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 كلية الھندسة- جامعة القاھرة

 قسم ھندسة القوى الميكانيكية

 معمل التحكم ا�وتوماتيكى

 

  

Mechanical Power Department Staff Members 
 والبريد ا�لكترونىوالدرجة العلمية  عضاء ھيئة التدريسبأسماء أكشف 

  البريد ا%لكترونى  الدرجة  ا%ســـــــــــــــــــــم  م

 Ashraf_sabry@crown-eng.com     asedsabry@hotmail.com )رئيس القسم( استاذ اشرف سعد الدين صبرى. د.ا  1

 mansour@niles.edu.ed استاذ  محى سعد منصور.د.ا  2

 hamedabofadl@yahoo استاذ محمد ابو الفضل.د.ا  3

 Kaseb.pathways@gmail استاذ سيد احمد كاسب.د.أ  4

 amobarak@alwitania_eg متفرغ.ا محمد مباركامين مبارك .د.ا  5

 Mokamel2@yahoo.com متفرغ.ا مصطفى محمد كامل.د.ا  6

 Prof.mahde@yahoo.com متفرغ.ا السيد مھدى محمد على.د.ا  7

 sskoussa@yahoo.com متفرغ.ا ساھر شكرى قوسه.د.ا  8

 Engineering_2000@hot mail متفرغ.ا احمد سيف هللا عصفورى.د.ا  9

  متفرغ.ا محمد فوزى الرفاعى.د.ا  10

 techeg@gega.net متفرغ.ا سامى مراد مرقص.د.ا  11

 hindwisaleh@gmail.com متفرغ.ا ھنداوى سالم محمد.د.ا  12

 Eldib1@yahoo.com متفرغ.ا عبدالواحد فؤاد عبده الديب.د.ا  13

 Hanafi1946@yahoo.com متفرغ.ا عبد هللا سيد احمد حنفى.د.ا  14

 Galal46@hotmail.com متفرغ.ا محمد جFل خلف هللا.د.ا  15

 Pcg_mcl@yahoo.com متفرغ.ا ثروت وزير ابو عرب.د.ا  16

  متفرغ.ا ثامر لطفى الحلو.د.ا  17

 oelbahar@gmail.com متفرغ.ا اسامه محمد فريد البحار.د.ا  18

 Khalie1@asme.org متفرغ.ا خليل حسن خليلعصام الدين .د.ا  19

 adelklik@yahoo.com متفرغ.ا عادل خليل حسن حليل.د.ا  20

 hkhater@meit_gov.eg متفرغ.ا ھانى صفى الدين خاطر.د.ا  21

 Zeinab safar@yahoo.com متفرغ.ا زينب صالح صقر.د.ا  22

 Dr.mahmoud.fouad@gmail.com متفرغ.ا محمود احمد فؤاد.د.ا  23

 ahabdelhafez@gmail.com متفرغ.ا عبد الحافظ حسنين.د.ا  24

 krbeshay@yahoo.com  متفرغ.ا كرم رمزى بشاى.د.ا  25

 Mhassan30@yahoo.com متفرغ.ا محمد محمود على حسن.د.ا  26

 Amostafa2@hotmail.com متفرغ.ا عبد المطلب على مصطفى.د.ا 27

 Mrtaha52@yahoo.com متفرغ.ا محمد رشاد طه فرج. د.ا 28

 Mri3k.ege@gmail.com متفرغ.ا مصطفى عبد الحميد رزق.د.ا 29

 elsallak@hotmail.com  متفرغ.ا مصطفى السيد السFك.د.ا 30

  متفرغ.م.ا عبد المنعم عطية.د 31

  متفرغ.م.ا السيد عبد الفتاح شبانه.د 32

 Metwalli ghoraba@gmail.com متفرغ.م.ا مصطفى كامل غرابهمتولى .د 33

 mahmkha@hotmail.com متفرغ.م.ا محمود محمد عطيه خليفه.د 34

 profmohsen@yahoo.com متفرغ.م.ا محسن سيد محمد سليمان.د 35

  م.استاذ محمود عبد الوھاب قاسم .د 36

 Atefkhalil55@yahoo.com م.استاذ عاطف خليل حسن خليل.د 37

 a-abderaeouh@yahoo.com مدرس  عمرو عبد الرؤوف.د 38

 Metwally.anwar@lntertek.com مدرس متولى انو متولى.د 39

 Gamal_hariry@yahoo.com مدرس جمال عبد المنعم الحريرى.د 40

 Drabdelnaby.ahmed@gmail.com مدرس عبد النبى محمد عبد الفتاح.د 41

 Hothman2005@gmail.com   مدرس ھشام عبد الغفار عثمان.د 42

 Hatem_kayed@yahoo.com مدرس حاتم عمر ھريدى قايد.د 43

 ayabdo@hot mail.com مدرس عمرو يحيى.د 44

 huzayyino@gmail.com مدرس  حزين احمد سليمانعمر.د 45

 Aisayed11@yahoo.com مدرس ابراھيم السيداشرف .د 46

 Waleed_elsha3r@yahoo.com مدرس وليد عبد السميع.د 47

   مدرس  كريم عونى. د  48

   مدرس  طاھر أبو ضيف. د  49

   مدرس  عبد الحافظ حسنين حمدأ. د  50

  ومسئول إدارة الدبلوم  ACCمديرمعمل التحكم                                 - ان محسن سيد سليم/ م.أ              

  المرشدا�كاديمى للمجموعة مجموعةالموائع و رئيس                                                                                             

  فى القسم الجودةضمان  حدةومدير                                                                                                        
  


