جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

َ

شئون التعليم والطالب

جدول إمتحانات الفرقة األولـى ( دور مايــــو ) للعام اجلامعى 2022/2021
املـــــادة

اإلمتحان

الزمن

املواعيـــد
اليـــوم

التاريـــخ

فضٕٛنٕجٗ ػبو (انكزشَٔٗ)

انُظشٖ

االسثؼبء

5255/8/58

ثالس صبػبد

ْضزٕنٕجٛــب ػبيـــخ

انُظشٖ

االثٍُٛ

5255/9/9

ثالس صبػبد

ػهــى انجـــٕدح

انُظشٖ

االسثؼبء

5255/9/8

صبػزـــبٌ

نغخ اَجهٛزٚخ
ٔيظطهحبد طت أصُبٌ
حمــٕق اإلَضـــبٌ

انُظشٖ

انثالثبء

5255/9/47

ثالس صبػبد

انُظشٖ

انضجذ

5255/9/48

صبػزـــبٌ

كًٛٛبء حٕٚٛخ

انُظشٖ

االسثؼبء

5255/9/55

ثالس صبػبد

رششٚـــح ػـــبو

انُظشٖ

انضجذ

5255/7/5

ثالس صبػبد

مالحظـــات هـــامة :
 .4صٕف رجذأ االيزحبَبد انُظشٚخ فٗ رًبو انضبػّ انؼبششِ طجبحب ثًذسجبد انكهٛخ.
 .5صٕف رؼمذ اإليزحبَبد انشفٓٛخ ثؼذ االيزحبٌ انُظش٘ يجبششح.
 .6صٛؼمذ اإليزحبٌ اإلنكزشَٔٗ ثًؼًم (  (Aثكهٛخ انؼالج انطجٛؼٗ فٗ رًبو انضبػخ انؼبششح طجبحب.
 .7رمذو اإلػزاس لجم االيزحبٌ ٔنٍ رمجم األػزاس انًشضٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ االيزحبَبد ٔرؼزًذ االػزاس ثؼذ لجٕنٓب يٍ
انهجُخ انطجٛخ .
 .8نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل االيزحبٌ اال ارا كبٌ حبيال نهجطبلــخ انجبيؼٛــخ ( كبسَ ّٛانكهٛخ ) ٔيضزٕفٗ يٕلفّ يٍ انزجُٛذ
 .9انزٕاجذ ثهجُخ اإليزحبٌ لجم يٕػذ االيزحبٌ ثشثغ صبػخ ٔ ،نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل نجُخ اإليزحبٌ ثؼذ انًٕػذ انًحذد
نجذاٚخ االيزحبٌ اال ثأيش يٍ انضٛذ أ.د /انًششف انؼبو ػهٗ االيزحبَبد أ يٍ ُٕٚة ػُّ .
 .7ػذو انضًبع ثذخٕل أٖ يبدح ػهًٛخ أ رهٛفٌٕ يحًٕل صٕاء كبٌ يفزٕحب أٔ يغهمب نهجُخ اإليزحبٌ ٔ ،فٗ حبنخ ثجٕد
رنك ػهٗ انطبنت ٚطجك ػه ّٛانمبٌَٕ .
 .8ضشٔسح رٕلٛغ انطبنت ثبنكشف انًخظض نهحضٕس ٔاالَظشاف يغ يالحظ انهجُخ .

سئٛش انمضى

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

ػًٛذ انكهٛخ

( أ.د.و /أيُٛخ يحًذ ْٔجخ )

( أ.د  /إُٚبس أحًذ انجُذٖ)

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

َ

شئون التعليم والطالب

جدول إمتحانات الفرقة الثانية ( دور مايـــو ) للعام اجلامعى 2022/2021
املـــــادة

اإلمتحان

الزمــن

املواعيـــد
اليوم

التاريخ

أدٔٚـــخ (انكزشَٔٗ)

انُظشٖ

انخًٛش

5255/8/59

ثالس صبػبد

رششٚح ٔطفٙ

انُظشٖ

انضجذ

5255/9/7

ثالس صبػبد

اإلصؼبفبد األٔنٛخ

انُظشٖ

انخًٛش

5255/9/9

صبػزبٌ

ثبثٕنٕجٛب ػبيخ

انُظشٖ

االحذ

5255/9/45

ثالس صبػبد

يكبفحخ انؼذٖٔ

انُظشٖ

انخًٛش

5255/9/49

صبػزبٌ

خٕاص انًٕاد

انُظشٖ

االحذ

5255/9/59

ثالس صبػبد

يٛكشٔثٕٛنٕجٙ

انُظشٖ

انثالثبء

5255/7/8

ثالس صبػبد

مالحظـــات هـــامة :
 .4صٕف رجذأ االيزحبَبد انُظشٚــخ فٗ رًبو انضبػّ انؼبششِ طجبحب ثًذسجبد انكهٛخ .
 .5صٕف رؼمذ اإليزحبَبد انشفٓٛخ ثؼذ االيزحبٌ انُظش٘ يجبششح.
 .6صٛؼمذ اإليزحبٌ اإلنكزشَٔٗ ثًؼًم (  (Bثًذسج  822أيبو إدساح انجبيؼخ فٗ رًبو انضبػخ انؼبششح طجبحب.
 .7رمذو اإلػزاس لجم االيزحبٌ ٔنٍ رمجم األػزاس انًشضٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ االيزحبَبد ٔرؼزًذ االػزاس ثؼذ لجٕنٓب يٍ
انهجُخ انطجٛخ .
 .8نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل االيزحبٌ اال ارا كبٌ حبيال نهجطبلــخ انجبيؼٛــخ ( كبسَ ّٛانكهٛخ ) ٔيضزٕفٗ يٕلفّ يٍ انزجُٛذ
 .9انزٕاجذ ثهجُخ اإليزحبٌ لجم يٕػذ االيزحبٌ ثشثغ صبػخ ٔ ،نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل نجُخ اإليزحبٌ ثؼذ انًٕػذ انًحذد
نجذاٚخ االيزحبٌ اال ثأيش يٍ انضٛذ أ.د /انًششف انؼبو ػهٗ االيزحبَبد أ يٍ ُٕٚة ػُّ .
 .7ػذو انضًبع ثذخٕل أٖ يبدح ػهًٛخ أ رهٛفٌٕ يحًٕل صٕاء كبٌ يفزٕحب أٔ يغهمب نهجُخ اإليزحبٌ ٔ ،فٗ حبنخ ثجٕد
رنك ػهٗ انطبنت ٚطجك ػه ّٛانمبٌَٕ .
 .8ضشٔسح رٕلٛغ انطبنت ثبنكشف انًخظض نهحضٕس ٔاالَظشاف يغ يالحظ انهجُخ .

سئٛش انمضى

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

ػًٛذ انكهٛخ

( أ.د.و /أيُٛخ يحًذ ْٔجخ )

( أ.د  /إُٚبس أحًذ انجُذٖ)

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

َ

شئون التعليم والطالب

جدول إمتحانات الفرقة الثالثة ( دور مايـــو ) للعام اجلامعى 2022/2021
املـــــادة

اإلمتحان

ركُٕنٕجٛب طت األصُبٌ انزحفظٗ
(انكزشَٔٗ)
ثٕٛنٕجٛب انفى
ركُٕنٕجٛب
انزٛجبٌ ٔ انجضٕس
ركُٕنٕجٛب
االصزؼبضخ انظُبػٛخ
انجشاحخ انؼبيخ
ٔاَف ٔ ارٌ ٔ حُجشح ٔسيذ
أيشاع ثبطُخ
ٔجهذٚخ ٔ رُبصهٛخ

الزمن

املواعيــد
اليــوم

التـــاريخ

انُظشٖ

انخًٛش

5255/8/59

ثالس صبػبد

انُظشٖ

انضجذ

5255/9/7

ثالس صبػبد

انُظشٖ

االحذ

5255/9/45

ثالس صبػبد

انُظشٖ

االثٍُٛ

5255/9/52

ثالس صبػبد

انُظشٖ

االثٍُٛ

5255/9/57

ثالس صبػبد

انُظشٖ

االثٍُٛ

5255/7/7

ثالس صبػبد

مالحظـــات هـــامة :
 .4صٕف رجذأ االيزحبَبد انزحشٚش ّٚفٗ رًبو انضبػّ انؼبششِ طجبحب ثًذسجبد انكهٛخ .
 .5صٕف رؼمذ اإليزحبَبد انشفٓٛخ ثؼذ االيزحبٌ انُظش٘ يجبششح.
 .6صٛؼمذ اإليزحبٌ اإلنكزشَٔٗ ثًؼًم (  (Aثكهٛخ انؼالج انطجٛؼٗ فٗ رًبو انضبػخ انؼبششح طجبحب.
 .7رمذو اإلػزاس لجم االيزحبٌ ٔنٍ رمجم األػزاس انًشضٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ االيزحبَبد ٔرؼزًذ االػزاس ثؼذ لجٕنٓب يٍ
انهجُخ انطجٛخ .
 .8نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل االيزحبٌ اال ارا كبٌ حبيال نهجطبلــخ انجبيؼٛــخ ( كبسَ ّٛانكهٛخ ) ٔيضزٕفٗ يٕلفّ يٍ انزجُٛذ
 .9انزٕاجذ ثهجُخ اإليزحبٌ لجم يٕػذ االيزحبٌ ثشثغ صبػخ ٔ ،نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل نجُخ اإليزحبٌ ثؼذ انًٕػذ انًحذد
نجذاٚخ االيزحبٌ اال ثأيش يٍ انضٛذ أ.د /انًششف انؼبو ػهٗ االيزحبَبد أ يٍ ُٕٚة ػُّ .
 .7ػذو انضًبع ثذخٕل أٖ يبدح ػهًٛخ أ رهٛفٌٕ يحًٕل صٕاء كبٌ يفزٕحب أٔ يغهمب نهجُخ اإليزحبٌ ٔ ،فٗ حبنخ ثجٕد
رنك ػهٗ انطبنت ٚطجك ػه ّٛانمبٌَٕ .
 .8ضشٔسح رٕلٛغ انطبنت ثبنكشف انًخظض نهحضٕس ٔاالَظشاف يغ يالحظ انهجُخ .

سئٛش انمضى

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

ػًٛذ انكهٛخ

( أ.د.و /أيُٛخ يحًذ ْٔجخ )

( أ.د  /إُٚبس أحًذ انجُذٖ)

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

َ

شئون التعليم والطالب

جدول إمتحانات الفرقة الرابعة ( دور مايــــو ) للعام اجلامعى 2022/2021
املـــــادة

اإلمتحان

الزمن

املواعيــد
اليــوم

التاريخ

انزشخٛض (انكزشَٔٗ)

انُظشٖ

االسثؼبء

5255/8/58

ثالس صبػبد

ثبثٕنٕجٛب انفى

انُظشٖ

األحذ

5255/9/8

ثالس صبػبد

ػالج انجزٔس

انُظشٖ

انضجذ

5255/9/44

ثالس صبػبد

أشؼـــخ انفى

انُظشٖ

األسثؼبء

5255/9/48

ثالس صبػبد

جشاحــــخ انفـــى
ٔانزخـذٚش انًٕضؼـٗ
طت األصُبٌ انزحفظٗ

انُظشٖ

انثالثبء

5255/9/54

ثالس صبػبد

انُظشٖ

انضجذ

5255/9/58

ثالس صبػبد

انزٛجبٌ ٔ انجضٕس

انُظشٖ

األسثؼبء

5255/9/59

ثالس صبػبد

اإلصزؼــبضخ انظُبػٛــخ

انُظشٖ

االسثؼبء

5255/7/9

ثالس صبػبد

مالحظـــات هـــامة :
 .4صٕف رجذأ االيزحبَبد انزحشٚش ّٚفٗ رًبو انضبػّ انؼبششِ طجبحب ثًذسجبد انكهٛخ .
 .5صٕف رؼمذ اإليزحبَبد انشفٓٛخ ثؼذ االيزحبٌ انُظش٘ يجبششح.
 .6صٛؼمذ اإليزحبٌ اإلنكزشَٔٗ ثًؼًم (  (Aثكهٛخ انؼالج انطجٛؼٗ فٗ رًبو انضبػخ انؼبششح طجبحب.
 .7رمذو اإلػزاس لجم االيزحبٌ ٔنٍ رمجم األػزاس انًشضٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ االيزحبَبد ٔرؼزًذ االػزاس ثؼذ لجٕنٓب يٍ
انهجُخ انطجٛخ .
 .8نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل االيزحبٌ اال ارا كبٌ حبيال نهجطبلــخ انجبيؼٛــخ ( كبسَ ّٛانكهٛخ ) ٔيضزٕفٗ يٕلفّ يٍ انزجُٛذ
 .9انزٕاجذ ثهجُخ اإليزحبٌ لجم يٕػذ االيزحبٌ ثشثغ صبػخ ٔ ،نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل نجُخ اإليزحبٌ ثؼذ انًٕػذ انًحذد
نجذاٚخ االيزحبٌ اال ثأيش يٍ انضٛذ أ.د /انًششف انؼبو ػهٗ االيزحبَبد أ يٍ ُٕٚة ػُّ .
 .7ػذو انضًبع ثذخٕل أٖ يبدح ػهًٛخ أ رهٛفٌٕ يحًٕل صٕاء كبٌ يفزٕحب أٔ يغهمب نهجُخ اإليزحبٌ ٔ ،فٗ حبنخ ثجٕد
رنك ػهٗ انطبنت ٚطجك ػه ّٛانمبٌَٕ .
 .8ضشٔسح رٕلٛغ انطبنت ثبنكشف انًخظض نهحضٕس ٔاالَظشاف يغ يالحظ انهجُخ .
سئٛش انمضى

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

ػًٛذ انكهٛخ

( أ.د.و /أيُٛخ يحًذ ْٔجخ )

( أ.د  /إُٚبس أحًذ انجُذٖ)

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

َ

شئون التعليم والطالب

جدول إمتحانات الفرقة اخلامســـة ( دور مايـو ) للعام اجلامعى 2022/2021
املـــــادة

اإلمتحان

الزمن

املواعيد
اليوم

التاريـــخ

رمٕٚى األصُبٌ (انكزشَٔٗ)

انُظشٖ

انخًٛش

5255/8/59

ثالس صبػبد

جشاحــــخ انفـــى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛٛ
ٔانزخذٚش انؼبو
طت أصُبٌ االطفبل ٔطحخ انفى

انُظشٖ

االسثؼبء

5255/9/4

ثالس صبػبد

انُظشٖ

انثالثبء

5255/9/7

ثالس صبػبد

طت انفى

انُظشٖ

االثٍُٛ

5255/9/46

ثالس صبػبد

أيشاع انهثــخ

انُظشٖ

االحذ

5255/9/49

ثالس صبػبد

انزٛجبٌ ٔ انجضٕس

انُظشٖ

انخًٛش

5255/9/56

ثالس صبػبد

ػالج انجزٔس

انُظشٖ

انثالثبء

5255/9/58

ثالس صبػبد

اإلصزؼــبضخ انظُبػٛــخ

انُظشٖ

االحذ

5255/7/6

ثالس صبػبد

طت األصُبٌ انزحفظٗ

انُظشٖ

انخًٛش

5255/7/7

ثالس صبػبد

مالحظـــات هـــامة :
 .4صٕف رجذأ االيزحبَبد انزحشٚشٚخ فٗ رًبو انضبػّ انؼبششِ طجبحب ثًذسجبد انكهٛخ .
 .5صٕف رؼمذ اإليزحبَبد انشفٓٛخ ثؼذ االيزحبٌ انُظش٘ يجبششح .
 .6صٛؼمذ اإليزحبٌ اإلنكزشَٔٗ ثًؼًم (  (Aثكهٛخ انؼالج انطجٛؼٗ فٗ رًبو انضبػخ انؼبششح طجبحب.
 .7رمذو اإلػزاس لجم االيزحبٌ ٔنٍ رمجم األػزاس انًشضٛخ ثؼذ االَزٓبء يٍ االيزحبَبد ٔرؼزًذ االػزاس ثؼذ لجٕنٓب يٍ
انهجُخ انطجٛخ .
 .8نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل االيزحبٌ اال ارا كبٌ حبيال نهجطبلــخ انجبيؼٛــخ ( كبسَ ّٛانكهٛخ ) ٔيضزٕفٗ يٕلفّ يٍ انزجُٛذ.
 .9انزٕاجذ ثهجُخ اإليزحبٌ لجم يٕػذ االيزحبٌ ثشثغ صبػخ ٔ ،نٍ ٚضًح نهطبنت ثذخٕل نجُخ اإليزحبٌ ثؼذ انًٕػذ انًحذد
نجذاٚخ االيزحبٌ اال ثأيش يٍ انضٛذ أ.د /انًششف انؼبو ػهٗ االيزحبَبد أ يٍ ُٕٚة ػُّ .
 .7ػذو انضًبع ثذخٕل أٖ يبدح ػهًٛخ أ رهٛفٌٕ يحًٕل صٕاء كبٌ يفزٕحب أٔ يغهمب نهجُخ اإليزحبٌ ٔ ،فٗ حبنخ ثجٕد
رنك ػهٗ انطبنت ٚطجك ػه ّٛانمبٌَٕ .
 .8ضشٔسح رٕلٛغ انطبنت ثبنكشف انًخظض نهحضٕس ٔاالَظشاف يغ يالحظ انهجُخ .

سئٛش انمضى

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة

ػًٛذ انكهٛخ

( أ.د.و /أيُٛخ يحًذ ْٔجخ )

( أ.د  /إُٚبس أحًذ انجُذٖ)

