
 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 وحدة ضامن اجلودة 

 

 

 تحديد الساعات المكتبية  نموذج 
 الهيئة المعاونةألعضاء 

 الهندسة المعماريةقسم:  
 

 2020/2021الجامعى: عام لل

 خريفال: الفصل الدراسى

 

 Office Hours الهيئة المعاونة اســـم عضو 

 الفترة االولي  –االثنين  محمد  محمد سيد مروة .1

 الفترة االولي  –االربعاء  فهمي   عبدالعزيز ضحي .2

 الفترة الثانية  –االربعاء  الخالق عبد كمال أحمد علي .3

 الفترة االولي  –االحد  محمد   رضا محمد سارة .4

 الفترة الثانية  –االثنين  ابراهيم  مدحت  بسمه .5

 الفترة االولي  –الخميس  محمد   ثروت محمد .6

 الفترة االولي  – الحدا عبدالظاهر  احمد اسالم .7

 الفترة االولي  –الثالثاء  بغدادى  يحيى سارة .8

 الفترة الرابعة  –االحد  توفيق  مجدي ابرام .9



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 وحدة ضامن اجلودة 

 

 

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –االربعاء  الشحات محمد عادل احمد .10

 الفترة االولي  –االحد  ثابت  حسني محمد .11

 رابعة الفترة ال –االربعاء     احمد ابراهيم نهي .12

 الفترة االولي  –الخميس  محمد  الدين صالح نورهان .13

 رابعة الفترة ال –الثالثاء  الجرواني  عادل محمد .14

 الفترة االولي  –االحد  لطفي  احمد محمد عمر .15

 الفترة الرابعة  –االربعاء  نشات ميرنا .16

 الفترة الرابعة  –االثنين  عام  طارق داليا .17

 
 القسم توقيع رئيس  

 
 
 
 
 
 
 



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 وحدة ضامن اجلودة 

 

 

 تحديد الساعات المكتبية  نموذج 
 الهيئة المعاونةألعضاء 

 قسم: الهندسة المعمارية 
 
 2020/2021للعام الجامعى: 

 ربيع ال: الفصل الدراسى

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة االولي  –االثنين  محمد  محمد سيد مروة .1

 الفترة االولي  –االربعاء  فهمي   عبدالعزيز ضحي .2

 ولي الفترة اال  –االربعاء  الخالق عبد كمال أحمد علي .3

 الفترة االولي  –االحد  محمد   رضا محمد سارة .4

 الفترة الثانية  – حداال ابراهيم  مدحت  بسمه .5

 الفترة االولي  –الخميس  محمد   ثروت محمد .6

 الفترة االولي  –االحد  عبدالظاهر  احمد اسالم .7

 الفترة االولي  –الثالثاء  بغدادى  يحيى سارة .8

 الفترة الرابعة  –االحد  توفيق  مجدي ابرام .9



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 وحدة ضامن اجلودة 

 

 

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –االربعاء  الشحات محمد عادل احمد .10

 رابعة الفترة ال –االحد  ثابت  حسني محمد .11

 الفترة الرابعة  –االربعاء     احمد ابراهيم نهي .12

 رابعة الفترة ال –الخميس  محمد  الدين صالح نورهان .13

 الفترة الرابعة  –الثالثاء  الجرواني  عادل محمد .14

 رابعة الفترة ال –االحد  لطفي  احمد محمد عمر .15

 الفترة الرابعة  –االربعاء  نشات ميرنا .16

 الفترة الرابعة  –االثنين  عام  طارق داليا .17

 الفترة االولي  –االحد  محمود  حنين .18

 الفترة الثانية  –االحد  اشرف  تقي .19

 الفترة االولي  –االحد  إيهاب ندي .20

 



 اكتوبر   6جامعة   

 لكية الهندسة 

 وحدة ضامن اجلودة 

 

 

 

 Office Hours اســـم عضو الهيئة المعاونة 

 الفترة الثانية  –الثالثاء  العنين  أبو هللا  منه .21

 الفترة الرابعة  –االحد  حمدي احمد .22

 الفترة االولي  –الخميس  العظيم عبد احمد .23

 
 

 توقيع رئيس القسم 
 


