
 

   
 

 

 

 

                                           ترَايج هُذضح انثُاء وانتشُُذ           –يثٍُ انثرايج انُىعُح  –كهُح انهُذضح   

 

 الهندسة اإلنشائيةقسم 
 يتفرغ أضتار د/ أدًذ دطاٍَُ 1

 يتفرغ أضتار د/ يذًذ َجُة 2

 يتفرغ أضتار د/ ضعذ انذٍَ يصطفٍ 3

 يتفرغ أضتار د/ دايذ عطكر 4

 يتفرغ أضتار د/ عادل ضُف 5

 أضتار د/ أدًذ َىضف 6

 أضتار د/ يذًذ َطرٌ 7

 أضتار د/ عًاد انثهتاجً 8

 ضتارأ د/ يذًذ عاشىر 9

 أضتار د/ يذًذ جًال انًهذٌ 11

 أضتار د. إتراهُى يطاوع 11

 يطاعذ أضتار د/ يذًذ يطذُح 12

 يطاعذ أضتار د/ أدًذ طهىَح 13

 يطاعذ أضتار د/ عادل جثر 14

 يطاعذ أضتار د/يذًذ انسغُثٍ 15

 يطاعذ أضتار د / فكري عثذِ ضانى 16

 يذرش د/ أًٍَ انطهراًَ  17

 يذرش نطُطاويد/ يذًذ ا 18

 يذرش ثـر انشُخآد/  19

 يذرش د/ ونُذ انطقُهٍ 21
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 عامةالشغال هندسة األقسم 
 أضتار  د/ زكٍ انذٍَ زَذاٌ  1

 أضتار  د/ أشرف تشر  2

 أضتار يطاعذ  د/ هشاو االترتٍ  3

 أضتار يطاعذ  د/ شرَف انثذوي  4

 أضتار يطاعذ  د/ يذرو فؤاد 5

 
 

 هيدروليكاالرى و ال ههندسقسم 

 أضتار  د/ عادل انًصرٌ  1

 أضتار يطاعذ  د/ يذًذ جًال عثذ هللا  2

 يذرش  د/ عهٍ يصرَح  3

 يذرش  د/ ضايٍ خهف  4

 
 

 يهعمار الهندسة المقسم 

 أضتار د/ اليُص انجساوي 1

 يطاعذأضتار  د/ شرَف شتا  2

 يذرش د/ َاَُص انصُاد  3

 يذرش  د/ أضًاء انثذراوٌ  4

 يذرش  يذًذ خهُم د/  5
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 الهندسية الرياضيات والفيزياءقسم 

 أضتار د/ يذة أتى انًعاطٍ  1

 أضتار د/ يجذٌ انعسب 2

 أضتار د/ اتراهُى جار انعهى  3

 أضتار د/ دايذ َىر  4

 أضتار  د/ يذًذ انًتىنٍ انجًم  5

 أضتار  د/ أدًذ أدًذ انصروٌ  6

 أضتار يطاعذ  د/ يرفت اتى انخُر  7

 أضتار يطاعذ  د/ يذًذ ضرور  8

 يذرش  د/ ضًُر شًص انذٍَ  9

 يذرش  د/ جالل انثغذادٌ  11

 أضتار  د/ يذًذ انجًم  11

 يذرش  د/ ونُذ انثشثُشً  12

 

 ونظم التحكم حاسباتهندسة القسم 

 أضتار  د/ شرَف كشك  1

 أضتار يطاعذ  د/ يذًذ عثذ انعظُى  2

 أضتار يطاعذ  نذٍَ يصطفٍ د/ دطاو ا 3

 أضتار يطاعذ  د/ يصطفٍ انذطًُُ  4

 أضتار يطاعذ  د/ أدًذ صانخ 5
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 الهندسة الكهربيةقسم 
 أضتار  د/ يجذٌ انطعذاوٌ  1

 

 والتصميم الميكانيكى نتاجهندسة اإل قسم 
 أضتار  د/ عثذِ عثذ افتاح  1

 أضتار  د// أدًذ جالل  2

  يذرش د/ ضارج انثههىل  3

 

 الهندسة الميكانيكيةقسم 
 يتفرغأضتار   أدًذ ضهطاٌد/  1

 

 كميات أخرى
 كهُح انترتُح أ/ َُفٍُ انذطٍُُ  1

 كهُح انترتُح أ/ هُثى َذٍُ  2

 كهُح انتجارج د/ ضًُر اتى انفتىح  3

 كهُح انذقىق د/ رشا عهً انذٍَ  4

 


