
انطبيت انمختبراثوانسىوار االشعتاالسىان صىاعتانبصرياثانتخذيرالمرحلةالتاري    خاليوم 

ي    ح االوىل ي    ح عام المادة السنية وانعىك انراس تشريحتشر كيمياء عامة تشر

ي الثانية
ي    ح شعاعي المادة السنية1 االوكسار اخطاء1طب باطن  كيمياء رسيرية تشر

تقويم اسنانانباطىيه  االمراض في انعيه مشاكم2اسس جراحة الثالثة

طقم الكاملبدائل عينية3تخدير الرابعة 

ي    ح االسنان عامت فيزياءكيمياء رسيرية االوىل ي مصطلحات طبية تشر احياء بشر

احياء مجهريةتقنيات اجهزه طبيه شعاعيهالطقم الكامل  انعيه فسهجتفسلجة تطبيقية الثانية

ي انطبيت انىظاراث1عناية مركزة الثالثة 
 
الطقم الجزئ

تيجان وجسوراالصقه وانعذساث انىظاراثتمريض الرابعة 

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishاالوىل

EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishالثانية

EnglishEnglishEnglishالثالثة 

EnglishEnglishEnglishالرابعة 

يةفسلجة عامةتقنيات اجهزة اسنان عامت كيمياءفسلجة عامة االوىل تقنيات اجهزة مختبر

يتصوير شعاعيتيجان وجسور عيىيت صحت1اسس جراحة الثانية
ي جزين  بايولوجر

الطقم الكامل 2 بصريت اجهزة2تخدير الثالثة

ي وسىوار اشعت2عناية مركزة الرابعة 
 
الطقم الجزئ

1تطبيقات الحاسبة 1تطبيقات الحاسبة 1تطبيقات الحاسبة 1تطبيقات الحاسبة 1تطبيقات الحاسبة االوىل

ياء شعاعية انسجة الفم دوائياثدوائيات الثانية ي فب  
 
احصاء حيائ

2تطبيقات الحاسبة 2تطبيقات الحاسبة 2تطبيقات الحاسبة الثالثة

تقويم اسنان2 حىل3تقنيات اجهزة تخدير الرابعة 

ياء طبية االوىل ياء عامة العلوم االساسيةبايىنىجيفب   ي    ح ومصطلحات طبيةفب   تشر

ي1 بصريت اجهزة1تخدير الثانية
 
طفيليات فحوصات شعاعية الطقم الجزئ

تعويضات الوجه والفكي  2 االوكسار اخطاء2تقنيات اجهزة تخدير الثالثة

ي الرابعة 
السلوك المهن 

اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةانعربيت انهغتاللغة العربيةاالوىل

ي    ح وفسلجة فم  مهىي سهىكمصطلحات طبية الثانية انسجة وقايه من االشعاعتشر

العلوم الطبية  انبحث طرقالثالثة

ي جراجي الرابعة 
زراعة اسنان  االطفال عيىن طبباطن 

سالمه بايولوجيهسالمه بايولوجيهسالمه بايولوجيهسالمه بايولوجيهسالمه بايولوجيهاالوىل

يديمقراطيه حياتي احصاء1تقنيات اجهزة تخدير الثانية
فسلجة انسان سلوك مهن 

ي الثالثة
تيجان وجسور1 انحىل2طب باطن 

تعويضات الوجه والفكي   انعيه امراضالرابعة 

حقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انساناالوىل

ي الثانية
 
احصاء حيائ

طرق بحث الثالثة

ي االوىل12/09/2022االثني  
ي اسس تمريضالسالمة المهنية مصطلحات طبية سلوك مهن 

سلوك مهن 

ي االوىل13/09/2022الثالثاء ي عام بايولوجر بايولوجر

كيمياء عامةاالوىل14/09/2022االربعاء 

01/09/2022

03/09/2022

الخميس

السبت

مالحظات

04/09/2022

11/09/2022

07/09/2022

ي حال وجود عطلة رسمية يرحل االمتحان اىل اليوم الذي يلي االمتحان االخب  من الجدول المعلن 
 
ف

ي/ جدول االمتحانات النظرية النهائية 
 
الدور الثائ

االحد

االحد

االثني  

الثالثاء

08/09/2022الخميس

10/09/2022السبت

05/09/2022

06/09/2022

االربعاء 

(9)تبدأ االمتحانات الحضورية الساعة التاسعة صباحا    

ونية  الساعة الحادية عشر  صباحا     (11)تبدأ االمتحانات االلكب 

ي االمتحانات الحضورية 
 
عل لطالب جلب الهوية الجامعية ف


