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جامعة إفريقيا العالمية – كلية طب الفم واألسنان
INTERNATIONAL UNIVIRSITY OF AFRICA

FACULTY OF ORAL & DENTAL MEDICNE

جدول محاضرات الدفعة الثانية عشر  -الفصل الدراسي الثاني
الــــيوم

10:00 – 7:00

02-1

01-10

األحـــــــــد

الكيمياء الحيوية
تاريخ بداية الكورس 3/21-3/3
تاريخ االمتحان2019/3/23:

اإلثنــــــين

علم التشريح
تاريخ بداية الكورس 4/23 -3/24
تاريخ االمتحان2019/3/25:
مهارات لغوية

الثالثــــــاء
األربعــــــاء
الخميـــــس

علم وظائف األعضاء

تاريخ بداية الكورس 6/15 -5/14
تاريخ االمتحان2019/3/25:

دراسات قرآنية ( )2طالب
10:00 – 09:00
قاعة 14

طالب ( )2:00- 12:00
طالبات ( )12:00- 10:00

ق10صيدلة

3 -2

4-3

Biochemistry I
) 2:00 – 10:00 ( Practical -Tutorial

لغة أنجليزية 102
طالب طالبات (+كرار)
4:00 -2:00

علوم حاسوب
01:00 – 11:00
قاعة (آل الشيخ)

علوم القرآن
طالب
 ( -2:00 – 1:00ق)14

علوم القرآن
طالبات
 - 3:30 – 2:30مركز الطالبات

فكر أسالمي
12:00 -11:00
طالب(ق)14

فكر أسالمي
 1:00 -12:00طالبات (ق )10

عملي حاسوب (طالبات)

Physiology - II )Tutorial ( + lab
1:30 – 9:30
دراسات قرآنية ()2
طالبات
(11:00 – 10:00القاعة
 )10صيدلة

5-4

علوم سنة طالب
11:00 -10:00
(القاعة)14

صيدلة

04:00 – 02:00
الب الحاسوب الطب

)Physiology (1
)(lecture
3:00-1:00
علوم سنة طالبات
(12:00 -11:00القاعة  )10صيدلة

عملي حاسوب (طالب)
 04:00 – 02:00الب
الحاسوب الطب
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جدول محاضرات الحادية عشر – الفصل الدراسي الرابع
زمن العملي

اسم المقرر

زمن المحاضرات

وظائف االعضاء

9:00 – 7:00

3/3/2019

كيمياء حيوية

9:00 – 7:00

24/3/2019

11/4/2019

المواد السنية

9:00 – 7:00

2019/4/14

30/4/2019

2/5/2019

الرعاية الصحية االولية

8:00 – 7:00

4/5/2019

11/5/2019

13/5/2019

مهارات اساسية

9:00 – 8:00

4/5/2019

11/5/2019

5/2019/16

انسجة الفم

9:00 – 7:00

2019/5/18

6/2019/3

2019/6/6

احصاء ومناهج البحث

9:00 – 7:00

6/2019/8

2019/6/24

2019/6/27

1:00 – 10:00

بداية المقرر

نهاية المقرر

االمتحان

23/3/2019

25/3/2019
13/4/2019

ذ
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جدول محاضرات وامتحانات الفصل الدراسي السادس

اسم المقرر

زمن المحاضرات

زمن العملي

بداية المقرر

نهاية المقرر

االمتحان

تركيبات متحركة

9:00 – 7:00

11:00 – 10:00

3/3/2019

19/3/2019

21/3/2019

تركيبات ثابتة

9:00 – 7:00

11:00 – 10:00

23/3/2019

4/2019/8

4/2019/11

امراض الفم واالسنان

9:00 – 7:00

11:00 – 10:00

4/2019/13

2019/4/29

5/2019/2

االحياء الدقيقة

9:00 – 7:00

12:00 – 10:00

5/2019/4

2019/5/20

2019/5/23

علم االمراض

9:00 – 7:00

12:00 – 10:00

2019/5/25

2019/6/10

2019/6/13

العالج التحفظي

9:00 – 7:00

11:00 – 10:00

2019/6/15

2019/7/1

2019/7/4

علم االدوية

8:00 – 7:00

11:00 – 10:00

2019/7/6

2019/7/22

2019/7/25

اشعة االسنان

9:00 – 8:00

-

2019/7/6

2019/7/22

2019/7/27

جراحة الفم والوجه والفكين

8:00 – 7:00

11:00 – 10:00

2019/7/28

2019/8/13

2019/8/17
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جدول محاضرات وامتحانات الفصــل الدراســـي الثامـــن
االيــــــام

العيادات
9:30 -7:30

المحاضرات 00:12 – 10:00
بحث التخرج
3:00 – 12:00

السبت

جراحة الفم و الوجه والفكين Oral and maxillofacial surgery
12:00 – 10:00

األحـــــــــد

اإلثنــــــين

كل األقسام

التركيبات الثابتة
Fixed Prosthodontics
12:00 – 10:00

الطب الجنائي
Forensic Medicine
1:30 – 12:30
تاريخ بداية الكورس 3/21-3/3
تاريخ االمتحان2019/3/24:

الجراحة العامة (2:30 – 12:30 )lecture
تاريخ بداية الكورس 2019/4/22 -3/25م
تاريخ اإلمتحان2019/3/25 :م

الثالثــــــاء

تركيبات متحركة
Removable prosthesis
12:00 – 10:00

األربعـــــاء

عالج تحفظي conservative dentistry
12:00– 10:00

األنسجة الداعمة لألسنان
Periodentology
00:02 –0 00:12

تقويم األسنان orthodontics
12:00 – 10:00

طب أسنان األطفال
Paediatric dentistry
2:00 –12:00

الخميـــــس
تركيبات متحركة((A
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جدول محاضرات وامتحانات الفصل الدراسي العاشر
الــــــيـــــــوم
األحـــــــــــــد

8:00-7:00
طب الفم
Oral medicine I
تاريخ بداية الكورس -3/25
4/14
تاريخ االمتحان2019/4/16:

اإلثنــــــــــــين

العيادات

المحاضرات
9:00-8:00

10:00 – 9:00

طب أسنان األطفال

Paediatric dentistry
9:00-8:00
العالج التحفظي
conservative dentistry

9:00-8:00

الثالثـــــــــــــاء
األربعـــــــــــــاء
الخميــــــــــس

الغرس السني
Dental Implant
تاريخ بداية الكورس -4/17
2019/5/7م
تاريخ اإلمتحان2019/5/9 :م

2:30 – 10:30

األنسجة الداعمة لالسنان
Periodontology
10:00 – 9:00

جراحة الفم والوجه والفكين 3 -
Oral and maxillofacial surgery

كل األقسام

10:00-8:00
تركيبات ثابتة
Fixed Prosthodontics

9:00-8:00
تركيبات متحركة
Prosthesis
9:00-8:00

التقويم ()Orthodontics

10:00 – 9:00

ذ

