2012radwaretal البريدااللكتروني : 

 01153779996التليفون المحمول: 

 
 
 

 

 

 محمد ذكى عبد السالم                               وائلم.م.  : االسم
 مدرس مساعد     :    الوظيفة 

 عمارة                                                :   التخصص العام

  العمارة وتكنولوجيا البناء:  التخصص الدقيق 
 yahoo.com2010Wael_engineer@:  االلكتروني البريد

eng.helwan.edu.eg-wael_zaki@m  
 01225483601 التليفون المحمول:

 

 

 

  ايه محمود فوزي عبدالمجيدم.م.االسم: 
 مدرس مساعد     :   الوظيفة 

 : عمارة   التخصص العام

  العمارة وتكنولوجيا البناء:   التخصص الدقيق
 eng_aya.fawzy@hotmail.com:  البريدااللكتروني

eng.helwan.edu.eg-aya_mahmoudfawzy@m  

 : التليفون المحمول
 

 

 

 
 ابراهيم اسماعيل محمدم. صبحي  االسم: م.

 الوظيفة :  مدرس مساعد     

 عمارة                                                  التخصص العام:
 التصميم المعمارى ونظريات العمارة  التخصص الدقيق :

 yahoo.com201076e_b@االلكتروني : البريد

eng.helwan.edu.eg-@m2014sobhy.ibrahim  
 التليفون المحمول: 
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 محمد عالء الدين محمد علي النواويم.م.االسم : 
 مدرس مساعد     الوظيفه: 

 التخصص العام : عمارة 
 لبناءالعمارة وتكنولوجيا االتخصص الدقيق :

البريد االلكتروني : 

archmohamedalaaelnawawy@gmail.com 
 www.arcawy.comالموقع االلكتروني : 

eng.helwan.edu.eg-y@mm.a.elnawaw  

Facebook  :Elnawawy26 
 01007173878التليفون المحمول: 

 

 

 االسم: م.م.هبةهللا عاطف فؤاد محمود 
 : مدرس مساعد        الوظيفة 

 : عمارة   التخصص العام

  التصميم البيئى :  التخصص الدقيق 
 hebathequeen2011@yahoo.com:  البريدااللكتروني

 المحمول: التليفون 

 
 

 

 

 عبد هللا عبد الحميد عبد الحميدم.م.االسم : 
 مدرس مساعد     الوظيفه: 

 التخصص العام : عمارة 

 التخصص الدقيق :
-abdelhamid.abdullah@mالبريد االلكتروني : 

eng.helwan.edu.eg 

 01113199195التليفون المحمول: 
 

 

 عبد الظاهر مفتاح مي ياسر م.م. االسم :

  مدرس مساعد     الوظيفه: 
 التخصص العام : عمارة 

 التخطيط العمرانىالتخصص الدقيق :

 mai_mofth@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
 

  /Website) rsonal(Pe  mgroup.pb.studioموقع الكترونى :

 التليفون المحمول: 

 

 

 
 م.م بسنت احمد محمد احمد اسماعيل  : االسم

    درس مساعد: م  الوظيفة 

 عمارة                                                 :  التخصص العام
 تصميم بيئى : التخصص الدقيق 

eng.helwan.edu.eg-basantect@m:  االلكترونيالبريد

basantx92@yahoo.com  
 :  التليفون المحمول
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 أحمد اسماعيل السيد عطية م. :االسم

     ه:  معيد  الوظيفة

 عمارة                                                  :  التخصص العام
 ونظريات العمارة التصميم المعمارى   : التخصص الدقيق 

  .ai@gmail.com0129ahmed.esmail.:  االلكتروني البريد
 01145969153:  التليفون المحمول

 

 

 

 
 ريم محمد عبد الحميد السيد  م. :االسم

   ة:  معيد   الوظيفة 

                                 عمارة                  :  التخصص العام
 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 

-reem.mohamed@ m:  االلكتروني البريد

eng.helwan.edu.eg 
  :  التليفون المحمول

 

 

 
 بسنت احمد الشحات محمد القاضى م. :االسم

   ة:  معيد  الوظيفة 

                     عمارة                              :  التخصص العام
  تصميم معمارى  التخصص الدقيق :

  basantahmedalkady@m-eng.helwan.edu.egااللكتروني :البريد

 التليفون المحمول:
 

 

 
 آية مصطفى محمود محمد م. :االسم

   ة:  معيد   الوظيفة 
 عمارة                                                  :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : لتخصص الدقيق ا

   gmail.com138ayamoustafa@: االلكتروني البريد
 eng.helwan.edu.eg-Aya.moustafa@m 

  :  التليفون المحمول 
 

 

 
 ياسر شكرى عبد الرحمن  شكرى م. :االسم

 :  معيد     الوظيفة 
 عمارة                                                  :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 

  geng.helwan.edu.e-shokry.yasser@m:  االلكتروني البريد
  01100887914:  التليفون المحمول
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 فاطمة محمد ناجى عبد الغنى  م. :االسم

   ة:  معيد   الوظيفة 
 عمارة                                                  :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 

   gmail.com95fatmanagy@: االلكتروني البريد
 eng.helwan.edu.eg-Fatma_nagy@m 

  :  التليفون المحمول

 

 

 
 بسمة فاروق عبد الحميد العباسي  م. :االسم

   ة:  معيد   الوظيفة 
                       عمارة                            :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 

-basma100farouk@m:  االلكتروني البريد
eng.helwan.edu.eg 

  :  التليفون المحمول

 

 

 
 محمد عالء الدين محمد احمد  م. :االسم

 :  معيد     الوظيفة 
         عمارة                                          :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 

  yahoo.com095Mohamed.alaa@  : االلكتروني البريد
eng.helwan.edu.eg-@m095Mohamed.alaa  

  01117111080:  التليفون المحمول

 
 

 

 رضوى محمد عبد السالم السيد م. :االسم

    ة:  معيد  الوظيفة 
 عمارة                                                  :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 
-radwa55mohamed55@m: االلكتروني البريد

eng.helwan.edu.eg  
 : التليفون المحمول

  

 

 
 د احمد الشال محمد مصطفى محمد صالح سيم. :االسم

 :  معيد     الوظيفة 
 عمارة                                                  :  التخصص العام

 نظريات العمارة  : التخصص الدقيق 

-mohamedelshall86@m:  االلكتروني البريد
eng.helwan.edu.eg 

  01150248670:  التليفون المحمول
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