كلية طب االسنان
الســنة الثانيـة

السنة والتوقيت
اليوم والتاريخ

برنامـــــج االمتحــــــــان النظري النهائي للفصـــــل الثـــــاني من العـــــام الدراســـــــــي 2022- 2021
الســنة الثالثة

السـنـة الرابعـة

السـنـة الخامسة

10.30-09:00
خطة دراسية قديمة

خطة دراسية حديثة

12:30- 11:00

خطة دراسية قديمة

خطة دراسية حديثة

المواد السنيـة الترميميـة()1
ف1
مداواة األسنان الترمـيمية()1
ف2

مداواة األسنان الترمـيمية()1
ف2

التعويضات السـنيـة
المتحركة( )3ف1

--

--

--

مـداواة األسنان اللبية ()1
ف1
التعويضات السـنية
المتحركة( )4ف2
----تشخيـص أمراض الفم
واألسنان ( )1ف1
تشخيـص أمـراض الفم
واألســنان ( )2ف2

أمراض الـفـم واألسـنان ()2
ف2

--

--

الجمعة

2022/06/10

السبت

2022/06/11

األحد

2022/06/12

--

اإلثنين

2022/06/13

الـمـــــواد الســـنية( )1ف1

عـــــلـم المــناعــة ف2

عــــلــم المــناعــة ف2

األمراض الجراحية والجراحة
الصغرى ف1
-----

األمراض الجراحية والجراحة
الصغرى ف1
----عـــــلــم األشــــعــة ف2
األمراض الباطنية والجــلدية
ف1

تـقـويم األسـنان ()1

ف2

الثالثاء

2022/06/14

األربعاء
الخميس

2022/06/15
2022/06/16

الجمعة

2022/06/17

عــــــلــم األشــعـة ف2

السبت

2022/06/18

األمـراض الباطنية والجلدية
ف1

األحد

2022/06/19

--

--

اإلثنين

2022/06/20

التــيــجــان والجـــســور ()1
ف2

التعويضات السنية الثابتة()1
ف2

الثالثاء

2022/06/21

--

--

األربعاء

2022/06/22

---

---

الخميس

2022/06/23

---

الجمعة

2022/06/24

النسج الخاصة بالفـم( )2ف2

السبت

2022/06/25

التعويضات السنية
المتحركة( )1ف1

--علم النسج الخاص بالفم
واألسنان ف2
التعويضات السنية
المتحركة( )1ف1

األحد

2022/06/26

--

--

اإلثنين

2022/06/27

عــــــلـــم اإلحــــصـــاء()2
ف2

اللــــغـــة االنكـــليزية( )4ف2

الثالثاء

2022/06/28

تشريح الرأس والعنق ف2

--

طــب أسنان األطفال ( )1ف2

األربعاء
الخميس

2022/06/29
2022/06/30

-----

-----

-----

الجمعة

2022/07/01

--

--

--

السبت

2022/07/02

خطة دراسية قديمة

خطة دراسية حديثة

تقويم األسنان والفكين( )1ف2

--

--

التعويضات السـنيـة
المتحركة( )3ف1

أمراض األنف واألذن والعين
والحنجرة ف2
علـــــم األدويـــة ف1

--

جــراحـة الفـم والفكين ف1

علـــــم األدويــــة ف1

تـقويم األســــنان( )2ف1

تـقويم األســــنان( )2ف1

الــفيزيــاء الـعـامـة ف1

مـداواة األسنان اللبية ()1
ف1
التعويضات السـنية
المتحركة( )4ف2
-----

-----

-----

-----

أمراض الفم واألسنان( )1ف1

فيزيولوجيا اإلطباق ف2

عــــلم اإلطــــبـــاق ف2

الـتـيجان والجسـور( )4ف1

-التشريـح المرضي العام ف1

-التشـريـح المرضي العـام ف1

الصحة العامة وطـب األســنان
ف1

الصحـة العامـة وطـب األسنان
ف1

التعويضات الثابتة ( )4ف1
-التخدير والقــلـع ( )4ف2

--

--

التــيجـــان والجــســور()3
ف2
---

التعويضات السنية الثابتة()3
ف2
---

الـتعويضات السنية المتحركة
( )2ف2
---

الـتعويضات السنية المتحركة
( )2ف2
---

--مداواة األسنان الترميمية ()3
ف1

--مداواة األسنان الترميمية ()3
ف1
مــداواة األســنـان الـلبـية 2
ف2

---

---

---

---

---

الســيـطرة على اإلنتــان ف1

جــراحـة الفـم والفكين ف2

زرع األسنان ف2

--

--

---

--

طـــب الــفم الــوقــائــي ف2

طــب الـفم الـوقـائي ف2

--

--

الـتعويضات السـنية الثـابتة()2
الـتـيـجــان والجســـور( )2ف1
-ف1
عــلم اإلحـصاء الحـيوي
-طــب أسنان األطفال ( )1ف2
والوبائيــات ف2
-------------

الـمـواد السنية ( )2ف2

--

األحد

2022/07/03

عــلــم النــفـــــس( )1ف1

الـلـغـــة االنــكلــيـزية( )3ف1

التخديـر والقـلع ( )2ف2

التخديـر والقـلع ( )2ف2

--

اإلثنين

2022/07/04

--

--

الثالثاء

2022/07/05

----

الـنســج العــامــة ف1

األربعاء

2022/07/06

الخميس

2022/07/07

الهيئة اإلدارية

التخدير والقــلـع ( )4ف2
--

--

الزميل أزهر محسن سعود

أمــراض اللـثــة ف2

-علم النسج حول السنية ( )2ف
2
-----

مــداواة األســنان اللــبية ()2
ف1
---

--

فـــيزيـولوجــيا الـــفـــم ف2

--

--

طب األسنان الشرعي وأصول
مزاولة المهنة ف2

--الفيزيولوجيا الخاصة بالفم
واألسنان ف2

مـداواة األسنــان اللبـية( )3ف 2مداواة األسنان اللبية( )4ف2

--

-مــداواة األســنان اللــبية ()3
ف1
---

طــب أســنان األطــفال ( )2ف 1طــب أســنان األطــفال ( )2ف1
--

--

--

طب األسنان المسند ف2

-النسج العامة ف2
-----

الفـيزياء الــــطبــــية ف1
-الـلغـة العـربــيـة ف2
-----

المصطلحـات الطبيـة ( )2ف 2الـلـغــة اإلنكــلـيــزية ( )2ف2
-الكيميـاء الحيوية العامـة ف1
--

علم الـنــفس السـلوكي ف1
الكيـمياء الحـيويـة ( )1ف1
--

الجراثيم والطفيليات العامـة
ف2
---

---

---

---

عـــلــم األحـــيــاء الدقــيقة ف2

الــفيزيـولوجيـا الــعـامـة ف 1الــفيزيــولوجيـا الـــعـامـة ف1
--

--

--

--

التشــــريح العـــام ف1

تشريح الرأس والعنق ف2

تعويضات وجهية فكية ف2

--

--

--

----التعويضات السنية المتحركة
ف2
()6

----التعويضات السنية المتحركة
(( )6وجهية فكية) ف2

-----

-----

--

التربية الوطنية ف2

--

--

--

التعويضات السنية المتحركة
( )5ف1

التعويضات السنية المتحركة
( )5ف1

مداواة األسنان الترميمية ()2
ف1

مداواة األسنان الترميمية ()2
--ف1
الجـراثيم الخـاصة بالـفم
عـلم النـسج حـول الســنية()1
--أمــراض النسـج الداعمـة ف1
واألســنــان ف2
ف1
--------التشريح المرضي الخاص بالفم التشريح المرضي الخاص بالفم
التـخـديــر والـقلـع ( )1ف1
التـخـديــر والـقلـع ( )1ف1
ف2
ف2

االمتحانات
م .تيسير سلمان

تشريح ورسم ونحت األسنان
ف2
مهــارات الحاسـوب ()2+1

--

---

خطة دراسية قديمة

خطة دراسية حديثة

خـطة دراسية قديـمـة

خـطة دراسـية حديـثـة
تشــريح ورسم ونحت األسنان
ف2
المعلوماتية في طب االسنان
ف1

أمراض األذن واألنف والحنجرة
والعين ف2

طب األسنان الشرعي وأصول
مزاولة المهنة ف2

المواد السنية الترميمية ()2
ف2

الســـنة األولـى

02:30–01:00

علـــم األجنـة العــام ف1

عــلم األجــنة والـــتشــريــح
الــعــام ف1

المــصطلحـات الطبيـة ( )1ف 1الــلــغة اإلنـــكـلـــيزية ( )1ف1
--

--

--

مداواة األسنان الترميمية ()4
ف2
---

مداواة األسنان الترميمية ()4
ف2
---

---

التـخدير والقـلع ( )3ف1

التـخدير والقـلع ( )3ف1

عـلـــم الحــيـــاة ف1

--

الكيميـاء الحيوية الخاصة ف 2الكـــيمـيــاء الحـــيويـة 2ف2

عميد كلية طب االسنان
ا.د .باسم سليم

--عـلم الحـيـاة
(الخلية والوراثة) ف1

