
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىالكلية او القسماليوم والتاريخ

Human RightsBiochemistrypharmacologyOral Pathologyطب االسنان

Human RightsArabic LanguageEnglish LanguageEnglish Languageالصيدلة

طرق محاكاة المكامن3رياضياتحقوق إنسانفيزياءالهندسة

الطب الرياضيطرائق التدريسفلسفة التاريخالتربية الرياضية

حقوق االنسان والديمقراطيةالتخدير 

حقوق االنسان والديمقراطيةالبصريات 

طرق البحثالديمقراطيةحقوق االنسان صناعة االسنان

حقوق االنسان والديمقراطيةاالشعة والسونار

حقوق االنسان والديمقراطيةالمختبرات الطبية

English LanguageEnglish LanguagePharmaceutical EthicsCommuncation Skillsالصيدلة 

طرق اختيار الحل األمثلاقتصاد نفط2رياضياتتكنولوجيا الكهرباءالهندسة

EnglishEnglishEnglishالتخدير 

EnglishEnglishEnglishالبصريات 

EnglishEnglishEnglishصناعة االسنان

Englishاالشعة والسونار

Englishالمختبرات الطبية

Dental AnatomyOral Surgeryطب االسنان 

مقاومة الموادجيولوجيا عامةالهندسة

اللياقة البدنية/ المصارعةالجمناستكايقاعي/ كرة القدمالتربية الرياضية

اسس الجراحةمصطلحات طبيةكيمياء سريريةالتخدير 

امراض العيناجهزة بصريةالبصريات 

طقم جزئيطقم كاملتشريح اسنانصناعة االسنان

االشعة والسونار

2020/2021العام الدراسي - الدور االول - جدول االمتحان النهائي لكليات جامعة العين 

7/ 17السبت 

7/19االثنين 

7/25االحد 



تشريحالمختبرات الطبية

Histologyالصيدلة 

Organic Pharmaceutical 

Chemistry l

2هندسة الحفر 1هندسة المكامن الهندسة

تشريح الراس والعنق والعينالبصريات 

فيزياء عامةاالشعة والسونار

طب االسنان 
Medical Physics

Oral Histology & 

Embryology
Oral Histology & EmbryologyGeneral Surgery

3لغة انكليزيةاللغة العربيةالهندسة

كرة الطائرةالبايوميكانيكاللغة اإلنكليزيةالتربية الرياضية

فسلجة تطبيقيةالتخدير 

اخطاء انكسارسلوك مهنيالبصريات 

الصيدلة 
Organic Chemistry lll

Organic Pharmaceutical 

Chemistry l

اإلدارة المكمنية التكامليةالجس البئريالهندسة

تشريحالتخدير 

سلوك مهنيصناعة االسنان

كيمياء عامةاالشعة والسونار

سلوك مهنيالمختبرات الطبية

General AnatomyPeriodonticsطب االسنان 

التركيبية وجيولوجيا النفط1لغة انكليزيةالهندسة

التعلم الحركياالختبارات والقياسكرة السلةالتربية الرياضية

2طب باطني دوائياتالتخدير 

نظارات طبيةاخطاء انكسارالبصريات 

طقم كاملطقم جزئيصناعة االسنان

Pharmaceutical calculationsClinical Pharmacy lالصيدلة 

2هندسة اإلنتاج اللغة االنكليزية التخصصيةميكانيك موائع1رياضياتالهندسة

7/25االحد 

7/26االثنين 

7/27الثالثاء 

7/28االربعاء 

7/29الخميس 

7/31السبت 



1طب باطني سلوك مهنيالتخدير 

طرق بحثفيزياء طبيةالبصريات 

العلوم الطبيةصناعة االسنان

بايولوجياالشعة والسونار

Medical BiologyGeneral AnatomyProsthodonticsGeneral Medicineطب االسنان 

الجمناستكاألحصاء الرياضيالتشـــــريحالتربية الرياضية

2 تخدير التخدير 

انسجة الفمتقنيات اجهزة االسنانصناعة االسنان

احياء بشريةالمختبرات الطبية

Physical pharmacy llالصيدلة 

Pharmaceutical 

tachnology l

االستخالص الثانوي للنفط1هندسة اإلنتاج ميكانيك هندسيالهندسة

1تخدير التخدير 

فسلجة العينالبصريات 

تشريح عاماالشعة والسونار

PhysiologyGeneral pathologyRestorative Dentistryطب االسنان 

كرة اليدالريشة/ المالكمة الساحة والميدانالتربية الرياضية

فسلجة عامةالتخدير 

مصطلحات طبيةالبصريات 

Pharmacology lllالصيدلة 

اإلحصاء الرياضيأسس نفطرسم هندسيالهندسة

اسس الجراحةالتخدير 

حولصحة عينيةالبصريات 

تقويم اسنانتيجان وجسورصناعة االسنان

مصطلحات طبيةاالشعة والسونار

Medical ChemistryProsthodonticsCommunity DentistryOrthodonticsطب االسنان 

Organic Chemistry lالصيدلة 

8/2االثنين 

8/3الثالثاء 

8/4االربعاء 

8/5الخميس 

7/31السبت 

8/1االحد 



طرائق التدريسالكرة الطائرةالكشافةالتربية الرياضية

1تقنيات العناية المركزة التخدير 

العلوم االساسيةصناعة االسنان

كيمياء عامةالمختبرات الطبية

Physiology llPharmacology lالصيدلة 

2هندسة المكامن 1هندسة الحفر الهندسة

احصاء حياتيفيزياء طبيةالتخدير 

دوائياتبايولوجيالبصريات 

تيجان وجسورتشريح الفمصناعة االسنان

فسلجة عامةاالشعة والسونار

General HistologyMicrobiologyProsthodonticsطب االسنان 

Human AnatomyIndustrial Pharmacy lالصيدلة 

الفسلجةالساحة والميداناللغة العربيةالتربية الرياضية

2تقنيات اجهزة تخدير التخدير 

اجهزة بصريةالبصريات 

اسس تمريضاالشعة والسونار

تقنيات اجهزة مختبريةالمختبرات الطبية

طب االسنان 
Medical Terminology 

&English Language
Dental MaterialDental RadiologyPediatric Dentistry

Pharmacognosy lPharmacognosy lllالصيدلة 

المبارزةكرة السلةالحاســـــوبالتربية الرياضية

Medical PhysicsToxicologyالصيدلة 

السباحة التربية الرياضية

1تقنيات اجهزة تخدير بايولوجيالتخدير 

احصاء حياتيكيمياء حياتيةالبصريات 

تعويضات الوجه والفكين2المادة السنية 1المادة السنية صناعة االسنان

Restorative Dentistryطب االسنان 
8/12الخميس 

8/5الخميس 

8/7السبت 

8/8االحد 

8/10الثالثاء 

8/11االربعاء 



الخماسي/ كرة القدم كرة اليدحقوق االنسانالتربية الرياضية

Medical microbiology llBiochemistry llالصيدلة 

المضـــــربتدريب رياضيالتربية الرياضية

البحث العلميالتربية الرياضية8/16االثنين 

. اللون االصفر يمثل االمتحانات الحضورية - 1

. والساعة الحادية عشر صباحاً للمواد االلكترونية , يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحاً للمواد الحضورية - 2

8/12الخميس 

8/14السبت 


