
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4الميكروبيولوجيا الطبية كلن212-2اإلحصاء الحيوي احص3145مهارات الحاسب تقن140

-2(بيولوجيا الفم)علم احياء الفم  اسن213-3علم األحياء حين2145مقدمة في الرياضيات ريض140

-4تشريح األسنان اسن214-3فيزياء عامة فيز2145مهارات االتصال علم140

 كلن224-2مقدمة في الكيمياء العضوية كيم8145(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/ حين 3145

-2مدخل في رعاية األسنان اسن241س-/ نجم 8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحية نجم145

1815

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربي عرب3103علم امراض الفم اسن215

-2االمراض المعدية صحه2231الرعاية قبل االكلينيكية لالسنان اسن242

-2مباديء الحاسب اآللي تيك2227أساسيات رعاية الطوارىء صحه243

س-/ اسن 2343-2-وقاية االسنان  اسن344

2اسس التغذية صحه261

2-2-مواد االسنان  اسن321

س-/ اسن 3462المساعدة فى االسنان اسن454س-/ اسن 2343التعليم الصحي في االسنان اسن348

س-/ اسن 2321اعمال مختبرية لالسنان اسن462

1615

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

س        -/كلن212

س        -/اسن213

م-/اسن215

مستوى: مس

-2-الرعاية االكلينيكية لالسنان  اسن347

س        -/اسن344

س       -/اسن346

س        -/اسن348

س-/اسن361 

4

4رعاية االسنان في المجتمع اسن445
س        -/اسن344

س-/اسن348
-

-

متزامن: مسابق:س

-

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة صحة األسنان:  اخلطة الدراسية لقسم  رعاية االسنانDECA: التخصص  العلوم الطبية  التطبيقية:كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل131: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 5:االصدار 

الثالثالثاني األول

المتطلب

-

-

-

س-/ اسن 241

-

 اسن216

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

15

اجملموع18

-

معدل:مع 

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

3الممارسة االسعافية لألسنان اسن252

-1-وقاية االسنان   اسن343

علم االدوية 2 اسن345

2

ساعات: سع

س       -/كلن212

س-/اسن214

س          -/اسن213

س         -/اسن214

م          -/اسن215

س-/اسن241

طب الفم
س        -/اسن213

س-/اسن215
1

-1-الرعاية األكلينيكية لألسنان  4 اسن346

س        -/كلن212

م        -/اسن216

س       -/اسن242

س-/اسن252

التصوير االشعاعي لألسنان 3 اسن361

س       -/اسن213

س        -/اسن214

س-/اسن215 



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2المدخل الى علم النفس نفس101

-2ادارة ممارسة االسنان اسن351

-2حلقة دراسية اسن491

14

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

البكالوريوس:الدرجة 5:االصدار 

متزامن: م

س        -/اسن344

س-/اسن348
2

رئيسي: نوع اخلطة رعاية االسنانDECA: التخصص 

2
س        -/اسن344

س-/اسن348

4
س        -/اسن344

س-/اسن347 

صحة األسنان:  اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية  التطبيقية:كلية 

اجملموع

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

السابع

اجملموع

صحة الفم لصغار المرضى

12

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس ساعات: سعمعدل:مع  سابق:س

( ساعات8)1اختيارية : اجملموعة 

الثامن

اجملموع

131: ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

-3-ممارسة اكلينيكية   اسن453

صحة الفم للمرضى الداخليين  اسن473

س        -/اسن252

س        -/اسن344

س        -/اسن345

س-/اسن347

3 -3-الرعاية االكلينيكية لألسنان   اسن442

طرق التصوير االشعاعى المتقدم  اسن461

س         -/اسن213

س         -/اسن214

س        -/اسن215

س-/اسن361

2
 اسن472

التعليم الصحي في الخدمات الصحية -3 صحه487

صحة الفم واالطقم المتحركة 2 اسن471
س        -/اسن344

س-/اسن348

صحة الفم في المجتمع 2 اسن474

س       -/اسن344

س         -/اسن348

س-/اسن445


