
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربيعرب103-2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

م-/كلن3224تشريح االسناناسن211-3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

-2مدخل تكنولوجيا االسناناسن221-3فيزياء عامةفيز2145مهارات االنصالعلم140

م-/اسن3211-1-مواد األسناناسن223-2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزيةنجم140

كلن224س-/نجم8140اللغة االنجليزية لألغراض الصحيةنجم145
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/حين3145

-2مباديء الحاسب اآلليتيك227

1815

املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/اسن3331(3)االستعاضة الكاملة لالسناناسن332س-/اسن3231(2)االستعاضة الكاملة لالسناناسن2331اطباق األسناناسن217

اسن3333(1)االستعاضة الكاملة لالسناناسن231
االستعاضة الجزئية المتحركة 

-2-لالسنان
اسن335س-/اسن4232

االستعاضة الجزئية المتحركة 

-3-لالسنان
س-/اسن4333

اسن232
االستعاضة الجزئية المتحركة 

-1-لالسنان
س-/اسن4334-3-االستعاضة الثابتة لالسناناسن336س-/اسن4233-2-االستعاضة الثابتة لالسناناسن4334

-2السالمة في المستشفىتيك4367-1-االستعاضة الثابتة لالسناناسن233

2أساسيات رعاية الطوارئصحه243

1316

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

15اجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/كلن224

س       -/اسن211

م-/اسن217
س        -/اسن211

م-/اسن217
س       -/اسن211

م-/اسن217
س      -/اسن331

س        -/اسن333

س-/اسن334

5 -1-ممارسة اكلينيكية اسن381

اجملموعاجملموع

-

اجملموع15اجملموع

الثانياألول

-

رئيسي: نوع اخلطة صحه األسنان: اخلطة الدراسية لقسم     تقنية االسنانDETE: التخصص  العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل135:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 5: االصدار 

الثالث

المتطلب

-

-

-



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3االستعماالت المتقدمة للخزفاسن2423خزافة االسناناسن323
س        -/اسن323

س-/اسن336

3-1-تقييم مواد االسناناسن3424تكنولوجيا الفك واالسناناسن421
س        -/اسن223

س-/اسن323

س-/اسن2336االستحداثات الجديدة في تكنولوجيااسن3427تقويم االسناناسن431

اسن433
االستعاضة الجزئية المتحركة 

لالسنان
3

3االستعاضة الكاملة المتقدمة لالسناناسن434

س-/اسن3431التقويم المتقدم لالسناناسن432

س-/اسن5482-3-ممارسة اكلينيكيةاسن483

16

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

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/اسن233

س        -/اسن332

س-/اسن335
س         -/اسن332

س-/اسن336

س-/اسن335

س-/اسن332

19اجملموع

س        -/اسن332

س        -/اسن335

س          -/اسن336

س-/اسن381

5 -2-ممارسة اكلينيكية

الثامنالسابع

اسن482

االسنان

س        -/اسن431

س       -/اسن433 

س-/اسن434  

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل135:ساعات اخلطة 

رئيسي: نوع اخلطة    تقنية االسنانDETE: التخصص صحه األسنان: اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

البكالوريوس:الدرجة 5: االصدار 


