جامعـةكفرانشيخ
كهيخ طت انفى واالســـــُبٌ

Kafrelsheikh University
Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education & Students Affairs

شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

جـــدول احملاضــرات واندروس انعمهية نهمستوى األول بانفصم اندراسي األول (انفصم اخلريفي) نهعاو اجلامعي 2222/2222
الوقت

01 – 9

الٌـــوم

00 – 01

االحـــــد

01 – 00

هستولوجــٌا عـــامة
أ.د /مها أبو جازٌة
د/مروة عبد السالم ،
د /أمٌرة عثمان
(قاعة  / 3الدور )1

االثىيـــــه

1–0
إدارة الجودة الشاملة

كٌمٌــــــاء حٌوٌـــــــة ()0
ــــــــــــــــــــــــ

0 –01

2- 1

هستولوجــــى عــــام

أ.د /خالد عبدالداٌم

عملى مج ()1 ، 0

(مدرج  / 0الدوراالرضى)

كٌمٌــــــاء حٌوٌـــــــة

د /يزوح يُب  ...د /هالة محفوظ

عملى مج ( (1 ،0

(قاعة  / 3الدور )1
انثالثـــــاء

إسعافات أولٌة

فسٌولوجى عـــام ()0

د /نسرٌن ٌونس

أ.د.م /هانى برج  ،د/سندالخولى

(مدرج  / 2الدور )1

(مدرج  / 2الدور )1

االربعــــاء

لغــــة إنجلٌزٌة
ومصطلحات طب أسنان
أ.د.و/يسعذ خهيفخ ،
د /دعبء عجذانحبفظ
(مدرج  / 2الدور )1

تشرٌــــح وصفــــى ()0

فٌزٌـــاء

أ.د /على ابو شمعة  ،د/خلود مصطفى

أ.د /كمال رٌاض

(مدرج  / 2الدور )1

(مدرج  / 2الدور )1

اخلميس

مٌكروبٌولوجٌا ()0
د /سمر أحمد
د /اٌات النحال

مٌكروبٌولوجٌا
عملى مج ()1 ، 0

(مدرج  / 2الدور )1
تشرٌــــح عــــــــام ()0
أ.د.و /يُي عجذ انعبطي،
أ.د.و /رشب عجذ انقبدر،
د /اييزح انسيذ فزج
(مدرج  / 2الدور )1

تشرٌـــــح عــــــام
عملى مج ( ( 1 ، 0

تشرٌح وصفى عملى مج ()0

تشرٌح وصفى عملى مج ()1

معامل  0،1بالدور الرابع

معامل  0،1بالدور الرابع

* مكان انسكاشه ( :باألقساو انعهمية)
شئوٌ انتعهيى وانطالة
أ /حًودِ يحًذ

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
2022/9/22

(أ.د.و /أيُيخ يحًذ وْجّ )

عًيذ انكهيخ
( أ.د /إيُبس أحًذ انجُذى)

جامعـةكفرانشيخ
كهيخ طت انفى واالســـــُبٌ

Kafrelsheikh University
Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education & Students Affairs

شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

جـدول احملاضـرات واندروس انعمهية نهفرقــــة انثاوية بانفصم اندراسي االول نهعاو اجلامعي 2222/2222
الوقـت
الٌـوم

االحـــد

01 – 9

01 – 00

00 – 01

خواص مواد
ـــــــــ

ـــــــــ

أ.د.م/عبٌرعبدالوهاب
مدرج ()2

االثىيــه

مكافحة العدوى

مكافحة العدوى

د /أمانى مسعد

انثالثــاء

األربعــاء

عملى

باثولوجٌـــــا عامـــــــة

باثولوجٌا عامة

ـــــــــــــ

ــــــــــــ

أ.د.م/عبٌرعبدالوهاب
مدرج ()1

تشرٌح وصفى عملى مج ()1،0

عملى مج ()1 ، 0

عملى مج ()1 ، 0

تشرٌح وصفى عملى مج ()3 ، 2

 مجموعه ( )0بمعمل( )2الدورالرابع ،
 مجموعة()1بمعمل ( )0،1بالدور األول

 مجموعة()3بمعمل ( )0،1بالدور األول

أ.د /على ابو شمعة  ،د/خلود مصطفى

شئوٌ انتعهيى وانطالة

خواص مواد عملى مج ()0،1
بمعامل خواص المــواد بالدور االول

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
2022/9/22

مٌكروبٌولوجٌا
د /سمر أحمد
د /اٌات النحال
مدرج()1

مٌكروبٌولوجٌا

 مجموعه ( )2بمعمل( )2الدورالرابع ،

مدرج()1

أ /حًودِ يحًذ

بمعامل خواص المــواد بالدور االول

عملى مج ( ) 1 ، 0

خواص مواد

مدرج()1

تشرٌــــح وصفــــى
اخلميس

خواص مواد عملى مج ()3،2

مدرج ()0

د /اٌمان وردانى

2- 1

أدوٌــــة

إسعافات أولٌة

إسعافات أولٌة

0 –01

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

عملى

مدرج()0

1–0

3-2

(أ.د.و /أيُيخ يحًذ وْجّ )

أدوٌــــة
أ.د /سومٌة مقبل  ،أ.د /هالة العشرى
مدرج()2

عًيذ انكهيخ
( أ.د /إيُبس أحًذ انجُذى)

جامعـةكفرانشيخ
كهيخ طت انفى واالســـــُبٌ

Kafrelsheikh University
Faculty of Oral & Dental
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شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

جدول احملاضرات واندروس انعمهية نهفرقة انثانثة بانفصم اندراسي االول نهعاو اجلامعي 2222/2222
9 -8

الوقـت
الٌــوم

02 – 9

بٌولوجٌا الفم
أ.د /على ابو شمعة ،
د /خلود مصطفى

انســبث

02 – 00

تكنولوجٌا التٌجان والجسورعملً مج ()2،3
معامل المحاكاة  1 ، 0بالدور الثالث
ـــــــــــــــــــــــــــ
بٌولوجٌا الفم عملى ( مج )1،0
معامل بٌولوجٌا الفم بالدور الثانى

بٌولوجٌا الفم عملى ( مج )3،2
معامل بٌولوجٌا الفم بالدور الثانى

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

معامل المحاكاة  1 ، 0بالدور الثالث

االثىيـــــه

جراحـــة عامــــة

جراحـــة عامــة

أمــــراض باطنــــة

أمراض باطنة

أ.د /طه اسماعٌل  ،د /رضا فوزى

عملـــــى

د /عمرو خلٌفة

عملـــى

تكنولوجٌا التٌجان والجسور عملً مج ( ) 0،1

انثالثـــاء

معامل المحاكاة  1 ، 0بالدور الثالث
تكنولوجٌــا االستعاضــة الصناعٌـــة عملــى مج ()3 ،2 ،0،1

تكنولوجٌـا
االستعاضةالصناعٌة
أ.د.م /نورهان راغب

معامل  1 ، 0بالدور الرابع
تكنولوجٌا
التٌجان والجسور
د /أحمد اسماعٌل
د /محمد عاطف

اخلمــيس



2–0

تكنولوجٌا طب األسنان التحفظى عملى مج ( )0،1

االحـــــد

األربعــــاء

00 – 02

0 – 02

2–2

4-2

5 -4

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

يكبٌ انًحبضزاد  :يذرج ( )2ثبنـــذور األول عهوى

شئوٌ انتعهيى وانطالة
أ /حًودِ يحًذ

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
2022/9/22

(أ.د.و /أيُيخ يحًذ وْجّ )

عًيذ انكهيخ
( أ.د /إيُبس أحًذ انجُذى)

جامعـةكفرانشيخ
كهيخ طت انفى واالســـــُبٌ

Kafrelsheikh University
Faculty of Oral & Dental
Medicine
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شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

جدول احملاضرات واندروس انعمهية نهفرقـــة انرابعـــة بانفصم اندراسي االول نهعاو اجلامعي 2222/2222
9-8

الوقت

الٌـوم
انسـبث

02 – 9

التٌجان والجسور
د/محمد عاطف
مدرج (/)2الدور1

أشعة الفم
د /نور شكرى

اخلميس

عٌادة جراحة الفم مج ()3،2
عٌادات ()4،2
جزاحـخ انفى
وانتخذيزانًوضعي
أ.د /يحًذ حسيٍ
أ.د.و/يسعذ خهيفخ
(يذرج /)1انذوراالرضي

عٌادة طب األسنان التحفظـى
مج (// )0،1عٌادة 4 ، 2

ــــــــــــــــ

االربعـاء

باثولوجٌا الفم عملى مج ()1،0

ــــــــــــــــ

عالج انجذور
د/أشزف سهيًبٌ

استعبضخ صُبعيخ
دَ /ورْبٌ راغت

عملى عـــــالج جـــــــذور مج ()1،0
معامل المحاكاة  1 ،0بالدور الثالث
عٌادة أشعة الفم مج ()2،3
بمركزاالشعة

انتشخيـص
أ.د/إيُبس انجُذى
د/ونيذانعًزوسي
د /احًذ انجُذً

4-2
ــــــــــــ

عٌادة جراحة الفم
مج(()0،1عٌادات ()8،7

عٌادة أشعة الفم مج ()0،1
بمركز األشعة

باثولوجً الفم
أ.د.م /أمنٌة محمد وهبة
مدرج ( /)2الدور 1

االثىيـه

انثالثـاء

00 – 02

عٌادة استعاضة صناعٌـة مج ()3 ،2 ،1،0
//عٌـــــــــادة 0،1،2،4
طب أسنان تحفظى
د /منى حافظ ،
د /حنان نبٌل

االحــد

02 – 00

0 – 02

2–0

2–2

5-4

عملى عـــــالج جـــــــذور مج ()2،3
معامل المحاكاة  1 ، 0بالدور الثالث

باثولوجٌا الفم
عملى مج ()3،2
عٌـادة تٌجـان وجســور مـج ( //)0 ، 1عٌادة 4 ،2
عٌادة طب األسنان التحفظـى مج ()2،3
 //عٌادة 1 ، 0

عٌادة التشـخٌص
مج()0،1

//عٌادة 8 ، 7 ، 5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عٌادة التشـخٌص
مج()2،3

//عٌادة 8 ، 7 ، 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عٌـادة تٌجـان وجســور مـج ()3 ، 2
//عٌادة 5،7،8

 يكـــبٌ انًحبضزاد  :يذرج ( )2ثبنذور األول عهوى
شئوٌ انتعهيى وانطالة
أ /حًودِ يحًذ

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
2022/9/22

(أ.د.و /أيُيخ يحًذ وْجّ )

عًيذ انكهيخ
( أ.د /إيُبس أحًذ انجُذى)

جامعـةكفرانشيخ
كهيخ طت انفى واالســـــُبٌ

Kafrelsheikh University
Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education & Students Affairs

شئوٌ انتعهــــيى وانطالة

" جــدول احملاضرات واندروس انعمهية نهفرقـــة اخلامســة بانفصم اندراسي االول نهعــاو اجلامعـــي " 2222/2222
الٌوم  /الوقت

9-8

انسـبث

استعاضة صناعٌة
د /نورهان راغب

االحــد

االثىيـه

01 – 9

عٌادة جراحة الفم مج ( // )4،5عٌادة7،8

ـــــــــــــــ

انثالثـاء

عمـلى تقــوٌـم مج ()0 ، 1
معمل ( )0،1بالدور الرابع
عٌادة طب اسنان اطفال
مج ( )3 ، 2عٌادة 4 ،2
عٌادة طب الفم
مج(//)4،5عٌادة0،1،

عٌادة طب اسنان اطفال
مج ( )1 ، 0عٌادة 4 ،2
عمـلى تقــوٌـم مج ()5 ، 4
معمل ( )0،1بالدور الرابع
عٌادة أمراض اللثة

اخلميس

أمراض اللثة
أ.د /إٌناس الجندى ،
أ.د.م /ولٌد العمروسى،
د/احمد الجندي

مج ()5 ، 4
عٌادة 4 ،2

عٌادة جراحة الفم

د /آسر جاد

مج ( // )1،0عٌادة7،8

عٌادة أمراض اللثة مج()0،1
 //عٌادة 1 ،0

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــ

تقوٌم األسنــان

مج( //)4،5عٌادة0،1

ــــــــــــــــــ

تقوٌم
األسنــان
د /آسر جاد

عٌــــــادة تٌجــــان وجســـــور مج (  //) 3،2عٌادة 0،1

جزاحــخ انفـــى وانوجـــّ وانفكييـــٍ
أ.د /محمد حسٌن  ،أ.د.م /مسعد خلٌفة

عٌادة أمراض اللثة مج()2،3
عٌادة طب الفم مج()2،3
 //عٌادة 7 ، 5 ، 8
 //عٌادة 7 ، 5 ، 8
عٌادة عالج الجذور مج (//)4،5عٌادة 0،1
ـــــــــــــــــــــــ

عالج الجذور
د/أشرف سلٌمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عٌادة طب اسنان اطفال

عٌــــــادة تٌجــــان وجســـــور مج ( //)1 ، 0عٌادة 2،4

االربعـاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عٌادة طب األسنان التحفظى مج ()0،1
//عٌادة 4 ، 2
عٌادة طب األسنان التحفظى مج (// )2،3عٌادة 1 ، 0

عٌادة جراحة الفم مج ( //)3،2عٌادة 8،7
عٌادة طب الفم مج()1،0
 //عٌادة 0،1

1–0

3-2

عٌـادة استعاضـة صنـاعٌة مج ( // )3،4،5عٌادة 0،1،3

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

طب أسنان
تحفظى
د /منى حافظ
د /حنان نبٌل

طب أسنان أطفال وصحة الفم
أ.د /طلعت بلتاجى ،
د /أمٌرة عبد الحفٌظ

التٌجان والجسور
د/احمد اسماعٌل

00 – 01

01 – 00

0 – 01

2–1

4-3

5-4

7-5

طب الفم
أ.د /إٌناس الجندى ،أ.د.م /ولٌد
العمروسى ،د/احمد الجندي

عٌــــــادة تٌجــــان وجســـــور مج ( //)5 ، 4عٌادة 2،4

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

عٌادة عالج الجذور
مج (// )2،3عٌادة 0،1

عٌادة استعاضــة صناعٌــــة مج ( // )2،0،1عٌادة 0،1،3

عٌادة عالج الجذور مج ()0،1

عٌـادة طب األسنـان التحفظى مج ( //)4 ، 5عٌادة 2،4

//عٌادة 0،1

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

يكـــبٌ انًحبضزاد  :يذرج ( )1ثبنذور االرضي
شئوٌ انتعهيى وانطالة
أ /حًودِ يحًذ

وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة
2022/9/22

(أ.د.و /أيُيخ يحًذ وْجّ )

عًيذ انكهيخ
( أ.د /إيُبس أحًذ انجُذى)

