
-5341الولاالدراسً لكلٌة طب األسنان للفصل النهائٌة العملٌة جدول االختبارات 

 المستوى الثالث  هـ5341

 

 المكان الوقت العملً الٌوم

 األحد
92 /9 /5341 

 التشرٌح العام واالجنة

 515 –ندس 

 معمل القسم 59:11_51:11

 اإلثنٌن
41 /9  /5341 

 تشرٌح أسنان

 594 –صاس

 معمل القسم 59:11_51:11

 الثالثاء
5  /4 /5341 

 علم االنسجه عام

 514ندس    

 معمل القسم 59:11_51:11

 الخمٌس
4  /4  /5341 

 5-علم وظائف االعضاء

 513 –ندس 

 معمل القسم 59:11_51:11

 

 

 

-5341الولاالدراسً لكلٌة طب األسنان للفصل النهائٌة العملٌة جدول االختبارات 

 المستوى الخامس  هـ5341

 

 الوقت العملى الٌوم
 

 المكان
 

 األحد
92 /9 /5341 

 51-8 913   -علم أالدوٌة     ندس  
 

 معمل القسم
 

 معمل القسم 59-51 5-االستعاضةالمتحركة قبل السرٌري

 اإلثنٌن
41 /9  /5341 

 معمل القسم 59-51 5-إصالح األسنان قبل السرٌري

 5-للفم واالنسجة علم أالحٌاء

 915   -طفت   

8-51 
 

 معمل القسم

 الثالثاء
5  /4 /5341 

 علم أالحٌاء الدقٌقة والمناعة

 915  -ندس   

 معمل القسم 51-59

 األربعاء
9  /4 /5341 

 
 914  -علم األمراض  ندس  

8-51 
 

 معمل القسم



-5341الولاالدراسً لكلٌة طب األسنان للفصل النهائٌة العملٌة جدول االختبارات 

 هـ المستوى السابع5341

-5341الولاالدراسً لكلٌة طب األسنان للفصل النهائٌة العملٌة جدول االختبارات 

 هـ المستوى التاسع5341

 المكان الوقت العملى الٌوم

 األحد
92 /9 /5341 

 العٌادات 12-9  4-جراحة الفم والوجةوالفكٌن

 اإلثنٌن
41 /9  /5341 

 ) أ(  مراض االنسجة المحٌطة باالسنان ا
 

 العٌادات 9-12

 العٌادات 3-1 349إستعاضة ثابتة  السرٌرٌة ساس 

 الثالثاء
5  /4 /5341 

 العٌادات 10-8  4-المتحركة  السرٌرٌة  إالستعاضه

 العٌادات 2 - 10 ) أ(       إصالح األسنان  السرٌرٌة 

 األربعاء
9  /4 /5341 

 ) أ(             -تشخٌص أمراض الفم
 

 العٌادات 9-12

 العٌادات 3-1 طب أسنان األطفال قبل السرٌرى 

 الخمٌس
4  /4  /5341 

 العٌادات 12-9 ) ب (         إصالح األسنان  السرٌرٌة

 +  امراض االنسجة المحٌطة باالسنان

 ) ب (          تشخٌص أمراض الفم 

 

 العٌادات 1-4

 المكان الوقت العملى الٌوم

 األحد
92 /9 /5341 

 ) أ(  اصالح االسنان
 

 العٌادات 9-12

 العٌادات 3-1 أشعة الفم السرٌرٌة

 اإلثنٌن
41 /9  /5341 

 إستعاضة متحركة
 

 العٌادات 9-12

 العٌادات 4-1 جراحة الفم والوجه

 الثالثاء
5  /4 /5341 

 معمل القسم 11-9 445 -إستعاضة ثابته ساس  

 األربعاء
9  /4 /5341 

 العٌادات 12-9 )  ب (اصالح االسنان  

 معمل القسم 3-1 439  -علم أمراض الفم  جرح 

    



 

-5341الولاالدراسً لكلٌة طب األسنان للفصل النهائٌة العملٌة جدول االختبارات 

 هـ المستوى الحادي عشر5341

 

 المكان الوقت العملً الٌوم

 األحد
92 /9 /5341 

 إستعاضة الوجه والفكٌن

 149ساس

 العٌادات 11-9

 اإلثنٌن
41 /9  /5341 

 تقوٌم األسنان
 154وقس

 العٌادات 11-9

 الثالثاء
5  /4 /5341 

 العالج الشامل
 195صاس

 العٌادات 11-9

 األربعاء
9  /4 /5341 

 طب أسنان المجتمع والصحة العامة
 155وقس

 العٌادات 11-9

 

 

 

 منسق الكلٌة

عبد الناصر امام د /  


