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             إدارة شئون التعلٌم                 

هناء ٌوسف/              أ

                                 وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                               أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

محمود عاطف/  مE6(301) قاعة2تمارين رياضة
شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6

Aمدرج (G2)2 ميكانيكا

محمد مغازى/ م.    أ

Bمدرج  (G2 ) 2رياضة 

عبد الرحمن محمد/ د

شٌماء محمد /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

E6(303)قاعة

االثنين

Bمدرج  (G1)2رياضة 

عبد الرحمن محمد/ د

Aمدرج  (G1)2 ميكانيكا 

عادل أبو شنب/      د

Lab 1حسن عبد المنعم    / م.   م2معمل فيزياء Lab 2حسن عبد المنعم    / م. م2معمل فيزياء 

  Aمدرج  (G2 ) كيمياء  

محمد عبد القادر/ د

محمد نادر دياب / د.  أLab 1معمل  كيمياء   

حنان عبد الوهاب/م
عمرو إبراهيم/ م.  مLab 1  2 معمل فيزياء عمرو إبراهيم/ م.  مLab 2  2 معمل فيزياء 

محمود /  مE6(302) قاعة2تمارين رياضة

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6
الصادق/  مE6(302) قاعة 2تمارين رياضة 

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 1  2 معمل فيزياء 

ورش هندسة االنتاج

االحد

    Aمدرج  (G1 ) كيمياء  

محمد عبد القادر/ د

حنان عبد الوهاب/  مLab1معمل  كيمياء   حنان عبد /  مLab 2تمارين معمل  كيمياء   

محمد نادر دياب / د.   أLab 1معمل  كيمياء   

حنان عبد الوهاب/م

حنان عبد /  مLab 1تمارين معمل  كيمياء   

الوهاب

Aمدرج  (G2 ) 2 فيزياء  

عبير عصمت/   د

حنان عبد الوهاب/  مLab2معمل  كيمياء   محمود عاطف/  مE6(302)قاعة2تمارين رياضة

الصادق/  مE6(304) قاعة 2تمارين رياضة ورش هندسة االنتاج

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 2 2 معمل فيزياء 

حنان عبد الوهاب/  مLab2تمارين معمل  كيمياء   حنان عبد الوهاب/  مLab 1معمل  كيمياء   

ورش هندسة االنتاجمحمود عاطف/  مE6(303) قاعة2تمارين رياضة
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السبت

 Aمدرج   (G1)2    فيزياء

أحمد عبدهللا/ م .    أ

/ م.احمدعبدهللا م/  دLab 1 2معمل  فيزياء 

حسن عبد المنعم

حسن / م.احمدعبدهللا م/ دLab 2  2معمل  فيزياء 

عبد المنعم

ورش هندسة االنتاج
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             إدارة شئون التعلٌم                 

هناء ٌوسف/                 أ

                                 وكٌل المعهد                     

السٌد سلٌط/ د.                               أ

  ٌعتمد  ،،، عمٌد المعهد  

محمد نادر دٌاب/ د.أ

االنتاج هندسة ورش

Aمدرج  (G2)هندسة انتاج

توفيق الميداني/ د .أ

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6

محمود الدسوقي/ م.  مLab 2معمل  كيمياء   محمود الدسوقي/ م.  مLab 1معمل  كيمياء   ورش هندسة االنتاج

 Labحسن عبد المنعم  / م.  م2معمل فيزياء 

2
Lab 1حسن عبد المنعم    / م.   م2معمل فيزياء 

االنتاج هندسة ورش

محمود الدسوقي/ م.  مLab 1معمل  كيمياء  محمود الدسوقي/ م.  مLab 2معمل  كيمياء   

عمرو إبراهيم/ م.  مLab 2  2 معمل فيزياء عمرو إبراهيم/ م.  مLab 1  2 معمل فيزياء 

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6

حنان عبد الوهاب/  مLab2معمل  كيمياء   حنان عبد الوهاب/  مLab 1معمل  كيمياء   

االربعاء

Aمدرج  (G1)هندسة انتاج

توفيق الميداني/ د .أ

االنتاج هندسة ورش

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6

عمرو إبراهيم/ م.   مLab 2  2 معمل فيزياء عمرو إبراهيم/ م.   مLab 1 2 معمل فيزياء 

حنان عبد الوهاب/  مLab2معمل  كيمياء   

Lab1حسن عبد المنعم  / م.   م1معمل فيزياء 

كتابة تقارير فنية  

( G2)  مدرجA

توفيق الميدانى/ د .    أ

Lab 2حسن عبد المنعم    / م. م2معمل فيزياء 

حنان عبد /  مLab2معمل  كيمياء   

الوهاب

الثالثاء

كتابة تقارير فنية  

( G1)  مدرجA

توفيق الميدانى/ د .    أ

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6
الصادق/  مE6(301) قاعة 2تمارين رياضة 

الصادق/  مE6(302) قاعة 2تمارين رياضة 

شٌماء محمد   قاعة  /م.  م2تمارٌن مٌكانٌكا 

(303)E6

إعدادي : المستوى 

عدد  

السكاشن

1234
10.30:9.0012.15:10.452.30:1.004.15:2.45
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