
 

  أكتوبر  6جامعة          

 كلية طب األسنان          

 للهيئة المعاونة  ساعات العمل المكتبية

  8102/8102لعام 
 القاعة اليوم الساعات المكتبية اسم عضو هيئة التدريس

 االحد 1-21 محمد اميه احمد صالح الدين

3D-03 الثالثاء 22-9 مينا جمال عبدالملك ميخائيل 

 الثالثاء 22-9 محمد ابراهيم محمد احمد القواصآالء 

 االحد 22-9 ريم عبدالصمد راغب العربى

2A-11 

 االحد 21-21.01 محمود مصطفى عبدالعزيز عشوب

 االربعاء 22-9 عمرو محمد حسين المسيرى

 االحد 22-9 مروة ايمن السيد سالم

 االثنين 22-9 مصطفى سامى محمد المغربى

 االثنين 21.01-21.01 محمد كشكاالء عمر 

 االربعاء 22-9 فتحىمحمد ابراهيم سامح 

 االربعاء 22-9 آية أيمن أحمد زهدى

 الثالثاء 21.01-21.01 سارة عالء الدين محمد

 االثنين 22-9 ندى محمد طه السيد

 الثالثاء 21.01-9 احمد جمال عبد الواحد

2C-09 

 االحد 21.01-9 مايكل جوزيف كامل اندروس

 الخميس 21.01-9 ابراهيم ياسمين عاطف احمد

 الثالثاء 2-22 مها عبدالصمد راغب العربى

 الثالثاء 21.01-9 موناليزا ماهر عبدالعزيز شفيق

 االثنين 21.01-9 رانيا رشاد عمر عمر

 الثالثاء 21.01-9 عبدهللا اسماعيل احمد حسن



 3D-02 االحد 1-21 امانى زينهم ابراهيم الطنطاوى

 االحد 1-21 حسن دينا محمد عبدالغنى

3D-02  الخميس 21-9 لخردلىمحى الدين ادينا يسرى 

 االربعاء 1-21 مسلمسالى محمد عبدالمنعم 

 االحد 0.01-1 اميرة عبد الوهاب عبد الغفار

3D-04 

 االحد 22-9 امانى احمد محمد على العربى

 االحد 1-21  امانى ايمن محمد على

 االحد 0.01-1 محمد احمد حسن محمود

 الثالثاء 1-21.01 داليا شوقى جابر

 االثنين 21-21 وسام ابراهيم شهاب

 االحد 22-9 احمد حسين احمد مصطفى

 االثنين 0.01-1 مصطفى االء حسين احمد

3D-06 االثنين 22-9 ليلى محمود توفيق مصطفى 

 االربعاء 0.01-1 سمر شكرى صالح ابراهيم

 االثنين 1-21 الصريفهبة رفعت محمد 

3D-01 

 االثنين 1-21 نهال شهاب احمد جمال الدين

 االثنين 1-21 عمر سامى محمود

 االثنين 1-21 راجح محمد حسن اسماعيل محمد

 االحد 22-9 محمود محمد نبيل زكى

 االحد 22-9 مى حسن دياب محمد

 االحد 1-21 فاطمة احمد خليل عبدالواحد

3D-04 

 االربعاء 21.01-21.01 محمد ياسمين عالءالدين

 الخميس 0.01-1 محمود الشحات عبدالعظيم

 الخميس 0.01-1 مصطفى هشام احمد ابراهيم



 الخميس 0.01-1 بوسى حسنين على حسن

3D-04 الخميس 0.01-1 ريم محمد سيد عبدلقوى 

 الخميس 0.01-1 محمد طاهر محمود عبدالحميد

 االحد 0.01-1 ياسر السيد فكرى السيد

3B-12 

 االربعاء 0.01-1 شادى احمد عبدالحميد الصادق

 االثنين 0.01-1 عالءالدين رجب محمود عبده

 الثالثاء 4-1 هند عادل احمد توفيق

 االثنين 4-1 عبدالمتكبر جالل عبداللطيف

 
 
 

 10/9/1122تحريرا فى 

 
 

 التعليم والطالب                                     عميد الكليةوكيل الكلية لشؤون 

 

 يحيى البغدادى                   / د.هديل احمد صبرى                                              أ/د.م.أ  

 
 


