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 اليوم 

 السبت

 المادة
 (1عملى  جراحة فم )

 (3عملى اسنان اطفال )

 (2عملى  جراحة فم )

 (1عملى اسنان اطفال )

 (1عملى استعاضة )
 القضايا المجتمعية

 متطلب تخرج

 (6*عملى طب الفم )

 (5عملى عالج الجذور) 

 (3) عملى امراض لثة   

 (2عملى سنية )

 مقرر تعليم ذاتى من خالل منصة الجامعة (4عالج تحفظى )

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية عيادات االقسام بمستشفى الكلية القاعة

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

  505*مدرج 

 االحد

 محاضرة طب اسنان اطفال المادة
 (6عملى جراحة فم )

 (5عملى اسنان اطفال )

  (5استعاضة )عملى 

 (4) عملى امراض لثة  

 ( 2*عملى طب الفم )

 (1عملى عالج الجذور)

 (6عملى سنية )

  (3) عملى عالج تحفظى 

 القاعة
( بالدور الخامس علوي بمبنى 505مدرج )

 الكلية الجديد
 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

  505*مدرج 

 االثنين

 المادة

 
 محاضرة امراض اللثة محاضرة عالج جذور والوجه والفكين محاضرة جراحة الفم

  (3عملى استعاضة )

 (2) عملى امراض لثة  

 ( 4*عملى طب الفم )

 (6عملى عالج الجذور)

 (1عملى سنية )

  (5) عملى عالج تحفظى 

 

 القاعة

 ( بالدور الخامس علوي بمبنى505مدرج )

 الكلية الجديد

( بالدور الخامس علوي بمبنى الكلية 505مدرج )

 الجديد

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

  505*مدرج 

 الثالثاء

 محاضرة طب الفم المادة
 (4عملى  جراحة فم )

 (6عملى اسنان اطفال )

 (4عملى استعاضة )

 (5عملى سنية )

 ( 1*عملى طب الفم ) (4عملى عالج الجذور)

 (6) عملى امراض لثة  
 

 (2) عملى عالج تحفظى 

 القاعة
( بالدور الخامس علوي بمبنى 505مدرج )

 الكلية الجديد
 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

  505*مدرج 

 االربعاء

 محاضرة استعاضة صناعية المادة
 (3) عملى جراحة فم

 (2عملى اسنان اطفال )

 (3عملى سنية )

 (2عملى استعاضة )

 (1) عملى امراض لثة   (2عملى عالج الجذور)

 (5*عملى طب الفم )
 

 (6) عملى عالج تحفظى 

 

 القاعة

( بالدور الخامس علوي بمبنى 505مدرج )

 الكلية الجديد
 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

 بمستشفى الكليةعيادات االقسام 

  505*مدرج 

 الخميس

 المادة
محاضرة عالج 

 تحفظى

 ( 5عملى  جراحة فم )

 (4عملى اسنان اطفال )

محاضرة استعاضة 

 سنية مثبتة

 (4عملى سنية )

 (6عملى استعاضة )

 (5) عملى امراض لثة   (3عملى عالج الجذور)

 (3*عملى طب الفم )
 

 (1) عملى عالج تحفظى 

 القاعة

( 505مدرج )

بالدور الخامس 

علوي بمبنى الكلية 

 الجديد

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

( بالدور 505مدرج )

الخامس علوي بمبنى 

 الكلية الجديد

 عيادات االقسام بمستشفى الكلية

  505*مدرج 

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

 
 
 



 توزيع المواد طبقا للالئحة

 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        مسجل الكلية            

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

 يعتمد ،،،،                 

 نائب رئيس الجامعة          

 لشئون التعليم والطالب         

 

 )أ.د./ عصام الدين صادق فرحات(                                                                                                             
 

 عملى نظرى المادة

 2 2 طب الفم

 2 1 اللثةامراض 

 2 2 والوجه والفكين جراحة الفم

 2 2 طب أسنان االطفال

 4 1 لالسنان تحفظىالعالج ال

 4 2 صناعية لطب االسنان استعاضة

 4 1 االستعاضة السنية المثبتة

 2 1 جذورال عالج

 22 12 االجمالى


