
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2اإلحصاء الحيوي احص3145مهارات الحاسبتقن140

-3علم األحياء حين2145مقدمة في الرياضيات ريض140

-3فيزياء عامة فيز2145مهارات االتصال علم140

-2مقدمة في الكيمياء العضوية كيم8145(1)اللغة االنجليزية  نجم140

س- /  نجم 8140اللغة اإلنجليزية لألغراض الصحية نجم145

18

السنه

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2اخالقيات المهنة سلم107-2المهارات اللغوية عرب2101دراسات في السيرة النبوية سلم100

2(1)جراحة الفم السريري  جاس311-2(1)علم األدوية في طب األسنان  دوى2210حقوق اإلنسان سلم105
س       -/جاس211

س-/جاس212 

2(2)جراحة الفم السريري  جاس312س- /  شرح 1113مقدمة في التخدير الموضعي جاس2211تشريح األسنان الس110
س       -/جاس211

س-/جاس212 

س-/الس2213طب أسنان األطفال قبل السريري طاس312-2-1-علم أمراض الفم  تاس2212مبادْى ترميم األسنان الس112

3(1)ترميم االسنان السريري  الس313س- /  شرح 1113مقدمة في خلع األسنان جاس7212علم التشريح واألجنة واألنسجة شرح113
س      -/جاس211

س-/الس213

 ماس5212علم وظائف االعضاء فسل113
مقدمة في االستعاضه السنية 

واالطباق قبل السريري
 ناس2-313

علم األنسجة المحيطة باألسنان 

(1)السريري 
4-

6ترميم األسنان قبل السريري الس1213أساسيات مواد طب األسنان الس132
س        -/الس110

س-/الس112
س- /  الس 3213عالج اللب والجذور قبل السريري الس323

 ماس323-3علم األحياء الدقيقة والمناعة ميك4221كيمياء حيوية دوى163
التعويضات السنية المتحركة قبل 

السريرية
س- /  ماس 4212

2(2)علم أمراض الفم  تاس331س- /  ناس 1182طب األسنان الوقائيناس1222مقدمة في طب األسنان ناس181
س        -/تاس212

س-/تاس253 

 ناس182
مقدمة في علم السلوك ووقاية 

األسنان
 ماس333-3علم األمراض العام مرض1231

التعويضات السنية الثابتة قبل 

السريرية
س- /  الس 6213

س- /  تاس 2242(2)تشخيص أمراض الفم  تاس341س- /  الس 3132علم مواد طب األسنان الحيوية الس2233أساسيات تقنية المعلومات الصحية طسن183

 تاس343-2(1)تشخيص أمراض الفم  تاس242
اشعة الفم والوجه والفكين 

(2)السريري 
س- /  تاس 2243

 تاس243
أشعة الفم والوجه والفكين 

(1)السريري 
-1اسعاف التوقف الدوري التنفسي طسن4-381

س- /  شرح 3113علم األحياء واألنسجة للفم تاس253

-1األخالقيات في طب األسنان طسن281

3635

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل198:ساعات اخلطة 

-

-

معدل:مع 

اجملموع

الثاني األول

المتطلب

البكالوريوس:الدرجة 

-

-

-

-

اجملموع

-

-

-

-

-

-
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29

ساعات: سع

الثالثة

قسم غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم  طب أسنان عامUMP50: التخصص  كلية طب األسنان : كلية 

-

-

متزامن: مسابق:س

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموع

اجملموع

الرابعةالثانية

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

1: االصدار 

-

مستوى: مس



السنه

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربي عرب1103جراحة األنف واألذن والحنجرة اذن411

 جاس411
الحاالت الطبية الطارئة في طب 

األسنان
-2الفقه الطبي سلم1106

س- /  تاس 2422(2)طب الفم  تاس1491الجراحة العامة جرح411

س- /  دوى 1210(2)علم األدوية في طب األسنان  دوى2491الطب الباطني العام طبب411

 جاس413
جراحة الفم السريري في 

المستشفيات
 طاس2491

التشخيص والتخطيط العالجي في 

تقويم األسنان
س- /  طاس 1423

1اإلحصاء الحيوي في طب األسنان ناس4491(1)طب أسنان األطفال السريري  طاس413
س       -/طسن183

س-/ناس222

1طب األسنان في الشيخوخة طسن3492(2)ترميم االسنان السريري  الس413
س       -/جاس411

س-/ ماس423 

 ناس413
علم األنسجة المحيطة باألسنان 

(2)السريري 
س- /  ناس 1222إدارة ممارسة طب األسنان ناس4492

س- /  طاس 2413(2)طب أسنان األطفال السريري  طاس1493علم األحياء الدقيقة التطبيقي ميك421

2(1)طب الفم  تاس422

4تقويم األسنان قبل السريري طاس423

3عالج اللب والجذور السريري الس423

 ماس3493التعويضات السنية الثابتة السريرية ماس433
التعويضات السنية المتقدمة 

وزراعة األسنان
4

س       -/ماس423

س-/ ماس433 

س- /  ناس 4222طب اسنان المجتمع والصحة العامة ناس493

31

سابق:س

رئيسي: نوع اخلطة

البكالوريوس:الدرجة 

س        -/جاس311

س-/جاس312

-

-

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل 198:ساعات اخلطة 

س- /  الس 313

س- /  ناس 313

س- /  ميك 221

اخلامسة

المتطلب

 طسن493

السادسة

س- /  تاس 341

-

س        -/الس313

س-/الس323

34

س        -/الس413

س       -/ناس413

س      -/الس423

س       -/ماس423

س-/ماس433

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

 طب أسنان عامUMP50: التخصص قسم غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم كلية طب األسنان : كلية 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مس متزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

1: االصدار 

10طب األسنان الشامل

اجملموع

-

س         -/جاس311

س-/جاس312
س        -/طاس312

س-/الس313

س         -/الس313

س-/ماس333


