
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

  

               خانكهي عًيد                                                       نشئوٌ انتعهيى وانطالة        خوكيم انكهي                                               شئوٌ انتعهيى وانطالة     
          

  ( د حسينأ.د/ محمد محم )                                                        ( مد بلتاجىأ.د/ طلعت مح )                                                                                  

 جامعـة كفرالشيخ 
 االســـــُبٌانفى و كهيخ طت

 شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Oral & Dental 

Medicine 

Education & Students Affairs 
  9102/9191للعام اجلامعى  االوللفصل الدراسى با ىـــاألولة ــــرات والدروس العملية للفرقــدول احملاضـــج

 (  يكبٌ انسكبشٍ : كهيخ انطت انجشرى ) ثبألقسبو انعهًيخ*                                   االول عهوً( ثبندور 2: يدرج ) يكبٌ انًحبضراد 

 

 الوقت        
 اليـــوم

0..8 – 0..8 0..8 – 08..8 08..8 – 00..8 00..8 – 03..8 03..8 – 0..8 0..8 – 3..8 

 االحـــــد

 

 هستولوجــى عـــام 

 أ.د/ مها أبو جازية

 / مروة عبد السالمد

 هستولوجــــى عــــام

 (0عملى مج )

 علــم الجودة

 ياسر حافظد/ أ.

 

 لغــــة إنجليزية  االثنيـــــن

 د/دعبء عجدانحبفظ

 هستولوجــــى عــــام

 (3عملى مج )

 حقوق انسان

 ماهرابو خوات/أ.د

 

 الثالثـــــاء

 

 مفسيولوجى عـــا ) 0تشريـــــح عــــــام عملى مج ) 

 د/ سند الخولى  ....   د/ هانى برج

 

 ) 3عملى مج )  كيميــــــاء حيويـــــــة

  االربعــــاء

 

 فسيولوجــــــى عـــــام

 عملــــــــى

 مصطلحـــــات

 طــــــب أسنــــــان

 د/ مسعد خليفة

 

 تشريــــح عــــــــام الخمــــيس

 د/ يُي عجد انعــــبطــي

 كيميــــــاء حيويـــــــة )  عملى مج )  ـــامتشريـــــح عـــ

 )  عملى مج )  كيميــــــاء حيويـــــــة د/ نًيس داود  ....   د/ يروح يُب
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 جامعـة كفرالشيخ 
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  9102/9191للعام اجلامعى  االولللفرقــــة الثــانيـــــة بالفصل الدراسى جـــدول احملاضــرات والدروس العملية 

 األرضــيدور ـــ( ثبن1درج )ـــيكبٌ انًحبضراد : ي                                            

 الوقـت    
 ـومالي

0..8 – 0..8 0..8 – 08..8 08..8 – 00..8 00..8 – 03..8 03..8 – 0..8 0..8 – 3..8 3..8 – ...8 

 تشريــــح وصفــــى  (   0) تشريــــح وصفــــى عملـــــي مج السبت

 د/ دعـــاء طعيمــة . د/ سـارة ياسـر

 

 (3خـــواص مــــــــواد عملـــــى مج ) 

 تشريــــح وصفــــى  االحـــد

 (    عملـــــي مج )

  ميكروبيولوجيا

 (0مج )عملي 

 ميكروبيولوجيا 

 (3مج )عملي 

 خــواص مــــواد االثنيــن

 د/ عبيرعبد الوهاب

 خـــواص مــــــــواد

 ( عملـــــى مج )

 

 ى ــأدويــــة عمل
 ىدوـــة عـمكافح

 

 د/ أمـــانى مسعد

 ىدوـــة عــمكاف

 عملــــى

 الثالثــاء
 

 اسعافـات أوليـــة 

 عبدالفتاح نرميند/

 اسعافـات أوليـــة

 عملــــى

 باثولوجيـــــا عامـــــة

 عمـلــــى 

 ميكروبيولوجيــــا
 ن الدومانىأ.د/رمضا

 أ.د/ احمد امين

 

 خــواص مــــواد  االربعــاء

 د/ عبيرعبد الوهاب

 أدويــــة 

 أ.د/ سومية مقبل ، أ.د / هالة العشرى 

 باثولوجيـــــا عامـــــــة

 أ.د/ إيمــــان سعـــيد  

 

  (    ) تشريــــح وصفــــى عملـــــي مج  (    تشريــــح وصفــــى عملـــــي مج )  الخمـيس

 ( خـــواص مــــــــواد عملـــــى مج ) (   خـــواص مــــــــواد عملـــــى مج ) ـــــــــــــــــــ
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  9102/9191للعام اجلامعى  االولجـــدول احملاضــرات والدروس العملية للفرقــــة الثـــالثــــة بالفصل الدراسى 

 ( ثبندور انثبَي عهوى      3بٌ انًحبضراد : يدرج )ـــيك                                           

 الوقـــت      
 اليــــوم

0..8 – 0..8 0..8 – 08..8 08..8 – 00..8 00..8 – 03..8 03..8 – 0..8 0..8 – 3..8 3..8 – ...8 ...8 – 
4..8 

   ــــــــــــــــــ (0تكنولوجيا طب األسنان التحفظى عملى مج ) الســــبت

 (3هستولوجيا الفم عملي مج ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــة الصناعيــــــة تكنولوجيـــــا االستعاضـ االحـــــد
 ( .،  3،  0عملـــــى  مج ) 

 ( 4مج )  تكنولوجيـــــا االستعاضـــــة الصناعيــــــة عملـــــي 

 (  .مج )  تكنولوجيــــا طب األسنــــان التحفظــــى عملـــــى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (0هستولوجيا الفم عملي مج )

 

 ثنيـــــناال

 أمــــراض باطنــــة

 د/ تامر حيدرة

 تكنولوجيا

 التيجان والجسور

 د/ احمد اسماعيل 

 جراحــة عامـــة

 د/ رضا فوزى

 جراحـــة عامــة

 عملـــــى

 أمراض باطنة

 عملـــى

 

 

 الثالثـــــاء

 

تكنولوجيـا  
 االستعاضة الصناعية

 د/ نورهان راغب
 د/ هشام برج 

 
 

 

ألسنان التحفظى تكنولوجيا طب ا  

(4عملى مج )  

 

 (.تكنولوجيا التيجان والجسور عملي مج ) ( 3،  0مج ) عمليتكنولوجيا التيجان والجسور  االربعــــاء

 هستولوجيا الفم  الخمــــيس

 د/ دعاء طعيمة ... د/ سارة ياسر

تكنولوجيـا طب 

 األسنان التحفظي

 د/  منى حــــافظ

  ( 4مج ) عمليتكنولوجيا التيجان والجسور 

 (3تكنولوجيا طب األسنان التحفظى عملى مج )



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

  

               خانكهي عًيد                                                       نشئوٌ انتعهيى وانطالة        خوكيم انكهي                                               شئوٌ انتعهيى وانطالة     
          

  ( د حسينأ.د/ محمد محم )                                                        ( مد بلتاجىأ.د/ طلعت مح )                                                                                  
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 " 9102/9191ى ــام اجلامعـــللع  االوللفصل الدراسى باة ــة الرابعـــية للفرقـدروس العملــاضرات والــدول احملـــ" ج 

  : ( ثبندور انثبَي عهوى      4)قـــــبعــــــخ يكـــبٌ انًحبضراد                

 الوقت    
 اليـوم

0..8 – 0..8 0..8 – 08..8 08..8 – 
00..8 

00..8 – 03..8 03..8 – 0..8 0..8 – 3..8 3..8 – ...8 ...8-4..8 4..8-
6..8 

 باثولوجيا الفم الســبت
 أ.د.م/ أمنية وهبة  

 عيـــــــادة 

  (.،3، 0مج ) استعاضـــــة صنــــاعيــــة
  ـــــــــــــــــ (3مج ) ملفـــا ةعيـــــادة جراحـــ

 (.،  0 عمــــلى عـــــالج جـــــــذور مج )

 
 االحـــد

 عيــــــــادة التشـخيـــص 

 (3مج )

 التشخيـــص
 أ.د/ إيناس الجندى
 د/ وليد العمروسى

 د/ داليا رشيد

 عيــــــادة 

 (3ج )ـــم تيجــــــان وجســـــــور

 عيــــــادة
 (.مج ) ورـتيجان وجس

 
 االثنيــن

 شعــة الفـــما
 رحاب غرابه د/

 د/ نور شكرى

 انــتيجال
 ورـجسالو

 د/ احمد اسماعيل

   (0مج ) باثولوجيــا الفـم عملى  (3مج ) باثولوجيــا الفـــم عمـــلى 

 (3)مج عيــــادة أشعـــة الفــم   (0)مج عيــــادة أشعـــة الفــم  

 
 الثالثــاء

 

 ـــــــادة عيـ

 ( 3، 0 طب األسنـــان التحفظـــــى مج )

 جراحــة الفـــم
 والتخدير الموضعى
 أ.د/ محمد حسين
 د/ مسعد خليفة

االستعاضـــة 
 الصناعيــــة

 نورهان راغب/ د

 / هشام برجد

  

 باثولوجيا الفم االربعـاء
 

 أ.د.م/ أمنية وهبة  

 عالج الجــذور
 

 د/ اشرف سليمان

 عيــــــادة
 (.،  0 جراحـــــــة الفـــم مج )

 عيــــــــادة 
 (0مج ) التشـخيـــص

  
 

 طـــــب  (0مج ) عيادة  تيجــــــان وجســـــــور الخمـيس
 األسنان التحفظي

 د/  منى حــــافظ

  

 (3عـــــالج جـــــــذور مج ) عمــــلى

 (.عيــــــــادة طب األسنـــان التحفظـــــى مج )
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 االســـــُبٌانفى و كهيخ طت

 شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Oral & Dental 

Medicine 

Education & Students Affairs 
 " 9102/9191ول  للعـــام اجلامعــى بالفصل الدراسى األـــة " جـــدول احملــاضرات والــدروس العملـية للفرقـــة اخلامس

 ( ثبندور انثبَـــي عه5يكـــبٌ انًحبضراد : قـــــبعــــــخ )      ـــــوى                                           

 الوقت    
 اليـوم

0..8 – 0..8 0..8 – 08..8 08..8 – 00..8 00..8 – 03..8 03..8 – 0..8 0..8 – 3..8 3..8 – ...8 ...8-4..8 4..8-
5..8 

(.،0،3مج ) عيـــــــادة استعاضـــــة صنــــاعيــــة   (.،0،3مج )   عيــــادة جراحــــة الفـــــم  الســبت   

 
 االحـــد

 ـادة ــــــــــعيــ

 (.،0،3مج )طب األسنـــان التحفظـــى 

ن ـب األسناطـ
 التحفظي

 د/  منى حــــافظ

 مـــب الفــط
 أ.د/ إيناس الجندى

 ، د/داليا رشيد د/ وليد العمروسى

 

 
 االثنيــن

  طب الفم عيــــادة 

 (.،0،3مج )

 عيـــــــادة امراض اللثة 

 (3،2،1مج )

تيجان ال
 جسورالو

 د/ احمد اسماعيل

  (.مج )ـادة طب اسنان اطفال عيـ

 (3،0ــان وجســـــورمج )عيــــــادة تيجــ

 
 الثالثـاء

 

االستعاضـــة 
 الصناعيــــة

 د/ نورهان راغب

 د/ هشام برج

 طب أسنان أطفال وصحة الفم

 أ.د/ طلعت بلتاجى

 التقويم

 د / اسر جاد

  ( مج ) عمــلى تقــــويـــــم     

مج  ـادة طب اسنان اطفال عي
(0،3) 

ـــه جراحــة الفـــم والوج االربعاء

 والفكييـــن والتخديـــر العــــام

 أ.د/ محمد حسين ، د/ مسعد خليفة

 امراض اللثة
 أ.د/ إيناس الجندى
 د/ وليد العمروسى

 د/ داليا رشيد 

  (3،  0 عيــــادة  عــالج جـذور مج )

  (.مج )يــــــادة تيجــــان وجســـــورع

 عالج الجــذور ـــــــــــــــ (0،3مج ) عمــلى تقــــويـــــم يسمالخ

 د/اشرف سليمان

  

 (. عــالج جـذور مج )عيـــــــادة 


