
 

 

  

 األسنان طب كلية
 

 

 9102/9191برنامج الفحص النهائي للفصل الثاني   

 09:00AM-10:30AM 11:00AM-12:30PM التاريخ اليوم م

 30/05/2020 السبت 1

 [DEBL-1-03] (1) األسنان لطب حيوية كيمياء
 [DEBL-2-03] (2) األسنان لطب حيوية كيمياء
 [DEOM-9-01] الشيخوخي األسنان طب

 [DEOP-7-01] (3) ترميمية أسنان مداواة
 [DEOS-0-07] (4) الفم جراحة
 [DOBC202] (2) حيوية كيمياء

 [DEOP-6-01] (2) ترميمية أسنان مداواة
 [DEOP-8-01] (4) ترميمية أسنان مداواة
 [DEOP-9-05] (3) اللبية األسنان مداواة
 [DOEN502] (3) سريري - اللبية المداواة

 31/05/2020 األحد 2
 [DEOS-5-01] داخلية أمراض

 [DEOS-6-04] القلق و األلم على السيطرة مبادئ
 [DEPE-4-01] العدوى مكافحة

 [DEOP-3-01] (1) ترميمية أسنان مداواة
 [DEOS-2-06] (عام) (1) تشريح

 [DEPD-0-06] (3) الاألطف أسنان طب
 [DOPD502] (2) األطفال أسنان طب

 01/06/2020 االثنين 3

 [DEOM-4-02] السريري األسنان طب في مقدمة
 [DERP-7-02] (3) المتحركة األسنان تعويض
 [DERP-9-02] (4) المتحركة األسنان تعويض

 [DORP401] (1) سريري - المتحركة األسنان تعويضات
 [DORP402] (2) سريري - متحركةال األسنان تعويضات

 

 [DEOS-8-02] األسنان غرس
 [DERP-6-02] (2) المتحركة األسنان تعويض

 02/06/2020 الثالثاء 4
 [DEBL-2-04] ( الفم فيزيولوجيا) (2) فيزيولوجيا
 [DEFP-4-03] (1) الثابتة األسنان تعويض
 [DEOP-0-05] (4) اللبية األسنان مداواة

 [DEBL-1-04] (1) فيزيولوجيا
 [DEOM-5-02] الوقائي األسنان وطب العامة السنية الصحة

 [DERP-3-02] (1) المتحركة األسنان تعويض
 الشرعــــــي والطب والوقاية واألسنان الفم وصحة العامة الصحة

[DOCD302] 
 (2) السريري قبل ما تقنيات - المتحركة األسنان تعويضات

[DORP302] 

 03/06/2020 األربعاء 5
 [DEOM-9-08] (2) الفم طب

 [DEPE-6-03] العامة األمراض تدبير
 [DOOM502] (2) واآلسنان الفم طب

 [DEFP-8-03] (3) الثابتة األسنان تعويض
 [DEOM-3-03] الحيوي اإلحصاء علم

 04/06/2020 الخميس 6
 [DEFP-4-04] اإلطباق علم

 [DEFP-5-03] (2) الثابتة األسنان تعويض
 [DEOP-1-07] (1) أسنان تشريح

 [DEFP-9-03] (4) الثابتة األسنان تعويض
 [DEOP-2-07] (2) أسنان تشريح

 [DEOS-8-07] (2) الفم جراحة
 (2) سريري - وجسور تيجان الثابتة األسنان تعويضات

[DOFP402] 



 

 

 06/06/2020 السبت 7

 [DEBL-1-05] والمناعة الخلية علم
 [DEHS-3-05] العام النسج علم

 [DEHS-5-05] واألسنان بالفم الخاص النسج علم
 [DEOR-7-03] (1) األسنان تقويم

 [DOOH202] واألسنان بالفم الخاص النسج علم

 [DEHS-6-05] واألسنان بالفم الخاص المرضي التشريح
 [DEOS-3-04] وصغرى عامة جراحة

 [DEPE-8-04] (2) السنية حول النسج علم
 [DOGS401] الصغرى والجراحة الجراحية األمراض

 [DOPA301] (1) واألسنان للفم الخاص المرضي التشريح
 [DOPA302] (2) واألسنان للفم المرضي التشريح

 [DOPE501] (1) السنية حول  النسج أمراض

 07/06/2020 األحد 8

 [DEOP-7-05] (1) اللبية األسنان مداواة
 [DEOS-2-08] الدقيقة األحياء علم

 [DEPE-9-04] (3) السنية حول النسج علم
 [DOPE502] (2) السنية حول النسج أمراض

 [DEOS-0-08] (2) وفكين وجه جراحة
 [DEPE-5-04] (1) السنية حول النسج علم

 [DOOS502] (4) والتخدير الفم جراحة

 08/06/2020 االثنين 9

 [DEOM-3-07] الوبائيات
 [DEOP-4-06] (1) سنية مواد

 [DEOP-5-08] والقوانين األخالقيات
 [DEOS-7-04] التغذية

 [DOET502] المهنة أخالقيات
 [DONE501] األولية  واإلسعافات التغذية

 [DEHS-4-05] العام المرضي التشريح
 [DEOM-6-06] الشرعي األسنان طب

 [DEOP-8-05] (2) اللبية األسنان مداواة
 [DEOS-9-09] (1) وفكين وجه جراحة
 [DOOS501] (3) والتخدير الفم جراحة

 09/06/2020 الثالثاء 10
 [DEOP-5-06] (2) سنية مواد

 [DEOS-4-08] األولية اإلسعافات

 [DEPD-7-06] (1) األطفال أسنان طب
 [DEPD-9-06] (2) أطفال أسنان طب
 [DOPD501] (1) األطفال أسنان طب

 10/06/2020 األربعاء 11

 [DEBL-2-05] اإلنساني الوراثة علم
 [DEOS-3-06] (وعنق رأس تشريح) (2) تشريح

 [DEPD-5-07] (1) األسنان طب في التصوير و األشعة علم
 [DOHN202] والعنق الرأس تشريح

 [DEOM-8-08] (1) الفم طب
 [DEPD-6-07] (2) األسنان طب في التصوير و األشعة علم

 11/06/2020 الخميس 12
 [DEBL-2-02] الطبية الفيزياء

 [DEOR-8-06] (2) األسنان تقويم
 [DEOS-9-07] (3) لفما جراحة

 [DEOS-4-07] األدوية علم
 [DEOS-7-07] (1) الفم جراحة

 [DEPD-6-08] التواصل ومهارات السلوكية العلوم
 [DOPS302] السلوكي النفس علم

 


