
  

 1986عمداء الكلية ورئيس جملس إدارة املركز مدنذ إنشائه 
 

 الفترة األســــــــــم م
 8811 أ.د. أحمد فؤاد الشيخ 8
 8881 أ.د/ مصطفى زكى زهران 0
 0000 أ.د/ محمود محمد حامد 1
 0000 أ.د/ مصطفى زكى زهران 1
 0001 أ.د/ شعبان طه إبراهيم طه 2
 0002 أ.د/ عاصم مصطفى كمال عبد العليم 0
 0088 أ.د/ إبراهيم جالل شعبان 2
 0081 أ.د/ السيد يوسف القاضى 1

 
 

 1986املركز مدنذ إنشائه  مديرى
 

 ةالفتر  األســــــــــم م
 8811 أ.د/ سعد زكى محمد بلبل 8
 0000 عبد العزيز أ.د/ محمد صالح 0
 0080 أحمد عبد الفتاح محمودأ.د/  1
 0088 د/ كريم سمير عبد العظيم رشوان 1

 



  

 زــل اإلدارى للمركــالهيك
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مجلس إدارة
 مركز الدراسات واالستشارات الهندسية

 لمساحةمجلس إدارة قسم هندسة ا

 مجلس إدارة قسم الهندسة المدنية

 مجلس إدارة قسم الهندسة المعمارية

 مجلس إدارة قسم الهندسة الميكانيكية

 مجلس إدارة قسم الهندسة الكهربية

 قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية

 

 المعامل
  -اإللكترونيــــــــــــات واإلتصــــــــــــاالت  -مســــــــــــاحة 

  -المنطقيــــــــة الــــــــدوائر  -الحاســــــــياالبرمجيات 
أساســيات   -الجهــد العــالى  -المجــاالت الكهربيــة
  -إلكترونيات القـوى الكهربيـة  -الهندسة الكهربية
  -الخرســـــانة  -اإلنشــــا ات  -التمثيــــل التمــــاثلى

  -إختبـارات المـواد المسـتحدثة    -ميكانيكا التربـة
اإلحتــــــرا    -الهيــــــدروليكا وديناميكــــــا الموائــــــ  

ــــد وتكييــــف  -الــــداخلى   -مقاومــــة المــــواد  -تبري
ـــــى ـــــتحكم ا ل ـــــال الحـــــرارة  -ال القياســـــات   -إنتق

  -أبحـــال التبريـــد  -الطاقـــة الشمســـية  -الدقيقـــة
هيــدروليكا التربينــة   -الفلــزات والمعالجــة الحراريــة

ـــــا    -الفيزيـــــا   -الكيميـــــا   -االغازيـــــة  الكيمي
 الليزر  -التصوير  -الكهربية االهندسية 

 الورش

 ورش تعليمية. -1
 ورش إنتاجية. -2

 ورش أعمال الصيانة واألبحال -3



  

 مديرى املشاريع واالستشاريني واملهدندسني باملركز
 الهندسة المساحية قسم قسم هندسة العمارة

 أ.د/ شعبان طه
 أ.د/ نبيل العشرى
 أ.د/ أحمد فريد

 أ.د/ عصام شعوط
 د/ أسامة النحاسأ.
 د/ أشرف جعفرأ.
 د/ أسامة عبد اللطيفأ.
 د/ إبراهيم حسن إبراهيما.
 / محمد خيرى دم.أ.
 د / محمد أحمد سليمانم.أ.

 م/ أحمد عواد جمعة
 م/ أحمد سيد عبد الرسول

 د الستارأ.د/ أحمد عب
 أ.د/ سعد زكى بلبل

 أ.د/ محمود محمد حامد
 أ.د/ عبد اهلل أحمد سعد

 أ.د/ على الصغير
 د/ شهاي حسن
 د/ أشرف غنيم

 د/ حسام السمرى
 د/ عمرو حنفى

 د/ كريم سمير رشوان 
 د/ محمود صالح جمعة

 د/ أحمد عبد الحى
 م/ خالد محمد عبد العزيز

 يكانيكيةقسم الهندسة الم قسم الهندسة المدنية
 أ.د/ عاصم عبد العليم

 أ.د/ أسامة كمال
 ا.د/ أحمد عبد الفتاح محمود

 أ.د/ إبراهيم جالل شعبان
 أ.د/ جمال عبد العزيز

 د/ رجي مجاهدأ.

 د/ محمد أسامة رمضانأ.

 د/ محمد مصطفى الشريفم.أ.

 صالح د/ ناصر مصلحم.أ.
 د/ ماهر أدمأ.م.
 د/ عصام مصطفى كمال محروسأ.م.
 مرو جمالد/ عأ.م.

 د/ عادل هندى
 د/ عزت عبد الرحيم نجم

 د/ عطية شلبى
 د/ إبراهيم بزان
 د/ عادل فايز

 د/ أسامة حمدى
 د/ حنان الطوبجى
 د/ أحمد أبو المجد

 د/ رامى زهران
 د/ أحمد عبد المؤمن أحمد خليل

 د/ محمد شحاته السيد
 د/ محمد أحمد سالمة
 م/ سيد صالح حسين
 م/ طار  السلكاوى

 لسيد يوسف القاضىا.د/ ا
 عبد ربه أ.د/ محمد فائ 

 أ.د/ صالح عباس
 خليفهأحمد أ.د/ طار  

 أ.د/ أسامة عزت عبد اللطيف
 أ.د/ سمير صبحى عياد
 أ.د/ ماهر جميل حجازى

 أ.د/ رمضان محمد عبد العزيز
 أ.د/ أحمد ماجد

 د/ هشام مرسى طنطاوى
 د/ تامر سمير محمودأ.م.

 د/ رؤوف توفي 
 حميدد/ عبد السالم 
 د/ خيرى حسين

 د/ عبد القادر عبد الكريم
 د/ فؤاد حلمى سيد حلمى

 د/ محمود إبراهيم حسين منصور
 د/ أشرف الشين

 د/ أحمد محمد صالح قنديل
 د/ محمد أحمد قايتباى معوض

 د/ بيومى العسال
 د/ سيد عبد الونيس

 د/ السيد حمزة منصور
 د/ أحمد عطيةعبد اللطيف

 ى/ إسماعيل محمود السمر د
 م/ أحمد عبد العظيم أحمد

 م/ أحمد على التهامى
 م/ محمد جميل محمد

 م/ مصطفى السيد عبد المنعم
 م/ محمد أحمد إبراهيم
 م/ جرجس أدوار مهنى

 قسم الهندسة الكهربية
 أ.د/ محمد محمود أبو السعد

 أ.د/ عبد السالم حافظ
 د/  رفاعى محمد رفاعى

 د/ سامى محمد عبد العزيز
 مد إبراهيم محمدد/ محمد أح

 قسم الرياضيات والفيزيقا
 د/ خالد حسن عيسوى السيد

  


