
 

                                   

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول  

 ) أعًبل انغُخ (ايزحبَبد  

 4002/4002نهعبو انجبيعٍ  ( 4002/4002الئحخ  ) انفشلخ انثبنثخ 

 انزيٍ انًبدح بريخانيوو وانز

 

 االيزحبٌ

 

  02/2/4002األحذ 
جشاحخ انفى 

وانزخذَش 

 انًىضعٍ

 رحريري+ شفوي 00-04

 02/2/4002انثالثبء 
صحخ انفى وطت 

 األعُبٌ انىلبئٍ
 رحريري+ شفوي 00-04

 رحريري+ شفوي 04-00 رمىَى أعُبٌ 01/2/4002انخًُظ 

 42/2/4002االثٍُُ 
عزعبضخ اال

 صُبعُخان
 حريري+ شفوير 00-04

 
 يغ أطيت انزًُيبد ثبنزوفيك

 
 ػًيذ انكهيخ                   وكيم انكهيخ نشئوٌ انزؼهيى وانطالة                       

             
                          أ . د / ػصبو انسؼيذ انوكيم                    ر جبة هللا              / ػصبو طبه د0أ             

 
 
 
 
 

 



 
 

0                               

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

  7002/7002ايزحبٌ يبدح حموق اإلَسبٌ  نهؼبو انجبيؼي  
 دور يبيو
****** 

 انًبدح انفرلخ

 ٍانزي

وَوع 

 االيزحبٌ

 

 يوو االيزحبٌ 

انفشلةةةةةةةةةةخ انثبَُةةةةةةةةةةخ الئحةةةةةةةةةةخ 
4002/4002 

حموق اإلَسبٌ  
وانًجبدئ انمبَىَُخ 

انعبيخ وحمىق 

 اإلَغبٌ انصحُخ 

00-04 

 رحشَشي 
 72/4/7002 األحذ

انفشلةةةةةةةةةةخ انثبنثةةةةةةةةةةخ الئحةةةةةةةةةةخ 
4002/4002 

انفشلةةةةةةةةةةخ انثبنثةةةةةةةةةةخ الئحةةةةةةةةةةخ 
4002/4002 

 انفشلةةةةةةةةةخ انشاثعةةةةةةةةةخ الئحةةةةةةةةةةخ 
4002/4002 

 
 يغ أطيت انزًُيبد ثبنزوفيك

 

 ػًيذ انكهيخ          وكيم انكهيخ نشئوٌ انزؼهيى وانطالة             
             

                ػصبو انسؼيذ انوكيم أ . د /               طبهر جبة هللا ػصبو د/ 0أ        
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

 4002/4002( نهعبو انجبيعٍ انثبٍَ  انفصم انذساعٍايزحبَبد)  

 (2x 2رخهفبد  12/12لذًَخ  خالئحانثبنثخ )انفشلخ 

***** 
 

 حبٌااليز انضيٍ انًبدح انُىو وانزبسَخ
عذد 

 ةانطال

 04-00 اعزعبضخ صُبعُخ 6/6/4002األسثعبء 
رحشَشي 

 شفىٌ+
0 

 

 

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 
 

 عًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                    

 

 

                عصبو انغعُذ انىكُم                      د/ 0أ                   عصبو طبهش جبة هللا                    د/0أ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

 4002/4002( نهعبو انجبيعٍ انثبٍَ انفصم انذساعٍ بد) ايزحبَ 

 (12/12لذًَخ  خالئح انشاثعخ)انفشلخ 
***** 

 االيزحبٌ انضيٍ انًبدح انُىو وانزبسَخ
عذد 

 ةانطال

 0 +شفىٌ رحشَشي 04-00 طت انفى وأيشاض انهثخ 02/2/4002 االثٍُُ 

 0 +شفىٌرحشَشي 04-00 عالج انجزوس 01/2/4002 انغجذ 

 0 +شفىٌرحشَشي 04-00 اعزعبضخ صُبعُخ 46/2/4002  جذ انغ

 0 +شفىٌرحشَشي 04-00 طت أعُبٌ أطفبل وصحخ انفى 00/6/4002 األحذ

 6/4002/ 40األسثعبء 
 جشاحخ انفى وانزخذَش انعبو

 
 0 +شفىٌرحشَشي 00-04

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك
 

 عًُذ انكهُخ                                    وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة               

 

 

                عصبو انغعُذ انىكُم                      د/ 0أ                                     طبهش جبة هللاد/ عصبو 0أ                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

 4002/4002( نهعبو انجبيعٍ انعًهٍ ايزحبَبد)  

 (2x 2رخهفبد  12/12لذًَخ  خالئحانثبنثخ )انفشلخ 

 انفصم انذساعٍ انثبٍَ

***** 
 

  انًبدح انُىو وانزبسَخ
عذد 

 ةانطال

 اعزعبضخ صُبعُخ 01/2/4002انخًُظ 
 

0 

 

 

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 
 عًُذ انكهُخ يغئىل انجذاول        سئُظ شئىٌ انطالة             أيٍُ انكهُخ                      

 

                انىكُم                       د/ عصبو انغعُذ0أ     جبَه ش ا/ يحًىد َىعف أثى    ا/ صَُت إثشاهُى أيٍُ    دَبة     ا/ دمحم عجذا هلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

 4002/4002( نهعبو انجبيعٍ  انعًهٍايزحبَبد)  

 (12/12لذًَخ  خالئح انشاثعخ)انفشلخ 

 انفصم انذساعٍ انثبٍَ

***** 

 انًكبٌ  انًبدح انُىو وانزبسَخ
عذد 

 ةانطال

 طت انفى وأيشاض انهثخ 20/2/4002االثٍُُ  
يع انفشلخ انشاثعخ  2+2عُبدح 

 12/12لذَى الئحخ 
0 

 عالج انجزوس 4/2/4002  األسثعبء
انفشلخ انشاثعخ لذَى  3عيادة 

 12/12الئحخ 
0 

 اعزعبضخ صُبعُخ 2/2/4002انخًُظ   
انشاثعخ لذَى  

 12/12الئحخ 
0 

 جشاحخ انفى وانزخذَش انعبو 2/4002/ 6األحذ 
 

 12/12انشاثعخ لذَى الئحخ 
0 

 طت أعُبٌ أطفبل وصحخ انفى 2/2/4002االثٍُُ 
انشاثعخ لذَى  

 12/12الئحخ 
 

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك
 

 عًُذ انكهُخ يغئىل انجذاول        سئُظ شئىٌ انطالة             أيٍُ انكهُخ                     

 

                انىكُم                       د/ عصبو انغعُذ0أ     جبَه ش ىعف أثىا/ يحًىد َ    ا/ صَُت إثشاهُى أيٍُ    دَبة     ا/ دمحم عجذا هلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

 4002/4002و انجبيعٍ نعبا ايزحبَبد 

 (4002/4002 خالئح األونً )انفشلخ  

*** 

 ةعذد انطال االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ

 02/2/4002انثالثبء 
نطت  حُىَخانًىاد ان

  األعُبٌ
  + شفويرحشَشي  00-0

  + شفويرحشَشي  0-00 هغزىنىجُب انفى  42/2/4002 األحذ

 4/6/4002انغجذ  
 ُىَخانكًُُبء انح

 
  + شفويرحشَشي  00-0

  + شفويرحشَشي  0-00 انفغُىنىجُب انعبيخ 00/6/4002االثٍُُ 

 

   

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 

 عًُذ انكهُخ                 وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                    

 

 د/ عصبو انغعُذ انىكُم   0أ                                     طبهش جبة هللاد/ عصبو 0أ                

 

 

 

              

 

 

                      

 



                               

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 جذول
 4002/4002نعبو انجبيعٍ ا ايزحبَبد 

 ( 4002/4002األونً الئحخ حذَثخ )انفشلخ  

*** 

 االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ
عذد 

 ةانطال

 

 

 

 

 

 

  تحريرى 

 

   

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 

 

 

 عًُذ انكهُخ سئُظ شئىٌ انطالة             أيٍُ انكهُخ                       يغئىل انجذاول      

 

                انىكُم                       د/ عصبو انغعُذ0أ     جبَه ش ا/ يحًىد َىعف أثى    ا/ صَُت إثشاهُى أيٍُ    دَبة     ا/ دمحم عجذا هلل

 

 

 



                               

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

*** 

 االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ
عذد 

 ةانطال

نطت اد انحُىَخ ًىان 33/5/8132 األحد

 األعُبٌ
00-0  

 81/5/8132األحد 
  0-00 عهى األدوَخ 

 82/5/8132األحد 
  0-00 هغزىنىجُب انفى 

 8/6/8132السبت  
  0-00 انكًُُبء انحُىَخ 

انًُكشوثُىنىجُب 

 انعبيخ 
00-0  

  2-4 انفغُىنىجُب انعبيخ 

  0-00 انجبثىنىجُب انعبيخ 

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 

 عًُذ انكهُخ                          وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                            

 

 

 عصبو انغعُذ انىكُم    د/ 0أ                   عصبو طبهش جبة هللا د/ 0أ      

 

 



                               

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 

 
 جذول

 4002/4002نعبو انجبيعٍ ايزحبَبد ا 

 (لذَى خ)انفشلخ انثبَُخ الئح 

*** 

 ةعذد انطال ٌااليزحب انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ

 01/5/7002األحذ 
ركُونوجيب 

 االسزؼبضخ انصُبػيخ 
  رحريرى +شفوي  00-0

 0-00 ػهى األدويخ  70/5/7002األحذ 
 رحريرى +شفوي 

 

 72/5/7002األحذ 
 ركُونوجيب 

 زيجبٌ وانجسور ان
00-0 

 رحريرى +شفوي 
 

 7/6/7002انسجذ 
 ركُونوجيب

 زحفظي انؼالج ان 
00-0 

 رحريرى +شفوي 
 

 2/6/7002انخًيس 
انًيكروثيونوجيب 

  وانًُبػخ انطجيخ 
00-0 

 رحريرى +شفوي 
 

 0-00 انجبثونوجيب انؼبيخ  01/6/7002االرثؼبء
 رحريرى +شفوي 

 

   

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 

 هُخ عًُذ انك                وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                    

 

 

                د/ عصبو انغعُذ انىكُم                      0أ         عصبو طبهش جبة هللا د/ 0أ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 سنان كلية طب األ

  شئون الطالب 
 

 4002/4002نعبو انجبيعٍ ا َهبَخ ايزحبَبد

 ( 4002/4002الئحخ  )انفشلخ انثبنثخ 

 االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ
 عذد

 انطالة

  رحشَشي +شفىٌ  0-00 ثبثىنىجُب انفى 04/5/7002االثُيٍ 

  رحشَشي +شفىٌ 0-00 انزشخُص واألشعخ 71/5/7002األرثؼبء 

  رحشَشي +شفىٌ 0-00 طت أعُبٌ أألطفبل 72/5/7002ثالثبء ان

  رحشَشي +شفىٌ 0-00 عالج جزوس 1/6/7002األحذ  

  رحشَشي +شفىٌ 0-00 انزُجبٌ وانجغىس 2/6/7002انسجذ 

  رحشَشي +شفىٌ 0-00 انعالج انزحفظٍ 01/6/7002األرثؼبء 

 70/6/7002انخًيس 
انجشاحخ انعبيخ واالَف 

طت وجشح واألرٌ وانحُ
 وجشاحخ انعُىٌ 

  رحشَشي +شفىٌ 4-2

 75/6/7002االثُيٍ 
األيشاض انجبطُخ انعبيخ 

  رحشَشي +شفىٌ 0-00 وانجهذَخ وانزُبعهُخ

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق
 عًُذ انكهُخ         وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                               

 
 د/ عصبو انغعُذ انىكُم                              0أ         طبهش جبة هللا                       د/ عصبو0أ            

  

                

 

 



     
 كلية طب األسنان 

  شئون الطالب 
 

 4002/4002انعبو انجبيعٍ  ايزحبَبد َهبَخ

 ( 4002/4002)انفشلخ انثبنثخ  الئحخ 

 االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ
 عذد

 انطالة

 06/5/7002األرثؼبء 
 0-00 ثبثىنىجُب انفى

 0220-0200يٍرحشَشي + شفىٌ 

 

 أخشاسلبو انجهىط-0220يٍ  شفىٌ 02/5/7002انخًيس 

 ركُىنىجُب  77/5/7002انثالثبء 
 0-00 انًثجزخ خاالعزعبضخ انغُُ

-0220شفىٌ يٍ  +رحشَشي

 أخشاسلبو انجهىط
 

 0220-0200يٍ شفىٌ 71/5/7002األرثؼبء 

 10/5/7002األرثؼبء 
 0-00 انعالج انزحفظٍ ركُىنىجُب

 0220-0200رحشَشي + شفىٌ يٍ

 

 أخشاسلبو انجهىط-0220شفىٌ يٍ  10/5/7002انخًيس 

االعزعبضخ  ُىنىجُبرك 6/6/7002األرثؼبء 
 خانصُبعُخ انًزحشك

00-0 
-0220شفىٌ يٍ  +رحشَشي

  أخشاسلبو انجهىط

 0220-0200يٍ شفىٌ 2/6/7002انخًيس 

 07/6/7002انثالثبء 
 0-00 صحخ انفى 

 0220-0200رحشَشي + شفىٌ يٍ

 

 أخشاسلبو انجهىط-0220شفىٌ يٍ  01/6/7002األرثؼبء 

َف الانعبيخ واانجشاحخ  70/6/7002انخًيس 
طت حُجشح وانرٌ والوأ

 وجشاحخ انعُىٌ
7-5 

-0220شفىٌ يٍ  +رحشَشي

 أخشاسلبو انجهىط
 

 0220-0200يٍ شفىٌ 71/6/7002انسجذ 

 انجبطُخ انعبيخ  75/6/7002االثُيٍ 
 وانجهذَخ وانزُبعهُخ 

00-0 
 0220-0200رحشَشي + شفىٌ يٍ

 

 بو انجهىطأخشاسل-0220شفىٌ يٍ  76/6/7002انثالثبء 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق

 عًُذ انكهُخ         وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                               

 
 د/ عصبو انغعُذ انىكُم    0أ         د/ عصبو طبهش جبة هللا                      0أ            

 

 

 

 
 



                               
 

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 
  

 4002/4002ايزحبَبد َهبَخ انعبو انجبيعٍ 
 ( 4002/4002الئحخ  خ)انفشلخ انشاثع

عذد  االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ
 ةانطال

 04/5/7002االثُيٍ 
 0-00 طت انفى وأيشاض انهثخ

 400-0 رحشَشي + شفىٌ
 

 أخش أسلبو انجهىط -400شفىٌ 05/5/7002انثالثبء 

 02/5/7002انسجذ 

 0-00 عالج انجزوس
أخش أسلبو  -400رحشَشي + شفىٌ 

  انجهىط
 70/5/7002األحذ 

 400-0 شفىٌ

 76/5/7002انسجذ 
 0-00 صُبعُخانعزعبضخ اال

 400-0 فىٌرحشَشي + ش
 

 أخش أسلبو انجهىط -400شفىٌ 72/5/7002االحذ 

 10/5/7002انخًيس 
 0-00 جغىسانزُجبٌ وان

أخش أسلبو  -400رحشَشي + شفىٌ 

 انجهىط
 

 400-0 شفىٌ 7/6/7002انسجذ 

صحخ انفى وطت  5/6/7002انثالثبء 
 األعُبٌ انىلبئٍ

00-0 
 400-0 رحشَشي + شفىٌ

 
 أخش أسلبو انجهىط -400شفىٌ 6/6/7002االرثؼبء 

 00/6/7002االحذ 
 0-00 طت أعُبٌ أطفبل

أخش أسلبو  -400رحشَشي + شفىٌ 

 انجهىط
 

 400-0 شفىٌ 00/6/7002االثُيٍ 

جشاحخ انفى وانىجه  70/6/7002االرثؼبء
 0-00 وانفكٍُ  وانزخذَش انعبو

 400-0 رحشَشي + شفىٌ
 

 أسلبو انجهىطأخش  -400شفىٌ 70/6/7002انخًيس 

 74/6/7002االحذ 
 0-00 زحفظٍانعالج ان

أخش أسلبو  -400رحشَشي + شفىٌ 

 انجهىط
 

 400-0 شفىٌ 75/6/7002االثُيٍ 

 72/6/7002انخًيس 
 2-4 رمىَى أعُبٌ

 400-0 رحشَشي + شفىٌ
 

 أخش أسلبو انجهىط -400شفىٌ 0/2/7002االحذ 

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 عًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                

 

 د/ عصبو انغعُذ انىكُم                              0أ         د/ عصبو طبهش جبة هللا                      0أ           

 

                           
 



                               
 

 كلية طب األسنان 

 شئون الطالب 
  

 4002/4002ايزحبَبد َهبَخ انعبو انجبيعٍ 
 ( 4002/4002حذَثخ الئحخ  خ)انفشلخ انشاثع

عذد  االيزحبٌ انزيٍ انًبدح انيوو وانزبريخ
 ةانطال

وانىجه جشاحخ انفى  07/5/7002انسجذ 
وانفكٍُ وانزخذَش 

 انًىضعٍ 
00-0 

 120-2.0رحشَشي +شفىٌ 
 

 أخش أسلبو انجهىط -120شفىٌ  01/5/7002 األحذ

 02/5/7002انخًيس 

 0-00 رمىَى أعُبٌ 
 أخش أسلبو انجهىط -120رحشَشي +شفىٌ

 
 02/5/7002انسجذ 

 120-2.0شفىٌ

عخ انفى وانىجه أش 71/5/7002األرثؼبء 
 وانفكٍُ 

00-0 
 120-2.0رحشَشي +شفىٌ 

 
 أخش أسلبو انجهىط -120شفىٌ  74/5/7002انخًيس 

طت أعُبٌ أطفبل  72/5/7002انثالثبء 
  خوانىساث

00-0 
 أخش أسلبو انجهىط -120رحشَشي +شفىٌ

 
 120-2.0شفىٌ 10/5/7002االرثؼبء

عالج  ركُىنىجُب 1/6/7002األحذ 
 انجزوس 

00-0 
 120-2.0رحشَشي +شفىٌ 

 
 أخش أسلبو انجهىط -120شفىٌ  4/6/7002االثُيٍ 

 خاالعزعبضخ انغُُ 2/6/7002انسجذ 
 اإلكهُُُكُخ انًثجزخ

00-0 
 أخش أسلبو انجهىط -120رحشَشي +شفىٌ

 

 120-2.0شفىٌ 00/6/7002األحذ 

انعالج انزحفظٍ   01/6/7002األرثؼبء 
 االكهُُُكً

00-0 
 120-2.0َشي +شفىٌ رحش

 
 أخش أسلبو انجهىط -120شفىٌ  04/6/7002انخًيس 

طت انفى  70/6/7002انخًيس 
 وانزشخُص 

00-0 
 أخش أسلبو انجهىط -120رحشَشي +شفىٌ

 

 120-2.0شفىٌ 71/6/7002انسجذ 

االعزعبضخ  72/6/7002انخًيس 
انصُبعُخ انًزحشكخ 

 اإلكهُُُكُخ 
00-0 

 120-2.0رحشَشي +شفىٌ 

 
 أخش أسلبو انجهىط -120شفىٌ  0/2/7002األحذ 

 يع أطُت انزًُُبد ثبنزىفُك

 عًُذ انكهُخ       وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة                                

 

                          د/ عصبو انغعُذ انىكُم     0أ         د/ عصبو طبهش جبة هللا                      0أ           

 

  


