
 قاعة الخدمات واالنشطة التعليمية

واالرشاد االكاديمي الساعات المكتبية  

وكيل                                                                                                                             

                                   المعهد

.حمدى الغندور   ا.م.د       
  

  

2.20-4.00  12.35-2.15  10.45-12.25  9.00-10.40   

طرق 

 ومطارات
 نبيه المنسيد.ا.

 أشباه, قياسات

كهربية, 

 1اختبارات

 ا.د.احمد بدر ساعات مكتبية حسام الشيخد.
 كهرو, رادار

 1معالج, دوائر
 هيثم حسيند.

ت
سب

ال
 

 3خرسانة

 1خرسانة
 د.معتز ابو عمر

 1مساحة 

 انشاء مباني
 د.أمل بحيري 2فيزياء د.ايمن هالل

 تنظبم حاسب

 شبكات 
 أميرةد.

 انتاج, ادارة

 اقتصاد, مظاهر
 سامر العبدد. ارشاد أكاديمى د.عبده النقيب

 تأكيد الجودة

 بحوث
 د.حمدي الغندور ري, هيدروليكا سامحد.

 محمدالبندارىم. 1,2فيزياءم 
 – 2ميكانيكا

 م.موائع
 د.عالء جبر ارشاد أكاديمى م.معتز مصطفي

جودة, غاز, 

 كيمياء
 م.بسنت ابراهيم

 عالية الكثافة

 كهربية
 ايلين عبدهم. ارشاد أكاديمى احمد حاتمم. ارشاد أكاديمى سارة عمادم. احصاء  روانم.

خواص, 

 3خرسانة
 م.سارة حسن

 1اختبارات

 1,2فيزياء م
 م.احمد خليل ,مبانى3خرسانة م.محمود عربان ارشاد أكاديمى آيةالشربينىم.

   م.عمرو رضا ارشاد أكاديمى كريم فؤادم. ارشاد أكاديمى م.احمد جمال ساعات مكتبية

 امن صناعي

 كيمياء تحليلية
 د.هويدا ارشاد أكاديمى هند جادود.

عضوية, كيمياء 

 تكرير
 سامحد. ارشاد أكاديمى د.خالد سمير

حد
ال
ا

 

, 1مساحة

 2معدنية
 سهيرد. ارشاد أكاديمى د.احمد لطفي ارشاد أكاديمى ريهام عاطفد. ارشاد أكاديمى عمرو رضام.

, مالحة, 2معدنية

 ري
 ايمن هاللد. ارشاد أكاديمى ا.د.نبيه المنسي طرق ومطارات احمد ابو سعدةم.

 تطبيقات حاسب

 مالحة
 د.سامر العبد

احصاء, 

 كهربية
 كريم محسنم. ارشاد أكاديمى م.محمد زهران ارشاد أكاديمى ا.شريف بدر 1لغة محمد سامىم.

 نادر نصارم. ارشاد أكاديمى م.اميره المداح ساعات مكتبية م.بسنت ابراهيم ارشاد أكاديمى يوسف م.أحمد رصف,طرق

 م.هشام القاضي هندسة كهربية هدى عصامم. ارشاد أكاديمى    

 د.خالد سمير ارشاد أكاديمى د.امل بحيري أكاديمىارشاد 
أقمار, نظم, 

 2رقمية,دوائر
 حازم البناد.

 تقارير, رسم

 موائع
 صالح دافعد.

ن
ني

الث
ا

 
 امن صناعي

 كيمياء تحليلية
 هند جادود.

 معالجة صرف

 مدخل

رمضان د.

 الكاتب
 د.احمد لطفي 1فيزياء د.حسام الشيخ ارشاد أكاديمى

 3خرسانة

 1خرسانة
 د.ياسر توفيق بلمرة, تاكل ياسر توفيقد. ارشاد أكاديمى د.معتز ابو عمر

 ,2ميكانيكا

 موائع

م.محمد 

 زهران

 م.نسرين مظاهر, مقاومة م.ريهام عماد 4رياضيات   م.احمد قابيل ارشاد اكاديمي م.عماد اشرف رسم انتاج,

ت حاسب, 

 تاكل
 م.رباب اسامة

, 2دوائر

 ضوئية
 امانىم.

ت حاسب, 

 طرق, تلوث
 م.محمد فكيه عضوية, كيمياء كريم فؤادم.

, 2مشروعات

 خواص
 سارة الجالدم. ميكانيكا التربة هشام عمرم. أكاديمى ارشاد رضا دينام. ارشاد أكاديمى ايلين عبدهم.

   ا.شريف بدر ارشاد أكاديمى م.احمد صالح برمجة حاسب م.احمد بركان 3انشاءات



 قاعة الخدمات واالنشطة التعليمية

واالرشاد االكاديمي الساعات المكتبية  

وكيل                                                                                                                             

                                   المعهد

.حمدى الغندور   ا.م.د       
  

  

   م.احمد بركان ارشاد أكاديمى    

2.20-4.00  12.35-2.15  10.45-12.25  9.00-10.40   

 خواص

 2مشروعات
 عبدالعاطى د.حمدي

 أنشطة طالبية

انتقال مادة, 

 غاز

ريهام د.

 عاطف

 3انشاءات

 2معدنية
 د.رفيق وديع

ء
ثا

ال
لث

ا
 

 2,3خرسانة

 مقاومة
 م.سارة حسن

 2رياضيات

 4رياضيات
 أميرةد. ارشاد أكاديمى د.هويدا

 هدى عصامم. 1أنهار, مساحة
 تك الصناعات

 2ه كيميائية
 سهيرد.

هيدروليكا, 

 خواص

م.خالد 

 عبدالعزيز

جبرد.محمد ارشاد أكاديمى م.عماد اشرف ارشاد أكاديمى  
 موائع, ادارة 

 1فيزياء
 م.كريم حسين

 احمد يوسفم. ارشاد أكاديمى د.رفيق وديع 2منشات معدنية اميرةالشوربجيم. رصف, طرق

 م.مصطفي االتربي ساعات مكتبية  
 نظم, اقتصاد

 , قياسات2الك
 احمد قابيلم.

  
, رسم 1مساحة

 هندسي
   حاتماحمد م.

 تك الصناعات

 2ه كيميائية
 ا.د.محمد سعد ساعات مكتبية حازم البناد. ارشاد أكاديمى سهيرد.

 ت.اعمال ري

 انهار

د.محمد 

 عبدالهادي

ء
عا

رب
ال
ا

 

 موائع, ادارة 

 1فيزياء
 م.كريم حسين

تلوث, ميكانيكا 

 تربة واساسات
 جبر د.محمد

 معالجة صرف

 مدخل

رمضان د.

 الكاتب
 م.كريم حسين ارشاد أكاديمى

 تقارير, برمجة
هدير عبد م.

 اللطيف

 2رياضيات

, 4رياضيات

 رسم هندسي

 د.عالء جبر رصف طرق كريم محسنم.

 2رياضيات

, 4رياضيات

 رسم هندسي

 نادر نصارم.

 م.روان رافت ارشاد أكاديمى
 احصاء 

 عددية
 ارشاد أكاديمى سارة عمادم.

م.محمد 

 صميدة
 هشام عمرم. مقاومة, موائع

 ارشاد أكاديمى فاطمة عرفاتم. ارشاد أكاديمى
 امانىم.

 عبدالحميد

 تقارير, تنظيم

 برمجة, شبكات
 م.محمود عربان

 بلمرة, بحوث

صناعي, أمن 

 2فيزياء

 م.محمد صميدة

 م.سارة عميرة 1خرسانة
عمليات, 

 ةتحليلي- معالجة
 ابوالعينين م.ندى

 رقمية, اقمار

 4اختبارات
 م.ايمان ابو السعود تقارير, برمجة دينا رضام.

نظم –برمجة 

 معالج
 م.محمد عبدهللا , تلوث3خرسانة م.ندا ضياء

تشغيل, تك 

 الصناعات
 م.هانى حشيش مبانى, تربة م.امال القصاص

    
ت حاسب, 

 مالحة
 ارشاد اكاديمي م.محمد شريف

م.مصطفي 

 االتربي

 


