
الوقتالفصلاملقررالوقتالفصلاملقررالوقتالفصلاملقررالوقتالفصلاملقررالوقتالفصلاملقرر
3-11.30زرع األسنان 
3-21.30ختديروقلع4ع

10.30-19تشريح راس وعنق
12-110.30اجلراحة الصغرى

3-21.30امراض النسج حول السنية/1.30/3-212طب اسنان االطفال /12/2-210.30علم االدوية ق+ح9-210.30علم اجلنني الثالثاء6/19
3.00-11.30طب اسنان االطفال /1.30/3-212لغة اجنبية ق

1.30-212تعويضات متحركة /2/
1.30-112ختدير وقلع123-110.30تعويضات ثابتة/10.30/2-29النسج العام10.30-29النسج العاماخلميس 6/21
12.30-211اعادة تأهيل الفم10.30-29امراض العني و االذن10.30-19امراض العني و االذناألحد  6/24 
12.30-111تعويضات ثابتة /10.30/4-29ترميمية1ق+ح12.30-111فيزياء طبيةاالثنني 6/25
2.30-21تعويضات متحركة/10.30/3-29اطفال 1ع/ق/10.30-29اجنبة/2/الثالثاء 6/26
10.30-29تصوير شعاعي10.30-29تصوير شعاعياألربعاء 6/27
12-210.30مداواة لبية /10.30/4-19تشريح األسنان10.30-19تشريح األسناناخلميس 6/28 

4.00-12.00تعويضات متحركة /4/ ع1.30-112امراض الفم /12/1-210.30االطباق (ق+ح)10.30-29الكيمياء الطبيةاألحد 7/1 
12.30-211امراض الفم /10.30/2-19تشريح مرضي عام (ق+ح)10.30-29الكيمياء الطبية /2/االثنني7/2
2-112.30مداواة لبية /10.30/3-19الثقافة القومية10.30-19الثقافة القوميةالثالثاء 7/3
12.30-211تقومي األسنان /10.30/2-29علم النفس السلوكي10.30-29علم النفس السلوكياالربعاء 7/4
3.00-21.00تعويضات متحركة كاملة/4/ ع /ق12.30-211مكافحة العدوى 10.30-29تعويضات ثابتة /1/ق+حاخلميس7/5

2.00-212.30مداواة ترميمية/12/4-210.30امراض النسج حول السنية/1/ق+ح10.30-19لغة أجنبية/3/االثنني7/9
10.30-19لغة أجنبية ق2.00-12.30اختدير وقلع /10.30/1-19علم املناعة10.30-29علم املناعةالثالثاء7/10

10.30-19عريب
12-110.30مواد سنية /1/

10.30-29نسج خاص (ق+ح)
12-210.30تعويضات متحركة /1/ 

1.30-212الطب الشرعي12-110.30مداواة لبية /10.30/1-19مداواة ترميمية /2/االحد 7/15
12-210.30تشريح مرضي خاص (ق+ح)10.30-29احياء دقيقة10.30-29احياء دقيقةاالثنني 7/16
2-112.30علم اخلليةالثالثاء 7/17

1.30-212تعويضات ثابتة /12/3-210.30صحة عامة ووبائيات10.30-29مواد سنية /2/اخلميس 7/19

مالحظـــــــــــات هامــــــــــــة :
 1- يعطى الطالب درجة الصفر  يف احلاالت التالية :    أ - إذا بدل قاعته االمتحانية أو مكانه االمتحاين .         

التفقد على البطاقتني الشخصية واجلامعية معاً       ج - استخدام األلوان املختلفة أو الطالء األبيض ( الكريكتر  )

نائب العميد للشؤون العلميةنائب العميد للشؤون االداريةرئيس اهليئة االداريةرئيس شعبة االمتحانات
األستاذ الدكتورة رانيه حداداالستاذ الدكتور حممد أسامة اجلبانالزميل حسن حممداالنسة مرمي غيا

1.00-3.00

12.00-4.00

عدم اصطحاب اجلوال حتت طائلة الفصل من الكلية

تيجان وجسور/5 /ع/ق1.30-112تقومي/19-10.30/1

      االستاذ الدكتور حممد سامل ركاب

السنة اخلامسة

10.30-19عريباالربعاء7/11

1

ختدير وقلع/2/

9-10.30

إذا لوحظ أي عالمة فارقة على ورقة االجابة مهما تكن 
الرجاء االنتباه للتوقيت

السنة الرابعةالسنة الثالثة

االحد7/8

طب الفم الوقائي

فيزيولوجيا عامةاالربعاء 7/18

قرار جملس كلية طب األسنان رقم /476/املتخذ باجللسة رقم/107/ تاريخ 2018/5/15  املتضمن برنامج امتحان الفصل الثاين من العام الدراسي 2018-2017   
السنة األوىل السنة الثانيةاليوم والتاريخ

عميد كلية طب االسنان

1تعويضات متحركة كاملة/3/ع/ق 11-12.30 9-10.30 2 لغة أجنبية /4/

اجلراحة الصغرىاالربعاء6/13

110.30-12

110.30-12

2

امراض النسج حول السنية/110.30-12/2

12-1.30 1 ترميمية /3/ 10.30-12 االمراض الباطنية و اجللدية

السيطرة على االنتان9-10.30وراثة وجنني10.30-19الكيمياء الطبية/1/األربعاء 6/20

10.30_9 1 اجنبية/1/

2

1فيزيولوجيا الفم الثالثاء 6/12

2-212.30اجلراحة الفموية و الفكية 10.30-19تشريح راس وعنق 

10.30_9 1

1.30-212مداواة لبية /2/تعويضات متحركة /1/ اخلميس7/12 210.30-12

10.30-19عريب/ق/10.30-29احصاء حيوي
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