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 0202/1002للعام الجامعى أعمال المعاٌٌرتشكٌل 
 

 م
 المعٌار

 فرٌق المعاٌٌر إدارة المعٌار

 القسم العلمً االسم النائب المنسق 

  سمٌر محمد السٌد داود د/  عبدالسالم أحمد عبدالسالم /د.م.أ الخخطُظ االسخراحُجٍ 1

 م/ رانٌا أحمد حماد .1

 م/ عبدالعزٌز محمد جبرٌل .2

 م/ محمود محمد عقل  .3

 م/ سارة محمد اسماعٌل .4

هندسة القوى واآلالت 
 الكهربٌة

 م/ نرمٌن محمد عبدالغفور عورو حسُي عبذهللا/د القُبدة والحىكوت 0
 م/ سمر ابراهٌم فرغلى .1

 روحٌه السٌد فرحات /م .2
 محمد وهدانامانى عادل  /م .3

هندسة االلكترونٌات 
 االتصاالت الكهربٌة

 هذحج أبى الُسَذ الكُالوي /د الجهبز اإلدارٌ 3
  م/ محمد طه راضى اسماعٌل

 

 رضوان محمد السٌدأحمد  /م .1
 هندسة القوى المٌكانٌكٌة عمرو البرل /م .2

 حبحن فؤاد أبى شعُشع/د.م.أ  د/إٌمان الغمرى الوىارد الوبلُت 4

 زٌدم/وائل أبو  .1

 نهله مسلمم/  .2

 أمانى فهمىم/  .3

 

قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات 
 الهندسٌة

  الكىراًً هصطفً حبهر/د الوشبركت الوجخوعُت 5
 عورو ركٍ القبضٍ/ د

 

 م/ محمد فؤاد الشاعر .1

 م/ إسراء عبدالعزٌز عمر .2

 م/ محمد مجدي حسن جابر .3

 م/حنان على محمود .4

 
 

 هندسة االنشاءات 
 

 هحوذ الولُجًم/  ولُذ حسىًهم/  الطالة والخرَجىى 6

 عصاممحمد / م .1
 م/ عبدالرحمن أبو زٌد .2

  م/ عبدهللا كمال .3

هندسة اإلنتاج والتصمٌم 
 المٌكانٌكً

 هحوذ علً عُطه/د الوعبَُر األكبدَوُت 7
 م/ هحوذ عبذهللا عطُت

 

 م/ هبة هللا فتحى فهمى .1

 م/ مى زكى األقرع .2

 م/ هشام مجدى .3

 م/ مروة رضا بسطوٌسى .4

الحاسبات والتحكم هندسة 
 اآللً
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 سُذ هبضً /م هحوذ عبذالسالم أَىة/د الذراسبث العلُب 8
 زمزممحمد  /م .1
 حسن أحمد رمضان /م .2

 هندسة األشغال العامة

 إسالم محمد عرفهم/   أحوذ طه براغُث/ د البحث العلوٍ 9

 م/ عمر حسٌن خلٌفة .1
 م/ أحمد سالم .2
 م/ االء محرز .3

 م/ محمد هنداوى عبد اللطٌف .4

 هشام موافىم/ محمد  .5

 م/ أحمد خلٌل ابراهٌم .6

 هندسة اإلنشاءات

 د/ اسعد مطر ارمانٌوس أعضبء هُئت الخذرَس 12
 م/ صبحى عماره 

 

 م/ محمد المراكبى .1

 م/ محمد متولى .2

 م/ عبدالرحمن العزب .3
 م/ محمود بشٌر  .4

 هندسة الري والهٌدرولٌكا

 وسبم  أبى الحجبج ههٌبد/  والء أبى الحجبج ههٌب/ د إدارة ًظن الجىدة 11

 م/هالة السعٌد .1

 م/ فاطمة األشوح .2

 م/ نسمة كمال .3

 م/ سلمً ألشٌن .4

 الهندسة المعمارٌة

 د/ هُثن عبذ السوُع سٌذ الخذرَس والخعلن 10
 د/ أحمد الحدٌدى 

 

 د/ طارق المحمدى خلٌفة .1
 م/ محمد صبحً لبٌب .2

 م/ مصطفى الوشاحى .3
 م/ فرج عبدالجواد فرج .4
 عبدالغنىم/ محمد حامد  .5

 م/عبد العزٌز ابو لٌمون .6

 م/ مصطفى اللبودى .7

 م/ مرٌم أٌمن سلٌمه .8

 م/ مٌنا مدحت جرجس .9

 م/ محمود اسامة عبدهللا .11

 هندسة اإلنشاءات

 


