
 عميد الكلية    رئيس الكنترول                    مسؤول الجودة في الكلية                                رئيس القسم                          في القسم  مسؤول الكنترول

 11 الى9/الفترة االمتحانية من   م0200-0202 عيالجامللعام  الثانيللفصل الدراسي  التكميلية االمتحاناتجدول  

 

 التاريخ اليوم م
 الخامس المستوى المستوى الرابع المستوى الثالث  الثاني المستوى األول المستوى

 المقرر المقرر المقرر المقرر المقرر

 23/8/2022 الثالثاء 1
 الثقافة االسالمية 

Islamic culture 
 واالجنة العام االنسجة علم

General histology &Embereology 
االدوية لمع  

Pharmacology 
 للمريض في طب االسنان  الطبيةالتداخالت 

Medically compromise patient in dentistry 
 طب اسنان المجتمع والصحة العامه لالسنان
Public health &dental community 

 24/8/2022 األربعاء 2
 حيوية فيزياء

Biophysics 

 االسنان طب مواد
Dental material 

والخلع الموضعي التخدير   

Local anesthesia  exodontias 

الفم جراحة تقنية  
Oral surgery technique 

 

 إعادة التاهيل التعويض يفي زراعة االسنان
Prosthetic rehabilitation in implant 

dentistry 

 25/8/2022 الخميس 3
Communication skill مهارات

 االتصال 
 Critical thinkingالتفكير الناقد 

 اإلحصاء الحيوي 

Biostatics 

 العام االمراض علم
General pathology 

 والحنجرة واالذن االنف وجراحة العامة الجراحة
General &ENT surgery 

2 األطفال اسنان طب  
Pedodontic 2 

 

 27/8/2022 السبت 4
 علم االحياء العامه

General biology 

والعنق الرأس وتشريح العام التشريح  

General &head&neck anatomy  
2 اللبية المعالجة  

Endodontic 2 

2االستعاضة الثابتة   
Fixed prosthodontics 2 

 االسنان زراعة في الجراحي التداخل
Surgical procedure in implant dentistry 

5 
 االحد

 
 

28/8/2022 
 1اللغة االنجليزية 

English language 1 
 العلمي البحث مناهج

Research methodology 
 علم امراض الفم 

Oral pathology 
1 االسنان تقويم  

Orthodontic 1 

2تقويم االسنان   

Orthodontic 2 

 29/8/2022 االثنين 6
لالسنان الوصفي التشريح  

Tooth morphology 
 الطبيب اخالقيات

Medical ethics 
1االستعاضة الثابتة   

Fix prosthodontics 1 

 العام الباطني الطب
General internal medicine 

 الحياة دعم اساسيات
Basic life support 

 30/8/2022 الثالثاء 7
 كيمياء عامه

General chemistry 
 علم انسجة الفم 

Oral histology 
Operative 2 

 2 الترميمة المعالجة
 3 المتحركة الصناعية االستعاضة

RemovableProsthodontics 3 
والفكين الوجة وجراحة الفم راحةج  

Oral &maxillofacial surgery 

 31/6/2022 االربعاء 8
 مهارات تالوة القران الكريم وتجويده

Skill of holly quraan recitation 
and tajweed 

1 المتحركة الصناعية االستعاضة  
RemovableProsthodontics 1 

2 المتحركة الصناعية االستعاضة  
RemovableProsthodontics 2 

 
 1 األطفال اسنان طب

Pedodontic 1 
 

 2 لألسنان الداعمة االنسجة معالجة
Periodontology2 

9 
 االسنان مواد خواص 1/9/2022 الخميس

Properties of dental material 
 علم وظائف األعضاء 

Human physiology 
 

الفم تشخيص  
Oral diagnosis 

 

الفم طب  
Oral medicine 

 

 االسنان طب ادوية علم
Dental therapeutics 

العضوية الكيمياء 3/9/2022 السبت 10  
Organic chemistry 

1 الترميمة المعالجة  
Operative 1 

والمناعة الدقيقة االحياء علم  
Microbiology&immuniology 

3الترميمية لمعالجةا  
Operative 3 

الشامل السريري التدريب  
Comprehensive clinical practice 

 4/9/2022 االحد 11
English language 2 

 2االنجليزية اللغة
 الحيوية الكيمياء

Biochemistry 
Oral &maxillofacial radiology 

 والفكين والوجه الفم اشعة

Periodontology1 
 1 لألسنان الداعمة االنسجة معالجة

Occlusion &TMJdisorder 
 الصدغي الفكي المفصل واضطرابات االطباق

 5/9/2022 االثنين 12
العربية للغةا  

Arabic language 
 ا

الطبي النجليزيا  
Medical English 

 تنمية المهارات القيادية 
Leader skills Development 

 

 

 
 3المعالجة اللبية 

Endodontic 3 

 ستعاضة الوجه والفكين ا
Maxillofacial prosthesis 

 الطب والعلوم الصحية : كلية

                           طب االسنان : قسم

 برنامج:طب وجراحة الفم واالسنان 
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