
 جامعة الكوفة 

 كلية طب األسنان

ي لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 
 2020 – 11 – 15لغاية  2020 -10 -15اعتبارا من   2021 – 2020جدول التدريب الصيف 

ات صناعة األسنان و مختبر الفانتوم   ي مختبر
 
ي ف

 تكون األسبوعي   األول و الثان 

 1,00 – 12,00 12,00 – 11,00 11,00 – 10,00 10,00 – 9,00 األيام
  Dصناعة أسنان Cصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  األحد

 Aمعالجة   Dمعالجة  Cمعالجة  Bمعالجة  
 Dصناعة أسنان   Cصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  االثني   

 Aمعالجة  Dمعالجة   Cمعالجة  Bمعالجة  

 Dصناعة أسنان  Cصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  الثالثاء
 Aمعالجة  Dمعالجة   Cمعالجة  Bمعالجة   

  Dصناعة أسنان   Cصناعة أسنان Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  األربعاء
 Aمعالجة  Dمعالجة    Cمعالجة   Bمعالجة  

ي و الثالث يكون الدوام بالعيادات
 األسبوع الثان 

  1,30 – 12,00 12,00 – 10,30 10,30 – 9,00 األيام

  Cصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  األحد
   Dمعالجة  Cمعالجة  Bمعالجة  

  Aجراحة فم و أسنان  Dجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  
  Bإمراض ما حول اللثة  Aإمراض ما حول اللثة   Dإمراض ما حول اللثة   

  Dصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Cصناعة أسنان  االثني   

  Cمعالجة   Aمعالجة  Dمعالجة   
  Bجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  Aجراحة فم و أسنان  

  Aإمراض ما حول اللثة   Dإمراض ما حول اللثة   Bإمراض ما حول اللثة  



ي لألسبوع الثالث و الرابع 
ون  ات النظري الكبر  المرحلة الرابعةالمحاض 

 1,00 – 12,00 12,00 – 11,00 11,00 – 10,00 10,00 -9,00 األيام

 صناعة أسنان صناعة أسنان جراحة الفم جراحة الفم الثالثاء 
 إمراض ما حول اللثة إمراض ما حول اللثة معالجة أسنان معالجة أسنان األربعاء

 

 

 

 

 

 أ.سناء عبد الرزاق إبراهيم 

 معاون العميد للشؤون العلمية                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الكوفة 

 كلية طب األسنان

ي لطلبة المرحلة الخامسة للعام الدراسي جدول التدري
 2020 – 11 – 15لغاية  2020 -10 -15اعتبارا من   2021 – 2020ب الصيف 

  1,30 – 12,00 12,00 – 10,30 10,30 – 9,00 األيام

  Cطب أسنان  أطفال  Bطب أسنان  أطفال  Aطب أسنان  أطفال  االثني   

  Aأسنان  تقويم  Cتقويم أسنان   Bتقويم أسنان   
  Bطب الفم   Aطب الفم   Cطب الفم  

  Cصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  الثالثاء
  Aمعالجة  Cمعالجة  Bمعالجة  

  Bجراحة فم و أسنان  Aجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  

  Aصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Cصناعة أسنان  األربعاء
  Cمعالجة   Aمعالجة  Bمعالجة   

  Bجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  Aجراحة فم و أسنان   
 

ونية ات النظرية الكبر  المحاض 

 1,00 – 12,00 12,00 – 11,00 11,00 – 10,00 10,00 -9,00 األيام
 وقاية أسنان طب أسنان أطفال جراحة الفم جراحة الفم األحد

 صناعة أسنان تقويم أسنان طب الفم معالجة أسنان الخميس

 

 أ.سناء عبد الرزاق إبراهيم 

 معاون العميد للشؤون العلمية                                                                                                                                                                                     

 



 جامعة الكوفة 

 كلية طب األسنان

ي المكثف لطلبة المرحلة الخامسة المتخرجي   للعام الدراسي 
 2020 – 11 – 15لغاية  2020 -10 -15اعتبارا من   2020 – 2019جدول التدريب الصيف 

 ميس األسبوع األول و الثاني  يكون دوام العيادات األحد و االثنين و الخ

  1,30 – 12,00 12,00 – 10,30 10,30 – 9,00 األيام

  Cطب أسنان  أطفال  Bطب أسنان  أطفال  Aطب أسنان  أطفال  األحد
  Aتقويم أسنان   Cتقويم أسنان   Bتقويم أسنان   

  Dطب الفم   Dطب الفم   Cطب الفم  
  Bأمراض ما حول اللثة   Aأمراض ما حول اللثة   Dأمراض ما حول اللثة  

  Cصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Aصناعة أسنان  االثني   

  Dمعالجة     Aمعالجة   Bمعالجة  
  Bجراحة فم و أسنان  Dجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  

  Aطب أسنان  أطفال  Cطب أسنان  أطفال   Dطب أسنان  أطفال   
  Aصناعة أسنان  Bأسنان  صناعة Cصناعة أسنان  الخميس

  Cمعالجة   Dمعالجة  Bمعالجة   

  Dجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  Aجراحة فم و أسنان   
  Bوقاية أطفال  Aوقاية أطفال   Dوقاية أطفال  

 

 

 

 

 



ي األسبوع الثالث و الرابع يكون دوام العيادات يوم األحد و الخميس 
 
 الدوام ف

  1,30 – 12,00 12,00 – 10,30 10,30 – 9,00 األيام

  Cطب أسنان  أطفال  Bطب أسنان  أطفال  Aطب أسنان  أطفال  األحد
  Aتقويم أسنان   Cتقويم أسنان   Bتقويم أسنان   

  Dطب الفم   Dطب الفم   Cطب الفم  

  Bأمراض ما حول اللثة   Aأمراض ما حول اللثة   Dأمراض ما حول اللثة  
  Aصناعة أسنان  Bصناعة أسنان  Cصناعة أسنان  الخميس

  Cمعالجة   Dمعالجة  Bمعالجة   
  Dجراحة فم و أسنان  Cجراحة فم و أسنان  Aجراحة فم و أسنان   

  Bوقاية أطفال  Aوقاية أطفال   Dوقاية أطفال  

 

 

                                                                                                                                                                  

 أ.سناء عبد الرزاق إبراهيم                                                                                                                                                                     

 معاون العميد للشؤون العلمية                                                                                                                                                                   


