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 المرحلة الثالثة     2022-2021 قسم طب االسنان (العملي  – جدول الدروس االسبوعي )التعليم المدمج

 ظهرا  12 --------------10.30 ص  Group 9---------------- 10.30 اليوم

 

 ظهرا  3----------------------1.30 ظهرا  1.30----------------- 12

 
 السبت 

A Lec: Prosthodontics 

 ا.د رغذاء 

KC-D2 

Lec : Oral surgery  

  م.م باقر غانن ا.د حافظ دياب 

KC- D9 

Lec :- Restorative dentistry  

 اسيل نعوتم.م 

KC-D 10 

 

B  Lec :- Restorative dentistry  

 اسيل نعوتم.م 

KC-D 10 

Lec : Oral surgery  

  ا.د حافظ دياب م.م باقر غانن 

KC- D9 

 

 
 
 االحد

A1 Lab  :- Bacteriology A1 

 2/ هختبر العلوم االساسيت  د.اياث علي 

Lab :- Oral surgery A1 

 د.حافظ /م.م باقر غانن / هختبر تشريح العام 

Lec : Radiology  

  م.م وليذ شالل ا.د حافظ دياب 

KC-D 2 

 

A2 Lab :- Oral surgery A2 

 م.م باقر غانن / هختبر التشريح   

Lab: Prosthodontics A2 

 هختبر صناعت االسناى 

B1 Lab: Prosthodontics B1 

 هختبر صناعت االسناى 

Lab :- Restorative dentistry  B1 

 م.م اسيل نعن  / هختبر الفانتوم 

Lec : Radiology  

  ا.د حافظ دياب م.م وليذ شالل 

 

B2 Lab :- Restorative dentistry  B2 

 اسيل نعن  / هختبر الفانتوم  م.م 

Lab  :- Bacteriology B2 

 2/ هختبر العلوم  االساسيت  د.اياث علي 

 
 

 االثنين3

A1 Lab :- Radiology    A1 

 م.م وليذ شالل  / هختبر االشعت

Lab :- Restorative dentistry  A1 

 م.م اسيل نعن  / هختبر الفانتوم 

  

A2 Lab :- Restorative dentistry  A2 

 م.م اسيل نعن  / هختبر الفانتوم 

Lab :- Radiology    A2 

 م.م وليذ شالل  / هختبر االشعت

B1 Lab :- Oral surgery B1 

 م.م باقر غانن  / هختبر تشريح العام 

Lab :- pathology B 

  العام  م.م رياض راضي / هختبر التشريح

Lab :- Radiology    B1 

 وليذ شالل /  هختبر االشعت م.م

 

B2 Lab :- Radiology    B2 

 م.م وليذ شالل  / هختبر االشعت

Lab :- Oral surgery B2 

 م.م باقر غانن/ هختبر تشريح العام

 
 

 
 الثالثاء

A1 Lec : Pharmacology  

 د.احوذ الووسوي/د.سارة احوذ 

Lab :- pathology A 

  العام  م.م رياض راضي / هختبر التشريح

Lab: Prosthodontics A1 

 هختبر صناعت االسناى 

Lec :- Bacteriology 

  د.اياث علي 

KC-D 4 A2 Lab  :- Bacteriology A2 

 2/ هختبر العلوم  االساسيت  د.اياث علي 

B1 Lec :- Bacteriology Lec : Pharmacology  Lab  :- Bacteriology B1  
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B2  د.اياث علي  

KC-D 4 

 2/ هختبر العلوم  االساسيت  د.اياث علي  د.احوذ الووسوي/د.سارة احوذ 

 Lab: Prosthodontics B2 

 هختبر صناعت االسناى 

 (A1,A2 ,B1 , B2طالب ) 35مجاميع كل مجموعة  4تم تقسيم المرحلة الى 

 


