
 رقم اللجنه  أعضاء اللجنه  قائد الفريق  وقت ال اليوم  المكان 
العميد  سيادةمكتب    األربعاء  

7-7 
.309  to 10   ن ن حسي   .د اسامه امامأ  20170709 سارة عبدهللا حسي 

 ا.م.د منال عبد القادر 
1 

10 to .3010  20170604 نورالدين نارص مراد القطان 

 األربعاء  مكتب رئيس قسم نظم المعلومات
7-7 

9 to .309  أ.د منن نص  20150507 محمود محمد عباس محمد  
 د. ليىل عبد الحميد 

 

2 

.309  to 10  20170171 حاتم ممدوح محمد منصور 

10 to .3010  20170447 محمد طارق سالمة احمد شعراوي  

0.301  to 11  20170654 يوسف بالل فوزي حسن 

11 to 11.30   20170167 جهاد عبد الرحيم عىل عبدالحكيم 

11.30 to 12    20160409 مرام نشأت مني 

12 to 12.30 Farah Mohamed Fahmy Mahmoud 20170376 

12.30 to 1   20160302 كريم سامح السيد محمد 

1 to 1.30  20170300 عبدالرحمن كمال محمود 

1.30 to 2  20170474 محمد مصطفن محمد عبد المنعم خليفه 

2 to 2.30  20170069 احمد مصطفن احمد محمد 

2.30 to 3  20170663 يوسف عمرو ابراهيم 

3 to 3.30   ي
 20170040 احمد عادل عىلي غباش 

3.30 to 4 Mohamed Yehia Mohamed Twfeek 20170480 

4 to 4.30  20170462 محمد عماد حمدي محمود 

 األربعاء  مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا
7-7 

.309  to 10  ا.م.د سيد عبد الجابر  20170037 احمد طارق سعيد حسن 
 عزام   د. صفاء

3 

10 to .3010  20170105 اكرم ابراهيم عبدالمنعم  

0.301  to 11   20170413 محمد احمد يوسف يوسف 

11 to 11.30   20160464 نادر مدحت محمود العجرودي 

7مدرج    الثالثاء  
6-7  

9 to .309  ا.م.د دعاء سعد  20170444 محمد سيد محمد محمد  
 د. مي الدفراوي 

 

4 

.309  to 10  20170359 عمر نوح عبد الير السيد 

10 to .3010 ن ابراهيم حسان    20170657 يوسف حسي 

0.301  to 11  20170521 مريم محمد معوض عبدالفتاح 

11 to 11.30  20170669 يوسف محمد مصطفن محمد 

11.30 to 12  ي  شلنر
ن  20170084 أسامة محمد عبدالحميد حسي 

12 to 12.30  20160030 أحمد عىلي أحمد عىلي بدوي 

12.30 to 1 20170169 چيسيكا جمال سليمان سوريال 

1 to 1.30  20170048 احمد عبده موهوب 

1.30 to 2  يف محمد خليل ن ش   20170643 ياسمي 

2 to 2.30  20170476 محمد نبيل حميد سالم مطر 



 

 

2.30 to 3  20170575 مياده عبد النارص عبد الرحمن غنيم 

3 to 3.30   20160382 محمد ممدوح عباس محمد 

3.30 to 4  20170489 محمود رأفت عطية أحمد 

4 to 4.30  ي عىلي
ي مصطفن

 20170576 ميار هانن

مجيات   الثالثاء  مكتب منسق هندسه البر
6-7  

9 to .309  ا.م.د محمد مرعي  20160265 عمر عالء الدين محمد السيد  
 د. احمد السيد 

5 

.309  to 10  20170492 محمود ماجد محمد علوان 

10 to .3010  20170377 فرحة جالل توفيق احمد  

0.301  to 11 Hatem Said Abdelwahab 20170170 

11 to 11.30   ن هشام عزت  20170554 معي 

11.30 to 12 ف خصن محمد  20170486 محمود اش 

12 to 12.30   20170106 آالء احمد محمود محمد آدم 

12.30 to 1  20170034 احمد صابر كمال ابوالمعاطي 

1 to 1.30  20170221 رضوي احمد عبدهللا صالح 

1.30 to 2 Mona Fouad Ali  20170564 

2 to 2.30   20160428 مصطفن كمال حسن محمد 

2.30 to 3  ف السيد السيد  20170383 كريم اش 

3 to 3.30  ف عزوز  20170118 انچى أش 

3.30 to 4  20170366 عمرو مصطفن عبدالقادر ابراهيم 

4 to 4.30  20140255 عماد احمد احمد بكر 

4.30 to 5  قت محمد سيد حسن  20170104 اش 

7مدرج    األربعاء  
7-7  

9 to .309 يحن  محمد حنفن  يارا    ا.م.د ليىل عبد اللطيف  20170640 
 ا.م.د حنان فهمي 

 

6 

.309  to 10  ن ن كمال الدين حسي   20170434 محمد حسي 

10 to .3010  20170355 عمر محمد فتچ عبدالسميع   

0.301  to 11  20170082 اسامه احمد محمد عىلي 

11 to 11.30  20170076 احمد يرسى شعبان ناجر 

11.30 to 12  د صالح محمد محمد جنيدي محمو  20160393 

12 to 12.30  20170233 زياد طارق رزق محمود 

12.30 to 1   ي توفيق محمد
 20150008 إبراهيم حسنن

1 to 1.30  20170045 احمد عبد العزيز عبد هللا السيد 

1.30 to 2 20170052 احمد عىل محمود سيد 

2 to 2.30  20170557 مالك ممدوح وديع هندي 

2.30 to 3  20170656 يوسف حجاج يوسف محمود 

3 to 3.30  20160014 احمد خالد بالل محمد 


