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 accredit@mhe.gov.sy                  مديرية التقويم واالعتماد 

  لالمتحان لهذا  االمتحان وفق ما يلي : المستلزمات المطلوبة من المتقدمين
  قسم مداواة األسنان                           قسم التخدير والقلع                

إحضار مريض يستطب لديه قلع إلحدى األسنان 
نتيجة ،  أمراض نسج ما حول سنية (أسباب تقويمية

   تهدم سني ....إلخ )

إحضار مريض لديه نخر مينائي أو عاجي (أمامي أو 
  خلفي )

اللباس األبيض + صينية أدوات + أدوات فحص 
 –ملقط  –سنية + شانة المريض (مسبر 

  )+محقنة تخديرمرآة

+ صينية أدوات + طقم فحص  األبيض اللباس
  مرآة ) + محقنة تخدير –ملقط  –(مسبر 

  –قمعية  –قبضة توربين + سنابل توربين (شاقة   
كروية وبأحجام مختلفة ) + سنابل ميكروتور + 

  مجارف بأحجام مختلفة
أداة تبطين + أدوات حشو كاملة + أدوات تطبيق   

+ أدوات  فراشي لتطبيق البوندمادة الكمبوزيت + 
  دك األملغم + مساند خلفية وأمامية + أوتاد خشبية

  أدوات إنهاء ونحت وتلميع كاملة  
  

  مالحظة :
 . بعد النجاح يف االمتحان النظريال جيوز الدخول إىل االمتحان العملي إال - 1

 .ناجح أو راسب ــــــــاالمتحان العملي بنتيجة  حتدد - 2

حيتفظ املتقدم بنتيجة االمتحان النظري يف حال الرسوب يف االمتحان العملي وكذلك بنتيجة القسم  - 3
  . الذي جنح فيه يف االمتحان العمليالعملي 

  
  

  وزير التعليم العالي   

  الدكتور محمد يحيى معال     


