برنامج النظري لطالب كلية طب األسنان للفصل الدراسي االول للعام 2021-2020
8.30

9.20

طب أسنان شرعي ش  2د.لؤي
عابدين

11.00

علم الخلية و المناعة ش 1د .حسن ناصر الدين +د .سحر الخطيب

علم الخلية و المناعة ش 2د .حسن ناصر الدين +
د.سحر الخطيب

علم الخلية و المناعة ش3د .حسن ناصر الدين +د .سحر
الخطيب

السبت قاعة 2

فيزياء طبية ش  1د.سهام طرابيشي  +د .نسرين سليمان

فيزياء طبية ش  2د.سهام طرابيشي  +د .نسرين سليمان

التشريح المرضي العام ش  1د.غصون حمود

التشريح المرضي العام ش  2د.غصون حمود

السبت قاعة 3

حيوية  2ش  1د .عالء شقيفة

حيوية  2ش  2د .عالء شقيفة

السبت قاعة 4

تقويم أسنان  2ش  1د .أحمد برهان

تقويم أسنان  2ش  2د .أحمد برهان

السبت قاعة 1

طب أسنان شرعي ش  1د .لؤي
عابدين

9.20

10.10

10.10

11.00

11.50

11.50

12.40 12.40

1.30

1.30

2.20

2.20

3.10

السبت قاعة 5

متحركة  3ش  1د .مهند السعدي

متحركة  3ش  3د .مهند السعدي

متحركة  3ش  2د .مهند السعدي

متحركة  3ش  4د .مهند السعدي

السبت قاعة 6

تقويم  1ش  2د .محمد اليوسف

تقويم  1ش  1د .محمد اليوسف

تقويم  1ش  4د .محمد اليوسف

تقويم  1ش  3د .محمد اليوسف

السبت قاعة 7

علم اإلحصاء الحيوي ش  3د .محمد
حجير

علم اإلحصاء الحيوي ش  2د.
محمد حجير

علم اإلحصاء الحيوي ش  1د.
محمد حجير

علم اإلحصاء الحيوي ش  4د.
محمد حجير

علم النسج خاص ش  1د .أميرة النور*

السبت قاعة 8

جراحة الفم  1ش  3د .باسل براد

جراحة الفم  1ش  2د .باسل براد

جراحة الفم  1ش  1د .باسل براد

السبت قاعة 9

علم النسج العام ش  2د .نهلة ابراهيم

علم النسج العام ش  1د .نهلة ابراهيم

علم النسج العام ش  4د .نهلة ابراهيم

السبت قاعة 10

ثابتة  1ش  1د.فاديا ديب +د .محمد عربي كاتبي

ثابتة  1ش  2د .فاديا ديب  +د .محمد عربي كاتبي

السبت قاعة 11

مبادئ السيطرة على األلم ش 1
د.حسان جعفو

مبادئ السيطرة على األلم ش 2
د.حسان جعفو

غرس األسنان ش  1د .حسان
جعفو

غرس األسنان ش  2د .حسان
جعفو

السبت قاعة 12

علم نسج حول سنية  1ش 1د .وائل
مهدي

علم نسج حول سنية  1ش 2د.
وائل مهدي

علم نسج حول سنية  1ش 3د.
وائل مهدي

مكافحة عدوى ش  1د .وائل

السبت قاعة 13

علم النسج حول السنية  3ش  2د.
سليمان ديوب

علم النسج حول السنية  3ش 1
د .سليمان ديوب

مهدي

علم النسج حول السنية  3ش  3د .علم النسج حول السنية  2ش1
د .سليمان ديوب
سليمان ديوب

متحركة  4ش  1د.
ابراهيم تركماني

علم النسج خاص ش  2د .أميرة النور*

علم النسج العام ش  3د .نهلة ابراهيم

متحركة  4ش  2د.
ابراهيم تركماني

متحركة  4ش  3د .ابراهيم
تركماني

متحركة  4ش  4د .ابراهيم
تركماني

علم النسج حول السنية 2
ش 2د .سليمان ديوب

العلوم السلوكية و مهارات التواصل ش  1د .محمد التيناوي

العلوم السلوكية و مهارات التواصل ش  2د .محمد
التيناوي

السبت قاعة 15

ترميمية  1ش  1د .سعاد عبود  +د .علي القصير*

ترميمية  1ش  2د .سعاد عبود  +د .علي القصير*

ترميمية  1ش  3د .سعاد عبود  +د .علي القصير*

ترميمية  1ش  4د .سعاد عبود  +د .علي القصير*

السبت قاعة 16

تشريح رأس و عنق ش  4د .ياسر مدلل *

تشريح رأس و عنق ش  3د .ياسر مدلل *

تشريح رأس و عنق ش  2د .ياسر مدلل *

تشريح رأس و عنق ش  1د .ياسر مدلل *

جراحة عامة و صغرى ش  3د .حمزة األشقر*

جراحة عامة و صغرى ش  1د .حمزة األشقر*

جراحة عامة و صغرى ش  2د .حمزة األشقر*

تشريح عام ش  2د .علي عمار *

تشريح عام ش  3د .علي عمار *

السبت قاعة 14

السبت قاعة 17

اسعافات أولية ش  1د .حمزة األشقر

السبت قاعة 18

اسعافات أولية ش  2د .حمزة
األشقر

تشريح عام ش  1د .علي عمار *

السبت قاعة 19

طب فم  2ش  3د.عبير جوجو

طب فم  2ش  4د.عبير جوجو

طب فم  2ش  2د.عبير جوجو

طب فم  2ش  1د.عبير جوجو

السبت قاعة 20

ثابتة  4ش  1د .لؤي مراد

ثابتة  4ش  2د .لؤي مراد

ثابتة  4ش  3د .لؤي مراد

ثابتة  4ش  4د .لؤي مراد

السبت قاعة 21

جراحة الوجه و الفكين  2ش  1د .مازن زيناتي

8.30

9.20

9.20

3.10

4.00 4.00

4.50

أطفال  3ش  1د.محمد
التيناوي

أطفال  3ش  2د.محمد
التيناوي

طب فم  1ش  1د.عبير
جوجو

جراحة الوجه و الفكين  2ش  2د .مازن زيناتي

10.10

10.10

11.00

11.00

11.50

11.50

12.40 12.40

1.30

1.30

2.20

2.20

3.10

3.10

4.00 4.00

4.50

األحد قاعة 1

األحد قاعة 2

األحد قاعة 3

تشريح اسنان  1ش  5د .طلعت أبو
حطب

تشريح اسنان  1ش  2د .طلعت
أبو حطب

تشريح اسنان  1ش  1د .طلعت
أبو حطب

األحد قاعة 4

تدبير أمراض عامة ش  1د.
سيرين أبو عطا

األحد قاعة 5

علم الوراثة ش  1د.أمل عبد هللا

األحد قاعة 6

األحد قاعة 7

األحد قاعة 8

اشعة  1ش  4د .عمار مشلح

أخالقيات و قوانين ش  2د .محمد
عربي كاتبي

تدبير أمراض عامة ش  2د.
سيرين أبو عطا

سيرين أبو عطا

سيرين أبو عطا

علم الوراثة ش  3د.أمل
علم الوراثة ش  2د.أمل عبد هللا
عبد هللا

اشعة  1ش  2د .عمار مشلح

أخالقيات و قوانين ش  1د .محمد
عربي كاتبي

أخالقيات و قوانين ش  4د .محمد
عربي كاتبي

مواد سنية  2ش  1د. .أروى خير  +مواد سنية  2ش  2د. .أروى خير مواد سنية  2ش  3د. .أروى خير
 +د.رامز سقيرق
 +د.رامز سقيرق
د.رامز سقيرق

مواد سنية  2ش  4د. .أروى
خير  +د.رامز سقيرق

لبية  1ش  2د .ريم قصيباتي

اشعة  2ش  1د.عمار
مشلح

ترميمية  2ش  1د .أروى
خير  +د .ريم قصيباتي

لبية  1ش  1د .ريم قصيباتي

األحد قاعة 10

علم الوراثة ش  4د.أمل
عبد هللا

اشعة  1ش  3د .عمار مشلح

أخالقيات و قوانين ش  3د.
محمد عربي كاتبي

األحد قاعة 9

جراحة الفم  2ش  1د.

جراحة الفم  2ش  2د.

ثابتة  2ش  1د .رنا دلول

ثابتة  2ش  4د .رنا دلول

األحد قاعة 11

األحد قاعة 12

األحد قاعة 13

األحد قاعة 14

تغذية ش  3د .غياث سمينة

حيوية  1ش  2د .غياث سمينة

تغذية ش  5د .غياث سمينة

حيوية  1ش  1د .غياث سمينة

األحد قاعة 15

األحد قاعة 16

األحد قاعة 17

األحد قاعة 18

األحد قاعة 19

األحد قاعة 20

األحد قاعة 21

8.30
االثنين قاعة 1

9.20

9.20

10.10

10.10

11.00

11.00

11.50

11.50

12.40 12.40

1.30

1.30

2.20

2.20

3.10

3.10

4.00 4.00

4.50

االثنين قاعة 2

وبائيات ش  1د .سيرين أبو عطا

االثنين قاعة 3

االثنين قاعة 4

اللبية  2ش  2د .رامز سقيرق

وبائيات ش  2د .سيرين أبو

وبائيات ش  3د .سيرين

وبائيات ش  4د .سيرين

عطا

أبو عطا

أبو عطا

اللبية  2ش  1د .د .رامز سقيرق

االثنين قاعة 5

أمراض داخلية ش  4د.

أمراض داخلية ش  1د.

االثنين قاعة 6

اشعة  1ش  1د .عمار مشلح

اشعة  1ش  5د .عمار مشلح

االثنين قاعة 7

توجيهات عملية لطالب السنة الخامسة

االثنين قاعة 8

أطفال  1ش  2د.فهمية نوايا  +د.
جنى السالم

أمراض داخلية ش  2د.

اشعة  2ش  2د.عمار
مشلح

أطفال  1ش  1د.فهمية نوايا  +د .أطفال  1ش  4د.فهمية نوايا  +د .أطفال  1ش  3د.فهمية نوايا +
د .جنى السالم
جنى السالم
جنى السالم

أطفال  2ش  1د.فهمية
نوايا  +د .جنى السالم

فيزيولوجيا  1ش  5د .زينة مالك

االثنين قاعة 9

أمراض داخلية ش  3د.

أطفال  2ش  4د.فهمية
نوايا  +د .جنى السالم

أطفال  2ش  2د.فهمية
نوايا  +د .جنى السالم

أطفال  2ش  3د.فهمية نوايا
 +د .جنى السالم

فيزيولوجيا  1ش  4د .زينة مالك

االثنين قاعة 10

االثنين قاعة 11

االثنين قاعة 12

االثنين قاعة 13

حيوية  1ش  3د .غياث سمينة

االثنين قاعة 14

حيوية  1ش  5د .غياث سمينة

حيوية  1ش  4د .غياث سمينة

ترميمية  3ش  2د .طالل

ترميمية  3ش  3د .طالل

ترميمية  3ش  4د .طالل

ترميمية  4ش  1د .طالل

النحالوي*

النحالوي*

النحالوي*

النحالوي*

االثنين قاعة 15

ترميمية  3ش  1د .طالل النحالوي*

االثنين قاعة 16

علم اإلطباق ش  1د .أنس عبدو +د .علم اإلطباق ش  2د .أنس عبدو+
د .فاتن شعبان *
فاتن شعبان *

االثنين قاعة 17

االثنين قاعة 18

االثنين قاعة 19

االثنين قاعة 20

االثنين قاعة 21

8.30
الثالثاء قاعة 1

الثالثاء قاعة 2

9.20

9.20

10.10

10.10

11.00

11.00

11.50

11.50

12.40 12.40

1.30

جراحة وجه وفكين  1ش  3د.

جراحة وجه وفكين  1ش  4د.

جراحة وجه وفكين  1ش

جراحة وجه وفكين  1ش

سيرين أبو عطا

سيرين أبو عطا

 1د .سيرين أبو عطا

 2د .سيرين أبو عطا

1.30

2.20

2.20

3.10

3.10

4.00 4.00

4.50

الثالثاء قاعة 3

لبية  4ش  1د .ر طلعت أبو حطب

تشريح اسنان  2ش  1د .طلعت
أبو حطب

تشريح اسنان  1ش  3د .طلعت
أبو حطب

الثالثاء قاعة 4

تغذية ش  4د .غياث سمينة

تغذية ش  1د .غياث سمينة

تغذية ش  2د .غياث سمينة

الثالثاء قاعة 5

متحركة  2ش  1د .غسان الوزير

متحركة  2ش  2د .غسان الوزير

تشريح اسنان  1ش  4د .طلعت
أبو حطب

الثالثاء قاعة 6

طب األسنان الشيخوخي ش  2د.
عمار مشلح

طب األسنان الشيخوخي ش  1د.
عمار مشلح

طب األسنان الشيخوخي ش  4د.
عمار مشلح

طب األسنان الشيخوخي ش 3
د .عمار مشلح

الثالثاء قاعة 7

لبية  3ش  4د .رامز سقيرق

لبية  3ش  3د .رامز سقيرق

لبية  3ش  2د .رامز سقيرق

لبية  3ش  1د .رامز سقيرق

الثالثاء قاعة 8

علم األدوية ش  2د.

علم األدوية ش  1د.

ثابتة  3ش  1د .ميرزا عالف  +د .ثابتة  3ش  2د .د .ميرزا عالف ثابتة  3ش  3د .د .ميرزا عالف
رنا دلول

 +د .رنا دلول

 +د .رنا دلول

فيزيولوجيا  1ش  1د .زينة مالك

الثالثاء قاعة 9

فيزيولوجيا  1ش  3د .زينة مالك

الثالثاء قاعة 10

الثالثاء قاعة 11

الثالثاء قاعة 12

الثالثاء قاعة 13

الثالثاء قاعة 14

الثالثاء قاعة 15

الثالثاء قاعة 16

الثالثاء قاعة 17

الثالثاء قاعة 18

الثالثاء قاعة 19

الثالثاء قاعة 20

الثالثاء قاعة 21

8.30

9.20

9.20

10.10

علم األحياء الدقيقة ش  1د .عواطف عرفات

األربعاء قاعة 1

األربعاء قاعة 2

األربعاء قاعة 3

10.10

11.00

11.00

11.50

مقدمة في طب األسنان السريري ش

مقدمة في طب األسنان السريري

 1د .جنى السالم

ش  2د .جنى السالم

فيزيولوجيا  2ش  1د .زينة مالك فيزيولوجيا  2ش  2د .زينة مالك

11.50

12.40 12.40

1.30

علم األحياء الدقيقة ش  2د .عواطف عرفات

فيزيولوجيا  1ش  2د .زينة مالك

1.30

2.20

2.20

3.10

3.10

4.00 4.00

4.50

األربعاء قاعة 4

صحة عامة ش  2د .فهمية نوايا

صحة عامة ش  1د .فهمية نوايا

األربعاء قاعة 5

لبية  1ش  3د .ريم قصيباتي

لبية  1ش  4د .ريم قصيباتي

األربعاء قاعة 6

متحركة  1ش  1د .غسان الوزير

متحركة  1ش  4د .غسان الوزير متحركة  1ش  3د .غسان الوزير

األربعاء قاعة 7

األربعاء قاعة 8

األربعاء قاعة 9

ثابتة  2ش  2د .رنا دلول

مواد سنية  1ش  2د .د .اليان أبو سمرة +د .فاتن شعبان

جراحة الفم  4ش  1د .عمر حشمة

صحة عامة ش  3د .فهمية نوايا

صحة عامة ش  4د .فهمية نوايا

ترميمية  2ش  2د .أروى
خير  +د .ريم قصيباتي

متحركة  1ش  2د .غسان
الوزير

ثابتة  2ش  3د.رنا دلول

مواد سنية  1ش  1د .د .اليان أبو سمرة +د .فاتن شعبان

جراحة الفم  3ش  1د .عمر

جراحة الفم  3ش  2د .عمر

جراحة الفم  4ش  3د .عمر

حشمة

حشمة

حشمة

األربعاء قاعة 10

األربعاء قاعة 11

األربعاء قاعة 12

األربعاء قاعة 13

األربعاء قاعة 14

تشريح مرضي خاص ش  1د.شريف بركات *

األربعاء قاعة 15

تشريح مرضي خاص ش  2د.شريف بركات *

األربعاء قاعة 16

األربعاء قاعة 17

األربعاء قاعة 18

األربعاء قاعة 19

األربعاء قاعة 20

األربعاء قاعة 21

نائب العميد للشؤون العلمية :المدرس الدكتور طلعت أبو حطب

عميد كلية طب األسنان :االستاذة الدكتورة أروى خير

