
المواد الدراسية المطلوبة لالمتحان التنافسينوع الدراسةالفرع

Medical Bacteriology

Oral Microbiology

Immunology

Medical Virology

Biology

Dentoalveolar surgery

Local aneasthesia

Trauma

Tumors and cystic lesion

Preprosthetic surgery

Implantology

Odontogenic infection

Medically compromised patients

T.M.J

Salivary gland

Surgical applied anatomy

All complete denture subjects and other subjects related to complete denture 

listed in the syllabus of Prosthodontics for 2
nd

, 4
th

 and 5
th

 year.

All partial denture subjects listed in the syllabus of Prosthodontics for 3
rd

 and 

4
th

 year.

All implant subjects listed in the syllabus of Prosthodontics for 5
th

 years.

The following books: complete denture and overdenture prosthetics; Stewart's 

clinical removable partial prosthodontics.

All complete denture subjects and other subjects related to complete denture 

listed in the syllabus of Prosthodontics for 2
nd

, 4
th

 and 5
th

 year.

All partial denture subjects listed in the syllabus of Prosthodontics for 3
rd

 and 

4
th

 year.

All implant subjects listed in the syllabus of Prosthodontics for 5
th

 years.

The following books: implant prosthodontics: clinical and laboratory 

procedures; McCracken's removable partial prosthodontics; Boucher's 

prosthodontic treatment for edentulous patient.

Seminars of Diploma and M.Sc. students.

دبلوم عالي و ماجستير طب 

اسنان االطفال
والخامسة الرابعة المرحلة محاضرات

دبلوم عالي و ماجستير طب 

االسنان الوقائي
الخامسة المرحلة محاضرات

2017 - 2016المواد الدراسية المطلوبة لالمتحان التنافسي للعام الدراسي 

صناعة االسنان 

التعويضات )

(االصطناعية

ماجستير االحياء المجهرية 

الفموية
العلوم االساسية

دبلوم عالي و ماجستير 

جراحة الفم و الوجه و 

الفكين

جراحة الفم و 

الوجه و الفكين

طب اسنان 

االطفال و الوقائي

دبلوم عالي و ماجستير 

صناعة االسنان

دكتوراة صناعة االسنان



محاضرات الصف الخامس+ محاضرات الصف الرابع 

An Introduction to Orthodontics - Laura Mitchell

Contemporary Orthodontics - Proffit

Evidence based clinical orthodontics

Up-to-date in orthodontics

محاضرات المرحلة الثالثة و الرابعة و الخامسة للمادة

Contemporary Fixed Prosthodontics 

Art and Sceince of operative dentistry

  Pathway of the pulp   

Art and Sceince of operative dentistry

Advance restorative dentistry

Contemporary Fixed Prosthodontics

Laser In Dentistry

Endodontics by Ingle

Pathway of the pulp

دبلوم عالي و ماجستير 

امراض و جراحة ما حول 

االسنان

منهاج المرحلة الرابعة و الخامسة من الكتاب المنهجي                                                   

Carranza´s Clinical Periodontology

دكتوراة امراض و جراحة 

ما حول االسنان

:             منهاج المرحلة الرابعة و الخامسة مع سمنارات الدراسات العليا من الكتب المنهجية

(Carranza´s Clinical Periodontology , Clinical Periodontology  and 

Implant Dentistry-Lindhe)

سمنارات طلبة المرحلة الخامسة+ المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االولية دبلوم عالي التشخيص الفمي

المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االولية

Oral Radiology principles and interpretation, text book   6th edition 2009, or 7th 

edition 2013, White SC, Pharaoh MJ

المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االوليةماجستير انسجة الفم

سمنارات طلبة المرحلة الخامسة+   المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االولية ماجستير طب الفم

سمنارات طلبة المرحلة الخامسة+ المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االولية 

Burkitt's oral medicine

ماجستير امراض الفم و 

الوجه و الفكين
المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االولية

سمنارات طلبة المرحلة الخامسة+ المادة العلمية لمحاضرات الدراسات االولية 

Neville Oral and maxillofacial Pathology

دكتوراة طب الفم

دكتوراة امراض الفم و 

الوجه و الفكين

التشخيص الفمي

ماجستير اشعة الفم و 

الوجه و الفكين

دكتوراة تقويم االسنان

تقويم االسنان

ماجستير معالجة االسنان

دكتوراة معالجة االسنان

معالجة االسنان

امراض و جراحة 

ما حول االسنان

ماجستير تقويم االسنان


