
دليل الدوام و الجدول الدراسي للعيادات و المختبرات و المحاضرات  
الفصل األول 2021-2022

السنة الخامسة \كلية طب األسنان 

الطلبة األعزاء  

. كل عام و أنتم بخير و أطيب األمنيات بعام دراسي جديد مليء بالخير و النجاح و التوفيق

: يحتوي هذا الدليل على

معلومات شاملة حول الجدول الدراسي للعيادات التدريبية و المحاضرات النظرية

معلومات أساسية تخص العودة اآلمنة للتعليم 

معلومات ضرورية تخص الممارسة السريرية اآلمنه و منع انتشار العدوى 

راجين إلفادة للجميع 



دليل الدوام و الجدول الدراسي للعيادات و المختبرات و المحاضرات  
الفصل األول 2021-2022

السنة الرابعة \كلية طب األسنان 

:تم إعداد طبيعة الدوام و محتوى الجدول الدراسي بما يتفق مع

2021نظام ادماج التعلم في مؤسسات التعليم العالي عام 
http://www.lob.jo/?v=1.13&url=ar/DraftDetails?DraftID:10430,AddComment:0,PageIndex:1

:تعليمات وزارة التعليم العالي حول العودة األمنة للتعليم الجامعي
https://www.mohe.gov.jo/Default/Ar

أنظمة وتعليمات  منح درجة دكتور في طب األسنان في الجامعة األردنية 
http://units.ju.edu.jo/ar/LegalAffairs/Regulations.aspx

أنظمة وتعليمات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
http://accreditions.heac.org.jo/?page_id=8049

2020أسس التعليم اإللكتروني في الجامعة األردنية لعام 
http://units.ju.edu.jo/ar/LegalAffairs/Regulations.aspx

http://www.lob.jo/?v=1.13&url=ar/DraftDetails?DraftID:10430,AddComment:0,PageIndex:1
https://www.mohe.gov.jo/Default/Ar


المحتويات 

تعليمات العودة اآلمنة للدوام الوجاهي -1•

تعليمات الممارسة السريرية اآلمنة و منع انتشار العدوى  -2•

المحاضرات النظرية -3•

أرقام المجموعات و أنماط الدوام -4•

دوام المختبرات  -4•

دوام العيادات التدريبية -5•

جداول الدوام -6•



تعليمات العودة اآلمنة 

 GOOGLEعلى جميع الطلبة اللذين لم يحملوا شهادة التطعيم التأكد من تحميل شهادة التطعيم على ال-1•
FORMالذي تم ارساله سابقا  .

سلبي يومي األحد و الخميس من PCRالطلبة الغير حاصلين على المطعوم يتوجب عليهم تسليم فحص -2•
لطلبة في كل أسبوع لدى السيدة رنا القدومي في عيادات األسنان أو لدى سكرتيرة مساعد العميد لشؤون ا

.  كلية طب األسنان

لبة ولن يسمح سيتم متابعة تسليم نتائج الفحوصات بشكل أسبوعي من قبل مساعد العميد لشؤون الط-3•
.  للطلبة الغير ملتزمين بالفحوصات بدخول العيادات أو المحاضرات

.   سيتم تحديث قاعدة بيانات التطعيم للطلبة بشكل دوري-4•



تعليمات العودة اآلمنة 

.  ل الدواميمنع التواجد في العيادات أو المختبرات أو الممرات لغير الطلبة المداومين حسب جدو-5•

.  عدم التجمع في القاعات واألماكن المغلقة-6•

في كافة األوقات( الخ.....غسل األيدي\تباعد\كمامة)االلتزام بتعليمات السالمة العامة -7•

.  نعدم الجلوس بشكل متالصق في قاعات المحاضرات و إبقاء كرسي فارغ على الجانبي-8•



تعليمات الممارسة السريرية اآلمنة 

موقع كلية و المعلن على" كوفيد"على جميع الطلبة االطالع على الدليل السريري للممارسة السريرية في ظل تواجد ال -1•
:  طب األسنان

•http://dentistry.ju.edu.jo/Lists/AcademicNews/School_DispNews1.aspx?ID=40

على جميع الطلبة االلتزام بتعليمات السالمة العامة طول فترة تواجدهم في طابق العيادات-2•

(.  gown, gloves, mask, eye protection) ثناء معالجة المرضى أارتداء مستلزمات السالمة الشخصية -3•

إجراء تقييم أولي للمريض على الهاتف قبل حضوره للعيادة للتأكد من عدم وجود أعراض مؤشرة -4•
(.  ضيق تنفس\اسهال\سعال\حرارة)

ظار في و االنت( اال للحاالت الضرورية)التأكيد على المرضى للحضور في الوقت المحدد للعيادة وعدم إحضار مرافق-5•
.  كفتيريا المستشفى أو الساحات الخارجية لحين الموعد وعدم االنتظار في طابق األسنان

http://dentistry.ju.edu.jo/Lists/AcademicNews/School_DispNews1.aspx?ID=40


تعليمات الممارسة السريرية اآلمنة 

د أية أخذ السيرة المرضية في كل زيارة للمريض مع التركيز على سؤال  المريض عن وجو-6•
(ضيق في التنفس\الم في الصدر\اسهال\حرارة\سيالن انفي\سعال)أعراض 

.  يادةقياس درجة الحرارة ألي مريض يشتبه بوجود أعراض لديه وإعالم المشرف الموجود بالع-7•

.ىتذكير المريض بضرورة االلتزام بتعليمات السالمة العامة في كل زيارة للمستشف-8•



المحاضرات النظرية 

ستثناء سيتم تدريس جميع المواد النظرية بشكل وجاهي هجين با•
تزامن على المواد التالية والتي سيتم تدريسها بشكل الكتروني م

MICROSOFT TEAMS

2األشعة السينية نظري •

طب الفم الوقائي•

2طب أسنان األطفال نظري •

ي جميع المحاضرات الوجاهية ستعقد في مدرج بهجت التلهون•
م الدفعة سيتم تقسي. مع مراعاة التباعد و تعليمات السالمة العامة

1في األسبوع األول تحضر شعبة (. 2و 1)إلى شعبتين 
ها اما يتم بث)تحضر المحاضرة الكترونيا 2وجاهيا بينما شعبة 

POWERPOINT VOICE OVER\بشكل مباشر او يتم تسجيلها
في (. الخاص بالمادة E-LEARNINGو تحميلها على موقع ال

تحضر 1وجاهيا بينما شعبة 2األسبوع الثاني تحضر شعبة 
اليةالمحاضرة الكترونيا وهكذا بالتناوب خالل األسابيع الت

.  تطبق تعليمات الحضور و الغياب النافذه بالجامعة•

طبيعة تدريسها  مستوى المادة  المادة النظرية

وجاهي هجين  الخامسة  5المعالجة التحفظية نظري 

وجاهي هجين الخامسة  3االستعاضة السنية نظري 

وجاهي هجين الخامسة  2امراض اللثة نظري 

وجاهي هجين الخامسة  2طب الفم نظري 

الكتروني متزامن  الخامسة  2األشعة السينية نظري 

وجاهي هجين الخامسة  2جراحة الفم نظري 

وجاهي هجين الخامسة  2تقويم األسنان نظري 

الكتروني متزامن الخامسة  2طب أسنان االطفال نظري 

الكتروني متزامن  الخامسة  طب الفم الوقائي 



جدول المحاضرات النظرية 

@: ONLINE LECTURE USING MICROSOFT TEAMS

TIME SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURESDAY

8-9

9-10

10-11

11-12

12-1

1-2

2-3 PERIO 2 PROS 3

3-4 OM 2 CONS 5

4-5 SURGERY 2

5-6 ORTHO 2

6-7

7-8 RAD 2@ PEADS 2@ PREVENTION @



أرقام المجموعات و أنماط الدوام 

Zالى  Mيكون اسم المجموعة هو حرف أبجدي من •

14الى 1بينما يكون نمط الدوام هو رقم عددي من •

أسابيع حسب جدول الدوام المعلن 7يكون اسم المجموعة ثابتا بشكل دائم بينما نمط الدوام يتغير كل •
(.  موجود في اخر ساليد)

.الموجود على الجدول9النمط رقم يكون دوامها علىMتعني أن المجموعة M9مثال •



دوام المختبرات 

ال ينطبق •



دوام العيادات التدريبية

شريك "يكون دوام العيادات بالسعة الكاملة من دون وجود •
مع ضرورة االلتزام بتعليمات السالمة بالعيادة" PARTNER\عمل

. المذكورة سابقا

لمن ال يلتزم باجراءات " VIOLATION“سيتم توجيه مخالفة سريرية •
و في حال تكرار المخالفة سيتم تطبيق. السالمة العامة المذكورة

.  العقوبات المنصوص عليها حسب األصول

+  عيادة مدتها ثالث ساعات كل اسبوع: دوام عيادة المعالجة التحفظية•
عيادة مدتها ساعتين كل أسبوعين 

عيادة مدتها ساعتين كل اسبوع : دوام عيادة االستعاضة السنية•

عيادة مدتها ساعتين كل اسبوعين : دوام عيادة الجراحة•

عيادة مدتها ثالث ساعات كل أسبوعين : دوام عيادة اللثة•

موقع ال: عيادة مدتها ثالث ساعات كل ثالث اسابيع: دوام عيادة طب الفم•
في سيمنار المستشفى وعيادة طب الفم 

ع في الموق: سيمنار مدتها ثالث ساعات كل ثالث اسابيع: دوام التقويم•
قاعة المتحف بالكلية

ن عيادة مدتها ثالث ساعات كل أسبوعي: دوام عيادة طب أسنان األطفال•

التكرار مدة 

العيادة 
(ساعة)

عدد ساعات 

التدريب 
عاسبو\المطلوبة

عدد 

الساعات 
المعتمدة

العيادة 

+  كل أسبوع 

عيادة مدتها 

ساعتين كل 
اسبوعين 

3 +2* 3 3 5المعالجة التحفظية عملي 

كل أسبوع 2 2 2 لي االستعاضة السنية المتحركة عم
2

أسابيع 3كل  3 0.5 0.5 طب الفم عملي 

أسابيع 3كل  3 0.5 0.5 2تقويم األسنان عملي 

كل أسبوعين 3 0.5 0.5 2أمراض اللثة عملي 

كل أسبوعين 2 0.5 0.5 2جراحة الفم عملي 

كل اسبوعين 3 1 1 2طب اسنان االطفال عملي 



الجدول الدراسي العام للسنة الخامسة 



المجاميع المبدئية



المجاميع المبدئية



المجاميع المبدئية



المجاميع المبدئية 



دوام المجموعات و نمط الدوام في الفصل األول

نمط الدوام في الجدول للفترة مناسم المجموعة 

2021-11-28الى 10-10-2021

نمط الدوام في الجدول للفترة من

2022-1-16الى 28-11-2021

M15

N27

O313

P414

Q511

R64

S73

T812

U98

V101

W112

X126

Y139

Z1410



أنماط الدوام 
1نمط 

2نمط 

3نمط 

4نمط 

5نمط 

6نمط 

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday CONS Perio

Monday Prostho CONS

Tuesday

Wednesda

y

Surgery Peads

Thursday Ortho 1A Ortho 1B

OM 1B OM 1A

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday CONS Perio

Monday Prostho Peads CONS

Tuesday

Wednesda

y

Surgery

Thursday Ortho (2A) Ortho (2B)

Oral medicine (2B) Oral medicine (2A)

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Perio CONS

Monday CONS

Tuesday Peads

Wednesda

y

Ortho 3A Ortho 3B surgery

OM 3B OM 3A

Thursday Prostho

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-

6

Sunday Perio

Monday CONS CONS

Tuesday

Wednesd

ay

Ortho (4A) Ortho (4B) Peads

Oral medicine (4B) Oral medicine (4A)

Thursday Surgery Prostho

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Peads

Monday Prostho

Tuesday CONS

Wednesda

y

Ortho 5A Ortho 5B

OM 5B OM 5A Perio

Thursday Surgery CONS

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Surgery Peads

Monday Prostho CONS

Tuesday Ortho (6A) Ortho (6B)

Oral medicine (6B) Oral medicine (6A)

Wednesday Perio

Thursday CONS



أنماط الدوام 
7نمط 

8نمط 

9نمط 

10نمط 

Day 8-9 9-10 10-11 11-

12

12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Prostho surgery

Monday Peads CONS

Tuesday Ortho 7A Ortho 7B CONS

OM 7B OM 7A

Wednesda

y

Thursday Perio

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Prostho Surgery

Monday

Perio

Tuesday Ortho (8A) Ortho (8B) Peads 

Oral medicine (8B) Oral medicine (8A)

Wednesda

y

Thursday CONS CONS

Day 8-9 9-10 10-11 11-

12

12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Ortho 9A Ortho 9B

OM 9B OM 9A

Monday CONS Perio

Tuesday

Wednesda

y

Surgery CONS prostho

Thursday Peads 

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Ortho (10A) Ortho (10B)

OM (10B) Oral medicine (10A)

Monday CONS Perio CONS

Tuesday Peads 

Wednesda

y

Prostho surgery

Thursday



أنماط الدوام 
11نمط 

12نمط 

13نمط 

14نمط 

Day 8-9 9-

10

10-11 11-

12

12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Ortho 11A Ortho 11B

OM 11B OM 11A

Monday Peads A CONS Perio

Tuesday surgery prostho

Wednesda

y

CONS

Thursday Peads B

Day 8-9 9-

10

10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday CONS

Monday Ortho (12A) Ortho (12B) Peads

OM (12B) OM (12A)

Tuesday Prostho  Surgery 

Wednesd

ay

CONS

Thursday Perio

Day 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday

Monday Ortho 13A Ortho 13B Prostho Surgery 

OM 13B OM 13B

Tuesday Perio

Wednesda

y

CONS CONS

Thursday Peads

Day 8-9 9-

10

10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

Sunday Prostho 

Monday Ortho (14A) Ortho (14B) Surgery CONS

OM (14B) OM (14A)

Tuesday Perio  

Wednesda

y

Peads CONS

Thursday


