االشراف االكاديمى العضاء هيئة التدريس بمسم الهندسة الميكانيكية (انتاج)
اسم عضو هيئة
التدريس

اسماء الطالب
أشراف ماجستير

أشراف دكتوراه

أرشاد ماجستير

أرشاد دكتوراه

العدد الكلى

عمرو منير عبد العليم
أ.د /السيد يوسف الماضى

أ.د /طارق احمد فؤاد
خليفه

أ.د /فريدة سيد احمد

على دمحم احمد على

احمد عمر مصلح

احًد عبد انفتاح يصطفي

عصام بهجت عزت

ياسمين صالح الدين
نرمين صالح الدين سيد
باسم حامد السيد

محمود عبد الرحمن عبد
ال لطيف

دمحم أحمد سيد احمد

احمد عبدالجواد نورالدين
غاده دمحم فوزى
احمدسعد فراج
دعاء محمودعبد الفتاح
جرجس ادوار مهنى
رشا دمحم السيد عفيفى
احمد عمرمصلح
لبنى عبد العزيز فؤاد
دمحمعبدالعزبزدمحمشعبان
دمحمجميل دمحمعبدالغنى
احمد فتحى عبد الخالك

6
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1

اسماء احمد وصفى
هيثم جمال دمحم المهدى
احمد ابو الفضل

أ.د /عطية حسين جمعة

شيماء مصطفى دمحم

4

احمد دمحم عبد الحميد
سارة جمال رجب
أ.د /صابر محمود عبدربه

اكرم احمد عبد الحفيظ
ابراهيم عبدالمؤمن على

محمود دمحم محمود السمنتى
جرجس ادوار مهنى
مصطفى السيد عبد المنعم

طارق عباس دمحم عنتر

8

رشا دمحم السيد عفيفى
ايهاب ابراهيم دمحم
دمحم مجدى عباس

أ.د عبد المادر عبد الكريم

1

بسمة احمد سالمه

أ.م.د /حمدى دمحم على
لنديل

ايمن دمحم عبد المطلب

دمحم محسن دمحم
عبد المادر ابراهيم
طارق عباس عبد الفتاح

4

أ.م.د /ميرفت توفيك
محمود

باسم جمال غيالن

هشام دمحم مأمون البكرى

1

احمد اسامة عبد العليم
مى كمال عبد العزيز

أ.م.د /فؤاد حلمى سيد

منى احمد سيد يونس

منى احمد سيد يونس

حسام الدين دمحم رمضان
5

عبد الكريم كرم عبد الكريم
رشا دمحم السيد عفيفى
احمد سعيد فراج
أ.م.د  /تامر سمير

مروه محمود احمد
مي كمال عبدالعزيز
باسم حامد السيد

دمحم فؤاد الشربينى

دعاء محمود عبد الفتاح

9

عصام بهجت عزت
احمد عمرمصلح
هند سعيد دمحم احمد
دمحم عزيز عمر لنديل

أ.م.د /سامح شولى

4

ناديه حمزاوى دمحم
حمزاوى
احمد عبد الفتاح مصطفى
مروة محمود احمد
أ.م.د  /أحمد جعفر

ميسرة كمال رمضان

اسماء رياض على سعد

6

طارق دمحمسليمان
على احمد دمحم على
احمد سعيد دمحم راشد
د /ممدوح سليمان

دمحم محمود عبد ال لطيف

1

اسالم احمد عبد ربه
جيالن عيد رمضان
د/رؤوف توفيك

دمحم سيد دمحم السيد

1

تامر عبد المنعم عبد
الرؤوف
دمحم ابراهيم دمحم امام
د /عبد السالم حميد

احمد رفعت عبد الفتاح
عمر احمد دمحم

1

هانى عبد العزيز بحيرى
مصطفى اشرف رمضان

د /ايمان الكومى

1

عال دمحم احمد
مصطفى سمير سيد
فادى سامى نصيف بخيت

د /سيد زيان

1

احمد سعيد دمحم عالم
صالح سامان صالح
هيثم احمد فؤاد
الشعراوى

د /هشام مرسى

1

حسام مصطفى احمد
تونى
توفيك دمحم توفيك عبد
الحميد
د /عزيزة أمين

ريم كمال دمحم كمال

1

دمحم عبد هللا
د /مها الشين

د /سيد عبد الونيس

د /السيد حمزة

دمحم جميل دمحم
منى احمد سيد يونس
ونيد فرج دمحم فرج
عبد انكريى كرو عبد انكريى
باسم حامد السيد

يحيى طارق عبد المادر
امنيه حسام الدين موسى
سيلفا عماد وديع
مصطفى عبد الرحيم دمحم

دعاء محمودعبدالفتاح

1

5

دمحم كمال حسن سليمان
ماجد مصطفى فتحى

4

نورا جمال دمحم
د /سماح سمير

عًرو يُير عبد انعهيى

عمرو دمحم حنفى

4

خالد يحيى احمد الطوخى
نورهان محمود يوسف
د  /محمود منصور

دمحم حسيٍ عبد انًجيد

دمحم سيد حسين حسن

4

بشوى عادل راغب
على دمحم اسماعيل
د /هانى منصور

اسالم رفعت عبد السالم
ايهاب دمحم فيض هللا

4

د  /بالل عبد الكريم

نجالء جمال عبد التواب

طارق دمحم سليمان

دمحم نادى دمحم عسران

د /العوضى
أ.د  /صالح عباس
أ.د /مصطفى زهران

أ.د.م /ابراهيم موسى

د/دمحم صابر سكر

2

احمد سعيد عبد المنعم
ايًٍ دمحم عبد انًطهب
هشاو دمحم يأيوٌ انبكرى
احمد عبد الفتاح مصطفى

عبد انكريى كرو عبد انكريى
ونيد فرج دمحم فرج
ييسرِ كًال ريضاٌ
ابراهيى عبدانًؤيٍ عهي

يُي احًد سيد يوَس
اسًاء رياض عهي سعد
دمحم عبد الفتاح حموده

2
4
2

دمحم عبد انفتاح حًودِ
دمحم جًيم دمحمعبدانغُي

5

دمحم صالح الدين
عبدالحافظ

2

