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  3102/3102 الثانيمنتصف الفصل الدراسي وامتحانات  الثانيبرنامج االمتحان 
   
 

 01/2/3102:  التاريخ       
 

 السنة والمادة والتوقيت التاريخ اليوم

 األولى

(310) 

 الثانية

(051) 

 الثالثة

(021) 

 الرابعة

 (10 ) 

 الخامسة 

 (031 ) 
 (األمتحان األول ) اإلسعافات األولية  35/2/3102 الثالثاء

2-2  
االندلس وقاعة الدراسات  مختبر)ق انسانية .م

   3مختبر التأهيل +مختبر العلوم(+يا لالع

   

 0-جراحة الفم نظري     21/2/3102 األحد  

0-3 

 مختبرات التربية 

 

تشريح األسنان الوصفي  20/2/3102 األثنين 

 نظري

1-1 

(student.com) 

  

 علم اإلطباق

01-00 

 مختبر +مختبرات التربية ) 

 (ق انسانية .م/األندلس

 0–أمراض اللثة نظري 

0-3 

 مختبرات التربية 

 آداب وقوانين المهنة 

1321-1321 

 قاعات الكلية

 0-طب الفم نظري    0/2/3102 الثالثاء

1321-1321 

 مختبرات التربية 

 

 

 0-المواد السنية   3/2/3102 األربعاء 

00-03  

 مختبر+بية مختبرات التر) 

 (ق انسانية .م/األندلس

 

 0 -األستعاضة السنية نظري

01-00  

قاعة +مختبرات التربية ) 

 ق انسانية.م/األندلس

 3-االستعاضة السنية نظري

0-3 

 مختبرات التربية

 3-جراحة الفم نظري

1321-1321  

 مختبرات التربية 

 0-المعالجة التحفظية نظري   2/2/3102 الخميس

01-00  

مختبر +برات التربية مخت) 

 ق انسانية.م/األندلس

 0-طب أسنان األطفال

1321-1321 

 مختبرات التربية 

 2-االستعاضة السنية نظري

 

2-2  

 مختبرات التربية 

 

 0تقويم األسنان نظري     1/2/3102 األحد 

0-3  

 مختبرات التربية 

  3-طب الفم عملي 

1321-1321  

 مختبرات التربية 

 2-المعالجة التحفظية     7/2/3102 األثنين 

0-3 

 مختبرات التربية 

  5-المعالجة التحفظية نظري

1321-1321 

 مختبرات التربية

 0-طب الفم الوقائي    1/2/3102 الثالثاء 

 

1321-1321  

 مختبرات التربية 

 

 طب فم المجتمع الوقائي     1/2/3102 األربعاء

5-1 

 قاعات الكلية 

 الجراحة العامة      01/2/3102 الخميس 

2-2 

 (قاعات الكلية)

 

 علم النفس لطلبة األسنان 05/2/3102 الثالثاء 

1-01 

student.com)) 

    

 (األمتحان الثاني )اإلسعافات األولية   37/2/3102 االحد 

2-2  

(student.com) 

   

 
 . لغاية مراقبة االمتحان ومساعدي البحث والتدريس على رؤساء األقسام توزيع أعضاء الهيئة التدريسية 

 . ، قاعة المتحف(3)، قاعة رقم (0)قاعة رقم : قاعات الكلية 

 طالب ( 021)تتسع لـ (2)،  (2)، ( 3)، ( 0)مختبر : مختبرات التربية  

 .طالب ( 21)مجمع القاعات اإلنسانية ، قاعة األندلس تتسع : انسانية . ق. م 

  7/2/3102ولغاية  21/2/3102الخامسة من  ألسنان للسنةة طب ايتم تعطيل المحاضرات التابعة لكليس 

   1/2/3102ولغاية  21/2/3102ة طب األسنان للسنة الرابعة من يسيتم تعطيل المحاضرات التابعة لكل 

 .2/2/3102ولغاية  20/2/3102الثالثة  من  ة طب األسنان للسنةيتم تعطيل المحاضرات التابعة لكليس 

 

 االمتحاناتأثناء فترة  التابعة لكلية طب األسنان ات السريريةلمختبرات العملية والعيادلن يتم تعطيل ا: مالحظة

 . المذكورة أعاله 
  

  االمتحاناتالعميد لشؤون  مساعد

 

 

   فراس السليحاتالدكتور                                 


