Ain Shams University

Faculty of Dentistry

Schedule for teaching the courses of a post graduate Program
دبلوم الدراسات العليا

الدرجة العلمية

جراحة الفم و الوجه و الفكين

التخصص
العام األكاديمى

2016-2017

الساعة

9-------------8

)Semster (1
10-----------------9

11-----------10

12-------------11

2---------------1

1---------------12

3----------------2

4-------3

اليوم
األحد

تخدير عام و موضعى

إكلينيكى

تخدير عام و موضعى
محاضرة قاعة ( )2

عيادة القسم

عيادة القسم

إكلينيكى
جراحة الفم ( )1

اإلثنين

عيادة القسم

إكلينيكى
جراحة الفم ( )1

مقرر إختيارى

الثالثاء

محاضرة قاعة ( )2

معمل القسم

عملى

باثولوجيا الفم ( )1

األربعاء
الخميس

جراحة وجه و فكين ( )1

محاضرة
جراحة وجه و فكين ( )1

محاضرة

Faculty Dean
Prof. Khaled Abd Elghaffar

قاعة (  )2الدور الثانى

قاعة ( )2الدور الثانى

باثولوجيا الفم ( )1

عملى
ميكروبيولوجى

ميكروبيولوجى
محاضرة قاعة ( )2

معمل القسم

عملى

معمل القسم

Vice Dean For Post Graduate Affairs
Prof. Ehab Sa'eed

Ain Shams University

Faculty of Dentistry

Schedule for teaching the courses of a post graduate Program
دبلوم الدراسات العليا

الدرجة العلمية

أشعة الفم

التخصص
العام األكاديمى

2016-2017

الساعة

9-------------8

)Semster (1
10-----------------9

11-----------10

12-------------11

1---------------12

2---------------1

3----------------2

4-------3

اليوم
األحد
اإلثنين

هستولوجيا الفم ( )1

محاضرة

قاعة (  )2الدور الثانى

تشخيص إكلينيكى
محاضرة قاعة ( )2

األسس الفيزيائية لألشعة

محاضرة

الثالثاء
األربعاء

Faculty Dean
Prof. Khaled Abd Elghaffar

قاعة سمينار القسم
مقرر إختيارى
محاضرة قاعة ( )2

تشخيص إكلينيكى

عيادة القسم

إكلينيكى

أشعة وجه وفكين

محاضرة

أشعة وجه وفكين

إكلينيكى

قاعة سمينار القسم

عيادة القسم

هستولوجيا الفم ( )1

معمل القسم

عملى

باثولوجيا الفم ( )1

محاضرة

قاعة ( )2الدور الثانى

باثولوجيا الفم ( )1

عملى

معمل القسم

Vice Dean For Post Graduate Affairs
Prof. Ehab Sa'eed

Ain Shams University

Faculty of Dentistry

Schedule for teaching the courses of a post graduate Program
دبلوم الدراسات العليا

الدرجة العلمية

طب الفم

التخصص
العام األكاديمى

2016-2017

الساعة

9-------------8

)Semster (1
10-----------------9

11-----------10

12-------------11

2---------------1

1---------------12

3----------------2

4--------3

اليوم
األحد

هستولوجيا الفم ( )1

محاضرة

تشخيص إكلينيكى

قاعة (  )2الدور الثانى

إكلينيكى

محاضرة قاعة ( )2

طب الفم

اإلثنين

محاضرة
مقرر إختيارى

الثالثاء
األربعاء

تشخيص إكلينيكى

محاضرة قاعة ( )2
باطنة عامة و جلدية

إكلينيكى

Faculty Dean
Prof. Khaled Abd Elghaffar

عيادة القسم

عيادة القسم
طب الفم

قاعة ( )2الدور الثانى

إكلينيكى

هستولوجيا الفم ( )1

عملى

معمل القسم
باثولوجيا الفم ( )1

محاضرة

عيادة القسم

قاعة ( )2الدور الثانى

باطنة عامة و جلدية

قاعة ( )2الدور الثانى
باثولوجيا الفم ( )1

عملى

معمل القسم

Vice Dean For Post Graduate Affairs
Prof. Ehab Sa'eed

الخميس

Ain Shams University

Faculty of Dentistry

Schedule for teaching the courses of a post graduate Program
دبلوم الدراسات العليا

الدرجة العلمية

اإلستعاضة السنية المثبتة

التخصص
العام األكاديمى

2016-2017

الساعة

9-------------8

)Semster (1
10-----------------9

11-----------10

12-------------11

2---------------1

1---------------12

3----------------2

4----------3

اليوم
األحد

هستولوجيا الفم ( )1

محاضرة

قاعة (  )2الدور الثانى

معمل القسم

عملى

تشريح وصفى لألسنان

اإلثنين
الثالثاء

تكنولوجيا التيجان و الجسور ( )1

عملى
تشريح وصفى

مقرر إختيارى

محاضرة قاعة ( )2

محاضرة قاعة ( )2

األربعاء

Faculty Dean
Prof. Khaled Abd Elghaffar

التيجان و الجسور ( )1

تكنولوجيا التيجان و الجسور ( )1
محاضرة قاعة ( )2
التيجان و الجسور ( )1

معمل القسم

إكلينيكى

عيادة القسم

هستولوجيا الفم ( )1

عملى

معمل القسم
باثولوجيا الفم ( )1

باثولوجيا الفم ( )1

Vice Dean For Post Graduate Affairs
Prof. Ehab Sa'eed

األربعاء
الخميس

محاضرة قاعة ( )2

محاضرة

قاعة ( )2الدور الثانى

عملى

معمل القسم

أساسيات المواد الحيوية

محاضرة

Faculty Dean
Prof. Khaled Abd Elghaffar

قاعة (  )2الدور الثانى

Vice Dean For Post Graduate Affairs
Prof. Ehab Sa'eed

