
 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 ضامن اجلودة وحدة  

 

 

 تحديد الساعات المكتبيةنموذج 
 ألعضاء الهيئة المعاونة

 التشييد و البناءقسم: هندسة  
 
 2020/2021للعام الجامعى: 

 خريفال: الفصل الدراسى

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة االولي  –االثنين  مصطفي  سعيد احمد .1

 الفترة االولي  –االربعاء  مختار  الدولة قمر أحمد .2

 الفترة االولي  –االثنين  الخولي  احمد سهيلة .3

 الفترة االولي  –االثنين  عزت  محمد لمياء .4

 الفترة الثانية  –الثالثاء  محمد  رمضان محمد .5

 الفترة االولي  –االربعاء  البصراطي  حمدي احمد .6

 الفترة االولي  –الثالثاء  السعدنى  سالم محمد  شروق .7

 الفترة االولي  –االثنين  مالك  نبيل مينا .8

 الفترة الثانية  –االثنين  عبدالغني  عبدالعزيز هشام .9



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 ضامن اجلودة وحدة  

 

 

 
 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –االربعاء  السيد علي عيسي .10

 الفترة الثانية  –الخميس  عبداللاله  شريف احمد .11

 الفترة الثانية  –االربعاء  سلمان فيصل السيد .12

 الفترة االولي  –الخميس  عبدالعال اشرف .13

 الفترة االولي  –الخميس  نادر  ايوب مارينا .14

 الفترة االولي  –االحد  حمدان ايمن الدين عماد .15

 الفترة الرابعة  –االثنين  امين  محمد حسنين دعاء .16

 الفترة االولي  –االحد  عطاالكريم رافت فادي .17

 الفترة الثانية  –الخميس  ابراهيم  فرج كريم .18

 الفترة االولي   –االربعاء  علي  علي محمد السيد محمد .19

 الفترة الثانية  –االربعاء  اسماعيل  مصطفي  محمود .20



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 ضامن اجلودة وحدة  

 

 

 
 

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –االربعاء  عبدالقادر  محمد عزت طه .21

 الفترة االولي  –االحد  محمد   مصطفي  عمرو .22

 الفترة الرابعة  –االحد  معجوز   محمد احمد .23

 
 
 
 

 توقيع رئيس القسم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 ضامن اجلودة وحدة  

 

 

 تحديد الساعات المكتبية  نموذج 
 ألعضاء الهيئة المعاونة

 التشييد و البناءقسم: هندسة  
 
 2020/2021للعام الجامعى: 

 ربيع ال: الدراسىالفصل 

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة االولي  –االثنين  مصطفي  سعيد احمد .1

 الفترة االولي  –االربعاء  مختار  الدولة قمر أحمد .2

 الفترة االولي  –االثنين  الخولي  احمد سهيلة .3

 الفترة االولي  –االثنين  عزت  محمد لمياء .4

 الفترة االولي  –الثالثاء  محمد  رمضان محمد .5

 الفترة االولي  –الثالثاء  البصراطي  حمدي احمد .6

 الفترة االولي  –الثالثاء  السعدنى  سالم محمد  شروق .7

 الفترة االولي  –االثنين  مالك  نبيل مينا .8

 الفترة الثانية  –االثنين  عبدالغني  عبدالعزيز هشام .9



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 ضامن اجلودة وحدة  

 

 

 
 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –االربعاء  السيد علي عيسي .10

 الفترة الثانية  –الخميس  عبداللاله  شريف احمد .11

 الفترة االولي  –االربعاء  سلمان فيصل السيد .12

 الفترة الثالثة  –الخميس  عبدالعال اشرف .13

 الفترة االولي  –الخميس  نادر  ايوب مارينا .14

 الفترة االولي  –االحد  حمدان ايمن الدين عماد .15

 الفترة الثانية  –االثنين  امين  محمد حسنين دعاء .16

 الفترة االولي  –االثنين  عطاالكريم رافت فادي .17

 الفترة الثانية  –االثنين  ابراهيم  فرج كريم .18

 الفترة الثانية  –االثنين  علي  علي محمد السيد محمد .19

 الفترة الثانية  –االثنين  اسماعيل  مصطفي  محمود .20



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 ضامن اجلودة وحدة  

 

 

 
 

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –االربعاء  عبدالقادر  محمد عزت طه .21

 الفترة االولي  –االحد  محمد   مصطفي  عمرو .22

 الفترة الرابعة  –االحد  معجوز   محمد احمد .23

 
 
 
 

 توقيع رئيس القسم 
 


