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 8102-8102كشف الساعات المكتبية العضاء هيئة التدريس بكلية طب االسنان للعام الجامعى  
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 يحيى البغدادى          / د.أ                                 هديل احمد صبرى                                                                                           / د.م.أ       

 

 رقم الغرفة الساعة اليوم الدرجة العلمية االسم م 

 3D-03 00-2 االحد استاذ و رئيس قسم على محمود فرج/ د.أ  .0
 3C-10 01.01-2 االربعاء استاذ و رئيس قسم هالة حسن ياسين/ د.أ  .8
 2A-11 0.01-00.01 االربعاء استاذ ورئيس قسم فتحى أحمد وف ا/ د.أ  .0
 3D-02 8-08 االثنين استاذ ورئيس قسم ىف اطمة أحمد حمدى الشهاب/د.أ  .4
 2B-12 08-01 االثنين ورئيس قسم  أستاذ مساعد ماجى احمد خيرى  / د  .م.ا  .5
 3C-09 08-01 االربعاء ورئيس قسم  أستاذ مساعد امل محمد عزت عبد الحميد/  د  .م.ا  .6
 3D-03 8-08 االحد أستاذ مساعد يسرا محمد نشات محمد/ د  .م.ا  .7
 2C-09 00-2 الخميس أستاذ مساعد عبد العزيز عابد حسن  ياسر/ د  .م.ا  .2
 2B-12 08-01.01 االثنين استاذ مساعد عصام محمد عبد الهادى عاشور/ د  .م.ا  .2
 3C-11 08-01 الثالثاء استاذ مساعد ريهام لطفى عجور/ د  .م.ا  .01
 3D-05 8-08 االثنين استاذ مساعد سلوى ابراهيم ابراهيم يوسف/ د  .00

 3D-01 00-2 االحد مدرس مى برجهشام سا/ د  .08
 3D-05 8-08 االثنين مدرس سها احمد حسن شحاتة/ د  .00
 2B-12 8.01-08.01 الثالثاء مدرس محمد حسن نور/د  .04
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 2B-12 08-01 االحد مدرس   هبة اهلل محمد فوزى ف ايد/د  .05
 3D-02 08-01 االربعاء مدرس سوسن حافظ محمود/ د  .06
 2A-11 08-01.01 االربعاء مدرس   مشيرين قطب عبداللطيف على سال/ د  .07
 2A-11 08.01-01.01 االحد مدرس زياد حسن ربيع/ د  .02
 2B-12 08-01 الثالثاء مدرس ماجد احمد انور عبد الرحمن عمر  /د  .02
 2C-09 01.01-2 االثنين مدرس                                                                شريف  محمد عادل السيد حشيش                                                                                    / د  .81
 3D-03 8.01-08.01 االثنين مدرس مصطفى شاكر طلخان االعصر/د  .80

 2A-11 08.01-01.01 االثنين مدرس   مروة عصمت بليدى على/د  .88
 3C-10 00-2 الخميس مدرس   اسماء محمد سراج الدين/د  .80

 3C-09 08.01-01.01 االربعاء مدرس نادية فتحى حسبو عفيفى/د  .84

 3C-10 00-2 االثنين مدرس   شيرين فتحى احمد عثمان/د  .85
 3C-09 08.01-01.01 االربعاء مدرس امينة فؤاد عبدالحميد/د  .86

 2B-12 00-2 الثالثاء مدرس وحيد عبدالحميد محمد/د  .87

 3D-03 0-00 االربعاء مدرس   رشا سامح محفوظ ابراهيم/د  .82
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 3D-02 00-2 االحد مدرس ايمن رؤوف احمد خليفة/ د  .82

 (كلية طب بشري  )مكتب انف واذن وحنجره   0-00 االحد استاذ محمد طلعت الغنيمي  / د.أ  .01
 ف ارما كولوجي  مكتب   0-00 الخميس استاذ نبيلة السيد/ د.أ  .00

 كيمياء عامه  مكتب   8.01 -08و01 االحد استاذ محمد عبداهلل حسين محمود/ د.أ  .08

 رمد  مكتب   08-01 االحد استاذ عز الدين جالل محمد/ د.أ  .00
 تشريح عام  مكتب   08-01 الثالثاء استاذ مساعد احمد فؤاد عبدالعزيز الدميري/ د.م.أ  .04

 جراحه عامه  مكتب   0-00 االحد استاذ مساعد عادل مراد عبداهلل/ د.م.أ  .05

 (كلية حاسب الي  ) حاسب الي  مكتب   0-00 الثاءالث استاذ مساعد موسى ابراهيم موسى/ د.م.أ  .06
 تشريح عام  مكتب   0-00 الثالثاء مدرس مروة محمد احمد الصاوى/ د  .07

 تشريح عام  مكتب   0-00 الثالثاء مدرس محمد محمد عبدالمعطى/ د  .02

 ف ارما كولوجيمكتب   0-00 الخميس مدرس نجوى محمد محمد العدل/ د  .02

 كيمياء عامه  مكتب   0-00 االحد مدرس ف اخر محمد احمد سالم/ د  .41

 كيمياء حيويه  مكتب   0.01-00.01 الخميس مدرس محمد حسن محمد حسن/ د  .40
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 كيمياء حيويه  مكتب   0.01-00.01 الخميس مدرس ف اطمة محمد احمد/د  .48

 كيمياء حيويه  مكتب   0.01-00.01 الخميس مدرس هبة عمر/ د  .40
 لغه انجليزيه  مكتب   0-00 االربعاء مدرس جيهان احمد انور/ د  .44

 كيمياء عامه  مكتب   0-00 االحد مدرس محمد فتوح شيحه/ د  .45

 كيمياء حيويه  مكتب   0-00 الخميس مدرس سيلفيا عزمى بشرى بواقيم/ د  .46
 لغه انجليزيه  مكتب   0-00 االربعاء مدرس عبدالكريم قطب شحاته محمد/ د  .47

 انجليزيه    لغهمكتب   0-00 االربعاء مدرس محمد صالح عبداهلل حماد/ د  .42

 حاسب الي  مكتب   0-00 الثالثاء مدرس محمد عبدالستار حجاج/ د  .42
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