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 وكيل الكلية لشئون الطالبالسيد األستاذ الدكتور/ 
 

 تحية طيبة وبعد

 

 مكتبية الخاصة للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهالساعات الم

 

 المكتبة  اتالساع األيام األســــــــــــــــــــــــم م

 2-11 ثالثاءال األحد أ.د/ منى سيد احمد الجوهرى  .1

 1-11 االربعاء االثنين أ.د/ منى حشمت  .2

 3-12 األربعاء األحد أحمد عبد الرءوف هاشم  .3

 2-11 الخميس الثالثاء حالوىأ.د/ إيناس حسن الم  .4

 3-12 األربعاء األثنين أ.د/ مجدى محمد  عشماوى  .5

 3-12 الثالثاء االحد أ.د / عائشة ابراهيم مقلد  .6

 2-11 ثالثاءال األحد أ.د/ إيمان مصطفى سليمان  .7

 1-11 االربعاء االثنين  د/ أشرف محمود عمارة0أ  .8

 2-12 الخميس االحد  أ.د/ خالد محمود سعد  .9

 1-11 االربعاء االثنين أ.دم/ رباب سيد احمد الكيالنى  .10

 3-12 األربعاء األحد أ.دم/ إيمان ابراهيم دراز  .11

 3-12 الخميس الثالثاء دم/اليزيد أحمد فؤاد0أ  .12

 2-11 الخميس الثالثاء د/ ميرفت مندى عريبى  .13

 3-12 األربعاء األثنين د/ إيناس المداح  .14

 3-12 الثالثاء داالح د/ أروة أحمد ابو الفضل  .15

 3-12 الثالثاء االحد ط/ عبد الحميد علوي  .16

 2-12 الخميس االحد     ط/ مروة محمد شاهين  .17



 الساعات المكتبية الخاصة للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم

 

 الساعة المكتبة  األيام األســــــــــــــــــــــــم م

 2-11 الثاءثال األحد أ.د/ منى سيد احمد الجوهرى  .1

 1-11 االربعاء االثنين أ.د/ منى حشمت  .2

 3-12 األربعاء األحد أحمد عبد الرءوف هاشم  .3

 2-11 الخميس الثالثاء أ.د/ إيناس حسن المحالوى  .4

 3-12 األربعاء األثنين أ.د/ مجدى محمد  عشماوى  .5

 3-12 الثالثاء االحد أ.د / عائشة ابراهيم مقلد  .6

 2-11 ثالثاءال األحد انأ.د/ إيمان مصطفى سليم  .7

 1-11 االربعاء االثنين  د/ أشرف محمود عمارة0أ  .8

 2-12 الخميس االحد  أ.د/ خالد محمود سعد  .9

 1-11 االربعاء االثنين أ.دم/ رباب سيد احمد الكيالنى  .10

 3-12 األربعاء األحد أ.دم/ إيمان ابراهيم دراز  .11

 3-12 الخميس الثالثاء دم/اليزيد أحمد فؤاد0أ  .12

 2-11 الخميس الثالثاء د/ ميرفت مندى عريبى  .13

 3-12 األربعاء األثنين د/ إيناس المداح  .14

 3-12 الثالثاء االحد د/ أروة أحمد ابو الفضل  .15

 2-12 الخميس االحد     ط/ مروة محمد شاهين  .16

 1-11 االربعاء االثنين ط/ أمل سعيد أحمد فتحى  .17

 3-12 األربعاء األحد أميرة أمين محمد على  .18

 2-11 الخميس الثالثاء ط/ فاطمة محمد الجزار  .19

 3-12 األربعاء األثنين ط/ دعاء محمد الغرباوى  .20

 3-12 الثالثاء االحد ط/ غادة نبيل السرنجاوى  .21

 2-11 ثالثاءال األحد ط/ نعيمة محمود الحصرى  .22

 2-12 الخميس االحد  ط/ سمير محمد احمد عامر  .23

 1-11 االربعاء ثنيناال ط/ منة هللا احمد الرفاعى  .24

 3-12 األربعاء األحد ط/ هبة كامل محمود خليفة  .25

 2-11 الخميس الثالثاء ط/ أسماء فادى زكى شريف  .26

 3-12 األربعاء األثنين  ط/ هبة الشين   .27

 3-12 الثالثاء االحد ط/ دينا شبعان الجميل  .28

29.      

 

 

 



 الساعات المكتبية الخاصة

 أ.د/ إيناس حسن المحالوى

 ـــــــن الســـــــــاعةمــــ

12-3 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 أحمد عبد الرؤف هاشمأ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

11-2 

 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 منى سيد أحمد الجوهرىأ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

12-2 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 قلدعائشة ابراهيم مأ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

1-3 

 

 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 إيمان مصطفى سليمانأ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

11 - 2 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 عشماوى محمد مجديأ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

12- 3 

 

 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 -------------أ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

12-  



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 -------------أ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

12-  

 

 

 



 

 

 

 الساعات المكتبية الخاصة

 أشرف محمود عمارةأ.د/ 

 مـــــــــــن الســـــــــاعة

11- 1 

 

 

 

 


