24\1\2019
السبت عيادة
1

8.00

8.50

8.50

9.40

جراحة الفم  4ف ( 2د .عطاف  +د.أسماء +د.جمال)

9.40

10.30

10.30

11.20

11.20

12.10

12.10

1.00

1.00

1.50

1.50

2.30

2.30

3.20

3.20

4.10

علم النسج حول السنية  3ف ( 1د.هاني العوا  +د.أحمد
الطرح)
متحركة  5ف (6د.سلمان حمدان  +د.سامر عطاهلل)

متحركة  5ف )5د.سلمان حمدان  +د.سامر عطاهلل(
لبية  4ف  6د(.أحمد العبد هللا  -د.سامي الروبة – د .سعيد
األديب)
ثابتة  3ف (6د .ياسر الحصان +د.آالء الدبس)

جراحة الفم  4ف ( 1د .عطاف  +د.أسماء +د.جمال)

جراحة الفم  4ف ( 4د .عطاف  +د.أسماء +د.جمال)

السبت عيادة
2

متحركة  5ف ( 3د.سلمان حمدان  +د.سامر عطاهلل)

متحركة  5ف ( 2د.سلمان حمدان  +د.سامر عطاهلل)

متحركة  3ف ( 1د.سلمان حمدان  +د.سامر عطاهلل)

متحركة  3ف (2د.سلمان حمدان  +د.سامر عطاهلل)

السبت عيادة
3

لبية  4ف ( 1د.بشرى بازرباشي  -د أغيد العثمان  -د.أحمد
العبد هللا)

لبية  4ف ( 4د.بشرى بازرباشي  -د أغيد العثمان  -د.أحمد
العبد هللا)

لبية  4ف ( 3د.بشرى بازرباشي  -د أغيد العثمان  -د.أحمد
العبد هللا)

لبية  4ف ( 2د.أحمد العبد هللا  -د.سامي الروبة – د .سعيد
األديب)

لبية  4ف  (5د.أحمد العبد هللا  -د.سامي الروبة – د .سعيد
األديب)

السبت عيادة
4

ثابتة  3ف ( 7د .ياسر الحصان +د.منار موصلي)

ثابتة  3ف (1د .ياسر الحصان +د.منار موصلي)

ثابتة  3ف ( 2د .ياسر الحصان +د.مروة بيضا)

ثابتة  3ف (5د .ياسر الحصان +د.مروة بيضا)

ثابتة  3ف (3د .ياسر الحصان +د.آالء الدبس)

السبت عيادة
5

أطفال  3ف ( 4د.هديل  +د.خالد  +د.ربى)

أطفال  3ف ( 3د.هديل  +د.خالد  +د.ربى)

أطفال  3ف (5د.هديل  +د.خالد  +د.ربى)

أطفال  3ف (1د.هديل  +د.خالد  +د.راما)

أطفال  3ف (2د.هديل  +د.خالد  +د.راما)

السبت عيادة
6

24\1\2019
األحد عيادة 1
األحد عيادة 2

عيادة التشخيص و القبول و االستشارات (د .محروس  +محمد أبو طراب ) و طب الفم (د.لنا السيال +د.أيهم معمر)

8.00

8.50

8.50

9.40

جراحة الفم  4ف ( 3د.إدلبي +د.جبلي +د.خاناتي)
متحركة  5ف ( 4د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

9.40

10.30

10.30

األحدعيادة 3

جراحة الفم  4ف ( 5د.إدلبي +د.جبلي +د.خاناتي)

جراحة الفم  4ف ( 6د.إدلبي +د.جبلي +د.خاناتي)

متحركة  5ف ( 3د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

متحركة  5ف ( 1د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

ترميمية  3ف ( 4د.مصون الجبة  +د .هدى موسى)

8.00

8.50

8.50

9.40

9.40

10.30

10.30

11.20

11.20

12.10

12.10

1.00

جراحة الفم  1ف  ( 3د.إدلبي +د.كسار +د.سيرين)

متحركة  3ف ( 2د.أيسر القدسي  +د.آالء طعان)

متحركة  3ف ( 1د.أيسر القدسي  +د.آالء طعان)

متحركة  5ف ( 6د.أيسر القدسي  +د.آالء طعان)

ترميمية  4ف ( 4د .زيد عطايا  ,د .هبة وهبة ,د .فتحية ترميمية  4ف ( 5د .زيد عطايا  ,د .هبة وهبة ,د .فتحية
ابو زفرة)
ابو زفرة)

1.00

1.50

1.50

2.30

متحركة  5ف ( 2د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

متحركة  5ف ( 5د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

متحركة  5ف ( 1د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

متحركة  5ف ( 4د.نورا العلي  +د.آالء طعان)

لبية  3ف ( 1د.رامزسقيرق – د.فرح الجوني  -د.سامي
الروبة)

لبية  3ف ( 2د.رامزسقيرق – د.فرح الجوني  -د.سامي
الروبة)

ترميمية  5ف  ( 6أ.د .طالل النحالوي د .زيد عطايا  ,د.
هدى موسى )
ثابتة  5ف ( 4أ.د ميرزا عالف +د.ياسر الحصان +
د.منار الخليل)

ثابتة  5ف ( 6أ.د ميرزا عالف +د.ياسر الحصان +
د.منار الخليل)
ترميمية  5ف ( 2أ.د .طالل النحالوي ,د .زيد عطايا  ,د.
هدى موسى )

االثنين عياة 6

أطفال  3ف (5أ.د محمد الشلق +د .سالف +د.محمد بللوق +
د .عمر)

2.30

جراحة الفم  1ف  ( 4د.إدلبي +د.كسار +د.سيرين)

ترميمية  5ف ( 1د .محمود الحرش ,د .زيد عطايا  ,د.
هدى موسى )

ثابتة  5ف ( 3أ.د ميرزا عالف +د.ياسر الحصان +
د.منار الخليل)
ترميمية  5ف ( 5د .زيد عطايا  ,د .هدى موسى  ,د.
االثنين عياة 5
محمود الحرش)

24\1\2019

جراحة الفم  1ف ( 1د.جبلي +د.أسامة  +د.أدلبي)

جراحة الفم  1ف ( 2د.أسامة +د.جبلي  +د.أدلبي)

جراحة الفم  1ف5

عيادة التشخيص و القبول و االستشارات (د .محروس  +د .راما  +1-8د .رهف  )6-1و طب الفم (د.لنا سيال  +د.بالل نمور)

االثنين عيادة
1
االثنين عيادة
2
االثنين عيادة
3
االثنين عيادة
4

2.30

3.20

3.20

4.10

4.10

5.00

5.00

5.50

ترميمية  3ف ( 2أ.د .طالل النحالوي  ,د .زيد عطايا  ,د.
هدى موسى +د.مصون الجبة)
ثابتة  5ف (1أ.د ميرزا عالف  +د.اليان أبو سمرة  +د .ثابتة  5ف (5أ.د ميرزا عالف  +د.اليان أبو سمرة  +د.
ثابتة  3ف (4د.منار موصلي +د.سنا شمس الدين)
ثابتة  3ف (2د.منار موصلي +د.عبادة غرة)
ثابتة  3ف ( 6د.منار الخليل +د.عبادة غرة)
منار الخليل)
منار الخليل)
ترميمية  3ف ( 1أ.د .طالل النحالوي  ,د .زيد عطايا ,
علم النسج حول السنية  2ف(5د.هاني العوا  +د.أحمد الطرح) علم النسج حول السنية  2ف (4د.هاني العوا  +د.بتول سواس علم النسج حول السنية  3ف (3د.هاني العوا  +د.بتول سواس علم النسج حول السنية  3ف (4د.هاني العوا  +د.بتول سواس
د.هدى موسى د.مصون الجبة)

األحد عيادة 6

24\1\2019

11.20

11.20

12.10

12.10

1.00

1.00

1.50

1.50

2.30

ترميمية  4ف ( 2د .زيد عطايا  ,د .هدى موسى ,د.
فتحية ابو زفرة)

ثابتة  3ف ( 7أ .د ميرزا عالف  +د.اليان أبو سمرة  +د .منار
األحد عيادة 4
الخليل)
األحد عيادة 5

4.10

5.00

5.00

5.50

علم النسج حول السنية  3ف (2د.هاني العوا  +د.أحمد الطرح)

ثابتة  5ف ( 2د.ياسر الحصان  +د.منار الخليل)
أطفال  3ف (6أ.د محمد الشلق +أ.د فهمية نوايا +د.سالف
+د.محمد بللوق)

3.20

3.20

4.10

4.10

5.00

5.00

5.50

مقدمة في طب األسنان ف ( 1د.جنى السالم  +د.أيهم معمر)

مقدمة في طب األسنان ف ( 2د.جنى السالم  +د.أيهم معمر)

مقدمة في طب األسنان ف ( 3د.خليل خلوف  +د.رهف مراد)

مقدمة في طب األسنان ف (4د.خليل خلوف  +د.رهف مراد)
مقدمة في طب األسنان ف ( 6د.جميل محروس  +د .محمد أبو
طراب)

مقدمة في طب األسنان ف ( 5د.جميل محروس  +د .محمد أبو
طراب)
مقدمة في طب األسنان ف ( 7د.سلوى بري  +د.سماح
مقدمة في طب األسنان ف ( 8د.لؤي جديبا  +د.ادوارد معماري)
عوض)
أطفال  3ف (1أ.د محمد الشلق +أ .د فهمية نوايا +د.عمر
أطفال  3ف ( 2أ.د محمد الشلق+د.عمر +د.محمد بللوق)
+د.محمد بللوق)

عيادة التشخيص و القبول و االستشارات (د .سلوى +د .لورا  +دمصون ) و طب الفم (د.عالء الدين الشوا  +د .النا لحام)

8.00

8.50

8.50

9.40

9.40

10.30

10.30

11.20

11.20

12.10

12.10

1.00

علم النسج حول السنية  2ف( 6د.حال البني  +د.أغيد
الحوراني)

الثالثاء عيادة
1
الثالثاء عيادة
2
الثالثاء عيادة
لبية  4ف  5د.عالء الجاجة  +د.ليانا قنجراوي  +د.عبد العزيز لبية  4ف  1د.عالء الجاجة  +د.ليانا قنجراوي  +د.عبد العزيز لبية  3ف  1د.عالء الجاجة  +د.ليانا قنجراوي  +د.عبد العزيز
3
الثالثاء عيادة
ثابتة  3ف (5د.آالء الدبس +د.سنا شمس الدين)
ثابتة  3ف (4د.آالء الدبس +د.سنا شمس الدين)
ثابتة  3ف ( 3د.آالء الدبس +د.سنا شمس الدين)
4

ترميمية  3ف  1أ.د.أروى خير  ,د .والء دعبول  ,د.
هدى موسى

ترميمية  3ف  2أ.د.أروى خير  ,د .والء دعبول  ,د.
هدى موسى

ترميمية  4ف  6د .والء دعبول  ,د .هدى موسى  ,د.
فداء شيلوكي

1.00

1.50

1.50

2.30

2.30

3.20

3.20

4.10

4.10

5.00

5.00

5.50

علم النسج حول السنية  2ف (2د.حال البني  +د.أغيد
الحوراني)

علم النسج حول السنية  2ف (3د.حال البني  +د.أغيد
الحوراني)

علم النسج حول السنية  2ف (1د.حال البني  +د.أغيد
الحوراني)

ترميمية  4ف  3د .والء دعبول  ,د .هدى موسى ,د.
فداء شيلوكي

ترميمية  4ف  1د .والء دعبول  ,د .هبة شاكر  ,د .االء
شاكر

ترميمية  4ف 7د .والء دعبول  ,د .هبة شاكر  ,د .االء
شاكر

لبية  4ف  2د.فرح الجوني – د .سعيد األديب  +د.خالد

لبية  4ف  3د.فرح الجوني – د .سعيد األديب  +د.خالد

لبية  4ف  4د.فرح الجوني – د .سعيد األديب  +د.خالد

ثابتة  3ف (1د.نور الدين خربوطلي  +دسنا شمس الدين)

ثابتة  5ف ( 4د.نور الدين خربوطلي  +د.منار موصلي)

ثابتة  5ف (3د.نور الدين خربوطلي  +د.منار موصلي)

الثالثاء عيادة
5
الثالثاء عيادة
6

24\1\2019
األربعاءعيادة
1
األربعاء
عيادة 2
األربعاء
عيادة 3
األربعاء
عيادة 4
األربعاء
عيادة 5

عيادة التشخيص و القبول و االستشارات (د .علي  +1-8د .رهف  + 6-1د .سلوى  )6-8و طب الفم (د.عالء الدين الشوا  +د .رهف)
8.00

8.50

8.50

9.40

جراحة الفم  2ف ( 4د.إدلبي +د.حالق +د.شادي)

9.40

10.30

10.30

11.20

الخميس
عيادة 1
الخميس
عيادة 2
الخميس
عيادة 3
الخميس
عيادة 4
الخميس
عيادة 5
الخميس
عيادة 6

2.30

جراحة الفم  2ف ( 3د.عطاف +د.شادي  +د.دروبي)

جراحة الفم  2ف (1د.إدلبي +د.حالق +د.شادي)

جراحة الفم  2ف (2د.إدلبي +د.حالق +د.شادي)

متحركة  4ف (2د.حنان غزال  +د.راما جعمور)

أطفال  2ف ( 1أ.د محمد الشلق  +د.سالف  +د.أوج)

أطفال  2ف (2أ.د محمد الشلق  +د.سالف  +د.أوج)

ترميمية  5ف ( 1د .يارا محمد  ,د .غالية يوزغاتلي +
د .مصون الجبة)

ترميمية  5ف ( 3د .يارا محمد  ,د .غالية يوزغاتلي +
د .مصون الجبة)

ترميمية  5ف ( 6أ.د .اروى خير,د .يارا محمد  ,,د.
غالية يوزغاتل)

ترميمية  5ف ( 5أ.د .اروى خير ,د ,هبة عبد العال ,د.
غالية يوزغاتلي)

متحركة  4ف (1د.حنان غزال  +د.راما جعمور)

جراحة الفم  3ف (2د.عطاف +د.نور )

جراحة الفم  3ف (1د.عطاف +د.نور +د.دروبي)
أطفال  2ف(3أ.د محمد الشلق  +د.سالف  +د.أوج)

ترميمية  5ف  ( 4د ,هبة عبد العال ,د .غالية يوزغاتلي) ترميمية  3ف  (3د ,هبة عبد العال ,د .غالية يوزغاتلي)

ثابتة  5ف (2د.نور الفقس  +د.نور الدين خربوطلي)

ثابتة  5ف (1د.نور الفقس  +د.نور الدين خربوطلي)

ثابتة  5ف (5د.نور الفقس  +د.نور الدين خربوطلي)

ثابتة  5ف ( 6د.نور الفقس  +د.مروى بيضا)

ثابتة  4ف ( 1د.مروة بيضا  +د .عبادة غرة)

ثابتة  4ف (2د.مروة بيضا  +د .عبادة غرة)

تدبير الشامل ف  (3د .احمد العبد هللا  +د.بشرى بازرباشي
+د.اليان أبو سمرة  +د.حال البني)

تدبير الشامل ف  ( 4د .احمد العبد هللا  +د.بشرى بازرباشي
+د.اليان أبو سمرة  +د.حال البني)

تدبير الشامل ف  ( 1د .احمد العبد هللا  +د.بشرى بازرباشي
+د.اليان أبو سمرة  +د.حال البني)

تدبير الشامل ف  ( 2د .احمد عبيد  +د.أحمد العبد هللا+د.اليان
أبو سمرة  +د .حال البني)

تدبير الشامل ف  8د .احمد عبيد  +د.أحمد العبد هللا  +د.ثرى
عباس  +د.حال البني

تدبير الشامل ف  6د .احمد عبيد  +د.أحمد العبد هللا  +د.ثرى
عباس  +د.حال البني

9.40

11.20

األربعاء
عيادة 6

24\1\2019

11.20

12.10

12.10

1.00

1.00

1.50

1.50

2.30

3.20

3.20

4.10

4.10

5.00

5.00

5.50

عيادة التشخيص و القبول و االستشارات (د .محمد  +د .رهف  +1-8د.لورا  )6-1و طب الفم (د.بشرى عالف  +د .النا اللحام)

8.00

8.50

8.50

9.40

10.30

10.30

11.20

12.10

12.10

1.00

1.00

1.50

1.50

2.30

2.30

3.20

3.20

4.10

متحركة  3ف ( 3د.سامر عطاهلل  +د .راما جعمور)

متحركة  3ف (3د.سامر عطاهلل  +د .راما جعمور)

متحركة  3ف (5د.سامر عطاهلل  +د .راما جعمور)

متحركة  3ف (5د.سامر عطاهلل  +د .راما جعمور)

ترميمية  5ف ( 2د .هبة عبد العال  ,د .هبة وهبة  ,د.
سامية صفرة)

ترميمية  5ف ( 4د .هبة عبد العال  ,د .هبة وهبة  ,د.
سامية صفرة)

ترميمية  5ف ( 3د .هبة عبد العال  ,د .هبة وهبة  ,د.
أحمد عبيد)

ترميمية  3ف (3د .هبة عبد العال  ,د .هبة وهبة  ,د.
أحمد عبيد)

ترميمية  3ف (4د .هبة عبد العال  ,د .هبة وهبة  ,د.
أحمد عبيد)

لبية  3ف ( 2د.فرح الجوني -د.خالد – دأحمد العبد هللا)

لبية  4ف ( 6د.فرح الجوني -د.خالد – دأحمد العبد هللا)
تدبير الشامل ف ( 5أ .د ميرزا عالف  +د.منار خليل +د .والء
دعبول  +د.أغيد عثمان)

أطفال  3ف ( 4أ.د جنى السالم  +د.هديل  +د .ربى)

أطفال  3ف (3أ.د جنى السالم  +د.هديل  +د .عمر)

أطفال  3ف (6أ.د جنى السالم  +د.هديل  +د .عمر)

عيادة التشخيص و القبول و االستشارات (د .راما +د .ساندي) و طب الفم (د .بشرى عالف  +د .إسرء الحرفي)
نائب العميد للشؤون العلمية :المدرسة الدكتورة هبة الحلو

عميد كلية طب األسنان :االستاذ الدكتور مازن زيناتي

4.10

5.00

5.00

5.50

