
 االشراف االكاديمى العضاء هيئة التدريس بمسم الهندسة الميكانيكية )لوى(
 

البــــــــاء الطـــــاسم اسم عضو هيئة  
اد دكتوراهــأرش العدد الكلى التدريس اد ماجستيرــأرش  راف دكتوراهــأش  راف ماجستيرــأش   

5 
 محمود دمحم غلوم

 احمد محمود رفاعى
 سعيد على على خليل

 رجب عبد هللاصابر 
 أ.د/ أحمد ماجد اسالم عثمان دمحم عفير 

4  
مصطفى اسماعيل دمحم دمحم 

 السيد دمحم زريع
 السيد دمحم السيد حسنين

 أ.د/غازى دمحم راتب  هند يس دمحم الطنطاوى

44  
 حسن صادق دمحم

 بد السالم دمحم شرف الدينع
 دمحم مجدى العزب

 حمدى حسن معروف
 اسماعيل محمود متولى 

 احمدعلى التهامى 
 هند يسين دمحم 

 ايهاب عبدالعظيم عوض 
 دمحم خلك ضيدان الظفيرى 

 

 دمحم يوسف دمحم 
 كريم دمحم عبد الفتاح

دمحم عواد دمحم احمد  
المجيد عبد دمحمحسين  

العزيز عبد دمحم ايمن  

 أ.د/ دمحم فائك عبد ربه

4  

 دينا نبيل حسن بحيرى
 سارة احمد حامد دسولى

 العزيز سليماحمد عبد 
 دمحم سلمان جابر

 أ.د/ دمحم صفوت زهران  

محمود نبوى حسين محمود   4
 فوزى عيد

 مينا جمال مراد 
 سعيد سعيد عبد الحميد

 أ.د/ سمير صبحى 

8   

 رمضان السيد دمحم عفيفى 
 سلوى حلمى عبد اللطيف

  
 

 خالد موسى نجيب
 عمرو بركات عماره 
 احمد نعمان احمد 

 خالد سالم دمحم

 اشرف السيد عبد العليم 

 احمد عاطف لبيب 
 

 أ.د عيد عبد الحافظ

9   

 راجح عبد المنعم على
 سيد احمد دمحم على النجار
 عمر دمحم احمد المصراتى

 ايهاب عبد العظيم
 عوض 

 دمحم خلك ضيدان الظفيرى 

 احمد دمحم عواد دمحم
 ايمن دمحم عبدالعزيز

 احمددمحم عبدالمطلب

  دمحمعفيراسالم عثمان 

 أ.د/ ماهر جميل 

01 

مصطفى حسن سالمه 

 عواد

 

 
 

 
 

 رمضان السيد دمحم عفيفى

 شرف السيد عبالعليما
 على دمحم احمد سليمان

 دمحم امام امين
 سيد صالح الدين متيسر

 خالد موسى نجيب 
 عمرو بركات عماره بركات

 احمد نعمان احمد

 احمد عاطف لبيب  

 أ.د/ شريف هادى 

4  

 عبد الفتاح اماماحمد 
 مصطفى دمحم يوسف 
 دعاء ممدوح فتح هللا
 السيد منصور السيد

 أ.د/رضا عفيفى   



41  
 احمد دمحم عبد المطلب
 دمحم تيسير عبد الفتاح
 محمود جالل يحيى

 وليد جابر ابراهيم الشاعر
 امجد كمال مأمون

 اسماعيل محمود متولى 
 هند يسين دمحم الطنطاوى  

 

 عبدالمطلباحمددمحم 

 دمحمابوزيدعيدالعزيز

 اسالم عثمان دمحمعفير

 دمحمصالح الدين عبدالحافظ

 مينا جمال مراد 

  دمحم السيد امام  

 أ.د /أسامة عزت

6   
 اسالم حسين السيد

 هانى الصاوى عبد الرحمن
 دمحم خلف حثيدان الظفيرى

 طارق حسين ابراهيم
 دمحم ابو زيد عبد العزيز
 اسالم مؤمن مرسى 

 أ.د / رمضان عبد العزيز

 تامر صالح دمحم حسين 01
 

 

 مروه السيد حسن 

 راجح عبدالمنعم على 

 دمحمرضاعلى عبدالحميد

 اسالم حسين السيد 

 احمدعلى التهامى 

 سيداحمد على النجار 

 هانى الصاوى عبدالرحمن 

  دمحم خلك ضيدان الظفيرى 

 دمحم زكى اسماعيل

 خالد موسى نجيب         

  خالد سالم دمحم           

 أ.د / رمضان يوسف صمر  

9  
 

 

 مروه السيد حسن 

 محسن حامدمحمود 

 اسالم حسين السيد 

 امجد كمال ماأمون

  عمردمحم احمد المصرالى 

 محمود احمد احمد حسن

 دمحم حسنى السيد

 عبدهللا حسين ابراهيم

  عالء حماده هاشم 

 أ.د/ دمحم أحمد معوض 

5  

 
 دمحم هانى مدحت

 دمحم حمدى متولى احمد
 

 مروه السيد حسن
 

 دمحم حسنى السيد

 محمود احمد احمد حسن
 أ.د/ نبيل شفيك

4 

 
 
 

 سامح فارس عبد العظيم
 اسراء اسالم اسماعيل

 فاطمة دمحم عبده
 نفين صابر صالح

 أ.م.د/ رضا الغنام  

5  
 غادة عصام مهدى

 السيد محمودمحمود 
 شرين على ابراهيم

 
 احمد شولى احمد
  مينا جمال مراد

 أ.م.د/ على عبد العزيز

41  

 احمد دمحم احمد محمود
 محمود سامى عمرى

عهد صالح الدين عبد 
 المعبود

 دمحمرضا على عبدالحميد

  محسن حامد محمود 

 احمد شولى دمحم 

 محمود احمد احمد حسن 

 عالء حماده هاشم 

  حسنى السيددمحم 

 أ.م.د/ رجب خليل

5  
 دمحم منسا مصطفى
 دينا احمد سالم

 اسماء محمود مصطفى

 
 دمحمصالح الدين عبدالحافظ

  اسالم مؤمن مرسى 

 أ.م.د/ خيرى حسين

4  

 دمحم دمحم محمود
 دمحم محمود حسين على

 سليمان صالح دمحم
 دمحم سمير حسنين

 د/ عاطف عبد العظيم  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 بحيرى دمحم يحى دمحم
 دمحم بشر الطوخى 

 عامر عنتر عبد المنعم احمد
 دمحم عربى السيد على

 
 سعيد سعيد عبد الحميد

 

د/ دمحم عبد السالم 
 الدسولى

4  

 احمد صالح امام مراد
دمحم على ابراهيم السيد وليد 

 مصطفى محمود
 احمد رمزى سيد

 د/ راضى سليم  

4  
 

 دعاء عبد العزيز حميده
 

 

 احمد عاطف لبيب
 دمحم عبد المجيد

 عمرو بركات عمارة 

 د/ أحمد صالح لنديل

1  
 مايكل سمير لويز يؤنس

 دمحم دمحم متولى السيد
 مدحت رشاد وهبه

 د/ زكريا البحيرى    

2    
 شيماء على دمحم
 دمحم السيد امام

 د / دمحم صابرسكر  

5  

  حسنين عبدالمجيددمحم
 شنوده سمير فرج
 مها ممدوح حسن

السيد احمد دمحم احمد  

 
 دمحم حسين عبد المجيد 

 
 د/ خالد عبد الوهاب

 حسام دمحم صالح  1
 اسماء دمحم السعيد

 د / دمحم حسن شحاته   عبدهلل حسين ابراهيم 

1  
 محمود زكريا محمود
 شادى عادل حسن

 دمحم احمد دمحم سالمه
 د/ حسانين عبد المحسن  



 

 

 

 


