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 القاعات المادة الساعة اليوم التاريخ

(نظري()0)عالج تحفظي سني 00:22-20:22 االثنين 20/20/0202  BK307/BK308/BK309 

 صفد (0)علم األنسجة السنية الداعمة 00:22-20:22 الخميس 20/20/0202

 صفد (3)عالج اللب السني 20:22-00:22 الخميس 20/20/0202

 BK307/BK308 (0)عالج تحفظي سني ::200-00:22 الخميس 20/20/0202

 BK307/BK308/BK309 علم األمراض العام 00:22-20:22 األحد 08/20/0202

(3)التركيبات السنية المتحركة 20:22-00:22 األحد 08/20/0202  BK307/BK308 

(0)علم أمراض الفم 20:22-00:22 األحد 08/20/0202  صفد 

 BK302/BK303/BK304/BK309 (0)وظائف األعضاء لإلنسان علم 20:22-00:22 األحد 08/20/0202

 /BK302/BK303/BK304صفد مصطلحات طبية 00:22-20:22 األثنين 20/20/0202

 BK307/BK308/BK309 (0)علم األشعة السنية الفموية 00:22-20:22 الثالثاء 02/20/0202

 BK307/BK308 (0)طب أسنان األطفال 20:22-00:22 الثالثاء 02/20/0202

 صفد (3)علم األنسجة السنية الداعمة 20:22-00:22 الثالثاء 02/20/0202

 BK302/BK303/BK304/BK309 علم التشريح للرأس والرقبة 20:22-00:22 الثالثاء 02/20/0202

 /BK302/BK303/BK304صفد أحياء عامة 00:22-20:22 األربعاء 00/20/0202

 BK307/BK308/BK309 خدير السني والوقاية من العدويالت 00:22-20:22 الخميس 00/20/0202

 صفد (0)التركيبات السنية الثابتة 20:22-00:22 الخميس 00/20/0202

 BK307/BK308 علم زراعة األسنان 20:22-00:22 الخميس 00/20/0202

 BK302/BK303/BK304/BK309 (0)كيمياء حيوية 20:22-00:22 الخميس 00/20/0202

 BK307/BK308/BK309 جراحة عامة 00:22-20:22 لسبتا 01/20/0202

 /BK302/BK303/BK304صفد كيمياء عامة 00:22-20:22 السبت 01/20/0202
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 BK302/BK303/BK304/BK309 علم األنسجة 20:22-00:22 السبت 01/20/0202

 BK307/BK308 (0)تقويم األسنان 20:22-00:22 األحد 00/20/0202

 صفد (0)جراحة الفم 20:22-00022 األحد 00/20/0202

 /BK302/BK303/BK304صفد (نظري)مقدمة في طب األسنان 00:22-20:22 االثنين 01/20/0202

 BK307/BK308/BK309 (0)عالج اللب السني 00:22-20:22 االثنين 01/20/0202

 BK307/BK308 (نظري()0)تشخيص وعالج أمراض الفم 20:22-00:22 الثالثاء 02/20/0202

 صفد (نظري()3)عالج تحفظي سني 20:22-00:22 الثالثاء 02/20/0202

(نظري()0)مواد أسنان 20:22-00:22 الثالثاء 02/20/0202  BK302/BK303/BK304/BK309 

(0)علم األدوية 00:22-20:22 األربعاء 01/20/0202  BK307/BK308/BK309 

 /BK302/BK303/BK304صفد فيزياء طبية 00:22-20:22 األربعاء 01/20/0202

 BK307/BK308/BK309 أخالقيات مهنة طب األسنان 00:22-20:22 الخميس 00/20/0202

 صفد الطب العام واألمراض المعدية 20:22-00:22 الخميس 00/20/0202

 BK307/BK308 (نظري()0)جراحة الوجه والفكين 20:22-00:22 الخميس 00/20/0202

 BK302/BK303/BK304/BK309 (0)التشريح ووظائف األعضاء واألجنة للفمعلم  20:22-00:22 الخميس 00/20/0202
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