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 والقسم العلمي المسؤول عن تدريسها  ررات الدراسية في البرنامج وطبيعتهاالمق أسماء   -1

 .الكلية للمقرر على استراتيجيات التدريس المعتمدة   وتوزيع الساعات

 

 :  وفق الساعات المعتمدة للبرنامج الجامعة متطلبات -أ

 

  

 :     الدراسية الخطة .1

المقرر  اسم نظري سمنار  عملي  تدريب  القسم العلمي المسؤول   م 

متطلبات الجامعة قسم   

------ ------ 2 26 
Islamic Culture 

اسالمية  ثقافة  
1 

------ ------ ------ 28 
The National Culture 

الوطنية  الثقافة  
2 

------ ------ ------ 28 
Arabic-Zionist Conflict 

 الصراع العربي الصهيوني 
3 

------ ------ ------ 28 
Arabic Language (I) 

(I) عربية  لغة  
4 

------ ------ ------ 28 
Arabic Language (II) 

(II) عربية  لغة  
5 

2 ------ ------ 26 
English Language  (I) 

(I) إنجليزية  لغة  
6 

2 ------ ------ 26 
English Language  (II) 

(II) إنجليزية  لغة  
7 

------ 14 ------ 28 
Computer 

حاسوب  مقدمة  
8 



 

 

 : للبرنامج وفق الساعات المعتمدة الكلية متطلبات -ب

 
 

 

  

 القسم العلمي المسؤول 
 تدريب 

 )سريري( 
المقرر  اسم نظري سمنار  عملي   م 

ك. الطب  \التشريح    ------ 14 1 27 
General Anatomy (I) 

(I) عام  تشريح  
9 

ك. الطب  \الطب الباطني   ------ ------ 1 27 
General Medicine 

العام الطب   
10 

ك. الطب  \الجراحة   ------ ------ 1 27 
General Surgery 

العامة  الجراحة  
11 

ك. المختبرات  \الكيمياء  ------ 14 1 27 
Biochemistery (I) 

(I) حيوية  كيمياء  
12 

ك. المختبرات  \الكيمياء  ------ 14 1 27 
Biochemistery (II) 

(II) حيوية  كيمياء  
13 

الطب ك.  \األمراض  ------ 14 1 27 
General Histology  

عامة  أنسجة  
14 

ك. الطب \وظائف األعضاء  ------ 14 1 27 
Medical Physiology (I) 

(I) وظائف  علم األعضاء  
16 

ك. الطب \وظائف األعضاء  ------ 14 1 27 
Medical Physiology (II) 

(II) وظائف  علم األعضاء  
17 

ك. الطب  \األدوية   ------ 14 1 27 
Pharmacology (I) 

(I) األدوية  علم  
18 

ك. الطب  \األدوية   ------ 14 1 27 
Pharmacology (II) 

(II) األدوية  علم  
19 

ك. الطب   \األحياء المجهرية  ------ 14 1 27 
Microbiology (I) 

(I) المجهرية  األحياء علم  
20 

ك. الطب   \األحياء المجهرية  ------ 14 1 27 
Microbiology (II) 

(II) المجهرية  األحياء علم  
21 

ك. الطب  \األمراض  ------ 14 1 27 
General Pathology (I) 

(I) العامة  األمراض علم  
22 

ك. الطب  \األمراض  ------ 21 1 27 
General Pathology (II) 

(II) العامة  األمراض علم  
23 

ك. الطب  \الطب الباطني   ------ ------ 1 27 
Medical Ethics 

الطب  مهنة أخالقيات   
24 

ك. الطب  \الطب الباطني   ------ ------ 1 27 
Biostatistics & Research Methods 

البحث  وطرائق اإلحصاء  
25 



 : وفق الساعات المعتمدة للبرنامج( األقسام) التخصص متطلبات -ج
 

المقرر  اسم نظري سمنار  عملي  تدريب  القسم العلمي المسؤول   م 

طب أسنان   \علوم طب األسنان األساسية  ------ 14 1 27 
Dental Anatomy (I) 

(I) األسنان  تشريح  
26 

طب أسنان   \علوم طب األسنان األساسية  ------ 14 1 27 
Dental Anatomy (II) 

(II) األسنان  تشريح  
27 

طب أسنان  \جراحة الفم و الوجه والفكين   ------ 14 1 27 
General Anatomy (II) 

(II) عام  تشريح  
28 

طب أسنان   \علوم طب األسنان األساسية  ------ 14 1 27 
Dental Materials (I) 

(I) سنية  مواد  
29 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 14 1 27 
Removable Prosthodntics (I) 

(I) المتحركة  السنية االستعاضة  
30 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 14 1 27 Removable Prosthodntics (II) 
(II)  المتحركة  السنية االستعاضة  

31 

طب أسنان   \علوم طب األسنان األساسية  ------ 14 1 27 
Dental Materials (II) 

(II) سنية  مواد  
32 

طب أسنان  \ أمراض الفم واللثة    ------ 14 1 27 
Oral Histology & Embryology (I) 

 (I) الفم أنسجة و األجنة علم
33 

طب أسنان  \ أمراض الفم واللثة    ------ 14 1 27 
Oral Histology & Embryology(II) 

 (II) الفم أنسجة و األجنة علم
34 

طب أسنان   \علوم طب األسنان األساسية  ------ 14 1 27 Dental Occlusion  
السني  اإلطباق  

35 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 14 1 27 
Removable Prosthodntics (III) 

(III)  المتحركة  السنية االستعاضة  
36 

طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 14 1 27 
Operative Dentistry (I) 
(I) الترميمية  األسنان مداواة  

37 

طب أسنان  \جراحة الفم و الوجه والفكين   ------ 14 1 27 
Oral & Maxillofacial Surgery (I) 

(I) والفكين  الوجه و الفم جراحة  
38 

طب أسنان   \علوم طب األسنان األساسية  ------ 14 1 27 Dental Radiology 
األسنان أشعة علم  

39 

طب أسنان   \أمراض الفم واللثة   ------ 14 1 27 
Oral Diagnosis & Management 

Plan 
التدبيرية  والخطط الفموي الفحص  

40 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 14 1 27 
Removable Prosthodntics (IV) 

(IV) المتحركة  السنية االستعاضة  
41 

طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 14 1 27 
Fixed prosthodontics (I) 

(I) الثابتة  السنية االستعاضة  
42 

طب أسنان  \طب األسنان الوقائي   ------ 21 1 27 Community Dentistry 
المجتمعي  األسنان طب   

43 

طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 21 1 27 
Fixed prosthodontics (II) 

(II) الثابتة  السنية االستعاضة  
44 

طب أسنان  \العالج التحفظي   ------ 21 1 27 
Operative Dentistry (II) 
(II) الترميمية  األسنان مداواة  

45 

طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 21 1 27 
Endodontics (I) 

(I) اللبية  األسنان مداواة  
46 

طب أسنان  \الوجه والفكين جراحة الفم و    ------ 21 1 27 
Oral & Maxillofacial Surgery (II) 

(II) والفكين  الوجه و الفم جراحة  
47 

طب أسنان  \ أمراض الفم واللثة    ------ 21 1 27 Oral Pathology 
الفم  أمراض  

48 



طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 21 1 27 Fixed prosthodontics (III) 
(III) الثابتة  السنية االستعاضة  

49 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 21 1 27 
Removable  Prosthodntics (V) 

(V) المتحركة  السنية االستعاضة  
50 

طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 21 1 27 
Endodontics (II) 

(II) اللبية  األسنان مداواة  
51 

طب أسنان  \جراحة الفم و الوجه والفكين   ------ 21 1 27 
Oral & Maxillofacial Surgery (III) 

(III) والفكين  الوجه و الفم جراحة  
52 

طب أسنان   \أمراض الفم واللثة   ------ 21 1 27 
Periodontolodgy (I) 

(I) اللثة  أمراض علم  
53 

طب أسنان  \التقويم وطب أسنان األطفال  ------ 14 1 27 
Orthodontics (I) 

(I) األسنان  تقويم  
54 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 21 1 27 
Removable  Prosthodntics (VI) 

(VI) المتحركة  السنية االستعاضة  
55 

طب أسنان \العالج التحفظي    ------ 21 1 27 
Operative Dentistry (III) 
(III) الترميمية  األسنان مداواة  

56 

طب أسنان  \العالج التحفظي   ------ 21 1 27 
Endodontics (III) 

 ( III) اللبية األسنان مداواة
57 

طب أسنان  \جراحة الفم و الوجه والفكين   ------ 21 1 27 
Oral & Maxillofacial Surgery (IV) 

 (IV) والفكين الوجه و الفم جراحة
58 

طب أسنان  \ أمراض الفم واللثة    ------ 21 1 27 
Periodontolodgy (II) 

(II) اللثة  أمراض علم  
59 

طب أسنان  \التقويم وطب أسنان األطفال  ------ 14 1 27 
Orthodontics (II) 

(II)  األسنان تقويم  
60 

طب أسنان   \صناعة األسنان    ------ 14 1 27 Dental Implantology 
األسنان  زراعة علم  

61 

طب أسنان  \التقويم وطب أسنان األطفال  ------ 21 1 27 
Orthodontics (III) 

(III)  األسنان  تقويم 
62 

طب أسنان  \التقويم وطب أسنان األطفال  ------ 21 1 27 Pedodontics 
األطفال  أسنان طب   

63 

طب أسنان   \قسم أمراض الفم واللثة   ------ 21 1 27 Oral Medicine 
الفم  طب   

64 

طب أسنان  \طب األسنان الوقائي   ------ 21 1 27 Preventive Dentistry 
الوقائي  األسنان طب   

65 

طب أسنان \العالج التحفظي    

طب أسنان  \جراحة الفم و الوجه والفكين   
------ 120 ----- ----- Summer Training (8 WEEKs) 

الصيفي  التدريب   
66 

 Graduation Research 28 القسم المعني 
التخرج  بحث   

67 

 

 


