
البريد االلكترونىالفرقةالمشرف االكاديمىمنسق البرنامجالقسم*

mmshabrawy@gmail.comمحمد محمد الشبراوى/ دسحر النجار/ د.أ

elnaggarsahar@gmail.comسامية ابراهيم/ دSamiaibrahim91@hotmail.com

rmofeed@gmail.comرغد مفيد/ د.أ

alykandil@hotmail.comعلى قنديل/ د.م

mohammed_ghonim@cu.edu.egمحمد نبيل غنيم/ د.أ

info@dadconsultants.comوليد عبد المنعم/ د.م.أ

rowaidakamel@yahoo.comرويدا كامل/ د.أ

ams254@cornell.eduأحمد شلبى/ د.أ

elsawy_ali@yahoo.comعلى الصاوى/ د.أ

karimkesseiba@yahoo.comكريم كسيبه/ د.م.أ

hatembrhm@gmail.comاالولىحاتم حسن على ابراهيم/ دأحمد حمدى عبد الخالق/ د

mohamedsamy_youssif@yahoo.comمحمد سامى يوسف البيومى/ د

ahmedhamdysam@yahoo.com أحمد حمدى عبد الخالق/ د

hazem_alanwar@hotmail.comحازم حسام الدين االنور/ د

amusa5@uwo.caموسى ماهر نجيب/ د

orsy.salem@gmail.comاالولىسالم وجيه سالم/ دهشام سيد عبد الحليم/ د.أ

al_moddather@yahoo.comالثانيةأسماء مدثر حسن/ د

hoda.talaat@gmail.comالثالثةهدى محمود طلعت/ د

civil3e@civil3e.comالرابعة(اشغال عامة)خالد زاهر باهر / د.أ

myehia@cu.edu.egالثانيةمحمد احمد يحيى/ م.د.أ

ahmedibrahim@aucegypt.eduالثالثةأحمد ابراهيم عبد الرحمن/ م.د.أ

mahhmoudkassem2@gmail.comالرابعةمحمود عبد الوهاب قاسم/ د.أ

m_260960@yahoo.frمجدى موريس/ د

eelkashif@yahoo.comعماد الكاشف/ د.م.أ

chahinaz@eng.cu.edu.egشاهيناز صالح/ د.م.أ

hhegazi@aucegypt.eduانتاج-الثالثةهشام حجازى/ د.أ

 a.r.ragab2@gmail.comالرابعةعبد الرحمن رجب/ د.أ

badiea2007@yahoo.comاالولىبديعة حافظ على محمد/ د.أهندسة الطيران والفضاء6

nemat2000@hotmail.comاالولىنعمت سيد عبد القادر. د.أ

omaranasr@cu.edu.egالثانيةعمر أحمد على نصر/ د
 melghoneimy@yahoo.comالثالثةمنى محمود رياض/ د.أ

ragiabadr@yahoo.comراجية اسماعيل بدر/ د.أ

yasfahmy@hotmail.comياسمين على فهمى/ د.أ

dorrahht@aol.comحسن طاهر درة/ د.أاسامة أحمد محجوب . د.أ

aboelelamagdy@yahoo.comمجدى عبد الغنى سليمان/ د.أ

hzeineldin@hotmail.comحسين مجدى زين الدين/ د.أ

smhakime@gmail.comسامية محمد الحكيم/ د.أ

ahdabmk@yahoo.comأهداب محمد كامل المرشدى/ د.أ

 kfhelwa@gmail.comخيرى فرحات على/ د.أ

zofahmy@hotmail.comزينب هانم محمد عثمان/ د.أ

melshazly1973@yahoo.comميرفت انور الشاذلى/ د.أ

shakinaz@gmail.comاالولىشيكناز على الشربين/ دالهندسة الكيميائية9

msherin@eng1.cu.edu.egاالولىمحمد شرين امين كامل/ د

manal.wahed@eng1.cu.edu.egالثانيةمنال عبد الواحد/ د.أ

eldeib@cu.edu.egالثالثةتامر يوسف باشا/ د.م.أtamer.basha@eng1.cu.edu.eg

eldeib@ieee.orgأحمد عبد العال عوض/ د.أamorsy@ieee.org

eldeib@eng1.cu.edu.egمنى فؤاد طاهر/ د.م.أtaher.mona@eng1.cu.edu.eg

ايمن الميدانى/ د

aelmidany@gmail.com

amabdul@miners.utep.eduكل الفرقعبد العزيز محمد/ د.م.أعبد العزيز محمد عبد العزيز/ د.م.أبرنامج هندسة البترول12

وليد عبد العزيز/ د

wkhalifa@eng.cu.edu.eg

waleed_khalifa@yahoo.com

akaseb@eng.cu.edu.egاالولىأحمد سيد كاسب/ د

mona_farouk_ahmed@yahoo.comالثانيةمنى فاروق احمد كمال/ د

ah.hamdy@gmail.comالثالثةأحمد حمدى عبد الجواد/ د

abdelmoniem.bayoumi@gmail.comالرابعةعبد المنعم بيومى/ د

hodabaraka60@gmail.comهندسة الحاسبات14

samar_sayed@hotmail.com

m.tash@eng.cu.edu.egكل الفرقمحمود ابراهيم طاش/ د.م.أبرنامج هندسة الفلزات13

الحيوية الطبية والمنظومات10

أيمن محمد الديب/ د.أ

الرابعة

كل الفرقسمر سيد عبد الغفار/ دبرنامج هندسة الجيولوجيا والتعدين11

هندسة القوى الكهربية8

االولى

osamamahgoub14@gmail.com

الثانية

الثالثة

الرابعة

االولى

االلكترونيات واالتصاالت الكهربية7

الرابعة

Kaseb.pathways@gmail.comالقوى الميكانيكية4

التصميم الميكانيكى واالنتاج5

الثانية

الثالثة

الرابعة

الهندسة المدنية3

 ahmedhamdysam@yahoo.com

hishama.halim2011@gmail.com

اسماء السادة اعضاء هيئة التدريس باقسام الكلية

2020-2019االكاديمى لمرحلة البكالورويس  (االرشاد)لجنة االشراف 

االعداديةالفرقة االعدادية1

a.ouf@urban-edge.netالهندسة المعمارية2

االولى
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