
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 فكرة عامة
 

 

  1ماده 
 

  -جامعه االسكندريه من االقسام العلميه االتيه : –تكون كليه طب االسنان ت 
 

 قسم بيولوجيا الفم  -1
 قسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين  -2
 قسم المواد الحيويه لطب االسنان   -3
 قسم االستعاضه الصناعيه لالسنان -4
 قسم العالج التحفظى لالسنان  -5
 قسم جراحه الفم والوجه والفكين   -6
 قسم طب الفم وامراض اللثه والتشخيص  -7
 قسم طب اسنان االطفال والصحه العامه للفم واالسنان  -8
 قسم تقويم االسنان  -9

 قسم جراحه الوجه والفك والتجميل - -10
 
 

  2ماده 
 

تمنح جامعه االسكندريه بناًء على  طلب مجلس كليه طب االسنان درجه البكالوريوس فى طب وجراحه 
 (  B.D.Sالفم واالسنان ) 

 
 

  3ماده 
 

مده الدراسه للحصول على درجه البكالوريوس فى طب وجراحه الفم واالسنان خمس سنوات وتنقسم الى 
 -مرحلتين وهما :

 لفرقه االولى والثانيه والثالثه ( المرحله ماقبل االكلينكيه ) ا -1
 المرحله االكلينكيه ) الفرقه الرابعه والخامسه (  -2

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 محتويات وهيكل البرنامج
 

Subjects Percentage Characterization 
Basic and sciences 31.4 All basic sciences 

Medical and dental 

sciences 

64 All medical and dental 

sciences 

Complementally sciences 4.07 Human rights, infection 

control, skills 

developments. 

Total 100%  

 

 

 تفاصيل عدد الساعات: 

Program structure and contents: 

 A. Program duration: 5 years 

 B. Program Structure: 

• Number hours/ Units: 

 Didactic                  Practical                      total 

                              

Mandatory               Discretionary              Elective 

 

• Basic Science courses                               % 

• Medical and dental science courses                 % 

 

• Complementary science                            % 

 

Field training is arranged through year of internship 

  

106 172 

0 

54 31.4 

111 64 

7 4.07 

66 

172 0 



 

 ( مقررات المرحله ما قبل االكلينكيه ) الفرقه االولى والثانيه والثالثه (  1

 

 الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه االولى

 العالج التحفظى لالسنان بيولوجيا الفم واالسنان تشريح عام

 عالج الجذور المواد الحيويه لطب االسنان هستولوجيا عامه

االستعاضه الصناعيه لطب  باثولوجيا عامه فسيولوجيا عامه

 االسنان

امراض باطنه وجلديه  كيمياء

 وتناسليه

 االستعاضه السنيه المثبته

 الجراحه العامه علم االدويه حيوان ووراثه

 وانف واذن وحنجره ورمد

 باثولوجيا الفم والوجه والفكين كيمياء حيويه فيزياء واحصاء

 التقويم ميكروبيولوجيا تشريح وصفى

 اشعه الفم والتشخيص 1مقرر تنميه المهارات  حقوق انسان

 التخدير  

 2مقرر تنميه المهارات   

مقرر مكافحه العدوى وسالمه   

 المرضى

 

 ( مقررات المرحله االكلينكليه ) الفرقه الرابعه والفرقه الخامسه (  2

 

 الفرقه الخامسه الفرقه الرابعه

 طب الفم  طب الفم 

 امراض اللثه  امراض اللثه 

 جراحه الفم والوجه والفكين  جراحه الفم والوجه والفكين 

 العالج التحفظى لالسنان  العالج التحفظى لالسنان 

 عالج الجذور  عالج الجذور 

 االستعاضه السنيه المثبته االستعاضه السنيه المثبته

 االستعاضه الصناعيه لطب االسنان  االستعاضه الصناعيه لطب االسنان 

 طب اسنان اطفال  طب اسنان اطفال 

 الصحه العامه لالسنان   الصحه العامه لالسنان  

 

  -( تدرس بكليه الطب المقرارت االتيه :3

–باثولوجيا عامه  –ميكروبيولوجى  -فسيولوجياعامه  –كيمياء حيويه  –هستولوجيا عامه  –تشريح عام 

  .الرمد-االنف واالذن والحنجره -االمراض الباطنه والجلديه والتناسليه  –االدويه 

  -كما تدرس بكليه العلوم المقرارت االتيه :

 .الفيزياء واالحصاء –الحيوان والوراثه  –الكيمياء 



 

 

( للكليه ان  تستعين باعضاء هيئه تدريس من كليات اخرى او خبراء من مراكز علميه متخصصه فى 4

ويحدد محتواهما العلمى  لهذين المقررين وفقا لمتطلبات  2وتنميه مهارات  1ررى تنميه مهارات تدريس مق

 سوق العمل

 

 الرؤية
 

 التميز فى التعليم من خالل االرتقاء بالكفاءه المهنيه والمهارات واالتجاهات الالزمه لتاهيل طالب مرحلتى
للمعايير الدوليه لتاهليهم للمنافساااااه فى ساااااوم العمل المحلى واالقليمى البكالوريوس والدراساااااات العليا وفقا 

 .والدولى
 

 الرسالة
 

 ارتكازا االسنان طب مهنه لممارسه الالزمه والمهارات والميول المعرفه ولديه مؤهل اسنان طبيب تخريج

 للفم صحيه رعايه تقديم يتم خاللها من والتى والمجتمع الفرد مستوى على واالخالقيه العلميه االسس على

 .للمرضى عاليه جوده ذات واالسنان

 اهداف البرنامج
 

  -جامعه االسكندريه القدره على : –خريجى طب االسنان  يكون  لدى من المتوقع ان

  .اكتساب المعرفه والفهم والمهارات المختلفه الالزمه لتوفير الرعايه الصحيه االوليه لفئات المجتمع -1

  .الفعال مع المرضى واسرهم لتطوير اسلوب العنايه بشكل دقيقالتواصل  -2

تشخيص وعالج االمراض المتنشره الخاصه بالفم واالسنان والتى يتعرض لها الفرد والمجتمع بكافه  -3
 .مستوياته والوقايه من هذه االمراض

 .الحفاظ على مستويات االمان ومستويات مكافحه العدوى -4

المهنيه بشكل مرضى من خالل التعرف على اهميه التعلم مدى الحياه والسعى الحفاظ على المعايير  -5
  .الى التعليم المهنى المستمر

التعرف على حدود معرفتهم وقدراتهم الطبيه الحاليه وممارستهم فى العيادات والتعرف على الحاالت  -6
  .التى تحتاج الى الرجوع الى تخصصات اخرى لعالجها



 

يه فى االتصال والعرض والتفكير النقدى مع القدره على استخدام التكنولوجيا امتالك المهارات الشخص -7
 .الجاريه فى مجال طب االسنان

امتالك القدره على متابعه المزيد من الدراسات والبحوث فى مجاالت طب االسنان المختلفه وتوجيهها  -8
 .نحو تحسين الحاله الصحيه للمجتمع والخدمات

 .المطلوبه لسوم العمل لمهنه طب االسنان اكتساب المهارات المختلفه -9

 

 نتائج التعلم المستهدفه
 

 االدراك والمعرفه 
 

  -من المتوقع ان خريجى كليه طب االسنان سوف يكون لديهم القدره على :

  .التعرف على المفاهيم والمبادىء والمعايير المختلفه ذات الصله بالعلوم االساسيه -1

  .والتطبيقات واالختيار الفعال لمقررات طب االسنانتحديد الخصائص  -2

مناقشه اساس الطب الحيوى لنمو االنسان واالسنان واطباقها التى تمثل االساس لفهم طبيب االسنان  -3
 .لالمراض وصحه الفم باعتبارها جزءا اليتجزأ

اض الفم واالمراض تحديد الجوانب المرضيه والوبائيه والميكروبيولوجيه والمناعيه والوراثيه من امر -4
 .العامه

 .معرفه الوصف التشريحى ووظائف الرأس والعنق وتجويف الفم واالسنان -5

 .التعرف على تصميم ووسائل المختبرات المستخدمه فى انتاج اجهزه االسنان -6

وصف المبادى العلميه للتعقيم والتطهير وتعقيم عيادات االسنان والمختبرات وذلك لمنع تسرب العدوى  -7
  .لسالمه البيئيهلتوفير ا

   .التعرف على مفاهيم وطرم الوقايه والتشخيص والتدبير العالجى لالمراض الطبيه واالسنان -8

التعرف على حاالت الطوارىء المتعلقه بتوفير خدمات طب االسنان للمرضى على المستوى الفردى  -9
  .واحتياجات المجتمع

  .التشريعيه لحمايته فضال عن االخالم والمبادىءالتعرف على حقوم االنسان واالساليب -10

  .التعرف على مبادىء طب االسنان التى تستند على البراهين وعالقتها بالبحث العلمى -11

تحديد المبادى االساسيه للممارسه واداره الجوده والترتيبات التنظميه لتقديم الرعايه الصحيه للفم فى -12
  .المجتمع

الخلفيه االجتماعيه والنفسيه لالداره الفعاله للمرضى وخاصه االطفال ذوى االحتياجات التعرف على  -13
 .الخاصه



 

تحديد انواع وطرم الوقايه ومعالجه المضاعفات المحتمله المتعلقه بالتخدير الموضعى والعام وكيفيه  -14
  .استخدام التخدير لالطفال

ختلفه من التدابير الوقائيه على مستوى الفرد تحديد مبادىء تعزيز صحه الفم وتطبيق انواع م -15
  .والمجتمع

 

 المهارات الذهنيه 
 

 تقييم مخاطر مرض تسوس االسنان وامراض اللثه  -1

ربط النتائج المستخلصه من تاريخ المريض والفحص العالجى واالشعاعى فى وضع التشخيص  -2
م طب االسنان مع اعراض النهائى والتدخل العالجى المناسب وادماج مبادى الطب الحيوى وعلو

 وعالمات المرض الجسدى 

 التمييز بين الخاليا الطبيعيه والغير الطبيعيه وانسجه الجسم وخاصه فى تجويف الفم  -3

استقراء بيانات التشخيص بمافى ذلك االشعه بكفاءه للوصول الى التشخيص المتباين للمظاهر الغير  -4
 طبيعيه 

    0ات الخاصه بمافى ذلك مرضى االخطار الطبيه تعديل خطه العالج للمرضى ذوى االحتياج -5

التمييز بين الجوانب النفسيه للمرضى من قلق وخوف وخاصه االطفال من اجل تطبيق تقنيات سلوكيه  -6
 مناسبه للتعامل 

 تحديد مبادىء طب االسنان القائمه على االدله وعالقتها بالبحث العلمى  -7

 وى ومنع انتقال االمراض المعديه تحديد اجراءات فعاله ومناسبه لمكافحه العد -8

 

 المهارات العلميه والمهنيه 
 

 االستخدام السليم للمجهر لمراقبه الظواهر البيولوجيه على المستويين العيانيه والمجهريه  -1

 تنفيذ االجراءات المخبريه المتعلقه بالكيمياء والفيزياء ومواد طب االسنان باستخدام المعدات المناسبه  -2

كشف الهياكل التشريحيه لجسم االنسان من عالمات على سطح الجسم فيما يتعلق باالوعيه الدمويه  -3
 واالعصاب المختلفه فى الراس والرقبه والهياكل 

يل المعلومات االساسيه والتشاور مع المتخصصين فى الرعايه فحص المريض فى العياده وتسج -4
 الصحيه 

 تطبيق مبادى مكافحه العدوى فى عياده طب االسنان وفقا للمعايير والمتطلبات التنظميه  -5

 تنفيذ اجراءات دقيقه وشامله لفحص الفم واالسنان وتسجيل التاريخ الطبى وعمل االبحاث المناسبه  -6



 

وداخل الراس والعنق وعن طريق االنسجه الصلبه واللينه بالفم وذلك  اجراء بحوث اضافيه للفم -7
 لتشخيص امراض الفم بما فى ذلك التشوهات الخلقيه 

 ممارسه نحت االسنان لتوضيح الجوانب التشكليه ألسنان االنسان  -8

تطبيق االسلوب السليم فى استخدام الضوء والمجهر للكشف عن السمات الطبيعيه والمرضيه النسجه  -9
 الجسم 

معالجه المرضى الفاقدين السنائهم بشكل كامل او جزئى باستخدام االجهزه التعويضيه المختلفه الثابته -10
 والمتحركه لمختلف الفئات العمريه 

 معالجه االستخراج غير المعقد لالسنان وازاله الجذور باستخدام ملقط مناسب -11

 اده االسنان اداره الطوارى الطبيه واالساسيه فى عي -12     

 تطبيق مبدأ مكافحه العدوى فى حفظ مرافق الرعايه للعميل  -13     

الدويه وعوامل ايصف بشكل مناسب العقاقير الصيدالنيه العالجيه مع االخذ فى االعتبار تعارض  -14     
 المريض 

 
 

 نظام الدراسة
 

النظريه والعمليه اسبوعيا وكذا الدرجات توزع المقررات الدراسيه والساعات المخصصه للدروس 

 -المخصصه المتحان كل مقرر وفقا للجداول االتيه :
 

 الفرقه االولى

  جدول بعدد الساعات النظريه والعمليه

 

 

 عد المقرر الكود 

 الساعات االسبوعيه 

 المجموع 

 عملى  نظرى 

GANM-1  4 2 2 تشريح عام 

GHSM-1  3 2 1 هستولوجيا عامه 

GPHM-1  5 2 3 فسيولوجيا عامه 

CHSCI-1  4 2 2 كيمياء 

ZOOSCI-1  4 2 2 حيوان ووراثه 

PHYSCI-1 4 2 2 فيزياء واحصاء 

HDED-1  3 2 1 تشريح وصفى 

HUMD-1  1 - 1 حقوق انسان 

 28 14 14 المجموع  



 

 

 الفرقه االولى 

 جدول توزيع الدرجات  لالمتحانات التحريريه والعمليه والشفويه 
 

اعمال  المقرر  الكود 

 السنه 

الدرجه  شفوى  عملى  تحريرى 

 النهائيه 

GANM-1  150 15 30 75 30 تشريح عام 

GHSM-1  100 10 20 50 20 هستولوجيا عامه 

GPHM-1  150 15    30 75 30 فسيولوجيا عامه 

CHSCI-1  100 10 20 50 20 كيمياء 

ZOOSCI-1  100 10 20 50 20 حيون ووراثه 

PHYSCI-1  100 10 20 50 20 فيزياء 

HDED-1  150 15 30 75 30 تشريح وصفى 

HUMD-1*  50 - - 50 - حقوق انسان 

 850 المجموع

 

 

 التضاف درجة مقرر حقوق االنسان للمجموع الكلى أو المجموع التراكمى النهائى   *
 

 

 

 

 الفرقه الثانيه

 جدول بعدد الساعات النظريه والعمليه 

 

 

 المجموع  عدد الساعات االسبوعيه  المقرر الكود 

 عملى  نظرى 

OBID-2  4 2 2 بيولوجيا الفم واالسنان 

DMAD-2  4 2 2 الحيويه لطب االسنانالمواد 

GPAM-2  4 2 2 باثولوجيا عامه 

GMEM-2  4 2 2 امراض باطنه وجلديه وتناسليه 

BHAM-2  3 1 2 علم االدويه 

BCHM-2  4 2 2 كيمياء حيويه 

MIBM-2  3 2 1 ميكروبيولوجيا 

SDEI-2*  2 1 1 1مقرر تنميه المهارات 

 28 14 14 المجموع  

 

 

 



 

 

 الفرقه الثانيه 

 جدول توزيع الدرجات فى لالمتحانات التحريريه والعمليه والشفويه 

 

 

 للمجموع الكلى أو المجموع التراكمى النهائى 1التضاف درجة مقرر تنميه المهارات  *

 

 

 الفرقه الثالثه

 جدول بعدد الساعات النظريه والعمليه 

 

اعمال  المقرر الكود 

 السنه 

الدرجه  شفوى  عملى  تحريرى 

 النهائيه 

OBID-2  150 15 30 75 30 بيولوجيا الفم 

DMAD-2  المواد الحيويه لطب

 االسنان 

30 75 30 15 150 

GPAM-2  100 10     20     50 20 باثولوجيا عامه 

GMEM-2 امراض باطنه 

 وجلديه وتناسليه  

    20 

     - 

60 

20 

20  

- 

20 

10 

150 

BHAM-2  100 10 20 50 20 علم االدويه 

BCHM-2  100 10 20 50 20 كيمياء حيويه 

MIBM-2  100 10 20 50 20 ميكروبيولوجيا 

SDE I-2*  50 - 10 25 15 1المهارات مقرر تنميه 

 850 المجموع

 المجموع  عدد الساعات االسبوعيه  المقرر  الكود 

 عملى  نظرى 

OPTD-3  5 4 1 العالج التحفظى لالسنان 

ENDD-3  3 2 1 عالج الجذور 

PRTD-3  8 6 2 االستعاضه الصناعيه لطب االسنان 

CRTD-3  5 4 1 االستعاضه السنيه المثبته 

PGSM-3  3 1 2 الجراحه العامه وانف واذن وحنجره ورمد 

OMPD-3  5 2 3 باثولوجيا الفم والوجه والفكين 

ORTD-3  3 2 1 التقويم 

ORAD-3  3 2 1 اشعه الفم والتشخيص 

ANA (M*D)-3  1 - 1 موضعى ( –التخدير    ) عام 

SDE-II-3*  2 1 1 2مقرر تنميه المهارات 

SDEI III-3*  2 1 1 مقرر مكافحه العدوى وسالمه المرضى 

 40 25 15 المجموع  



 

 

 

 الفرقه الثالثه

  جدول توزيع الدرجات فى لالمتحانات التحريريه والعمليه والشفويه

 

اعمال  المقرر الكود

 السنه 

الدرجه  شفوى  عملى  تحريرى 

 النهائيه 

OPTD-3  150 15 30 75 30 العالج التحفظى لالسنان 

ENDD-3  100 10 20 50 20 عالج الجذور 

PRTD-3  200 20     40      100 40 االستعاضه الصناعيه لطب االسنان 

CRTD-3 100 10 20 50 20      االستعاضه السنيه المثبته 

PGSM-3 الجراحه العامه 

 انف واذن وحنجره

 ورمد

20 

 

60 

15 

15 

20 10 

5 

5 

150 

OMPD-3  200 20 40 100 40 باثولوجيا الفم والوجه والفكين 

ORTD-3  200 20 40 100 40 التقويم 

ORAD-4  100   10    20      50 20 اشعه الفم والتشخيص 

ANA(M*D)-3 التخدير 

 عام 

 موضعى 

 

       - 

       - 

 

10 

20 

 

- 

10 

 

10 

- 

 

20 

30 

50 

SDE-II-3*  50 15 - 35 - 2مقرر تنميه المهارات 

SDEI III-3*  50 - 10 25 15 مقرر مكافحه العدوى وسالمه المرضى 

 1250 المجموع

 

ومقرر مكافحه العدوى وسالمه المرضى  للمجموع الكلى أو  2*التضاف درجة مقرر تنميه المهارات 

 المجموع التراكمى النهائى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفرقه الرابعه

 جدول بعدد الساعات النظريه والعمليه 

 

 

عدد الساعات  المقرر  الكود 

 االسبوعيه 

 المجموع 

 عملى  نظرى 

OMED-4  3 2 1 طب الفم 

PERD-4  3 2 1 امراض اللثه 

OMSD-4  5 3 2 جراحه الفم والوجه والفكين 

OPTD-4  3 2 1 العالج التحفظى لالسنان 

ENDD-4  3 2 1 عالج الجذور 

CRTD-4 4 3 1 االستعاضه السنيه المثبته 

PRTD-4  8 6 2 االستعاضه الصناعيه لطب االسنان 

PEDD-4  3 2 1 طب اسنان اطفال 

PUBD-4 3 2 1 الصحه العامه لالسنان 

 35 24 11 المجموع 

 

 

 

 الفرقه الرابعه

 جدول توزيع الدرجات فى االمتحانات التحريريه والعمليه والشفويه 

 

اعمال  المقرر  الكود

 السنه 

الدرجه  شفوى  عملى  تحريرى 

 النهائيه 

OMED-4  100 10 20 50      20 طب الفم 

PERD-4  100 10 20 50 20 امراض اللثه 

OMSD-4  150 15 30 75 3    جراحه الفم والوجه والفكين 

OPTD-4  100 10 20 50 20 العالج التحفظى لالسنان 

ENDD-4  100 10 20 50 20 عالج الجذور 

CRTD-4 150 15 30 75 30 االستعاضه السنيه المثبته 

PRTD-4  150 15 30 75 30 االستعاضه الصناعيه لطب االسنان 

PEDD-4  100 10 20 50      20 طب اسنان اطفال 

PUBD-4 100 10 20 50 20 الصحه العامه لالسنان 

 1050 المجموع

 

 



 

 

 الفرقه الخامسه 

 جدول بعدد الساعات النظريه والعمليه 

 

 

 

 

 الفرقه الخامسه

 جدول توزيع الدرجات فى لالمتحانات التحريريه والعمليه والشفويه 

 

 

اعمال  المقرر  الكود 

 السنه 

 الدرجه النهائيه  شفوى  عملى  تحريرى 

OMED-5  100 10 20   50    20 طب الفم 

PERD-5  100 10 20 50 20 امراض اللثه 

OMSD-5  جراحه الفم والوجه

 والفكين 

30 75      30     15 150 

PEDD-5  150 15 30 75 30   طب اسنان اطفال 

PUBD-5 150 15 30 75 30 الصحه العامه لالسنان 

OPTD-5  150 15 30 75 30 العالج التحفظى لالسنان 

ENDD-5  100 10 20 50 20 عالج الحذور 

CRTD-5 150 15 30 75 30 االستعاضه السنيه المثبته 

PRTD-5  االستعاضه الصناعيه

 لالسنان 

40 100    40 20 200 

 1250 المجموع

 المجموع  عدد الساعات االسبوعيه  المقرر  الكود

 عملى  نظرى 

OMED-5  3 2 1 طب الفم 

PERD-5  3 2 1 امراض اللثه 

OMSD-5  5 3 2 جراحه الفم والوجه والفكين 

PEDD-5  3 2 1 طب اسنان اطفال 

PUBD-5  3 2 1 الصحه العامه لالسنان 

OPTD-5  4 3 1 العالج التحفظى لالسنان 

ENDD-5  4 3 1 عالج الحذور 

CRTD-5  4 3 1 االستعاضه السنيه المثبته 

PRTD-5  8 6 2 االستعاضه الصناعيه لالسنان 

 37 26 11 المجموع  



 

 

 قواعد تقييم الطالب
 

% من مجموع درجات االمتحان 60يشترط لنجاح الطالب فى المقرر الدراسى أن يحصل على  .1
%  30الدرجه التى يحصل عليه الطالب فى االمتحان التحريرى عن المخصصه للمقررعلى االتقل 

 .% التحسب درجاته30من الدرجه المخصصه لهذا االمتحان فاذا كانت اقل من 
 

  -يتم نجاح الطالب بأحد التقديرات االتيه : .2

 

 النسبه المئويه  التقدير 

 % فأكثر من مجموع الدرجات 85 ممتاز 

 % من مجموع الدرجات 85% الى اقل من 75 جيد جدا 

 % من مجموع الدرجات 75% الى اقل من 65 جيد

 % من مجموع الدرجات 65% الى اقل من 60 مقبول 

 

 

والتى تنص  1972لسااااااانه  49( من الالئحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات رقم 83تطبق ماده ) .3
    -على :

" يحساااااااب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقه وفقا للتقديرات التى يحصااااااال عليها مع مراعاه أاليزيد 
أما اذاكان قد تغيب ... مقبول  تقديره على مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر

  .عليه بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى يحصل
 

ومقرر  2ومقرر تنميه مهارات  1التضااااااااف نتيجه مقرر حقوم االنساااااااان ومقرر تنميه مهارات  .4
  .مكافحه العدوى  للمجموع الكلى او المجموع التراكمى النهائى

 
ومقرر   2و مقرر تنميه مهارات 1نسان و تنميه مهارات يتم امتحان الراسب فى مقررات حقوم اال .5

 .مكافحه العدوى فى السنوات التاليه وال يتم تخرج الطالب اال بعد نجاحه فى هذه المقرارت
 

 .اليجوز اضافه درجات لرفع تقدير المقررات سواء فى النقل اوعند حساب تقدير المجموع التراكمى .6
 

تقديره النهائى ممتاز او جيد جدا وعلى االيقل تقديره العام فى يمنح الطالب مرتبه الشااااااارف اذا كان  .7
اى فرقه من فرم الدراساااه عن جيد جدا ويشاااترط لحصاااول الطالب على مرتبه الشااارف االيكون قد 

  .رسب فى اى مقرر تقدم له اثناء دراسته
 

 

 



 

 

 :احكام عامه 

 

النظام الدراسى بالكليه هو نظام العام الدراسى الكامل يتخلله امتحانات اعمال السنه ويختص مجلس كل  -1
 قسم بتحديد طريقه هذا االمتحان واجرائه 

 يعقد امتحان ) تحريرى وعملى وشفوى ( بجميع الفرم الدراسيه فى نهايه العام الدراسى  -2

% ويحرم الطالب من التقدم الى االمتحان كله 75نى يجب على الطالب متابعه الدروس العمليه بحد اد -3
 او بعضه اذا لم يستوف النسبه المقرره للحضور والسابق ذكرها 

تنميه  –مكافحه العدوى   –مده االمتحان التحريرى ثالث ساعات فيما عدا المقرارت االتيه ) التخدير  -4
 الف ذلك ( مدتها ساعه واحده فقط ما لم يحدد مجلس الكليه خ 2,1مهارات 

ال يحق للطالب التقدم المتحان الدور الثانى فى المقررات التى حرم منها بنفس العام الدراسى باستثناء  -5
 طالب الفرقه الخامسه بقرار من مجلس الكليه 

يحاسب الطالب فى المواد التى يتقدم لالمتحان فيها فى الدور الثانى على اساس درجاته فى االمتحانات  -6
ويه والعمليه او االكلينكيه مع احتساب درجات اعمال السنه التى حصل عليها فى الدور التحريريه والشف

 االول 

يجوز لمجلس الكليه ان يقبل الطالب الحاصلين على درجه البكالوريوس  فى الطب والجراحه طبقا    -7
جة الدكتوراه فى على " انه بالنسبه لدر 2بند  18لالئحه الدراسات العليا بالكليه والتى تنص  فى الماده 

جراحة الوجه والفك والتجميل فيشترط فى الطالب ان يكون حاصال على درجة الماجستير فى جراحة 
الفم  او درجة الماجستير فى الجراحه العامه وال يسمح له بالتقدم لالمتحان النهائي للحصول على درجة 

كالوريوس فى طب وجراحة الفم البالدكتوراه فى هذا الفرع اال اذا كان حاصال على كل من درجة 
ودرجة البكالوريوس فى الطب والجراحه "   على يقيدوا بالفرقه الثالثه و تكون الدراسه فى  واالسنان

جميع مقررات طب االسنان مع اعفائهم من المواد التى سبق ان درسوها  مع تحميلهم بمواد االسنان 
 التى تدرس بالفرقه االولى والثانيه  

دور ثان فى شهر سبتمبر قبل بدايه كل عام دراسى للطالب الراسبين فى الدور االول فى  يعقد امتحان -8
مادتين على االكثر اما الطالب فى اكثر من مادتين فال يحق له التقدم المتحان الدور الثانى وعليه اعاده 

رسب فيها اوتغيب  السنه واالمتحان فيما رسب فيه ويبقى الطالب لالعاده فى الماده ) او المواد ( التى
 عنها فى دور سبتمبر 

 

 

 

 

 


