
  
 كلية طب االسنان      

 ةتوزيع المواد طبقا للالئح

 عميد الكلية  عليم والطالب                             وكيل الكلية لشئون الت                 مسجل الكلية              

 
 ) أ.د/ ياسر فتحى حسين (            )أ.د./ محمد عبدالمنعم ابراهيم(                   )أ./سامية يحيى رضوان(          

 يعتمد ،،،،  

 يس الجامعة نائب رئ  

 لشئون التعليم والطالب  

 

  أ.د./ عصام الدين صادق فرحات()

 الساعة
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 اليوم 

 االحد

 المادة

 (4)عملى سنية 

 (5عملى اشعة )

 (6عملى سنية )

محاضرة استعاضة  

 صناعية 

محاضرة استعاضة 

 سنية  

محاضرة اخالقيات 

 المهنة

عملى مكافحة 

 (3، 2، 1عدوى )

 (4عملى  جراحة ) (4عملى باطنة )

 (5عملى  باطنة ) (5عملى جراحة ) (3عملى باثولوجيا الفم )

 (3عملى تحفظى )

 (6)عملى استعاضة 

 

 القاعة

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل االشعة بمستشفى الكلية

 معمل )عالج الجذور(

 ( بالدور الثالث علوى303مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد 

 معمل خواص المواد بالمبنى القديم مستشفى المنيا الجامعى

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل  االستعاضة بالكلية

 االثنين

 المادة

 

 (6عملى باثولوجيا الفم )

 (2عملى سنية )

 (3عملى تحفظى )

 (4عملى اشعة )

 محاضرة اشعة  محاضرة باثولوجيا الفم  

 (3عملى سنية )

 (2عملى باثولوجيا الفم )
 (1عملى سنية )

 (2عملى تحفظى )

 (4عملى تحفظى ) * (5@عملى باثولوجيا الفم )

 

 القاعة

 بالمبنى القديممعمل خواص المواد 

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل )عالج الجذور(

 معمل االشعة بالمستشفى 

 ( بالدور الثالث علوى بمبنى الكلية الجديد303مدرج ) 

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل خواص المواد بالمبنى القديم
 معمل )التيجان والجسور(

 معمل )عالج الجذور(

 معمل )عالج الجذور(* قديم@معمل خواص المواد بالمبنى ال

 الثالثاء

 المادة

 (2، 1عملى اشعة )

 (4عملى باثولوجيا الفم )

 (5عملى تحفظى )

 (6عملى تحفظى )

  محاضرة جراحة عامة 

 ( 4*عملى استعاضة صناعية )

 (5*عملى استعاضة صناعية )
 (4عملى تحفظى )

 (5عملى سنية )

 (1عملى باثولوجيا الفم )
 (2، 1تحفظى )عملى *

 ( 6، 3عملى اشعة )
 (6، 3عملى  جراحة ) (6، 3عملى باطنة )

 القاعة

 معمل االشعة بمستشفى الكلية 

 معمل خواص المواد بالمبنى القديم

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل )عالج الجذور(

 ( بالدور الثالث علوى303مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد 

 معمل )التيجان والجسور(*

 معمل )عالج الجذور(*

 االشعة بمستشفى الكلية ىمعمل

 مستشفى المنيا الجامعى
 معمل )التيجان والجسور(

 معمل )عالج الجذور( 

 معمل خواص المواد بالمبنى القديم
 * معملى الستعاضة بالكلية

 االربعاء

 المادة
 (1عملى سنية )

 (3عملى سنية )
 محاضرة باطنة

محاضرة مكافحة 

 عدوى
 محاضرة تحفظى

 (1عملى  جراحة ) (1عملى باطنة )
 

 (2عملى  باطنة ) (2عملى جراحة )

 (3عملى استعاضة )

 

 القاعة

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل االشعة بمستشفى الكلية

 معمل )عالج الجذور(

 ( بالدور الثالث علوى303مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد 

 معمل )التيجان والجسور( الجامعىمستشفى المنيا 

 معمل االستعاضة بالكلية

 الخميس

 المادة

 (5عملى سنية )

 (6عملى تحفظى )

القضايا 

 المجتمعية

 )متطلب تخرج(

عملى مكافحة #

 (5عملى تحفظى ) (6، 5، 4(عدوى 

 (2عملى سنية )
 (6عملى سنية )

 (4عملى سنية )

 (1عملى تحفظى )
 ( 1*عملى استعاضة صناعية )

 (2*عملى استعاضة صناعية )

 القاعة

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل )عالج الجذور(

 ( بالدور الثالث علوى303مدرج ) #

 بمبنى الكلية الجديد 
 معمل االشعة بمستشفى الكلية

 معمل )التيجان والجسور(

 معمل )عالج الجذور(

 معمل )التيجان والجسور(
 )التيجان والجسور(معمل 

 معمل )عالج الجذور(
 ) مقرر تعليم ذاتى من خالل منصة الجامعة(* معملى الستعاضة بالكلية

 عملى نظرى المادة

 4 1 تكنولوجيا العالج التحفظى لالسنان

 4 1 تكنولوجيا االستعاضة الصناعية لطب االسنان

 4 1 السنية المثبتة تكنولوجيا ااالستعاضة

 2 1 أشعة  الفم والوجه الفكين

 1 2 الجراحة العامة أنف واذن وحنجرة ورمد

 1 2 أمراض الباطنة وجلدية وتناسلية

 --- 1 اخالقيات وآداب المهنة

 1 1 مقررمكافحة العدوى وسالمة المرضى

 2 3 باثولوجيا الفم والوجه والفكين

 19 13 االجمالى

 2022/2023جدول الدروس النظرية والعملية لطالب الفرقة الثالثة حديث العام الدراسى 
 
 


