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 اسبوع مجموعه  محاضرين  غرفة نوع بداية نهاية  يوم مسموح  مسجل 
 االختبار 

 الماده

مرسى  صديق يحيى  احمد 3004 محاضرة  13:00:00 14:00:00 الخميس 103 102  األول 1 

ANT102D 

عام  تشريح  

 1403  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  40 34
علي  العزيز عبد لطفي محمد  

مرسى  صديق يحيى  احمد  1-A -- 

 1404  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  50 47
مرسى  صديق يحيى  احمد  

علي  العزيز عبد لطفي محمد  
حنا  مسعد سعد مريم  

1-B -- 

 1404  معمل 15:00:00 17:00:00 األثنين 44 21
مرسى  صديق يحيى  احمد  

علي  العزيز عبد لطفي محمد  
حنا  مسعد سعد مريم  

1-C -- 

مرسى  صديق يحيى  احمد 3004 محاضرة  14:00:00 15:00:00 الخميس 106 68  األول 2 

 1403  معمل 15:00:00 17:00:00 السبت  42 42
علي  العزيز عبد لطفي محمد  

مرسى  صديق يحيى  احمد  
حنا  مسعد سعد مريم  

2-A -- 

 1404  معمل 19:00:00 21:00:00 األحد 40 11
مرسى  صديق يحيى  احمد  

علي  العزيز عبد لطفي محمد  
حنا  مسعد سعد مريم  

2-B األول 

 1403  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 15
علي  العزيز عبد لطفي محمد  

مرسى  صديق يحيى  احمد  2-C -- 

مرسى  صديق يحيى  احمد 2200 محاضرة  09:00:00 11:00:00 الخميس 100 16  األول 1 
ANT201N 

والرقبة  الرأس تشريح  1403  معمل 17:00:00 19:00:00 األثنين 100 16 
علي  العزيز عبد لطفي محمد  

مرسى  صديق يحيى  احمد  
حنا  مسعد سعد مريم  

1-A -- 

 8307 محاضرة  14:00:00 15:00:00 الخميس 300 224
شامه  حسين كامل محمود هيام  
شامه  حسين كامل محمود هيام  األول 1 

BST302 

حيوي إحصاء  

 2401 محاضرة  11:00:00 12:00:00 الخميس 70 9
امين  سريع  ابو تامر هايدى  
امين  سريع  ابو تامر هايدى  األول 1 

CHB201DN 
1 حيوية كيمياء  

 2404  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 40 9
امين  سريع  ابو تامر هايدى  

عفيفي  سعيد فتحى خالد  
محمود  جمعه  حمدى دينا  

1-A األول 

 2008 محاضرة  10:00:00 11:00:00 السبت  145 126
امين  سريع  ابو تامر هايدى  
امين  سريع  ابو تامر هايدى  األول 1 

CHB202DN 
2 حيوية كيمياء  

 2403  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 0 0
عفيفي  سعيد فتحى خالد  

مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  
محمود  جمعه  حمدى دينا  

1-A األول 

 2404  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 46 46
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

امين  سريع  ابو تامر هايدى  1-B األول 

 2403  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 42 39
مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  

محمود  جمعه  حمدى دينا  1-C األول 
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 2404  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 41 41
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

امين  سريع  ابو تامر هايدى  1-D األول 

 2008 محاضرة  12:00:00 13:00:00 السبت  126 126
امين  سريع  ابو تامر هايدى  
امين  سريع  ابو تامر هايدى  األول 2 

 2403  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  40 38
مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  

محمود  جمعه  حمدى دينا  2-A األول 

 2404  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  40 12
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

امين  سريع  ابو تامر هايدى  2-B األول 

 2403  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 35
عفيفي  سعيد فتحى خالد  

مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  
محمود  جمعه  حمدى دينا  

2-C األول 

 2404  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 41 41
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

امين  سريع  ابو تامر هايدى  2-D األول 

 8400 محاضرة  15:00:00 17:00:00 األربعاء 2 1
امين  سريع  ابو تامر هايدى  
امين  سريع  ابو تامر هايدى  األول 3 

امين  سريع  ابو تامر هايدى 8400  معمل 17:00:00 19:00:00 األربعاء 2 1  3-A األول 

 2400 محاضرة  13:00:00 14:00:00 الخميس 50 34
جنيدى  احمد الدين حمد  احمد  
جنيدى  احمد الدين حمد  احمد  األول 1 

CHG101D 
وفيزيائية عامة كيمياء  

 2403  معمل 15:00:00 17:00:00 األربعاء 50 34
جنيدى  احمد الدين حمد  احمد  

محمود  جمعه  حمدى دينا  1-A -- 

 2008 محاضرة  15:00:00 16:00:00 األربعاء 96 81
الريدى  محمد محمد  الوهاب  عبد احمد  
الريدى  محمد محمد  الوهاب  عبد احمد  األول 1 

CHO102D 
عضوية  كيمياء  

 2403  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 33 33
محمود  جمعه  حمدى دينا  

الريدى  محمد محمد  الوهاب  عبد احمد  
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

1-A -- 

 2404  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 37 11
جنيدى  احمد الدين حمد  احمد  

محمد  الدين جمال دعاء  
عفيفي  سعيد فتحى خالد  

1-B -- 

 2403  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 38 37
محمود  جمعه  حمدى دينا  

محمد  الدين جمال دعاء  
الريدى  محمد محمد  الوهاب  عبد احمد  

1-C -- 

عفيفي  سعيد فتحى خالد 11404 محاضرة  11:00:00 12:00:00 األربعاء 95 81  األول 2 

 2403  معمل 15:00:00 17:00:00 األثنين 40 36
محمود  جمعه  حمدى دينا  

حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  2-A -- 

 2404  معمل 15:00:00 17:00:00 األثنين 40 4
عفيفي  سعيد فتحى خالد  

محمد  الدين جمال دعاء  2-B -- 

 2403  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 41 41
محمود  جمعه  حمدى دينا  

جنيدى  احمد الدين حمد  احمد  
الريدى  محمد محمد  الوهاب  عبد احمد  

2-C -- 

 2107 محاضرة  16:00:00 18:00:00 الخميس 120 44
توفيق  يسى كمال مينا   

الحق  جاد حسين النصر سيف اسامه   
 األول 1

COM301D 

ويشمل المجتمع أسنان طب  
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حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

وصحة الوقائي األسنان طب  
 الفم 

 11401 محاضرة  09:00:00 11:00:00 الثالثاء  55 46
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   األول 1 

DBM201 
أساسيات الحيوية األسنان مواد  

1 

 3004 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األثنين 123 122
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   األول 1 

DBM202 

تطبيقات 2 الحيوية األسنان مواد  

اللطيف  عبد سيد الدين صالح رحاب 8401  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  40 13  1-A األول 

الهادى عبد الحفيظ  عبد  ابراهيم نورهان 8402  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  40 31  1-B األول 

محمد  قرنى الحميد  عبد بسمة  8401  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 38  1-C األول 

اللطيف  عبد الفضيل عبد مسعود ساره  8402  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 41 40  1-D األول 

 11404 محاضرة  13:00:00 15:00:00 الثالثاء  131 90
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   األول 2 

محمد  قرنى الحميد  عبد بسمة  8401  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 40 14  2-A األول 

اللطيف  عبد سيد الدين صالح رحاب 8402  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 41 15  2-B األول 

الهادى عبد الحفيظ  عبد  ابراهيم نورهان 8401  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 30  2-C األول 

اللطيف  عبد الفضيل عبد مسعود ساره  8402  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 31  2-D األول 

 11502 محاضرة  11:00:00 12:00:00 الثالثاء  40 16
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   
شلبى  احمد  الحميد عبد  هبه   األول 1 

DBM301N 
تطبيقات 3 الحيوية األسنان مواد اللطيف  عبد سيد الدين صالح رحاب 8401  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 15   1-A األول 

اللطيف  عبد سيد الدين صالح رحاب 8203  معمل 16:00:00 18:00:00 الثالثاء  1 1  1-B األول 

 8004 محاضرة  13:00:00 15:00:00 الخميس 50 14
عبد محمد محمد الجواد عبد نوره  

 الرحمن 
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  

 األول 1

DFD401N 
 تشخيص 

 8104  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 40 14

عبد محمد محمد الجواد عبد نوره  
 الرحمن 

ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  
احمد  محمد عزمى مشيرة  

1-A األول 

 11401 محاضرة  10:00:00 11:00:00 الخميس 72 72
عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  

 العاطى 
محمد  غريب  بكر محمد نورا  

 األول 1
DTS101 

األسنان  طب مصطلحات  

 8402 محاضرة  13:00:00 14:00:00 الخميس 100 19

القادر عبد احمد جالل كريم  
احمد  هللا فتح  عاطف هللا هبة   

سبع  السعيد احمد عبير  
فايد  محمد طاهر محمد محمد  

 األول 1
ENC501 

2 إكلينيكي الجذور عالج  

 11402  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 40 19
السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  

الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  1-A األول 
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 3004 محاضرة  10:00:00 11:00:00 األربعاء 190 183

فايد  محمد طاهر محمد محمد  
القادر عبد احمد جالل كريم  

سبع  السعيد احمد عبير  
بدير  على  محمود مروه  

 األول 1

ENC502 
3 الجذور عالج  

 11301  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 42 41

البارى  عبد الحميد عبد محمد طارق  
محمد  خليل محمد احمد  
حسين  صالح محمد فهد  

فرحات  الحميد عبد جمال محمد  

1-A األول 

 11305  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 41 17
رمضان  محمد امين اسراء  

البارى  عبد الحميد عبد محمد طارق  
فرحات  الحميد عبد جمال محمد  

1-B األول 

 11301  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 45 44

محمد  خليل محمد احمد  
الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  
فرحات  الحميد عبد جمال محمد  

حسين  صالح محمد فهد  

1-C األول 

 11301  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 42 42
السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  
البارى  عبد الحميد عبد محمد طارق  

الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  
1-D األول 

 11301  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 39
محمد  خليل محمد احمد  
رمضان  محمد امين اسراء  

السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  
1-E األول 

 2008 محاضرة  09:00:00 10:00:00 األربعاء 190 160

فايد  محمد طاهر محمد محمد  
سبع  السعيد احمد عبير  

القادر عبد احمد جالل كريم  
بدير  على  محمود مروه  

 األول 2

 11305  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  41 40

البارى  عبد الحميد عبد محمد طارق  
حسين  صالح محمد فهد  
ابراهيم  محمد احمد ناهد   

عثمان  احمد محمد احمد محمد  

2-A األول 

 11301  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 37
رمضان  محمد امين اسراء  
محمد  خليل محمد احمد  

فرحات  الحميد عبد جمال محمد  
2-B األول 

 11305  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 42 8
الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  

فاروق  فادى ميريهان  2-C األول 

 11301  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  40 35

الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  
عثمان  احمد محمد احمد محمد  

حسين  صالح محمد فهد  
ابراهيم  محمد احمد ناهد   

2-D األول 

 11301  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  40 40

الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  
عثمان  احمد محمد احمد محمد  

فاروق  فادى ميريهان  
ابراهيم  محمد احمد ناهد   

2-E األول 

 2008 محاضرة  14:00:00 16:00:00 األحد 208 208

القادر عبد احمد جالل كريم  
احمد  هللا فتح  عاطف هللا هبة   

سبع  السعيد احمد عبير  
بدير  على  محمود مروه  

 األول 1
ENT402 

1 الجذور عالج تقنية  
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 11503  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  55 55
محمد  خليل محمد احمد  

السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  
ابراهيم  محمد احمد ناهد   

1-A األول 

 11402  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  55 54

الهادي  عبد رمضان جرير اميرة  
عثمان  احمد محمد احمد محمد  

فاروق  فادى ميريهان  
حسين  صالح محمد فهد  

1-B األول 

 11402  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 50 50
محمد  خليل محمد احمد  

فاروق  فادى ميريهان  
رمضان  محمد امين اسراء  

1-C األول 

 11503  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 50 49
فرحات  الحميد عبد جمال محمد  

حسين  صالح محمد فهد  1-D األول 

 3004 محاضرة  13:00:00 15:00:00 الثالثاء  185 177

القادر عبد احمد جالل كريم  
احمد  هللا فتح  عاطف هللا هبة   

سبع  السعيد احمد عبير  
بدير  على  محمود مروه  

 األول 2

 11402  معمل 09:00:00 11:00:00 الثالثاء  45 34
البارى  عبد الحميد عبد محمد طارق  

محمد  خليل محمد احمد  
رمضان  محمد امين اسراء  

2-A األول 

 11503  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  50 50

عثمان  احمد محمد احمد محمد  
السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  

ابراهيم  محمد احمد ناهد   
حسين  صالح محمد فهد  

2-B األول 

 11402  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  48 48
محمد  خليل محمد احمد  

السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  
فاروق  فادى ميريهان  

2-C األول 

 11503  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  45 45
محمد  خليل محمد احمد  
حسين  صالح محمد فهد  

السيد  عبدالرزاق الدين محيى مجدى  
2-D األول 

 11401 محاضرة  17:00:00 18:00:00 الخميس 50 10
على  أمجد وعظ شمس  

محمد  جالل محمد رامى  FPC401 األول 1 

3 لألسنان الثابتة األستعاضة  
محمد  سيد طنطاوى اميمة  8104  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  40 10  1-A األول 

 2008 محاضرة  14:00:00 15:00:00 الثالثاء  213 212
محمد  جالل محمد رامى  
محمد  جالل محمد رامى  

الخولى  العزيز عبد محمد  عاطف  محمد   
 األول 1

FPC402 
4 لالسنان الثابتة االستعاضة  

 8207  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  54 53
منصور  محمد فضل محمد  

هللا  حسب راتب ثروت  ساره   
حسن  رمضان صالح احمد  

1-A األول 

 8208  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  56 54

توفيق  احمد سيد اميمة   
محمد  احمد حسام ضحى  

حسن  طه  حسن احمد  
الحمد  ابو سيد محمد عصام  

1-B األول 

 8207  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 52 52
توفيق  احمد سيد اميمة   

حسن  رمضان صالح احمد  1-C األول 
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 8208  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 47 47
حسن  طه  حسن احمد  

محمد  احمد حسام ضحى  1-D األول 

اااااا  تدريس هيئة  8510  معمل 09:00:00 12:00:00 األثنين 6 6  1-E األول 

 3004 محاضرة  15:00:00 16:00:00 الثالثاء  190 179
محمد  جالل محمد رامى  
محمد  جالل محمد رامى  

الخولى  العزيز عبد محمد  عاطف  محمد   
 األول 2

 8208  معمل 09:00:00 12:00:00 األربعاء 45 38
منصور  محمد فضل محمد  

الحمد  ابو سيد محمد عصام  
مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  

2-A األول 

 8207  معمل 09:00:00 12:00:00 األربعاء 45 45
حسن  رمضان صالح احمد  
جوده  حسن محمد احمد  2-B األول 

 8208  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 51 48
منصور  محمد فضل محمد  

الحمد  ابو سيد محمد عصام  
مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  

2-C األول 

 8207  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 49 45
حسن  رمضان صالح احمد  

هللا  حسب راتب ثروت  ساره   2-D األول 

اااااااااااااااااا تدريس هيئة  8203  معمل 15:00:00 18:00:00 األربعاء 5 3  2-E األول 

 8203 محاضرة  13:00:00 14:00:00 الثالثاء  100 16
محمد  جالل محمد رامى  
محمد  جالل محمد رامى  

الخولى  العزيز عبد محمد  عاطف  محمد   
 األول 1

FPC501 
5 لالسنان الثابتة االستعاضة  8105  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  40 16 

مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  
جوده  حسن محمد احمد  1-A 

 األول

 8408  معمل 15:00:00 16:00:00 الثالثاء  40 16
مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  

منصور  محمد فضل محمد  1-A 

 2008 محاضرة  10:00:00 11:00:00 األحد 190 177
على  أمجد وعظ شمس  
على  أمجد وعظ شمس  األول 1 

FPC502 

6 لالسنان الثابتة االستعاضة  

 8207  معمل 12:00:00 15:00:00 األثنين 40 38
محمد  احمد حسام ضحى  

توفيق  احمد سيد اميمة   
هللا  حسب راتب ثروت  ساره   

1-A 
 األول

جوده  حسن محمد احمد 8412  معمل 16:00:00 17:00:00 األثنين 40 38  1-A 

 8208  معمل 12:00:00 15:00:00 األثنين 40 14
محمد  سيد طنطاوى اميمة   

جوده  حسن محمد احمد  
منصور  محمد فضل محمد  

1-B 

 األول

 8506  معمل 16:00:00 17:00:00 األثنين 42 14
حسن  طه  حسن احمد  

مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  1-B 

 8207  معمل 13:00:00 16:00:00 األحد 45 45
منصور  محمد فضل محمد  

الحمد  ابو سيد محمد عصام  1-C 
 األول

الحمد  ابو سيد محمد عصام 8412  معمل 16:00:00 17:00:00 األحد 45 45  1-C 

 8208  معمل 13:00:00 16:00:00 األحد 41 41
هللا  حسب راتب ثروت  ساره   

حسن  رمضان صالح احمد  1-D األول 
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 8506  معمل 16:00:00 17:00:00 األحد 41 41
حسن  رمضان صالح احمد  

هللا  حسب راتب ثروت  ساره   1-D 

الحمد  ابو سيد محمد عصام 8208  معمل 12:00:00 15:00:00 السبت  41 39  1-E 

 األول
 8506  معمل 16:00:00 17:00:00 السبت  41 39

حسن  رمضان صالح احمد  
الحمد  ابو سيد محمد عصام  1-E 

 3004 محاضرة  09:00:00 10:00:00 الثالثاء  190 166
على  أمجد وعظ شمس  

محمد  جالل محمد رامى  
الخولى  العزيز عبد محمد  عاطف  محمد   

 األول 2

 8207  معمل 12:00:00 15:00:00 السبت  41 41
حسن  طه  حسن احمد  

مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  2-A 

 األول
 8412  معمل 16:00:00 17:00:00 السبت  41 41

حسن  طه  حسن احمد  
مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  2-A 

محمد  احمد حسام ضحى 8208  معمل 09:00:00 12:00:00 السبت  40 39  2-B 

 األول
 8506  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  40 39

محمد  احمد حسام ضحى  
حسن  رمضان صالح احمد  2-B 

 8207  معمل 09:00:00 12:00:00 السبت  41 8
توفيق  احمد سيد اميمة   

حسن  رمضان صالح احمد  2-C 

 األول

 8412  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  41 8
محمد  سيد طنطاوى اميمة   

توفيق  احمد سيد اميمة   2-C 

 8208  معمل 09:00:00 12:00:00 األثنين 40 37
حسن  طه  حسن احمد  

هللا  حسب راتب ثروت  ساره   2-D 
 األول

الحمد  ابو سيد محمد عصام 8506  معمل 12:00:00 13:00:00 األثنين 40 37  2-D 

 8207  معمل 09:00:00 12:00:00 األثنين 41 41
منصور  محمد فضل محمد  

مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  2-E 
 األول

حسن  طه  حسن احمد 8412  معمل 12:00:00 13:00:00 األثنين 41 41  2-E 

 11502 محاضرة  19:00:00 20:00:00 الخميس 40 12
محمد  جالل محمد رامى  
محمد  جالل محمد رامى  FPT301 األول 1 

الثابتة األستعاضة تقنية  

1 لألسنان محمد  سيد طنطاوى اميمة  8506  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  40 12   1-A األول 

 11404 محاضرة  11:00:00 12:00:00 األثنين 129 114
على  أمجد وعظ شمس  
على  أمجد وعظ شمس  األول 1 

FPT302 
الثابتة االستعاضة تقنية  

2 لألسنان  

 8412  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 36 36
توفيق  احمد سيد اميمة   

محمد  احمد حسام ضحى  1-A األول 

 8506  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 45 45
محمد  سيد طنطاوى اميمة   

جوده  حسن محمد احمد  1-B األول 

 8506  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  32 17
محمد  سيد طنطاوى اميمة   
الحمد  ابو سيد محمد عصام  1-C األول 

 8412  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  32 16
مهران  احمد الدين عماد محمد شيرين  

حسن  طه  حسن احمد  1-D األول 

 11404 محاضرة  12:00:00 13:00:00 األثنين 128 101
محمد  جالل محمد رامى  
محمد  جالل محمد رامى  األول 2 
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 8506  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 33 32
محمد  احمد حسام ضحى  

توفيق  احمد سيد اميمة   2-B األول 

 8412  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 33 28
جوده  حسن محمد احمد  

حسن  طه  حسن احمد  2-C األول 

 8412  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 32 17
منصور  محمد فضل محمد  

الحمد  ابو سيد محمد عصام  2-D األول 

 8506  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 32 24
جوده  حسن محمد احمد  

هللا  حسب راتب ثروت  ساره   2-E األول 

 8401 محاضرة  11:00:00 13:00:00 الخميس 100 40
سلومه  على زكي رضا عمرو    
سلومه  على زكي رضا عمرو   األول 1  

GMD401NP 

الباطنية األمراض  
 8401  معمل 17:00:00 19:00:00 الثالثاء  100 40

روفائيل وهبه  روفائيل مريم  
علي  العزيز عبد لطفي محمد  
سلومه  على زكي رضا عمرو    

1-A -- 

 2008 محاضرة  09:00:00 11:00:00 الخميس 400 216
نفادى  الوهاب عبد  احمد هشام   
نفادى  الوهاب عبد  احمد هشام   األول 1 

GSR401NP 

العامة  الجراحة  

 11401  معمل 15:00:00 17:00:00 السبت  37 37
روفائيل وهبه  روفائيل مريم  
العزيز  عبد  فتحى طه  دعاء   1-A األول 

 11502  معمل 19:00:00 21:00:00 السبت  43 43
العزيز  عبد  فتحى طه  دعاء   
روفائيل وهبه  روفائيل مريم  1-B األول 

 11401  معمل 15:00:00 17:00:00 األربعاء 32 19
روفائيل وهبه  روفائيل مريم  
العزيز  عبد  فتحى طه  دعاء   1-C األول 

علي  العزيز عبد لطفي محمد 11502  معمل 19:00:00 21:00:00 األربعاء 32 16  1-D األول 

 11401  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  34 34
روفائيل وهبه  روفائيل مريم  

علي  العزيز عبد لطفي محمد  1-E األول 

 11502  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  40 37
العزيز  عبد  فتحى طه  دعاء   

نفادى  الوهاب عبد  احمد هشام   1-F األول 

 8401  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 32 6
روفائيل وهبه  روفائيل مريم  

علي  العزيز عبد لطفي محمد  1-G األول 

 8402  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 32 22
العزيز  عبد  فتحى طه  دعاء   

نفادى  الوهاب عبد  احمد هشام   1-H األول 

 11502  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 2 2

روفائيل وهبه  روفائيل مريم  
علي  العزيز عبد لطفي محمد  

العزيز  عبد  فتحى طه  دعاء   
نفادى  الوهاب عبد  احمد هشام   

1-I األول 

 11502 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األربعاء 55 55
عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  

 1 العاطى 

 األول
HMD101 

1 األسنان تشريح  
 8401 محاضرة  19:00:00 21:00:00 األربعاء 55 55

اااااا  تدريس هيئة   
اااااا  تدريس هيئة   1 

 8411  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 44 43
دانيال انور ايمن مارى  

السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  
جمعه  حسن مختار ياسمين  

1-A األول 
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عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  
 العاطى 

اااااا  تدريس هيئة  8412  معمل 17:00:00 19:00:00 األربعاء 30 12  1-B -- 

 11404 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األثنين 102 101
عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  

 العاطى 
حجاج  محمد الكريم عبد تهانى  

 األول 1

HMD201 
2 األسنان تشريح  

 8411  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 40 40

السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  
محمد  محمود جمال مى  

عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  
 العاطى 

محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  

1-A األول 

 8412  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 40 20

دانيال انور ايمن مارى  
جمعه  حسن مختار ياسمين  

حباسي  يونس السيد دينا  
حكم  محمد  محمد  هبه   

1-B األول 

 8408  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 41 41

محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  
دانيال انور ايمن مارى  

جمعه  حسن مختار ياسمين  
حكم  محمد  محمد  هبه   

1-C األول 

 11404 محاضرة  13:00:00 15:00:00 األثنين 100 73
عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  

 العاطى 
حجاج  محمد الكريم عبد تهانى  

 األول 2

 8411  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 40 39

دانيال انور ايمن مارى  
السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  

محمد  محمود جمال مى  
عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  

 العاطى 

2-A األول 

 8408  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 40 2

جمعه  حسن مختار ياسمين  
محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  

حباسي  يونس السيد دينا  
حكم  محمد  محمد  هبه   

2-B األول 

 8411  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 40 32

السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  
حباسي  يونس السيد دينا  

محمد  محمود جمال مى  
عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  

 العاطى 

2-C األول 

 2400 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األثنين 50 31
محمد  القوي عبد حسين سمراء  
محمد  القوي عبد حسين سمراء  األول 1 

HST101D 

1 العامة الهستولوجيا علم  
 2400  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 50 31

علي  العزيز عبد لطفي محمد  
محمد  القوي عبد حسين سمراء  1-A -- 

 2008 محاضرة  13:00:00 14:00:00 األثنين 200 200
برغش  الوكيل حسام  
برغش  الوكيل حسام  األول 1 

IMP402 

األسنان  غرس في مقدمة  
 3004 محاضرة  11:00:00 12:00:00 األثنين 190 178

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

 األول 2
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عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

 3004 محاضرة  09:00:00 11:00:00 السبت  100 75
تمام  محمد صبري  
تمام  محمد صبري  األول 1 

MBG102D 

الدقيقة  الكائنات  

 2403  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 35
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

تمام  محمد صبري  1-A -- 

 2404  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 9
مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  

علي  محمد عادل رانا  1-B -- 

 2403  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  32 31
مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  

حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  1-C األول 

 3004 محاضرة  11:00:00 13:00:00 السبت  100 76
تمام  محمد صبري  
تمام  محمد صبري  األول 2 

 2403  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  31 31
مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  

علي  محمد عادل رانا  2-A األول 

 2404  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  30 13
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

محمود  جمعه  حمدى دينا  2-B األول 

 2403  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 40 32
حسن العال عبد الخالق عبد العال عبد  

مصطفى  احمد محمود طارق نشوى  
تمام  محمد صبري  

2-C -- 

محمد  الفتاح عبد مصطفى احمد 8307 محاضرة  13:00:00 14:00:00 الخميس 320 237  األول 1 
OCC302 

األطباق  علم  

على  محمد محسن سارة  8501 محاضرة  10:00:00 11:00:00 السبت  50 16  األول 1 

ODC401 

3 لألسنان التحفظي العالج  
 8104  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 40 10

بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر  
عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  1-A األول 

 11305  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 6 6
صدقى  محمد حاتم محمد  
على  محمد محسن سارة   1-B األول 

على  محمد محسن سارة  2008 محاضرة  13:00:00 14:00:00 األحد 207 206  األول 1 

ODC402 

4 لالسنان التحفظى العالج  

 8307  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 54 54
على  محمد محسن سارة   

سيف  محمود ناصر الشيماء   
الحميد  عبد  سيد على  هاجر  

1-A األول 

 8308  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 55 53

الهجين  مصطفى ناجى محمد شيماء  
محمد  الحكيم عبد محمد احمد  
محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  

صدقى  محمد حاتم محمد  

1-B األول 

 8307  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  52 51
بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر  

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  1-C األول 

 8308  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  48 48
عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  
الحميد  عبد  سيد على  هاجر  1-D األول 

على  محمد محسن سارة  3004 محاضرة  14:00:00 15:00:00 األحد 191 174  األول 2 

 8308  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 45 39
السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  

عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  2-A األول 
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 8307  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 45 45
السباعى  محمد لبيب محمد لبيب  

محمد  الحكيم عبد محمد احمد  
الحميد  عبد  سيد على  هاجر  

2-B  الثانى 

 8308  معمل 09:00:00 12:00:00 األربعاء 46 46
عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  

على  محمد محسن سارة   2-C األول 

 8307  معمل 09:00:00 12:00:00 األربعاء 45 44
السباعى  محمد لبيب محمد لبيب  

الحميد  عبد  سيد على  هاجر  
صدقى  محمد حاتم محمد  

2-D  الثانى 

الهجين  مصطفى ناجى محمد شيماء 8402 محاضرة  14:00:00 15:00:00 الخميس 100 22  الثانى  1 

ODC501 
5 لالسنان التحفظى العالج  

 8105  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 40 15
سيد  حسن محمد والء  

السباعى  محمد لبيب محمد لبيب  1-A 
 األول

الحميد  عبد  سيد على  هاجر 8413  معمل 12:00:00 13:00:00 األحد 40 15  1-A 

سيف  محمود ناصر الشيماء  8408  معمل 16:00:00 19:00:00 األثنين 8 7  1-B 
 األول

سيف  محمود ناصر الشيماء  8408  معمل 19:00:00 20:00:00 األثنين 8 7  1-B 

مصطفى  جميل عصام وائل 2008 محاضرة  11:00:00 12:00:00 الثالثاء  190 174  األول 1 

ODC502 

6 لالسنان التحفظى العالج  

 8307  معمل 09:00:00 12:00:00 السبت  40 38
الحميد  عبد  سيد على  هاجر  

سيد  حسن محمد والء  1-A 
-- 

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد 8507  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  40 38  1-A 

 8308  معمل 09:00:00 12:00:00 السبت  40 13
السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  1-B 

-- 

 8508  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  40 13
السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  

الحميد  عبد  سيد على  هاجر  1-B 

 8307  معمل 12:00:00 15:00:00 السبت  45 45
سيد  حسن محمد والء  

الحميد  عبد  سيد على  هاجر  1-C 
-- 

عزوز  احمد قرنى عيد اسراء 8507  معمل 16:00:00 17:00:00 السبت  45 45  1-C 

 8308  معمل 12:00:00 15:00:00 السبت  40 40
بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر  

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  1-D 

-- 
 8508  معمل 16:00:00 17:00:00 السبت  40 40

سيف  محمود ناصر الشيماء   
صدقى  محمد حاتم محمد  1-D 

 8307  معمل 13:00:00 16:00:00 األثنين 40 38
سيد  حسن محمد والء  
على  محمد محسن سارة   1-E 

-- 
صدقى  محمد حاتم محمد 8507  معمل 16:00:00 17:00:00 األثنين 40 38  1-E 

مصطفى  جميل عصام وائل 3004 محاضرة  12:00:00 13:00:00 الثالثاء  190 165  األول 2 

 8308  معمل 13:00:00 16:00:00 األثنين 40 40
الهجين  مصطفى ناجى محمد شيماء  

سيف  محمود ناصر الشيماء   
محمد  الحكيم عبد محمد احمد  

2-A 
-- 

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد 8508  معمل 16:00:00 17:00:00 األثنين 40 40  2-A 
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 8307  معمل 09:00:00 12:00:00 األثنين 40 39
السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  

سيف  محمود ناصر الشيماء   2-B 
-- 

سيد  حسن محمد والء 8507  معمل 12:00:00 13:00:00 األثنين 40 39  2-B 

 8308  معمل 09:00:00 12:00:00 األثنين 40 10
صدقى  محمد حاتم محمد  

محمد  الحكيم عبد محمد احمد  2-C 

-- 
 8508  معمل 12:00:00 13:00:00 األثنين 40 10

الحميد  عبد  سيد على  هاجر  
السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  2-C 

 8307  معمل 13:00:00 16:00:00 األحد 40 36
سيف  محمود ناصر الشيماء   
صدقى  محمد حاتم محمد  2-D 

-- 
عزوز  احمد قرنى عيد اسراء 8507  معمل 16:00:00 17:00:00 األحد 40 36  2-D 

 8308  معمل 13:00:00 16:00:00 األحد 41 40
بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر  

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  2-E 
-- 

صدقى  محمد حاتم محمد 8508  معمل 16:00:00 17:00:00 األحد 41 40  2-E 

بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر 11502 محاضرة  10:00:00 11:00:00 األثنين 70 12  األول 1 

ODT301 
لألسنان التحفظي العالج تقنية  

1 

 8508  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 40 11
سيد  حسن محمد والء  

الهجين  مصطفى ناجى محمد شيماء  1-A األول 

 11503  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 11
على  محمد محسن سارة   

محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  1-A  الثانى 

حسن العظيم عبد لطفى محمد 8203  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 5 1  1-B 
 األول

حسن العظيم عبد لطفى محمد 8203  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 5 1  1-B 

السباعى  محمد لبيب محمد لبيب 11404 محاضرة  15:00:00 16:00:00 األحد 129 109  األول 1 

ODT302 

لألسنان التحفظي العالج تقنية  

2 

 8507  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  35 34
بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر  

سيف  محمود ناصر الشيماء   1-A 

 األول

 8507  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 35 34
السباعى  محمد لبيب محمد لبيب  

الحميد  عبد  سيد على  هاجر  
سيد  حسن محمد والء  

1-A 

 8508  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  44 44
صدقى  محمد حاتم محمد  

عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  1-B 

 األول
 8508  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 44 44

الهجين  مصطفى ناجى محمد شيماء  
عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  

محمد  الحكيم عبد محمد احمد  
1-B 

 8507  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  33 16
سيف  محمود ناصر الشيماء   

السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  1-C 

 األول
 8507  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  32 16

بدران  ابراهيم فريد نبيل عمر  
محمد  الحكيم عبد محمد احمد  

صدقى  محمد حاتم محمد  
الحميد  عبد  سيد على  هاجر  

1-C 

 8508  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  32 15
عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  

صدقى  محمد حاتم محمد  1-D األول 
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 8508  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  32 15
السباعى  محمد لبيب محمد لبيب  

سيف  محمود ناصر الشيماء   
محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  

1-D 

السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد 11404 محاضرة  15:00:00 16:00:00 األثنين 150 105  األول 2 

 8507  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  32 31
مصطفى  جميل عصام وائل  

سيف  محمود ناصر الشيماء   2-B 

 األول
 8507  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 32 31

الحميد  عبد  سيد على  هاجر  
سيد  حسن محمد والء  2-B 

 8508  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  32 28
صدقى  محمد حاتم محمد  

عزوز  احمد قرنى عيد اسراء  2-C 

 األول
 8508  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 32 28

على  محمد محسن سارة   
محمود  هللا عبد محمد هللا عبد  2-C 

 8507  معمل 09:00:00 11:00:00 الثالثاء  32 19
السباعى  محمد لبيب محمد لبيب  

محمد  الحكيم عبد محمد احمد  2-D 

 األول
 8507  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 32 19

الهجين  مصطفى ناجى محمد شيماء  
سيد  حسن محمد والء  2-D 

 8508  معمل 09:00:00 11:00:00 الثالثاء  32 27
صدقى  محمد حاتم محمد  
سيف  محمود ناصر الشيماء   2-E 

 األول
 8508  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 32 27

السعودى اللطيف عبد وجيه  خالد  
محمد  الحكيم عبد محمد احمد  2-E 

 8411 محاضرة  11:00:00 13:00:00 الخميس 50 21
محمد  احمد  مجدى ايمان  

مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  OMD501N األول 1 

1 الفم طب  
بريك  على فؤاد ياسمينا 11401  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  40 21  1-A األول 

 3004 محاضرة  09:00:00 10:00:00 األربعاء 190 183
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  

محمد  احمد  مجدى ايمان  
 األول 1

OMD502N 

2 الفم طب  

 8104  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 40 39

عبد محمد محمد الجواد عبد نوره  
 الرحمن 

حسن  سعد احمد هاجر  
احمد  محمد عزمى مشيرة  

1-A األول 

الصمد  عبد محمد احمد محمد 8105  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 40 17  1-B األول 

 8104  معمل 15:00:00 17:00:00 الثالثاء  46 46

حسن  سعد احمد هاجر  
حسين  الراضي عبد رجب نوره  

مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
بريك  على فؤاد ياسمينا  

1-C األول 

 8105  معمل 15:00:00 17:00:00 الثالثاء  42 42
محمد  احمد  مجدى ايمان  

محمد  الرسول عبد ابراهيم حسام  
عباس  حسين الدين عالء اروى  

1-D األول 

 8104  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 40 39

مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
الصمد  عبد محمد احمد محمد  

الحليم  عبد العظيم عبد حمدى شيماء  
محمد  محمد  سليمان مصطفى  

1-E األول 
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 2008 محاضرة  10:00:00 11:00:00 األربعاء 190 161
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  

محمد  احمد  مجدى ايمان  
 األول 2

 8105  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 41 41
احمد  محمد عزمى مشيرة  
ندا ندا البشير  محمد  محمود  

حسين  الراضي عبد رجب نوره  
2-A األول 

 8105  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 40 33
محمد  محمد  سليمان مصطفى  

حسين  الراضي عبد رجب نوره  2-B األول 

 8104  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 40 8

عبد محمد محمد الجواد عبد نوره  
 الرحمن 

عباس  حسين الدين عالء اروى  
ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  

صالح  محمد الدين صالح محمد  

2-C األول 

 8105  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  40 37

الحليم  عبد العظيم عبد حمدى شيماء  
ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  
محمد  محمد  سليمان مصطفى  

هللا عبد محمد  حسنى  محمد مصطفى  
المغنى  عبد   

2-D األول 

 8502  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  42 42

حسين  الراضي عبد رجب نوره  
محمد  محمد  سليمان مصطفى  

هللا عبد محمد  حسنى  محمد مصطفى  
المغنى  عبد   

2-E األول 

محمد  غريب  بكر محمد نورا 11502 محاضرة  11:00:00 12:00:00 األثنين 90 87  األول 1 
OPH201 

والفكين الفم وظائف  

حكم  محمد  محمد  هبه  11401 محاضرة  13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 36  األول 1 
ORB201 

1 الفم بيولوجيا  8501  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 36 
محمد  محمود جمال مى  

محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  
محمد  غريب  بكر محمد نورا  

1-A األول 

 11404 محاضرة  09:00:00 11:00:00 الثالثاء  161 113
عبد على محمد محمد راضي دينا  

 األول 1  الحليم

ORB202 

2 الفم بيولوجيا  

 8502  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 7

حباسي  يونس السيد دينا  
محمد  محمود جمال مى  

عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  
 العاطى 

السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  

1-A األول 

 8402  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 26

دانيال انور ايمن مارى  
محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  

جمعه  حسن مختار ياسمين  
عبد على محمد محمد راضي دينا  

  الحليم

1-B األول 

 8501  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  41 41

محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  
محمد  محمود جمال مى  

عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  
 العاطى 

السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  

1-C األول 
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 8502  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  41 39

جمعه  حسن مختار ياسمين  
دانيال انور ايمن مارى  

حباسي  يونس السيد دينا  
حكم  محمد  محمد  هبه   

1-D األول 

 11404 محاضرة  11:00:00 13:00:00 الثالثاء  160 98
عبد على محمد محمد راضي دينا  

 األول 2  الحليم

 8502  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 40 10
السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  

دانيال انور ايمن مارى  
حكم  محمد  محمد  هبه   

2-A األول 

 8411  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 40 8
جمعه  حسن مختار ياسمين  
محمد  محمود جمال مى  2-B األول 

 8502  معمل 09:00:00 11:00:00 الثالثاء  40 40

محمد  محمود جمال مى  
حباسي  يونس السيد دينا  

عبد احمد المنعم  عبد على رحاب  
 العاطى 

السعود  ابو محمد  احمد  ايهاب داليا  

2-C  الثانى 

 8401  معمل 09:00:00 11:00:00 الثالثاء  40 40

جمعه  حسن مختار ياسمين  
محمد  الباقى عبد حلمى  رنا  

دانيال انور ايمن مارى  
حكم  محمد  محمد  هبه   

2-D األول 

 11401 محاضرة  09:00:00 10:00:00 الخميس 50 30
شافعى  الصمد عبد العزيز عبد فاطمة   
شافعى  الصمد عبد العزيز عبد فاطمة   ORD401 األول 1 

1 األسنان تقويم  
على  فؤاد محمد تسنيم 8413  معمل 15:00:00 17:00:00 السبت  40 30  1-A األول 

جمعة  الخالق  عبد معوض اسماء 8506 محاضرة  15:00:00 16:00:00 الخميس 195 195  األول 1 

ORD402 

2 أسنان تقويم  

فرحات  رياض  رياض احمد 8411  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  48 48  1-A األول 

قرني  سعد جمال نورهان 8412  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  55 53  1-B األول 

فرحات  رياض  رياض احمد 8411  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  52 52  1-C األول 

قرني  سعد جمال نورهان 8413  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 43 42  1-D األول 

 11201 محاضرة  15:00:00 16:00:00 الخميس 181 174
شافعى  الصمد عبد العزيز عبد فاطمة   
شافعى  الصمد عبد العزيز عبد فاطمة   األول 2 

على  فؤاد محمد تسنيم 8413  معمل 15:00:00 17:00:00 األربعاء 50 49  2-A األول 

على  فؤاد محمد تسنيم 8412  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  45 37  2-B األول 

على  الرحمن عبد طارق احمد 8408  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  45 42  2-C األول 

على  فؤاد محمد تسنيم 8408  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  46 46  2-D األول 

 8402 محاضرة  11:00:00 13:00:00 الخميس 50 17
يوسف  جمال عيد حنان  
يوسف  جمال عيد حنان  ORP301 األول 1 

1 الفم باثولوجيا  
يوسف  جمال عيد حنان 8502  معمل 15:00:00 17:00:00 األربعاء 40 17  1-A األول 
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 11404 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األحد 129 113
يوسف  جمال عيد حنان  
يوسف  جمال عيد حنان  األول 1 

ORP302 
2 الفم باثولوجيا  

محمد  الحفيظ عبد محمد خلود 8501  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 37 37  1-A األول 

محمد  مرعى  سعد اسالم 8502  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 44 44  1-B األول 

محمد  مرعى  سعد اسالم 8502  معمل 15:00:00 17:00:00 السبت  33 17  1-C األول 

محمد  الحفيظ عبد محمد خلود 8401  معمل 15:00:00 17:00:00 السبت  32 15  1-D األول 

 11404 محاضرة  11:00:00 13:00:00 األحد 128 101
يوسف  جمال عيد حنان  
يوسف  جمال عيد حنان  األول 2 

 8402  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 33 32
محمد  مرعى  سعد اسالم  

بغدادى عدلى  مصطفى  حور   2-B األول 

محمد  الحفيظ عبد محمد خلود 8401  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 32 27  2-C األول 

 8401  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 32 18
محمد  الحفيظ عبد محمد خلود  

بغدادى عدلى  مصطفى  حور   2-D األول 

محمد  مرعى  سعد اسالم 8402  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 32 24  2-E األول 

 2008 محاضرة  14:00:00 16:00:00 األثنين 205 203
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  

محمد  يوسف محمود مصطفى  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  

 األول 1

ORR402 

والليزر  التشخيصية األشعة  

 8501  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 50 50
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  
عباس  حسين الدين عالء اروى  

محمد  يوسف محمود مصطفى  
1-A األول 

 8501  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 55 53
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  

حسن  سعد احمد هاجر  1-B األول 

 8501  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 52 52
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  

السيد  موسى  جمال محمد  1-C األول 

 8501  معمل 15:00:00 17:00:00 السبت  49 48
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  

الصمد  عبد محمد احمد محمد  
عباس  حسين الدين عالء اروى  

1-D األول 

 3004 محاضرة  12:00:00 14:00:00 األثنين 190 171
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  

محمد  يوسف محمود مصطفى  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  

 األول 2

 8501  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  45 34
شلبى  الشربينى ابراهيم  محمد  
حسين  الراضي عبد رجب نوره  

ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  
2-A األول 

 8501  معمل 09:00:00 11:00:00 الثالثاء  48 48

بريك  على فؤاد ياسمينا  
محمد  احمد  مجدى ايمان  
السيد  موسى  جمال محمد  

الصمد  عبد محمد احمد محمد  

2-B األول 

 8402  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 45 45
ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  

حسين  الراضي عبد رجب نوره  
محمد  يوسف محمود مصطفى  

2-C األول 
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 8402  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 45 44
محمد  الرسول عبد ابراهيم حسام  

حسن  سعد احمد هاجر  
محمد  يوسف محمود مصطفى  

2-D األول 

 11401 محاضرة  19:00:00 21:00:00 األربعاء 50 14
جاد احمد محمد حامد  
جاد احمد محمد حامد  
احمد  محمد  عادل محمد  

 ORS401 األول 1

1 التخدير و الفم جراحة  
احمد  الكريم  عطا محروس خالد 11205  معمل 15:00:00 17:00:00 األثنين 40 14  1-A األول 

 2008 محاضرة  11:00:00 13:00:00 األثنين 206 206

برغش  الوكيل حسام  
برغش  الوكيل حسام  

الرازق عبد الحميد عبد قدرى ياره   
احمد  محمد  عادل محمد  

 األول 1

ORS402 
2 والتخدير الفم جراحة  

محمد  علي جابر هللا عبد 11205  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  52 52  1-A األول 

احمد  الكريم  عطا محروس خالد 11201  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  55 54  1-B األول 

اسماعيل  مصطفى  ممدوح يارا 11205  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  52 52  1-C األول 

الجمل  محمد  بكر  ابو هشام  11201  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  48 48  1-D األول 

سليمان  محمد  الحميد  عبد محمد 11205  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 1 0  1-E األول 

 3004 محاضرة  14:00:00 16:00:00 األثنين 190 179

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

الرازق عبد الحميد عبد قدرى ياره   
احمد  محمد  عادل محمد  

 األول 2

محمد  علي جابر هللا عبد 11205  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 45 44  2-A األول 

على  فؤاد صالح احمد 11201  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 45 45  2-B األول 

منصور هللا فتح محمد خالد 11201  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 47 47  2-C األول 

احمد  الكريم  عطا محروس خالد 11201  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 45 43  2-D األول 

 11502 محاضرة  17:00:00 19:00:00 الخميس 100 12

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

احمد  محمد  عادل محمد  

 األول 1
ORS501N 

3 والفكين  والوجه الفم جراحة  

على  فؤاد صالح احمد 11201  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 40 11  1-A األول 

احمد  الكريم  عطا محروس خالد 11305  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  5 1  1-B األول 

 2008 محاضرة  09:00:00 11:00:00 الثالثاء  190 181
برغش  الوكيل حسام  
برغش  الوكيل حسام  

احمد  محمد  عادل محمد  
 ORS502 األول 1

والتخدير والوجه الفم جراحة  
منصور هللا فتح محمد خالد 11201  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 41 40  1-A األول 
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على  فؤاد صالح احمد 11205  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 40 16  1-B األول 

منصور هللا فتح محمد خالد 11201  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 46 46  1-C األول 

على  فؤاد صالح احمد 11205  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 40 40  1-D األول 

على  فؤاد صالح احمد 11201  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 39  1-E األول 

 3004 محاضرة  11:00:00 13:00:00 األحد 190 162

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

عبد المنعم عبد عدلى  محمد  ناهد   
 الهادى

احمد  محمد  عادل محمد  

 األول 2

اسماعيل  مصطفى  ممدوح يارا 11205  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 40  2-A -- 

بكرى الستار عبد مصطفى احمد 11201  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  40 36  2-B -- 

على  فؤاد صالح احمد 11301  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  40 9  2-C األول 

 11201  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 36
احمد  الكريم  عطا محروس خالد  

الرازق عبد الحميد عبد قدرى ياره   2-D األول 

منصور هللا فتح محمد خالد 11205  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  41 41  2-E األول 

 8401 محاضرة  10:00:00 11:00:00 الخميس 100 22

جابر القادر عبد الحميد عبد احمد  
 الحينى 

حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

 األول 1

PDS501 
وذوي األطفال أسنان طب  

1 الخاصة االحتياجات  
 11503  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 18

اسرائيل نجيب جورجى  مارينا   
وهبه  عمر خالد  نورهان  

المكاوى  فاروق محمد ياسمين  
1-A األول 

محمد  محمد جمال منن 11503  معمل 15:00:00 17:00:00 األربعاء 8 3  1-B األول 

الدالل  احمد  محمود جالل يسر 8401  معمل 15:00:00 17:00:00 األثنين 5 1  1-C األول 

 2008 محاضرة  12:00:00 13:00:00 الثالثاء  190 180

حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  
جابر القادر عبد الحميد عبد احمد  

 الحينى 
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

 األول 1

PDS502 

2 االطفال اسنان طب  

 11402  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 40 40

الدالل  احمد  محمود جالل يسر  
متولى  بكر بخيت اسراء  

سيد  على حسنى  محمد  
حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  

1-A األول 

 11503  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 40 16
اللطيف  عبد اللهى  عبد فتحى احمد  

المقصود  عبد السيد جمال رضوى  
توفيق  يسى كمال مينا   

1-B األول 

 11402  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  44 44
اللطيف  عبد اللهى  عبد فتحى احمد  

المقصود  عبد السيد جمال رضوى  
حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  

1-C األول 
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 11503  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  42 41

الدالل  احمد  محمود جالل يسر  
متولى  بكر بخيت اسراء  

وهبه  عمر خالد  نورهان  
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

1-D األول 

 11402  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 40 39
المقصود  عبد السيد جمال رضوى  

اسرائيل نجيب جورجى  مارينا   
الحق  جاد حسين النصر سيف اسامه   

1-E األول 

 3004 محاضرة  11:00:00 12:00:00 الثالثاء  190 158

حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  
جابر القادر عبد الحميد عبد احمد  

 الحينى 
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

 األول 2

 11503  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 40 40
الدالل  احمد  محمود جالل يسر  

اللطيف  عبد اللهى  عبد فتحى احمد  
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

2-A األول 

 11402  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 40 34
اسرائيل نجيب جورجى  مارينا   

المقصود  عبد السيد جمال رضوى  
حامد  سالم احمد الوهاب  عبد غادة  

2-B األول 

 11503  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 40 8
الدالل  احمد  محمود جالل يسر  

متولى  بكر بخيت اسراء  
توفيق  يسى كمال مينا   

2-C األول 

 8506  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 40 36
المقصود  عبد السيد جمال رضوى  

اللطيف  عبد اللهى  عبد فتحى احمد  
الحق  جاد حسين النصر سيف اسامه   

2-D األول 

 8507  معمل 11:00:00 13:00:00 األربعاء 40 40

الدالل  احمد  محمود جالل يسر  
اسرائيل نجيب جورجى  مارينا   

محمد  محمد جمال منن  
المكاوى  فاروق محمد ياسمين  

2-E األول 

 11404 محاضرة  09:00:00 10:00:00 الخميس 100 19

مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
محمد  احمد  مجدى ايمان  

عبد محمد محمد الجواد عبد نوره  
 الرحمن 

 األول 1
PER501N 

1 اللثة عالج  

 8105  معمل 09:00:00 11:00:00 األربعاء 40 19
الحليم  عبد العظيم عبد حمدى شيماء  

عباس  حسين الدين عالء اروى  
حسن  سعد احمد هاجر  

1-A األول 

 2008 محاضرة  11:00:00 13:00:00 األحد 190 179
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  األول 1 

PER502N 

2 اللثة عالج  
 8104  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 38

ندا ندا البشير  محمد  محمود  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  

صالح  محمد الدين صالح محمد  
ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  

احمد  محمد عزمى مشيرة  

1-A األول 

 8105  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  40 17
الحليم  عبد العظيم عبد حمدى شيماء  

محمد  محمد  سليمان مصطفى  
الصمد  عبد محمد احمد محمد  

1-B األول 
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 8104  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 43 42

عبد محمد محمد الجواد عبد نوره  
 الرحمن 

ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  
عباس  حسين الدين عالء اروى  

1-C األول 

 8105  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 41 41
الصمد  عبد محمد احمد محمد  

محمد  الرسول عبد ابراهيم حسام  1-D األول 

 8105  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  42 41
محمد  الرسول عبد ابراهيم حسام  

الصمد  عبد محمد احمد محمد  
الحليم  عبد العظيم عبد حمدى شيماء  

1-E األول 

 3004 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األحد 190 166
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  
مدكور  مرسي حسن غريب جيهان  األول 2 

 8104  معمل 09:00:00 11:00:00 السبت  41 41
احمد  محمد عزمى مشيرة  

صالح  محمد الدين صالح محمد  
ندا ندا البشير  محمد  محمود  

2-A األول 

 8104  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 40 37

محمد  محمد  سليمان مصطفى  
ندا ندا البشير  محمد  محمود  

الصمد  عبد محمد احمد محمد  
حسن  سعد احمد هاجر  

2-B األول 

 8105  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 40 9

محمد  الرسول عبد ابراهيم حسام  
ياسيلى  ابراهيم ماجد مارتينا  

حسين  الراضي عبد رجب نوره  
عباس  حسين الدين عالء اروى  

2-C األول 

 8105  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  41 39
حسن  سعد احمد هاجر  

محمد  محمد  سليمان مصطفى  
ندا ندا البشير  محمد  محمود  

2-D األول 

 8104  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  40 40
احمد  محمد عزمى مشيرة  

محمد  الرسول عبد ابراهيم حسام  2-E األول 

 8401 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األحد 50 48

الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   
 الصباغ 

الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   
 الصباغ 

 األول 1

PHS101DN 
1 األعضاء وظائف  

 8401  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 50 28
الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   

 األول A-1 الصباغ 

محمود محمد الدين عز ايمان 2405  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 20 20   1-B األول 

 2008 محاضرة  13:00:00 15:00:00 األربعاء 100 91

الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   
 الصباغ 

الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   
 الصباغ 

 األول 1

PHS102DN 
2 األعضاء وظائف  

 11404 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األربعاء 101 77

الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   
 الصباغ 

الرحمن عبد صبرى الزهراء فاطمة   
 الصباغ 

 األول 2

الفتاح  عبد سليمان خميس نوفل 2400 محاضرة  13:00:00 14:00:00 األحد 50 25  األول 1 
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 2006  معمل 14:00:00 16:00:00 األحد 50 25
الفتاح  عبد سليمان خميس نوفل  

كردي  محمد الدين جمال محمد  1-A األول 
PHY101D 

 الفيزياء

شرقاوى  زكى منير سوتى 2401 محاضرة  13:00:00 15:00:00 األربعاء 41 24  األول 1 
PLG201DN 

1 األدوية األقربازين  علم  

محمد  محمود اسحق نسرين 11404 محاضرة  13:00:00 14:00:00 األحد 127 127  الثانى  1 

PLG202DN 
2 األدوية األقربازين  علم  

درويش  مصطفى  عاصم  مصطفى 2401  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 40 21  1-A  الثانى 

جنيدي  احمد  الدين حمد مها 2402  معمل 11:00:00 13:00:00 األحد 40 24  1-B -- 

محمد  محمود اسحق نسرين 2401  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 42 42  1-C -- 

جنيدي  احمد  الدين حمد مها 2402  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 40 40  1-D -- 

 11404 محاضرة  14:00:00 15:00:00 األحد 120 109
درويش  مصطفى  عاصم  مصطفى  
درويش  مصطفى  عاصم  مصطفى  الثانى  2 

جنيدي  احمد  الدين حمد مها 8501  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 21  2-A -- 

شرقاوى  زكى منير سوتى 8502  معمل 11:00:00 13:00:00 األثنين 40 4  2-B -- 

جنيدي  احمد  الدين حمد مها 2401  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 42 42  2-C -- 

شرقاوى  زكى منير سوتى 2402  معمل 15:00:00 17:00:00 األحد 42 42  2-D -- 

احمد  سيد محمد مروة 8203 محاضرة  13:00:00 15:00:00 الخميس 41 14  األول 1 
PTH201D 

1 األمراض علم  2401  معمل 15:00:00 17:00:00 الثالثاء  41 14 
احمد  سيد محمد مروة  

على عبود صالح دعاء   1-A -- 

احمد  سيد محمد مروة 8203 محاضرة  09:00:00 11:00:00 الخميس 130 125  األول 1 

PTH202D 

2 األمراض علم  

 2400  معمل 13:00:00 14:00:00 السبت  30 28
احمد  سيد محمد مروة  

على عبود صالح دعاء   1-A األول 

 2400  معمل 14:00:00 15:00:00 السبت  31 30
احمد  سيد محمد مروة  

على عبود صالح دعاء   1-B األول 

 2400  معمل 11:00:00 12:00:00 السبت  36 36
احمد  سيد محمد مروة  

هارون صدقى الدين نصر دعاء   1-C األول 

 2400  معمل 12:00:00 13:00:00 السبت  31 31
احمد  سيد محمد مروة  

هارون صدقى الدين نصر دعاء   1-D األول 

احمد  سيد محمد مروة 8203 محاضرة  11:00:00 13:00:00 الخميس 120 108  األول 2 

 2400  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  30 22
احمد  سيد محمد مروة  

على عبود صالح دعاء   2-A األول 

 2400  معمل 16:00:00 17:00:00 السبت  30 2
احمد  سيد محمد مروة  

على عبود صالح دعاء   2-B األول 

 2400  معمل 09:00:00 10:00:00 السبت  32 32
احمد  سيد محمد مروة  

هارون صدقى الدين نصر دعاء   2-C األول 
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 2400  معمل 10:00:00 11:00:00 السبت  52 52
احمد  سيد محمد مروة  

هارون صدقى الدين نصر دعاء   2-D األول 

الجواد عبد  الحكيم عبد فوزى عادل 8501 محاضرة  09:00:00 10:00:00 السبت  50 7  األول 1  

RPC401 

3 لألسنان المتحركة األستعاضة  
 8010  معمل 09:00:00 12:00:00 األثنين 40 7

توفيق  احمد سيد امل  
ذكى  حسن سامى محمد احمد  

هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه   
1-A 

 األول

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى 8408  معمل 11:00:00 12:00:00 السبت  40 7  1-A 

هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه  2008 محاضرة  13:00:00 14:00:00 الثالثاء  207 206  األول 1 

RPC402 

4 لالسنان المتحركة االستعاضة  

 8009  معمل 09:00:00 12:00:00 األربعاء 50 49
عبود  سليم حسنى  محمد  

السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على  
توفيق  احمد سيد امل  

1-A األول 

هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه  8409  معمل 12:00:00 13:00:00 األربعاء 50 49  1-A  الثانى 

 8010  معمل 09:00:00 12:00:00 األربعاء 56 53
خليل  ادور محسن نرمين  
حسن محمد  سيد شاهيناز   

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
1-B 

 األول

شراقه  هللا عبد احمد سماح 8410  معمل 12:00:00 13:00:00 األربعاء 56 53  1-B 

 8009  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 52 52
حربى سليم حلمى محمد نهاد   

ابراهيم  فتحى اسامه  روان  
خليل  ادور محسن نرمين  

1-C 
 األول

شراقه  هللا عبد احمد سماح 8409  معمل 11:00:00 12:00:00 األربعاء 52 52  1-C 

 8010  معمل 12:00:00 15:00:00 األربعاء 50 49
السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على  

عبود  سليم حسنى  محمد  
محمد  صديق حسين اسماء  

1-D األول 

هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه  8410  معمل 11:00:00 12:00:00 األربعاء 50 49  1-D  الثانى 

محمد  صديق حسين اسماء 8203  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  3 3  1-E 
 األول

توفيق  احمد سيد امل 8412  معمل 12:00:00 13:00:00 الثالثاء  3 3  1-E 

العكل القطب بيومى احمد 3004 محاضرة  13:00:00 14:00:00 األحد 190 185  األول 2  

 8010  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 45 40

العكل القطب بيومى احمد   
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

محمد  صديق حسين اسماء  

2-A 

 األول

 8409  معمل 12:00:00 13:00:00 األحد 45 40

حسن محمد  سيد شاهيناز   
ذكى  حسن سامى محمد احمد  

ابراهيم  فتحى اسامه  روان  
الدين  نصر شرف احمد شروق  

2-A 

 8009  معمل 09:00:00 12:00:00 األحد 45 45
خليل  ادور محسن نرمين  
حسن محمد  سيد شاهيناز   

2-B األول 
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عبود  سليم حسنى  محمد  
توفيق  احمد سيد امل  

 8410  معمل 12:00:00 13:00:00 األحد 46 45

العكل القطب بيومى احمد   
عبود  سليم حسنى  محمد  

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  

2-B 

 8010  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  50 50
حربى سليم حلمى محمد نهاد   

توفيق  احمد سيد امل  2-C 

 األول
 8409  معمل 12:00:00 13:00:00 الثالثاء  50 50

حربى سليم حلمى محمد نهاد   
عبود  سليم حسنى  محمد  

الدين  نصر شرف احمد شروق  
2-C 

 8009  معمل 09:00:00 12:00:00 الثالثاء  50 49
الدين  نصر شرف احمد شروق  

عبود  سليم حسنى  محمد  
السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على  

2-D 
 األول

محمد  صديق حسين اسماء 8410  معمل 12:00:00 13:00:00 الثالثاء  50 49  2-D 

رمضان  محمد شعبان عمرو  8203  معمل 14:00:00 17:00:00 األحد 1 1  2-E -- 

رمضان  محمد شعبان عمرو  8203  معمل 17:00:00 18:00:00 األحد 1 1  2-E األول 

حسن محمد  سيد شاهيناز 8203 محاضرة  17:00:00 18:00:00 الخميس 100 15  األول 1  

RPC501 
5 لالسنان المتحركة االستعاضة  

عبود  سليم حسنى  محمد 8009  معمل 16:00:00 19:00:00 األربعاء 40 15  1-A 
 األول

شراقه  هللا عبد احمد سماح 8413  معمل 19:00:00 20:00:00 األربعاء 40 15  1-A 

 8501 محاضرة  16:00:00 17:00:00 الخميس 1 1
اااااا  تدريس هيئة   
اااااا  تدريس هيئة   األول 2 

اااااا  تدريس هيئة  8010  معمل 19:00:00 21:00:00 الثالثاء  1 1  2-A 
-- 

اا  تدريس هيئة  8010  معمل 19:00:00 21:00:00 األربعاء 1 1  2-A 

السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على 2008 محاضرة  09:00:00 10:00:00 األحد 190 180  األول 1 

RPC502 
6 لالسنان المتحركة االستعاضة  

 8009  معمل 12:00:00 15:00:00 السبت  41 39
محمد  الفتاح عبد مصطفى احمد  

خليل  ادور محسن نرمين  1-A 

-- 
 8410  معمل 15:00:00 16:00:00 األثنين 41 39

محمد عطيتو محمد ايهاب   
حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  1-A 

 8010  معمل 12:00:00 15:00:00 السبت  40 16
محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  

 األول B-1 الغرابلى 

 8510  معمل 15:00:00 16:00:00 األثنين 40 16
ذكى  حسن سامى محمد احمد  

محمد  صديق حسين اسماء  1-B  الثانى 

 8009  معمل 09:00:00 12:00:00 السبت  47 46
ذكى  حسن سامى محمد احمد  

ابراهيم  فتحى اسامه  روان  
محمد  الفتاح عبد مصطفى احمد  

1-C األول 
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 8411  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  47 46
الجواد عبد  الحكيم عبد فوزى عادل   

ذكى  حسن سامى محمد احمد  
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

1-C 

 8010  معمل 09:00:00 12:00:00 السبت  40 40
خليل  ادور محسن نرمين  

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

1-D 

 األول

 8510  معمل 15:00:00 16:00:00 السبت  40 40
عبود  سليم حسنى  محمد  

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
محمد  صديق حسين اسماء  

1-D 

 8009  معمل 13:00:00 16:00:00 األحد 40 39

الدين  نصر شرف احمد شروق  
خليل فوزى فيصل مى   
توفيق  احمد سيد امل  

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  

1-E 

 األول

 8409  معمل 15:00:00 16:00:00 الثالثاء  40 39
عبود  سليم حسنى  محمد  

عطية  عباس الدين جمال محمد  هاله   1-E 

السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على 3004 محاضرة  10:00:00 11:00:00 الثالثاء  190 161  األول 2 

 8010  معمل 13:00:00 16:00:00 األحد 40 40

ذكى  حسن سامى محمد احمد  
ابراهيم  فتحى اسامه  روان  

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

حسن محمد  سيد شاهيناز   

2-A 

 األول

 8410  معمل 15:00:00 16:00:00 الثالثاء  40 40
توفيق  احمد سيد امل  

محمد  صديق حسين اسماء  2-A 

 8009  معمل 13:00:00 16:00:00 الثالثاء  40 37

السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على  
حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

2-B 

 األول

 8409  معمل 15:00:00 16:00:00 األربعاء 40 37
حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على  2-B 

 8010  معمل 13:00:00 16:00:00 الثالثاء  42 9
حربى سليم حلمى محمد نهاد   

خليل  ادور محسن نرمين  
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

2-C 
 األول

خليل  ادور محسن نرمين 8410  معمل 15:00:00 16:00:00 األربعاء 42 9  2-C 

 8009  معمل 13:00:00 16:00:00 األثنين 40 35

محمد  الفتاح عبد مصطفى احمد  
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

2-D 

 األول

 8409  معمل 13:00:00 14:00:00 األربعاء 40 35
خليل  ادور محسن نرمين  

هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه   2-D 

 8010  معمل 13:00:00 16:00:00 األثنين 40 40
هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه   

توفيق  احمد سيد امل  2-E 
 األول

توفيق  احمد سيد امل 8410  معمل 13:00:00 14:00:00 األربعاء 40 40  2-E 
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حربى سليم حلمى محمد نهاد 11401 محاضرة  09:00:00 11:00:00 األربعاء 40 9  األول 1  
RPT301 

المتحركة األستعاضة تقنية  
1 لألسنان  

الدين  نصر شرف احمد شروق 8411  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 40 9  1-A 
 األول

شراقه  هللا عبد احمد سماح 8411  معمل 13:00:00 15:00:00 األربعاء 40 9  1-A 

 11404 محاضرة  11:00:00 13:00:00 السبت  129 118
خليل فوزى فيصل مى   

فياض  محمد الحسيني محمد نهى  
عطية  عباس الدين جمال محمد  هاله   

 األول 1

RPT302 

المتحركة األستعاضة تقنية  

2 لألسنان  

 8409  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  38 38
شراقه  هللا عبد احمد سماح  
ابراهيم  فتحى اسامه  روان  1-A 

 األول
 8409  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 38 38

محمد عطيتو محمد ايهاب   
ابراهيم  فتحى اسامه  روان  

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
1-A 

 8410  معمل 13:00:00 15:00:00 السبت  45 45
عبود  سليم حسنى  محمد  

ذكى  حسن سامى محمد احمد  1-B 

 األول
 8410  معمل 13:00:00 15:00:00 األثنين 45 45

ذكى  حسن سامى محمد احمد  
محمد  صديق حسين اسماء  1-B 

 8409  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 33 17
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

خليل  ادور محسن نرمين  
السرورى  القادر عبد الغنى عبد  على  

1-C 

 األول

 8409  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 33 17
محمد  الفتاح عبد مصطفى احمد  

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

1-C 

 8410  معمل 13:00:00 15:00:00 األحد 32 18
محمد  صديق حسين اسماء  

عبود  سليم حسنى  محمد  1-D 

 األول

 8410  معمل 09:00:00 11:00:00 األثنين 32 18
محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  

 الغرابلى 
الدين  نصر شرف احمد شروق  

1-D 

 11404 محاضرة  13:00:00 15:00:00 السبت  128 103
فياض  محمد الحسيني محمد نهى  

خليل فوزى فيصل مى   
عطية  عباس الدين جمال محمد  هاله   

 األول 2

 8409  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 32 32
ذكى  حسن سامى محمد احمد  

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
عطية  عباس الدين جمال محمد  هاله   

2-B 

 األول

 8409  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  32 32
محمد عطيتو محمد ايهاب   
عبود  سليم حسنى  محمد  

توفيق  احمد سيد امل  
2-B 

 8410  معمل 09:00:00 11:00:00 األحد 33 29
خليل فوزى فيصل مى   

الدين  نصر شرف احمد شروق  
ابراهيم  فتحى اسامه  روان  

2-C 

 األول

 8410  معمل 13:00:00 15:00:00 الثالثاء  32 29
عطية  عباس الدين جمال محمد  هاله   

الدين  نصر شرف احمد شروق  
محمد  صديق حسين اسماء  

2-C 
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 8410  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  32 16
الجواد عبد  الحكيم عبد فوزى عادل   

الدين  نصر شرف احمد شروق  
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

2-D 

 األول

 8411  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  32 16

حسن السيد الحميد عبد ناصر نهى  
هاللى  سعد  الحميد عبد  اسامه   

محمد الرحيم عبد الفتوح ابو مروه  
 الغرابلى 

2-D 

 8409  معمل 11:00:00 13:00:00 السبت  32 26
محمد  صديق حسين اسماء  

عبود  سليم حسنى  محمد  2-E 

 األول
 8413  معمل 11:00:00 13:00:00 الثالثاء  32 26

محمد عطيتو محمد ايهاب   
شراقه  هللا عبد احمد سماح  

خليل  ادور محسن نرمين  
2-E 

 

  

 


