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 (  يكبٌ انسكبشٍ : كهَخ انطت انجشزى ) ثبألقسبو انعهًَخ*                                   انثبَي عهوى( ثبنذور 3) يذرج:  يكبٌ انًحبضزاد 

 

 

 2227/2222نهعبو انجبيعي  انثبَيـــذول انًحبضــزاد وانذروس انعًهَخ نهفزقــــخ األونــي ثبنفصم انذراسي ج

 الوقت        
 الٌـــوم

9 – 01 01 – 00 00 – 01 01– 0 0 – 1 1 -2 

 االحـــــد

 

 هستولوجــى عـــام

 أ.د/ مها أبو جازٌة

 د/ مروة عبد السالم

 د/ أمٌرة عثمان

 ــــى عــــام هستولوج

 (0عملى مج )

 تشرٌــــح عــــــــام
 ،د/ رشب عجذ انقبدر يُي عجذ انعبطي،د/ 

 د/ ايَزح انسَذ فزج 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 كٌمٌــــــاء حٌوٌـــــــة االثنٌـــــن

 هالة محفوظد/  ... يزوح يُب د/

 كٌمٌــــــاء حٌوٌـــــــة 

 )1، 0عملى مج ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثـــــاء

 

  هستولوجــــى عــــام

 (1عملى مج )

 فسٌولوجــــــى عـــــام

 ( 1،  0مج )  عملــــــــى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فسٌولوجى عـــام ءاالربعــــا

   لى.... د/ سند الخو / هانى برج.مدأ.

 مصطلحـــــات

 طــــــب أسنــــــان

 / مسعد خلٌفة.مدأ.

 حقوق انسان

 ماهرابو خوات/أ.د

 علــم الجودة

  أ.د/ ٌاسر حافظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لغــــة إنجلٌزٌة الخمٌس

 دعبء عجذانحبفظ د/

 تشرٌـــــح عــــــام 

 ) 1،  0عملى مج ) 

 فسٌولوجى عـــام

 ،  برج / هانى.مدأ.
   د/ سند الخولى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2227/2222نهعبو انجبيعي  انثبَيبََخ ثبنفصم انذراسي ثجـذول انًحبضـزاد وانذروس انعًهَخ نهفزقخ ان

  : عهوى األولذور ـــ( ثبن2) يذرجيكبٌ انًحبضزاد 
 

 الوقـت         
 ـومالٌ

9 – 01 01 – 00 00 – 01 01– 0 0 – 1 1 -2 

 أدوٌــة  السبت

 (  1،  0عملى مج ) 

 خواص مواد

 أ.د.م/عبٌرعبدالوهاب 

 تشرٌــــح وصفــــى 

 على ابو شمعةد/ أ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0تشرٌح وصفى عملى مج ) (1تشرٌح وصفى عملى مج ) ـــداالح

 ـــــــــــــــــــــــــ (1عملى مج ) خواص مواد (0خواص مواد عملى مج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خواص مواد  االثنٌــن

 أ.د.م/عبٌرعبدالوهاب 

 باثولوجٌـــــا عامـــــــة 

 .د/ حنان الشناوى، أأ.د/ إٌمــــان سعـــٌد 

 باثولوجٌا عامة 

 (1،  0عملى مج )

 مٌكروبٌولوجٌا  الثالثــاء

 (1،  0عملى مج )

 مٌكروبٌولوجٌا 

 أحمد أمٌنأ.د/ 

 أدوٌــــة ـــــــــــــــــــ

 أ.د/ سومٌة مقبل ، أ.د/ هالة العشرى 

 إسعافات أولٌة  األربعــاء

 نسرٌن ٌونسد/ 

 إسعافات أولٌة 

 عملى

 العدوى مكافحة 

 د/ أمانى مسعد 

 مكافحة العدوى 

 عملى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 7222/2222نهعبو انجبيعي  انثبَيخ ثبنفصم انذراسي انعًهَخ نهفزقخ انثبنثزاد وانذروس جذول انًحبض 

  : ثبنذور انثبَي عهوى (3)يذرج يكـــبٌ انًحبضزاد  

 4ــ 3 3-2  2 – 1 1 – 0 0 – 01 01 – 00 00 – 01 01 – 9 ـتالوق/  ــومالٌ

 تكنولوجٌـا  السبت
 ةاالستعاضة الصناعٌ
 د/ نورهان راغب

 هستولوجٌا الفم 
 على ابو شمعةد/ أ.

  هستولوجٌا الفم
 ( 3،  2،  0،1عملى ) مج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تكنولوجٌا االحـــــد
 التٌجان والجسور

 محمد عاطفد/  

 0مدرج 

 تكنولوجٌا التٌجان والجسور
 ( 0،1مج )  عملً

 بالدور الثالث  1،  0المحاكاة معامل 

تكنولوجٌـا طب 
 األسنان التحفظً
 د/  منى حـافظ
 د/ حنان نبٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انف واذن وحنجره االثنٌـــــن
أ.د/سعد الزٌات ، 
د/محمد الدٌب 
 ،د/أحمد الجندي

 ورمـــدجراحـــة عامــــة 

 ماعٌل، د/رضا فوزى أ.د/طه اس 

 مصطفى والىد/د/محمد الشافعى،

جراحـــة 
 عامــة

 عملـــــى

  أمــــراض باطنــــة
 / عمرو خلٌفةد
 وجلدٌة وتناسلٌة 

 أ.د/ أمل العشماوى

 أمراض باطنة
 عملـــى

 

 بالدور الثانى علوى (3مدرج ) بالدور الثانى علوى (3مدرج )

 (2،3مج )  تحفظى عملى تكنولوجٌا طب األسنان ال الثالثاء
 بالدور الثالث  1،  0معامل المحاكاة 

 (0،1مج )  تكنولوجٌا طب األسنان التحفظى عملى 
 بالدور الثالث  1،  0معامل المحاكاة 

 (3، 2، 0،1ى  مج )عملــ ـةتكنولوجٌــا االستعاضــة الصناعٌــ األربعــاء
 بالدور الرابع 3،  2،  1،  0معامل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2،3تكنولوجٌا التٌجان والجسورعملً مج ) الخمٌس
 بالدور الثالث 1،  0معامل المحاكاة 

 21- 8من الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

               خانكهَ عًَذ                                                          وكَم انكهَخ نشئوٌ انتعهَى وانطالة                                        شئوٌ انتعهَى وانطالة     

 ) أ.د/ إٍُبس أحًذ انجُذى(                              / أيَُخ يحًذ وهجه (                      .و)أ.د                                                                            71/2/2222

 كفرالشيخجامعـة
 االســـــُبٌانفى و كهَخ طت

 شئوٌ انتعهــــَى وانطالة

 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Oral & Dental 

Medicine 

Education & Students Affairs 

 2227/2222نهعبو انجبيعي  انثبَيجذول انًحبضزاد وانذروس انعًهَخ نهفزقخ انزاثعخ ثبنفصم انذراسي 

 ( ث7يكـــبٌ انًحبضزاد : يذرج )بنذور االرضي                     

 5-4 4-3 3-2  2 – 1 1 – 0 0 – 01 01 – 00 00 – 01 01 – 9 9-8 الٌـوم / الوقت

  السـبت
 

 ــــــــــــــــ

 ( 1،2،3،4مج ) صناعٌـة عٌادة استعاضة
 0،1،2،4عٌادة //

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ (4،2باثولوجٌا الفم عملى مج )

  عٌادات امتٌاز(0،5مج)) عٌادة جراحة الفم

 (0،5عملى عـــــالج جـــــــذور مج )
 بالدور الثالث 1،  0معامل المحاكاة 

 (3،1ــــذور مج )عملى عـــــالج جـــ
 بالدور الثالث1، 0معامل المحاكاة 

التٌجان  االحــد

 والجسور

 د/محمد عاطف

 عٌادة طب األسنان التحفظـى  0،1عٌادة (//5،0عٌادة طب األسنـان التحفظـى مج) 0،1عٌادة(4،2عٌادة طب األسنان التحفظـى مج)
 ــــــــــــــــــ 1،  0عٌادة (//3،1مج )

 
  عٌادة جراحة الفـم

 2،4عٌادة // (1،3مج )
 باثولوجٌا الفم عملى

 (3،1مج )

 ــــــــــــــــ

 (5،0باثولوجٌا الفم عملى مج )

 (0،5مج) عٌادة التشـخٌص ــــــــــــــــ االثنٌـن
  1، 0عٌادة //

 (4،2مج) عٌادة التشـخٌص
  1، 0عٌادة //

 (3،1مج) عٌادة التشـخٌص
  1، 0عٌادة //

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الثالثـاء
 

 عٌـادة تٌجـان وجســور   1، 0 عٌادة(4،2مج)) الفمعٌادة جراحة 2،4عٌادة //(0،5عٌادة  تٌجـان وجسـور مج) ــــــــــــــــ
 4، 2عٌادة //(3،  1مـج )

 

 (1،3)مج عٌادة أشعة الفم  (4،2)مج عٌادة أشعة الفم  ــــــــــــ

 ثبثونوجٌ انفى  ــــــــــــــــ االربعـاء

أ.د.و/ أيَُخ 

  يحًذ وهجخ

 عالج انجذور

 د/أشزف سهًَبٌ

 د/ هشبو عجبدح

 انتشخَـص

 أ.د/إٍُبس انجُذى

 د/ونَذانعًزوسي

 د/ دانَب رشَذ

 د/ احًذ انجُذً

 جزاحـخ انفى

 وانتخذٍزانًوضعي

 أ.د/ يحًذ حسٍَ

 أ.د.و/يسعذ خهَفخ

 استعبضخ

 َخ صُبع 

 د/ َورهبٌ راغت

 عٌــادة استعاضـة صنـاعٌـة
 1، 0عٌادة  //(0،5مج ) 

 
 

 (2،4عٌادة)(2،4مج) عٌادة تٌجان وجسـور

 باثولوجً الفم  ــــــــــــــــ الخمٌس
أ.د.م/ أمنٌة 
  محمد وهبة

طب أسنان 
 تحفظى

 د/ منى حافظ ،
 د/ حنان نبٌل

 أشعة الفم 
 د/ نور شكرى

 

 (4،2ـالج جـــــــذور مج )عملى عــــ
 بالدور الثالث1، 0معامل المحاكاة 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ (0،5)مج عٌادة أشعة الفم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  

               خانكهَ عًَذ                                                          وكَم انكهَخ نشئوٌ انتعهَى وانطالة                                        شئوٌ انتعهَى وانطالة     

 ) أ.د/ إٍُبس أحًذ انجُذى(                              / أيَُخ يحًذ وهجه (                      .و)أ.د                                                                            71/2/2222

 كفرالشيخجامعـة
 االســـــُبٌانفى و كهَخ طت

 شئوٌ انتعهــــَى وانطالة

 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Oral & Dental 

Medicine 

Education & Students Affairs 

 " 7222/2222ي انجبيعبو نهع انثبَي انذراسيثبنفصم خ ـانخبيس ضزاد وانذروس انعًهَخ نهفزقخب" جذول انًح 

 7-5 5-4 4-3 3-2  2 – 1 1 – 0 0 – 01 01 – 00 00 – 01 01 – 9 الٌـوم / الوقت

 السـبت
 

 استعاضة صناعٌة ،االمتٌاز3عٌادة(2،3،4عٌادة جراحة الفم مج )

 د/ نورهان راغب

 (2م )

 ــــــــ عٌـادة استعاضـة صنـاعٌة مج )2 ، 3 ، 4( // عٌادة 2،3،4

 ـــــــــــــــــــ
 (1عمـلى تقــوٌـم مج )

 ( بالدور الرابع0معمل )
 0،1عٌادة (1،0عٌادةعالج الجذور مج )

 ــــــــــــــ

طب أسنان  االحــد
 تحفظى

 د/ منى حافظ
د/ حنان نبٌل 

 (1)م 

التٌجان 
 والجسور

 د/محمد عاطف
 م )1(

 تقوٌم األسنــان
 د/ آسر جاد

 م )1(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ات االمتٌازعٌاد// (1لفم مج )عٌادة جراحة ا

 عٌادة طب اسنان اطفال 
 4، 2عٌادة  ( 4،  0مج )

  

 (3،  2عمـلى تقــوٌـم مج )
 معمل )0،1( بالدور الرابع

 طب أسنان أطفال وصحة الفم االثنٌـن
 أ.د/ طلعت بلتاجى ،

 وة صبرى، د/ مر 

 (0)م  د/ أمٌرة عبد الحفٌظ

عٌادة طب اسنان اطفال مج 
 3،4، 2عٌادة  (1،2،3)

 أمراض اللثة 
 أ.د/ إٌناس الجندى ،

 د/ ولٌد العمروسى، د/احمد الجندي
 (0)م  د/ دالٌا رشٌد 

 (0،1عٌادة طب األسنان التحفظى مج )

 (4،0عمـلى تقــوٌـم مج )  4،  2 عٌادة//
 معمل )0،1(بالدور الرابع

 الثالثـاء
 

 طب الفم  عٌادات االمتٌاز//(0عٌادة جراحة الفم مج )
 أ.د/ إٌناس الجندى ،

 د/ ولٌد العمروسى، د/احمد الجندي
 (0)م  د/ دالٌا رشٌد 

 عٌادة طب الفم مج)4،3،2(

 0،1،3عٌادة، //

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 عٌادة أمراض اللثة مج)4،2،3(

 // عٌادة،0،1،3

جزاحــخ انفـــى وانوجـــه وانفكََـــٍ  2،3،4عٌادة // (4، 3،  2مج )عٌــــــادة تٌجــــان وجســـــور  االربعـاء

 وانتخذٍـــز انعــــبو

 أ.د/هدى عزأ.د/ محمد حسٌن ، 
 (1)م أ.د.م/ مسعد خلٌفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عٌادة أمراض اللثة

 مج)0،1(//عٌادة 0،1

 عٌادة طب الفم مج)0،1(

 //عٌادة 0،1

 عالج الجذور عٌادة استعاضــة صناعٌــــة مج )0،1( // عٌادة 2،4 الخمٌس
 د/أشرف سلٌمان
 د/ هشام عبادة 

 (0)م 

  عٌـــادة تٌجــان وجســـور مج )0،1(// عٌادة 2 ،4

 3 ،1، 0عٌادة // (4، 3،  2عٌـادة طب األسنـان التحفظى مج )
 عٌادة عالج الجذور مج )2،3،4( 

 عٌادة  0،1،3
 ــــــــــــــ


