
االيام

السبت

 Medical
Terminology

د ة حد م.م ه

Human Right
اد م.م محمد ا

3:30‐4:30

 للعام 2021‐2022  للمرحلة االو جدول الدروس االسبو

8:30-10:3010:30-12:30

Chemistry       م.م.ايناس عالوي

12:30-2:30

Dental Anatomy (D)م.م هبه عصام

Dental Anatomy      م.م.هبه عصام

Biology   م.م صادق اياد

Human anatomy   م.د.أحمد حمزة

االحد

Chemistry (B)م.م فاطمه نجمHuman anatomy (D)م.م هبه حديد

Physics (A)م.م نور ثائرChemistry (A) م.م فاطمه نجمPhysics   م.م.نور ثائر

Human anatomy (C)م.م هبه حديدPhysics(C)م.م نور ثائر

Biology (E)م.م صادق ايادDental Anatomy (E)م.م هبه عصام

Physics(E)م.م نور ثائر

Human Anatomy (A)م.م هبه حديد

االثنين

Biology (A)م.م صادق ايادDental Anatomy (A)م.م هبه عصام
Biology (C)م.م صادق اياد

Human anatomy (E)م.م هبه حديدHuman anatomy (B)م.م هبه حديد

Chemistry (D)م.م فاطمه نجم
Physics (B)م.م نور ثائر

Chemistry (C)م.م فاطمه نجم

 فاضل / نظري م.م. بن

Biology (B)م.م صادق اياد

Biology (D)م.م صادق اياد

االربعاء
Arabic    م.م.زكريا يحيىComputer   م.م.بنين فاضل

عم 

الثالثاء

Physics(D)م.م نور ثائر

Chemistry (E)م.م فاطمه نجم

Dental anatomy (C)م.م هبه عصام

Dental anatomy (B)م.م هبه عصام
Computer 



ة 2021‐2022 جدول الدروس االسبو للمرحلة الثان

االيام

Oral histology

م.م مصط هادي

Dental material

Oral HistologyEصط هاديProsthetic D عاء محمد
PhysiologyAدر سودان .م ح

bio chemistry B م.م ع رزاق

م.د احمد حمزه عبود

Human anatomy

السبت

االحد

در سودان PhysiologyFم.م ح

Oral HistologyCم.م مصط هادي

  Human anatomy Dم.د.همام لؤي

Oral Histology Bم.م مصط هادي

Human anatomy A م.د.همام 
لؤي

PhysiologyBم.م حيدر سودان

 General Histology Cم.م مريم 
هادي

Dental material Dم.م هبه عصام

 bio chemistry Fم.م ع رزاق

االثنين
Biochemistryم.د فاطمة صاحب

ه عصام bio chemistry Dم.م م.م علي رزاق Dental material Bم.م ه

در سودان  Dental material Aم.م هبه عصامPhysiologyCم.م ح

Prosthetic Fدعاء محمد 

Embryology

bio chemistry Aم.م علي رزاق

االربعاء

 General Histology Fم.م مريم هادي

https://meet.google.com/wqw
inqe‐yqa‐

ه عصام  م.م ه
https://meet.google.com/hba‐

pxnq‐xjg

اس در سودان ع م.م ح

 PhysiologyPhysiologyEدر سودان م.م ح

Prosthetic Bدعاء محمد 

 General Histology 

الثالثاء

 Prosthetic Cدعاء محمد

OralHistology D م.م مصط هادي

8:30 – 10:30

Prosthetic A م در ابراه  ح

ه عصام ه عصامDental material Eم.م ه Dental material Cم.م ه

م هادي General Histology Dم.م م

Human anatomy Cم.د.همام لؤي

م هادي  General Histology Bم.م م

Oral Histology Fم.م مصط هادي

 bio chemistry Cم.م ع رزاق 

 Human anatomy Eم.د.همام لؤي

در سودان PhysiologyDم.م ح

 12:30 - 2:30  10:30 ‐ 12:30

م   General Histology Aم.م م
هادي

General Histology Eم هادي م.م م

Human anatomy Fم.د.همام 
لؤي

ه عصام  Dental material Fم.م ه

Prosthetic E م در ابراه  ح

Oral Histology Aم.م مصط هادي

https://meet.google.com/vb
n‐ngcj‐tckهادي  م.م مصط

و  د الرضا ال م.د شهد ع

  Human anatomy Bم.د.همام لؤي

Prosthetic

ل م جل م.م الح

 bio chemistry Eم.م م.م علي 
رزاق



02:30‐01:3001:30 - 12:30 12:30‐11:3011:30 ‐ 10:30 10:30 – 8:30االيام
Pathology  Pathology X raysProsthetic  Pharmacologyالعم

م.م اسراء محمدم.م الحكم جليلم.م ميثاق عدناند.وفاء رضاد.وفاء رضا

ConservativeOral Surgery

م.م احمد مهديم.م محمد عبد الحافظ

Community

د.سالم صاحب

https://meet.google.com/eaz‐
zghi‐kqq

د  م.م محمد ع
Conservative B1الحافظ

X rays B1م.م ميثاق عدنان

Prosthetic A2Prosthetic A1

 Prosthetic C1م.م ميثاق عدنانX rays A2

X rays C2Prosthetic C2م.م ميثاق عدنان

د  Conservative A1 م.م محمد ع
الحافظ

 Conservative د الحافظ م.م محمد ع
C1

 X rays B2 د الحافظ م. م ميثاق عدنان Conservative B2م.م محمد ع

PharmacologyA2اء محمد م هاديم.م ا Microbiology A1 م.م م
اء  Pharmacology‐ C1م.م ا

محمد
Microbiology C1م هادي  م.م م

MicrobiologyB2م هادي اء محمد م.م م Pharmacology  B1م.م ا

 Microbiology C2 م هادي اء محمدPharmacologyC2م.م م م.م ا

جدول الدروس  للمرحلة الثالثة 2021‐2022

الثالثاء

oral surgery

عملي

م.م احمد مهدي
Microbiology

Prosthetic B1

م.د شهد عبد الرضا

عاء االر

السبت

االحد

االثنين

MicrobiologyA2م هادي  م.م م

https://meet.google.com/ptx‐gyfq‐snn

Microbiology B1م هادي  م.م م

Prosthetic B2

X rays A1م.م ميثاق عدنان

د الحافظ Conservative A2م.م محمد ع

X rays C 1م.م ميثاق عدنان 

 Conservative C2د الحافظ م.م محمد ع

اء محمد Pharmacology‐B2م.م ا

اء محمد  PharmacologyA1م.م ا



5:30-8:309:3010:3011:3012:301:303:30االيام

General Surgery م.د.احمد حمزة عبود 
الكتروني

https://meet.google.com/ygw‐ebgx‐
wnm

 Conservative

د  م.م. محمد ع
الحافظ

Oral patholgyPeriodentics  د.بيداء ابراهيم General medicine
الكتروني

‐https://meet.google.com/ypi‐ycro م.م.طالب ع  م.د.محمد احسان
nkd

 Conservativeد الحافظ  م.م. محمد ع
B1

prosthetic C1ب صالح مهدي  م.م. غ
Oral surgery C2م.م احمد مهدي

  PeriodonticsA1م.م. طالب ع كرم 

Orthodontics B2 م.م مها عادل
 Orthodontics C1   م.م مها عادل          

Oral patholgyC2  م.د. محمد احسان        
   Oral patholgy B1 م.د. محمد احسان

Orthodontics A2 م.م مها عادل
Oral patholgyC1  م.د. محمد احسان         
   Orthodontics A1    م.د. محمد احسان   
        Oral patholgy B2 م.م مها عادل

Orthodontics B1 م.م مها عادل              
Orthodontics C2  م.م مها عادل                
Oral patholgyA1 م.د. محمد احسان       
Oral patholgyA2  م.د. محمد احسان

االربعاء

Conservative A1 د الحافظ م.م. محمد ع
Prosthetic A2  م.م. ذر راض 
Oral surgery B2. م.م احمد مهدي
Periodontics C1 م.م. طالب ع كرم

Conservative B2 د الحافظ م.م. محمد ع
Prosthetic B1 م.م. ذر راض

Oral surgery A1 م.م احمد مهدي
PeriodonticsC2 م.م. طالب ع كرم

Conservative C1  د الحافظ م.م. محمد ع
Prosthetic C2  م.م. ذر راض

Oral surgery B1م.م احمد مهدي
PeriodonticsA2 م.م. طالب ع كرم

Oral surgery م.م.احمد مهدي
طب اطفال م.م 
د االم  ابرار ع

Orthodontics م.م.مها 
علي

Conservative A2 د الحافظ م.م. محمد ع
Prosthetic B2  ب صالح مهدي  م.م. غ

Oral surgery C1م.م احمد مهدي
PeriodonticsB1م.م. طالب ع كرم 

Conservative C2 د الحافظ  م.م. محمد ع
Prosthetic A1ب صالح مهدي  م.م.غ

Oral surgery A2م.م احمد مهدي 
PeriodonticsB2 م.م. طالب ع كرم 

prosthetic م.م ذر راض

عة 2021‐2022 جدول الدروس االسبو للمرحلة الرا

االثنين

السبت

االحد

الثالثاء



ام 8:3010:3010:300:3012:302:30اال

طب الفم B2م.د.محمد احسان

ة اسنان طب اطفالOrthodonticsConservativeوقا
د االم  د االم م.م.ع عمرانم.م مها ع م.م.ابرار ع م.م ابرار ع

Oral medicinProstheticPeriodenticsاالثن 
م.م ع جوادم.م.ذر راضم.د محمد احسان

 Oral surgery A1  م.م مهند ع

Conservative A2   م.م. ع عمران
Periodentics A1 م.م ع جواد  Conservative B2 م.م. ع عمران 

Periodentics B1 م.م ع جواد

 للمرحلة الخامسة 2021‐2022 جدول الدروس االسبو

ت الس

االحد

Oral surgery A2م.م مهند ع 

B2 ة وطب اطفال وقا

دالحافظ Conservative C1 م.م.محمد ع

Periodentics C2 م.م.ع جواد

ب صالح مهدي Prosthetic B1 م.م.غ

م اسنان A1 م.م.مها ع  تق

ب صالح مهدي Prosthetic A1 م.م.غ

م اسنان A2م.م.مها ع  تق

دالحافظ Conservative B1 م.م.محمد ع

ب صالح مهدي  Prosthetic A2 م.م.غ

A1 ة طب اطفال  وقا

Periodentics C1 م.م.ع جواد

م اسنان C2م.م.مها ع  تق

Oral surgery B1 م.م مهند ع 

C1 ة طب اطفال وقا

دالحافظ Conservative C2 م.م.محمد ع

Periodentics B2 م.م.ع جواد

الثالثاء

االرعاء

A2 ة طب اطفال د االم ) وقا ( م.م.ابرار ع

ب صالح  Prosthetic B2 م.م.غ

م اسنان C1 م.م.مها ع  تق

طب الفم B1 م.د محمد احسان
طب الفمC2 م.د.محمد احسان

B1 ة و طب اطفال د االم )وقا ( م.م.ابرار ع

ب صالح Prosthetic C2 م.م.غ

م اسنان B2 م.م.مها ع  تق

طب الفمC1 م.د.محمد احسان
م اسنان B1 م.م.مها ع طب الفم A2م.د.محمد احسان تق

Periodentics A2 م.م ع جواد

oral Surgery م.م مهند ع 

ب صالح Prosthetic C1 م.م.غ

C2 ة طب اطفال د االم ) وقا ( م.م.ابرار ع

Oral surgery B2م.م مهند ع 

طب الفمA1 م.د.محمد احسان

Oral surgery C1  م.م مهند ع

Oral surgery C2  م.م مهند عConservative A1  م.م. ع عمران


