جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

شئون التعليم والطالب

جدول امتحاواث الفرقـــت األولــى ( دورسبتمرب) للعام اجلامعى 0200/0202
الٍوم والتـــارٌخ

املـــــادة

عدد الطالب

الزمه

املكــــــان

األحذ

كًُُاء حُىَح

21

ثالث ضاػاخ

لاػح ()4

1211 / 8 /12

تشرَح ػاو

5

ثالث ضاػاخ

تانذور انثاٍَ ػهىٌ

فطُىنىجً ػاو

2

ثالث ضاػاخ

ػهى انجىدج

3

ضاػتاٌ

هطتىنىجٍ ػاو

11

ثالث ضاػاخ

يذرج ( )3تانذور انثاٍَ ػهىٌ

9

ضــاػتاٌ

لاػح ( )4تانذور انثاٍَ ػهىٌ

األحذ 1211 / 8 /18

االرتؼاء  1211 /8/32حمىق اإلَطــاٌ
تؼهًُــاخ هايح :

 .2ضىف تثذأ االيتحاَاخ انتحرَرَح فً تًاو انطاػح انؼاشرج طثاحا.
 .1ضتؼمذ اإليتحاَاخ انشفهُح تؼذ اإليتحاٌ انُظري يثاشرج .
 .3ضتؼمذ اإليتحاَاخ انؼًهُح فً انُىو انتانً نإليتحاٌ انتحرَري .
 .4نٍ َطًح نهطانة تذخىل االيتحاٌ اال ارا كاٌ حايال نهثطالــح انجايؼُــح ( كارَُه انكهُح ) ويطتىفً يىلفه يٍ
انتجُُذ .
 .5انتىا جذ تهجُح اإليتحاٌ لثم يىػذ االيتحاٌ ترتغ ضاػح  ،ونٍ َطًح نهطانة تذخىل نجُح اإليتحاٌ تؼذ انًىػذ
انًحذد نثذاَح االيتحاٌ اال تأير يٍ انطُذ أ.د /انًشرف انؼاو ػهً االيتحاَاخ او يٍ َُىب ػُه .
 .6ػذو انطًاع تذخىل أي يادج ػهًُح او تهُفىٌ يحًىل ضىاء كاٌ يفتىحا أو يغهما نهجُح اإليتحاٌ  ،وفً حانح ثثىخ
رنك ػهً انطانة َطثك ػهُه انماَىٌ .
 .1ضرورج تىلُغ انطانة تانكشف انًخظض نهحضىر واالَظراف يغ يالحع انهجُح .
 .8االنتساو تكافح اإلجراءاخ اإلحترازَح ( ارتذاء انكًايح – ارتذاء انمفازٍَ – ػذو نًص االضطح – اتخار يطافح ال تمم
ػٍ يتر وَظف تُُك وتٍُ األخرٍَ) يٍ أجم انحفاظ ػهً َفطك واألخرٍَ .
رئيس القسم
أ /حًىدج يحًذ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( أ.د.و /أيُُح يحًذ وهثه )

عميد الكلية
( أ.د  /إَُاش أحًذ انجُذي )

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

شئون التعليم والطالب

جدول امتحاواث الفرقـــت الثاوٍــت ( دورسبتمرب) للعام اجلامعى 0200/0202
الٍوم والتـــارٌخ

املـــــادة

عدد الطالب

الزمه

املكـــــــان

األحذ

تشرَح وطفً

2

ثالث ضاػاخ

قــاعـــت ()5

أدوَــح

9

ثالث ضاػاخ

بالدور الثاوً علوي

االرتؼاء1211 /8/14

يكافحح انؼذوي

52

ضــاػتاٌ

مدرج ()3

االحذ 1211/8/18

تاثىنىجُا ػايح

1

ثالث ضاػاخ

4

ضــاػتاٌ

24

ثالث ضاػاخ

1211 / 8 /12

االثٍُُ  1211/8/19اإلضؼافاخ األونُح
االرتؼاء 1211/8/32

خىاص انًىاد

بالدور الثاوً علوي
لــاػـــح ()4
تانذور انثاٍَ ػهىٌ
لــاػـــح ()4
تانذور انثاٍَ ػهىٌ

تؼهًُــاخ هايح :
 .2ضىف تثذأ االيتحاَاخ انتحرَرَح فً تًاو انطاػح انؼاشرج طثاحا.
 .1ضتؼمذ اإليتحاَاخ انشفهُح تؼذ اإليتحاٌ انُظري يثاشرج .
 .3ضتؼمذ اإليتحاَاخ انؼًهُح فً انُىو انتانً نإليتحاٌ انتحرَري .
 .4نٍ َطًح نهطانة تذخىل االيتحاٌ اال ارا كاٌ حايال نهثطالــح انجايؼُــح ( كارَُه انكهُح ) ويطتىفً يىلفه يٍ
انتجُُذ .
 .5انتىاجذ تهجُح اإليتحاٌ لثم يىػذ االيتحاٌ ترتغ ضاػح  ،ونٍ َطًح نهطانة تذخىل نجُح اإليتحاٌ تؼذ انًىػذ
انًحذد نثذاَح االيتحاٌ اال تأير يٍ انطُذ أ.د /انًشرف انؼاو ػهً االيتحاَاخ او يٍ َُىب ػُه .
 .6ػذو انطًاع تذخىل أي يادج ػهًُح او تهُفىٌ يحًىل ضىاء كاٌ يفتىحا أو يغهما نهجُح اإليتحاٌ  ،وفً حانح ثثىخ
رنك ػهً انطانة َطثك ػهُه انماَىٌ .
 .1ضرورج تىلُغ انطانة تانكشف انًخظض نهحضىر واالَظراف يغ يالحع انهجُح .
 .8االنتساو تكافح اإلجراءاخ اإلحترازَح ( ارتذاء انكًايح – ارتذاء انمفازٍَ – ػذو نًص االضطح – اتخار يطافح ال تمم
ػٍ يتر وَظف تُُك وتٍُ األخرٍَ) يٍ أجم انحفاظ ػهً َفطك واألخرٍَ .
رئيس القسم
أ /حًىدج يحًذ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( أ.د.و /أيُُح يحًذ وهثه )

عميد الكلية
( أ.د  /إَُاش أحًذ انجُذي )

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

شئون التعليم والطالب

جدول امتحاواث الفرقـــت الثالثــت ( دورسبتمرب) للعام اجلامعى 0200/0202
الٍوم والتـارٌخ

املـــــادة

عدد الطالب

الزمه

املكــــــان

األحذ

تكنولوجيا التيجـــان
والجســور
تكنولوجيا اإلستعاضة
الصناعية
تكنولوجيا طب األسنان
التحفظى
الجراحه العامه وانف
واذن وحنجره ورمد
بيولوجيا الفم

2

ثالث ضاػاخ

مدرج ()3

1

ثالث ضاػاخ

4

ثالث ضاػاخ

1

ثالث ضاػاخ

1

ثالث ضاػاخ

قــاعـــت ()4

1

ثالث ضاػاخ

بالدور الثاوً علوي

1211 / 8 /12

األحذ
1211 / 8 /18

أمراض الباطنة
وجلدية وتناسلية

بالدور الثاوً علوي

تؼهًُــاخ هايح :
 .2ضىف تثذأ االيتحاَاخ انتحرَرَح فً تًاو انطاػح انؼاشرج طثاحا.
 .1ضتؼمذ اإليتحاَاخ انشفهُح تؼذ اإليتحاٌ انُظري يثاشرج .
 .3ضتؼمذ اإليتحاَاخ انؼًهُح فً انُىو انتانً نإليتحاٌ انتحرَري .
 .4نٍ َطًح نهطانة تذخىل االيتحاٌ اال ارا كاٌ حايال نهثطالــح انجايؼُــح ( كارَُه انكهُح ) ويطتىفً يىلفه يٍ
انتجُُذ .
 .5انتىاجذ تهجُح اإليتحاٌ لثم يىػذ االيتحاٌ ترتغ ضاػح  ،ونٍ َطًح نهطانة تذخىل نجُح اإليتحاٌ تؼذ انًىػذ
انًحذد نثذاَح االيتحاٌ اال تأير يٍ انطُذ أ.د /انًشرف انؼاو ػهً االيتحاَاخ او يٍ َُىب ػُه .
 .6ػذو انطًاع تذخىل أي يادج ػهًُح او تهُفىٌ يحًىل ضىاء كاٌ يفتىحا أو يغهما نهجُح اإليتحاٌ  ،وفً حانح ثثىخ
رنك ػهً انطانة َطثك ػهُه انماَىٌ .
 .1ضرورج تىلُغ انطانة تانكشف انًخظض نهحضىر واالَظراف يغ يالحع انهجُح .
 .8االنتساو تكافح اإلجراءاخ اإلحترازَح ( ارتذاء انكًايح – ارتذاء انمفازٍَ – ػذو نًص االضطح – اتخار يطافح ال تمم
ػٍ يتر وَظف تُُك وتٍُ األخرٍَ) يٍ أجم انحفاظ ػهً َفطك واألخرٍَ .
رئيس القسم
أ /حًىدج يحًذ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( أ.د.و /أيُُح يحًذ وهثه )

عميد الكلية
( أ.د  /إَُاش أحًذ انجُذي )

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

شئون التعليم والطالب

جدول امتحاواث الفرقت الرابعــت ( دور سبتمرب ) للعام اجلامعى 0200/0202
الٍوم والتـارٌخ

املـــــادة

عدد الطالب

الزمه

املكـــــــــان

األحذ

باثولوجيا الفم

3

ثالث ضاػاخ

1211 / 8 /12

اإلستعاضــة الصناعيـــة

1

مدرج ()3

ثالث ضاػاخ

االرتؼاء

جراحة الفــم والتخدير
الموضعــى
عالج الجذور

02

ثالث ضاػاخ

0

ثالث ضاػاخ

1211 / 8 /14
االحذ

أشعــة الفـــم

6

ثالث ضاػاخ

1211 / 8 /18

التشخيـص

4

ثالث ضاػاخ

التيجان والجسور

0

ثالث ضاػاخ

بالدور الثاوً علوي

قــاعـــت ()4
بالدور الثاوً علوي

تؼهًُــاخ هايح :
 .2ضىف تثذأ االيتحاَاخ انتحرَرَح فً تًاو انطاػح انؼاشرج طثاحا.
 .1ضتؼمذ اإليتحاَاخ انشفهُح تؼذ اإليتحاٌ انُظري يثاشرج .
 .3ضتؼمذ اإليتحاَاخ انؼًهُح فً انُىو انتانً نإليتحاٌ انتحرَري .
 .4نٍ َطًح نهطانة تذخىل االيتحاٌ اال ارا كاٌ حايال نهثطالــح انجايؼُــح ( كارَُه انكهُح ) ويطتىفً يىلفه يٍ
انتجُُذ .
 .5انتىاجذ تهجُح اإليتحاٌ لثم يىػذ االيتحاٌ ترتغ ضاػح  ،ونٍ َطًح نهطانة تذخىل نجُح اإليتحاٌ تؼذ انًىػذ
انًحذد نثذاَح االيتحاٌ اال تأير يٍ انطُذ أ.د /انًشرف انؼاو ػهً االيتحاَاخ او يٍ َُىب ػُه .
 .6ػذو انطًاع تذخىل أي يادج ػهًُح او تهُفىٌ يحًىل ضىاء كاٌ يفتىحا أو يغهما نهجُح اإليتحاٌ  ،وفً حانح ثثىخ
رنك ػهً انطانة َطثك ػهُه انماَىٌ .
 .1ضرورج تىلُغ انطانة تانكشف انًخظض نهحضىر واالَظراف يغ يالحع انهجُح .
 .8االنتساو تكافح اإلجراءاخ اإلحترازَح ( ارتذاء انكًايح – ارتذاء انمفازٍَ – ػذو نًص االضطح – اتخار يطافح ال تمم
ػٍ يتر وَظف تُُك وتٍُ األخرٍَ) يٍ أجم انحفاظ ػهً َفطك واألخرٍَ .
رئيس القسم

أ /حًىدج يحًذ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

( أ.د.و /أيُُح يحًذ وهثه )

عميد الكلية

( أ.د  /إَُاش أحًذ انجُذي )

جامعـة كفرالشيخ

Kafrelsheikh University

كلية طب الفم واألســنان

Faculty of Oral & Dental
Medicine
Education Student s Affairs

شئون التعليم والطالب

جدول امتحاواث الفرقت اخلامست ( دور سبتمرب ) للعام اجلامعى 0200/0202
الٍوم والتارٌخ
األحذ
1211 / 8 /12

األحذ
1211 /8 /18

املـــــادة

عدد الطالب

الزمه

املكــــــــــــان

جراحة الفم والوجه
والفكيين والتخدير العام
امراض اللثة

0

ثالث ضاػاخ

مدرج ()3

1

ثالث ضاػاخ

عــالج الجــذور

1

ثالث ضاػاخ

بالدور الثاوً علوي

طب الفم

6

ثالث ضاػاخ

طب اسنان االطفال
وصحة الفم
تقويم االسنان

3

ثالث ضاػاخ

01

ثالث ضاػاخ لاػح ( )5تانذور انثاٍَ ػهىٌ

تؼهًُــاخ هايح :
 .2ضىف تثذأ االيتحاَاخ انتحرَرَح فً تًاو انطاػح انؼاشرج طثاحا.
 .1ضتؼمذ اإليتحاَاخ انشفهُح تؼذ اإليتحاٌ انُظري يثاشرج .
 .3ضتؼمذ اإليتحاَاخ انؼًهُح فً انُىو انتانً نإليتحاٌ انتحرَري .
 .4نٍ َطًح نهطانة تذخىل االيتحاٌ اال ارا كاٌ حايال نهثطالــح انجايؼُــح ( كارَُه انكهُح ) ويطتىفً يىلفه يٍ
انتجُُذ .
 .5انتىاجذ تهجُح اإليتحاٌ لثم يىػذ االيتحاٌ ترتغ ضاػح  ،ونٍ َطًح نهطانة تذخىل نجُح اإليتحاٌ تؼذ انًىػذ
انًحذد نثذاَح االيتحاٌ اال تأير يٍ انطُذ أ.د /انًشرف انؼاو ػهً االيتحاَاخ او يٍ َُىب ػُه .
 .6ػذو انطًاع تذخىل أي يادج ػهًُح او تهُفىٌ يحًىل ضىاء كاٌ يفتىحا أو يغهما نهجُح اإليتحاٌ  ،وفً حانح ثثىخ
رنك ػهً انطانة َطثك ػهُه انماَىٌ .
 .1ضرورج تىلُغ انطانة تانكشف انًخظض نهحضىر واالَظراف يغ يالحع انهجُح .
 .8االنتساو تكافح اإلجراءاخ اإلحترازَح ( ارتذاء انكًايح – ارتذاء انمفازٍَ – ػذو نًص االضطح – اتخار يطافح ال تمم
ػٍ يتر وَظف تُُك وتٍُ األخرٍَ) يٍ أجم انحفاظ ػهً َفطك واألخرٍَ .
رئيس القسم
أ /حًىدج يحًذ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( أ.د.و /أيُُح يحًذ وهثه )

عميد الكلية
( أ.د  /إَُاش أحًذ انجُذي )

