
 

 

 

 2022/2023التاسع للعام الدراسي خريف -السادس -الخامس-الثالث-جدول االمتحانات النهائية الدور االول لطالب الفصل االول

 فصل ثالث  فصل االول  فصل تاسع  الفصل االرابع  الفصل السادس  اليوم

 السبت

3/12/2022 

 االمراض الفموية 

 11.00مسرح

 االمراض الفموية 

 9.00مسرح 

--------------- --------------- --------------- 

 االحد 

4/12/2022 

عالج اللثة   --------------- ---------------

 9.00نظري 

 مسرح 

 التشريح العام 

11.00 

--------------- 

 االثنين

5/12/2022 

عالج اللثة   --------------- ---------------

 9.00عملي 

 خواص المواد ---------------

 مسرح  9.00

 الثالثاء

6/12/2022 

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 االربعاء

7/12/2022 

 العالج التحفظي 

 مسرح  9.00

مبادئي طب الفم  --------------- ---------------

 11.00واالسنان 

 قاعات 

--------------- 

 الخميس 

8/12/2022 

 التركيبات الثابتة  ---------------

 مسرح  9.00

--------------- --------------- --------------- 

 السبت

10/12 /2022 

 وظائف االعضاء --------------- --------------- --------------- ---------------

 مسرح  9.00

 االحد 

11/12 /2022 

 الفيزياء الطبية   --------------- --------------- ---------------

11.00 

 قاعات 

--------------- 

 االثنين

12/12 /2022 

 االشعة الفموية 

 مسرح  9.00

--------------- --------------- --------------- --------------- 

 الثالثاء

13/12 /2022 

 التركيبات المتحركة  ---------------

 مسرح  9.00

--------------- --------------- --------------- 

 االربعاء

14/12 /2022 

الجراحة الفموية   --------------- ---------------

 9.00نظري 

 مسرح 

--------------- --------------- 

 الخميس 

15/12 /2022 

الجر احة   --------------- ---------------

 الفموية عملي

9.00 

االنسجة الفموية  ---------------

 نظري 

 مسرح  9.00

 11.00عملي 

 السبت

17/12 /2022 

 التركيبات الثابتة 

 مسرح  9.00

 االنسجة العامة   --------------- ---------------

11.00 

 قاعات 

--------------- 

 االحد 

18/12 /2022 

 عالج تحفظي  ---------------

 مسرح  9.00

--------------- --------------- --------------- 

 االثنين

19/12 /2022 

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 الثالثاء

20/12 /2022 

التشريح  --------------- --------------- --------------- ---------------

 9.00الوصفي

 االربعاء

21/12 /2022 

 التركيبات المتحركة 

 مسرح  9.00

 االحصاء الطبية   --------------- ---------------

11.00 

 قاعات 

--------------- 

 الخميس 

22/12 /2022 

 الجراحة العامة  ---------------

 مسرح  9.00

 طب الفم نظري 

 مسرح 11.00

--------------- --------------- 

 السبت  

24/12 /2022 

 طب الفم عملي  --------------- ---------------

9.00 

 اللغة  االنجليزية 

9.00 

--------------- 

 االحد  

25/12 /2022 

 االحياء الدقيقة   --------------- --------------- --------------- ---------------

 مسرح  9.00

 االثنين

26/12 /2022 

 عالج الجذور  

 مسرح  9.00

--------------- --------------- --------------- --------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم الدراسة واالمتحانات 

 

 الخميس 

29/12 /2022 

  9.00علم االمراض  --------------- --------------- --------------- ---------------

 مسرح 

 السبت

31/12 /2022 

التركيبات   --------------- ---------------

المتحركة نظري  

9.00 

 علم االمراض عملي ---------------

9.00 

 االحد 

1/1/2022 

التركيبات   --------------- ---------------

المتحركة  

 9.00عملي

--------------- --------------- 

السبت  

7/1/2022 

العالج التحفظي   --------------- ---------------

 9.00نظري 

 مسرح 

--------------- --------------- 

 االحد 

8/1/2022 

العالج التخفظي   --------------- ---------------

 عملي

9.00 

--------------- --------------- 

 االحد  

15/1/2022 

التركيبات الثابتة   --------------- ---------------

 نظري 

 مسرح  9.00

--------------- --------------- 

 االثنين 

16/1/2022 

التركيبات الثابتة   --------------- ---------------

 عملي

9.00 

--------------- --------------- 


