
العضبء هيئة التدريس بقسن  ةـــــكتبيـبعبت المـــدول الســـــــج

 3102-3102تقوين االسنبن للعبم الدراسي 
 

 الوظــيفــة االســــــــــــم م
 الساعات المكتبية

 اليــــوم
 الســــــاعة

 الـــــى مـــــن

 11 11 الثالثاء استاذ متفرغ احمد عبد السالم ا.د./ 1

 استاذ متفرغ ا.د./ سناء أبو زٌد سلٌمان المشد 1
 11 9 االثنٌن

 3 1 الثالثاء

 11 8 االثنٌن استاذ متفرغ محمد عبد العلٌم بشناق ا.د./ 3

 1 11 السبت استاذ متفرغ وجٌه عبد القادر قدري ا.د./ 4

 1 11 االحد استاذ متفرغ اهاب سلٌمان القطانأ.د./  5

 1 11 االربعاء استاذ متفرغ هشام احمد محمود عفٌفً ا.د./ 6

 11 11 الخمٌس استـــــاذ أ.د/ محمد امجد قداح 7

8 

 
 أ.د./ فاتن حسٌن كامل عٌد

أستاذ ورئٌس 
 قسم

 1 11 االثنٌن

 1 11 الثالثاء

 1 11 االربعاء

 11 11 الثالثاء استـــــاذ سٌد عبد الحمٌد حافظ أ.د./ 9

 1 11 االحد استـــــاذ عمرو السٌد لبٌب أ.د./ 11

 1 11 االثنٌن استـــــاذ عمرو عماد الدكروري أ.د./ 11

 1 11 الخمٌس استـــــاذ دالٌا نبٌل محمد البكل أ.د./ 11

 استـــــاذ فاطمة عبده عبده السٌد أ.د./ 13
 11 9 االثنٌن

 3 1 الثالثاء

 استـــــاذ هالة منٌر عبد المجٌد أ.د./ 14
 11 9 االثنٌن

 1 11 الثالثاء

 استـــــاذ هدى محمد عبد العزٌزأ.د./ 15
 1 11 االثنٌن

 1 11 الثالثاء

 عمرو محمد على ابو العز أ.د./ 16
أستاذ ووكيل الكلية 
لشئون الدراسات 

 العليا
   



 

 11 11 الثالثاء استـــــاذ عصام محمد ناصف أ.د./ 17

 استـــــاذ منال ٌحً فوده أ.د./ 18
 11 11 الثالثاء

 1 11 االحد

 1 11 االثنٌن استـــــاذ خالد حازم عزت عطٌة أ.د./ 19

 11 11 االربعاء استاذ مساعد امانً حسن عبد الغنً د./ 11

 استاذ مساعد د/ منً محمد صالح الدٌن 11
 11 11 االحد

 1 11 الثالثاء

 1 11 االربعاء مــــدرس البغدادي د/ دالٌا محمد محمود 11

 1 11 االربعاء مــــدرس د/ اٌمان محًٌ الدٌن السٌد  13

 مــــدرس د/ احمد مصطفً عبد الغنً 14
 11 11 االحد

 11 11 االربعاء

 مــــدرس د/ فؤاد على محمد فؤاد 15
 11 9 االثنٌن

 11 9 الخمٌس

 مــــدرس ط/ فادي حسٌن السٌد فهٌم 16
 11 11 السبت

 11 11 االثنٌن

 مدرس ط/ عمرو رجب رضوان البٌلً 17
 11 11 الثالثاء

 1 11 الخمٌس


