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 جامعـت كفرالشيخ 
 االســـــنبنالفم و كلية طت

 شئون التعلــــيم والطالة
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Education & Students Affairs 
  0202/0202للعام اجلامعى  الثانىلفصل الدراسى با ىـــاألولت ــــراث والدروس العمليت للفرقــدول احملاضـــج

 
 (  مكان السكاشن : كلية الطب البشرى ) باألقسام العلمية*                                   األرضى( بالدور 1) مدرج:  مكان المحاضرات 

 

 

 الوقت        
 اليـــوم

8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12– 1 1 – 2 2-3 

 االحـــــد

 

 هستولوجــى عـــام 

 أ.د/ مها أبو جازية

 د/ مروة عبد السالم

 د/ أميرة عثمان

  هستولوجــــى عــــام

 (1عملى مج )

 تشريــــح عــــــــام

 د/ منى عبد العــــاطــى

 د/ رشا عبد القادر

 

 تشريـــــح عــــــام  االثنيـــــن

 ) 2،  1عملى مج ) 

 كيميــــــاء حيويـــــــة 

 ) 2عملى مج ) 

 كيميــــــاء حيويـــــــة

 د/ لميس داود  ....   د/ مروة منا

 

 الثالثـــــاء

 

 مصطلحـــــات (2عملى مج ) هستولوجــــى عــــام 

 طــــــب أسنــــــان

 د/ مسعد خليفة

 فسيولوجــــــى عـــــام

 ( 2،  1مج )  عملــــــــى

 
 

 ) 1ة عملى مج ) كيميــاء حيويـــ

 لغــــة إنجليزية االربعــــاء

 د/دعاء عبدالحافظ

 فسيولوجى عـــام

   .... د/ سند الخولى / هانى برج.مدأ.

 حقوق انسان

 ماهرابو خوات/أ.د

 علــم الجودة

 أ.د/ ياسر حافظ

 



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

  

               ةالكلي عميد                                                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون التعليم والطالب     

 ) أ.د/ إيناس أحمد الجندى( / أمنية محمد وهبه (                                                 .م)أ.د                                                                   11/3/1202

 جامعـت كفرالشيخ 
 االســـــنبنالفم و كلية طت

 شئون التعلــــيم والطالة

 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Oral & Dental 

Medicine 

Education & Students Affairs 
  0202/0202للعام اجلامعى  الثانىللفرقــــت الثــانيـــــت بالفصل الدراسى ت جـــدول احملاضــراث والدروس العملي

  : علوى الثانىدور ـــ( بال3) مدرجمكان المحاضرات 

 الوقـت         

 ـومالي

9 – 10 10 – 11 11 – 12 12– 1 1 – 2 2 -3 

 باثولوجيا عامة  االحـــد

 (2،  1عملى مج )

 خواص مواد 

 (2عملى مج )

 ميكروبيولوجيا 

 (2،  1عملى مج )

  االثنيــن

 

 خواص مواد

 أ.د.م/عبيرعبدالوهاب 

 أدويــــة 

 أ.د/ سومية مقبل ، أ.د/ هالة العشرى 

 إسعافات أولية 

 د/ نرمين عبد الفتاح

 إسعافات أولية 

 عملى

 الثالثــاء

 

 تشريح وصفى 

 (2عملى مج )

 تشريح وصفى 

 (1عملى مج )

 خواص مواد األربعــاء

 أ.د.م/عبيرعبدالوهاب 

 ميكروبيولوجيا 

 دومانىأ.د/ رمضان ال

 باثولوجيـــــا عامـــــــة

 أ.د/ إيمــــان سعـــيد  

 مكافحة العدوى 

 د/ أمانى مسعد 

 مكافحة العدوى 

 عملى

 تشريــــح وصفــــى  الخمـيس

 د/ سـارة ياسـر

 خواص مواد

 (1عملى مج )

 أدويــة 

 (  2،  1عملى مج ) 
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 ) أ.د/ إيناس أحمد الجندى( / أمنية محمد وهبه (                                                 .م)أ.د                                                                   11/3/1202

 جامعـت كفرالشيخ 
 االســـــنبنالفم و كلية طت

 شئون التعلــــيم والطالة
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 0202/0202للعام اجلامعى  الثانىجـــدول احملاضــراث والدروس العمليت للفرقــــت الثـــالثــــت بالفصل الدراسى 

  : بالمدرجات المركزية بالدور الثالث (6) مدرجمكـــان المحاضرات  

 الوقـــت      

 اليــــوم

 5ــ 4 3-4  3 – 2 2 – 1 1 – 12 12 – 11 11 – 10 10 – 9

 ( 6،  5، 4مج )  عملى  التيجان والجسورتكنولوجيا  السبت

 بالدور الثالث  3، 2،  1معامل المحاكاة 

 ( 6،  5، 4مج )  تكنولوجيا طب األسنان التحفظى عملى 

 بالدور الثالث 3، 2،  1معامل المحاكاة 

 ( 1،2،3ى  مج ) عملــ ـةتكنولوجيــا االستعاضــة الصناعيــ االحـــــد

 الرابعبالدور  3، 2،  1معامل 

 ( 1،2،3ـى  مج ) عملـتكنولوجيا طب األسنان التحفظى 

 بالدور الثالث 3، 2،  1معامل المحاكاة 

  جراحــة عامـــة االثنيـــــن
 

 د/ رضا فوزى

 هستولوجيا الفم

 (3 ، 2،  1عملى ) مج 

 ( 1،2،3مج )   عمليتكنولوجيا التيجان والجسور

 بالدور الثالث 3، 2،  1معامل المحاكاة 

انف واذن  الثالثاء
 وحنجرة

أ.د.م/ سعد 
 الزيات

 جلدية وتناسلية
 

 امل العشماوىأ.د/ 

 د/ نشوى الفار

تكنولوجيـا طب 
 األسنان التحفظي
 د/  منى حـافظ

تكنولوجيـا 
االستعاضة 

 يةالصناع
 د/ نورهان راغب

 الرمد
 د/ محمد العشرى
 د/ محمد الشافعى

 تكنولوجيا
 التيجان والجسور

 د/ احمد اسماعيل 

 

 ( 6،  5، 4ـا االستعاضـة الصناعيــة عملـــى  مج ) تكنولوجيــ األربعــاء

 الرابعبالدور  3، 2،  1معامل 

 هستولوجيا الفم

 (6، 5،  4عملى ) مج 

 جراحـــة عامــة

 ـــىعملــ

 أمراض باطنة

 عملـــى

 أمــــراض باطنــــة الخميس 
 / تامر حيدرة.مدأ.

 هستولوجيا الفم 
 د/ سارة ياسر

    



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

  

               ةالكلي عميد                                                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون التعليم والطالب     

 ) أ.د/ إيناس أحمد الجندى( / أمنية محمد وهبه (                                                 .م)أ.د                                                                   11/3/1202

 جامعـت كفرالشيخ 
 االســـــنبنالفم و كلية طت

 شئون التعلــــيم والطالة
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 " 0202/0202للعـــام اجلامعــى   الثانى" جـــدول احملــاضراث والــدروس العملـيت للفرقـــت الرابعــت بالفصل الدراسى 

  : بالمدرجات المركزية بالدور الثالث (6) مدرجمكـــان المحاضرات                      

 الوقت    
 اليـوم

9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 1 1 – 2 2 – 3  3-4 4-5 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4عيادة // (4، 3مج ) عيـادة جراحة الفــم 1،2ادة عي//  (3،4مج ) عيــادة استعاضـة صنــــاعيـة الســبت

   ـــــــــــــــــــــــــ 4،5عيادة // (2،  1ى مج )ان التحفظـعيادة طب األسنـ

 (2،  1عيادة  تيجــــــان وجســـــــور مج ) االحـــد

 1،2عيادة 
 لفـــمجراحــة ا

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

  (4،  3عيـــادة تيجـان وجســـور مـــج )

 1،2عيادة 

 

  3،4عيادة // (2،  1مج ) عيــادة استعاضــة صنــــاعيـة 4عيادة // (3عيـــادة طب األسنـــان التحفظـــــى مج )

 (1)مج  ـمعيــادة أشعـة الف االثنيــن

 االشعة مركز
 (4)مج  ة الفــمعيـادة أشعـ

 مركز االشعة
 (3)مج ـادة أشعـــة الفــم  عيـ

 مركز االشعة
 باثولوجيا الفم عملى

 (4،  3،  1،2مج )

 5عيادة //(2ادة التشـخيـــص مج )عيـــ 5عيادة //(4عيــــادة التشـخيـــص مج )

 الثالثــاء
 

 (2، 1عيــــادة جراحــة الفــم مج )

 4ادة عي

 (2)مج عيـادة أشعـة الفـم  

 مركز االشعة

 (4مج )طب األسنـان التحفظــى  عيـــادة

 2عيادة 

 شعــة الفـــما

 رحاب غرابه د/

 د/ نور شكرى
 (1،2عملى عـــــالج جـــــــذور مج ) 5عيادة // (1مج ) عيـادة التشـخيـص

 (3،4ـالج جـــــــذور مج )عملى عــــ الثالثبالدور  3، 2،  1 المحاكاة معامل

 الثالثبالدور  3، 2،  1 المحاكاة معامل
 ــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 5عيادة //(3عيــــادةالتشـخيـــص مج )

 باثولوجيا الفم االربعـاء
 

 أ.د.م/ أمنية وهبة

 عالج الجذور
 د/اشرف سليمان
 د/ هشام عبادة

ان طب االسن
 التحفظى

 د/منى حافظ

االستعاضـــة 
 الصناعيــــة

 د/ نورهان راغب

 التشخيـــص
 أ.د/ إيناس الجندى
 د/ وليد العمروسى

 د/ داليا رشيد

 ورـجسالو انــتيجال
 د/احمداسماعيل
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 " 0202/0202ى للعــام اجلامعـ  الثانىبالفصل الدراسى ـــت س العملـيت للفرقـــت اخلامس" جـــدول احملــاضراث والــدرو

  : علـــــوى    األول( بالدور 2) مدرجمكـــان المحاضرات 

 الوقت        
 ليـوما

9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 1 1 – 2 2 – 3 3-4 4-5 

 الســبت
 (2،  1عيــــادة جراحــــة الفـــــم   مج )

 3عيادة 
5و2و1عيادة  (1،2،3عيـــــــادة استعاضـــــة صنــــاعيــــة  مج )   

 االحـــد
 جسورالو تيجانال

 

 د/ احمد اسماعيل

 عيـادة 
 (3طب اسنان اطفال مج )

 5يادة ع

  (3و2عملى تقــــويـم مج )
 (بالدور الرابع4معمل )

جراحــة الفـــم والوجـــه والفكييـــن 

 والتخديـــر العــــام

 أ.د/ محمد حسين ، د/ مسعد خليفة

 
 (1عيـادة طب اسنان اطفال مج )

 3عيادة 

 
 االثنيــن

 (3،  2،  1عيــــــادة تيجــــان وجســـــور مج )

 4و2و1عيادة 

 طــب الفـــم 1عيادة (2عيـادة طب اسنان اطفال مج )
 أ.د/ إيناس الجندى

 د/ داليا رشيد،  د/ وليد العمروسى
 (1عمــلى تقــــويـــم مج )

 (بالدور الرابع4معمل )

 
 الثالثـاء

 

 (1،2،3طب األسنـــان التحفظـــى مج ) عيـــــــــــــادة

 3و2و1عيادة 

 (3ـة الفـــــم   مج )عيــــادة جراحـــ

 4عيادة 

 طب 
 االسنان التحفظى

 

 د/منى حافظ

 االربعاء
 (1،2،3مج ) عيادة عالج الجذور

 (11الى  8تبدأ العيادة من الساعة ) 

 4و2و1عيادة 

 (1،2،3) مج عيادة طب الفم

 4و2و1عيادة 

 (1،2،3) مج عيادة امراض اللثة

 4و2و1عيادة 

 عالج الجذور
 د/أشرف سليمان

 شام عبادةد/ ه

 
 

 يسمالخ
االستعاضـــة 
 الصناعيــــة

 

 د/ نورهان راغب

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

 د/ أميرة عبد الحفيظ

 التقويم

 د / اسر جاد

 أمراض اللثة
 أ.د/ إيناس الجندى

 د/ وليد العمروسى ، د/ داليا رشيد
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 جامعـت كفرالشيخ 
 االســـــنبنالفم و كلية طت
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 العيادة اليوم 
  ستعبضة الصنبعيةاحة الفم  //  اإلجز//  سنبن التحفظىطت األ السجت

 ستعبضة الصنبعية// اإل // طت أسنبن أطفبل سنبن التحفظىالتيجبن والجسور //  طت األ االحد

 // طت أسنبن أطفبل التيجبن والجسور االتنين

 سنبن التحفظىجزاحة الفم //  طت األ الثالثبء

 مزاض اللثة//  عالج الجذورأطت الفم و  االرثعبء

 صباحا 9بدأ العمل بالعياداث من ي  
ً
 .حىت الثالثت مساء

 
 


