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 بن  الثانيبد هللا ع  الملك  جاللةال صاحب حضرة 
 المعظم  الحسين 
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المعظم  العهدولي   الثاني   هللا  الحسين بن عبد   ميرألا  الملكي  السمو  صاحب  
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 مبنى كلية طب األسنان  
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 مختبرات كلية طب األسنان  
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  الطبيب قسم

 
 من أعالجهم لمن مخلصا  أكون  أن  العظيم باهلل أقسم  

 أعمل  وأن ومذاهبهم أجناسهم إختالف  على  المرضى
 أعمد ل  وأن  لشفائهم معرفة من أوتيت  ما  بكل  جاهدا 

 وأن أسرارهم على  أحافظ  وأن  بهم  أذى أي  إلحاق  الى
 والطهر  والرحمة النقاء أسس  على  بهم  عالقاتي تقوم

 المهنة  هذه علمني من لكل  مخلصا أكون وأن  والعفة
 شريعة  تبيحه ل  مهنتي نطاق في  عمل  ايب م وأق ل  وأن

 نطاق  في  الواجب نداء ألبي أن و  دلالب  وقوانين  هللا
واستطاعتي قدرتي  

 
شهيد أقول ما  على  وهللا    
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 دكلمة العمي

 

  عام  أستحدثت يسرني أن أرحب بكم في الموقع الرسمي لكلية طب االسنان بجامعة الزرقاء والتي  
لتحتضن اليوم خمسة أقسام علمية تمنح درجة دكتور في طب االسنان. هادفين إلى إعداد كوادر   , 2022

 وطنية مؤهلة في طب االسنان يحتاجها سوق العمل تلبية لالحتياجات الوطنية. 

 

نظيراتها   على مستوى  االسنان  في تخصص طب  الريادة  عن  بحثاً  وأهدافها  رؤيتها  الكلية  تطور 

واإلقليمي  البحـث  المحلية  علـى  التركيز  إلى  االستراتيجية  خطتهـا  وفـق  الكليـة  تسعى  كمـا  والعالمية.  ة 

هيئة   أعضاء  من  المتميزة  الكفاءات  وتشجيع  واإلبداع،  واالبتكار  العلمي  البحـث  ثقافـة  ونشـر  العلمـي 

ى االبتكار  ما يضمـن تخـريـج كـوادر مدربة قـادرة علبالتدريس والطلبة للمساهمة في صناعة المعرفة  

تخصصهم مجـال  فـي  الريادة  لدور  ك,  وتحقيـق  تفعيل  عنه  ينتج  وما  التدريسية  الهيئة  الطالب  عضو 

 .والوحدات واللجان المختلفة تطبيقا لمفهوم التعليم الشامل والخدمة الصحية في مجاالت طب االسنان

روح  لذي تميزه  ا   تعمل بروح الفريق  الكفاءات العالية    يذو من    هيئة تدريسيةوجود  تتميـز كليتنـا بـ

والتعاون  والمحبة  وتفـان  ب والعمل    االنسجام  والحـوار  ل  جـد  االبداع  على  وتشجيعهم  الطالب  مساعدة 

واالنفتاح على الثقافات المختلفة لالرتقاء بمستوى تعليمي جامعي ينعكس على أدائهم المهني فـي أماكـن  

 .عملهم 

ً في     الختام، تسعى الكلية باستمرار إلى تحديث برامجها وتطويرها واالنطالق بها نحو األفضل، تحقيقا

التركيز على تطبيق برامج الجودة الشاملة وتطبيق  ورؤيتها ورسالتها,كذللك    الستراتيجية الجامعة وخططها

 يق والسداد.معايير االعتماد األكاديمي والبرامجي. سائلين المولى عز وجل للجميع التوف

 قطيطات. العميد كلية طب األسنان األستاذ الدكتورأيمن  
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 معلومات عامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الزرقاء الخاصة  سم الجامعة ا

 كلية طب األسنان  اسم كلية 

 األستاذ الدكتور نضال الرمحي  رئيس الجامعة 

 قطيطات الاألستاذ الدكتور أيمن  عميد الكلية 

 الزرقاء  موقع الجامعة 

 96253821100 + الهاتف رقم 

 https://www.zu.edu.jo/ar/Collage/Dentistry/index الموقع األلكتروني 

 دكتور في طب األسنان  اسم التخصص 

https://www.zu.edu.jo/ar/Collage/Dentistry/index
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 الرؤية
والبحث العلمي وذات مكانة بنوعية خريجيها   ةمتميز  كلية رائدة ومؤثرة في تطوير وتعليم طب األسنان

 .مرموقة على المستوى اإلقليمي والعالمي
 

 الرسالة  
ذات  الحرص على توفير المناخ المناسب لتقديم خدمات سريرية وتعليمية بكفاءة وفعالية عالية وبمعايير

  اإلنسانية أكفاء قادرين على التعلم الذاتيرفد المجتمع بأطباء يتحلون بالقيم .مقاييس وجودة عالمية

المستمر وتقديم رعاية صحية نوعية ومتابعة تدريب متخصص واالنخراط في البحث العلمي والتفاعل  
 .  مع المجتمع الطبي المحلي والعالمي

 

   األهداف
التعليمية والتدريبية واالدارية والقيادية لدى أعضاء هيئة التدريس التطوير المستمر للبيئة  .1

 . واالداريين
طب الالزمة لممارسة مهنة يمتلكون المعرفة والمهارات الطبية األساسية   اءتخريج أطباء أكف .2

 وفقا للمعاير العالمية، قادرين على التعلم الذاتي المستمر ومهيئين للتطوير المهني.  االسنان
 االسهام في رفع سوية التعليم الطبي والرعاية الصحية محليًا واقليميًا.  .3
 .المحليتمتين وتعزيز الروابط مع المجتمع وتطوير العالقة بين الكلية والمجتمع  .4
 مواكبة التطورات العلمية الحديثة.   .5
تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية لبذل المزيد من الجهد في عملية البحث العلمي من خالل  .6

 .وادماج الطلبة بذلكتحسين بيئة ومرافق البحث العلمي في الكلية 
 

 

 

 
 

 

 

http://medicine.ju.edu.jo/ar/Arabic/Lists/Strategy/School_Strategies.aspx
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 األقسام
 

 .وم الطبية والسنية االساسيةلقسم الع •
 .والفكين وامراض الفم واللثةقسم جراحة الفم  •
 .قسم المعالجة التحفظية •
 .قسم طب اسنان األطفال والتقويم •
 .قسم االستعاضة السنية الثابتة والمتحركة •

 
   مختبرات كلية  طب االسنان            

 مختبر األسنان الرقمي  • مختبر الكيمياء الحيوية   •

 مختبر مواد طب األسنان   • مختبر البيولوجيا والوراثة   •

 مختبر المعالجة التحفظية   • مختبر األحياء الدقيقة   •
 والمعالجة اللبية  

 مختبر األستعاضات السنية الثابتة   • مختبر علم األمراض   •

   1مختبر التصنيع   • مختبر علم وظائف األعضاء  •

 2التصنيع  مختبر  • مختبر التشريح واألنسجة  •

 وحدة التعقيم المركزية  • مختبر التشريح الرقمي   •

 وحدة التصنيع المركزية  • مختبر نسج الفم واألسنان   •

 مختبر تشريح األسنان واألطباق  • مختبر امراض الفم واألسنان  •

  مختبر األستعاضات السنية   •
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 مشرفي مختبرات كلية طب األسنان 

 
 

 
 
 

 
 

 

 التخصص   األسم  

 دكتور في طب األسنان   سماح سائد السيد  الدكتورة 

 ماجستير التقانات الحيوية في األحياء الدقيقة   م. وفاء موفق أبوطالب 

 ماجستير أحياء دقيقة   م. أسراء جبريل ابو شورة 

ماجستير التقانات الحيوية النباتية والكيمياء   م.أيمان أبراهيم رشيد 
 الحيوية  

 ماجستير علم الوراثة الخلوية  م.ياسمين محمد عبد الرحيم  

 ماجستير وراثة المجتمعات  م.حنين وليد المقابله 

 ماجستير الكيمياء الحيوية وعلم األجنة   م.هيا محمد سلمان  

 ن وصناعتها  ا تكنولوجيا األسنبكالوريس   اسالم نبيل الزيات  

 ن وصناعتها ا بكالوريس تكنولوجيا األسن يوسف ناصر حسونة  
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 اعتماد كلية طب األسنان
 هيئة اعتماد مؤسسسات التعليم العالي في األردن   •

(Higher Education Accreditation COMMISSION) 
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 نبذة عن الكلية
 

الف  كلية طب االسنان في جامعة الزرقاء، تلبية لحاجة ماسة للمجتمع األردني وتحقيقًا لرغبة اآلجاء إنشاء  

من الطلبة األردنيين الذين كانوا يتجهون إلى كليات طب االسنان في الدول العربية واألجنبية لتحقيق حلمهم  

األسنان في الجامعات الخاصة في  كأول كلية لطب    2022ت الكلية في عام  أ أنش   .بدراسة طب االسنان

األول : القسم األداري والعلوم الطبية األساسية    ,  متصلين  المملكة األردنية الهاشمية وتتكون من مبنيين

حتوي ي. اً مربع  اً متر   18000ما يقارب    تهماتبلغ مساح, حيث  عيادات السريريةوالثاني: مبنى ال والمختبرات  

 دات مؤثثة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المعاصرة . على قاعات ومختبرات وعياالمبنيان  

من أعضاء هيئة التدريس، وتسعى   نخبةً  طب األسنان كلية استقطبت ق سمعة عالمية واسعة النطاق ي لتحق

 .تها وتنويع مصادرها التعليميةاجديدة وتوسيع إمكانال كفاءات  المزيد من التطوير واستقطاب  الى  الكلية دائمًا  

 

السنية األساسيةو أعضاء الهيئة التدريسية في قسم العلوم الطبية       
 أ.د أيمن القطيطات       )األنسجة(

 أ.د عبد المنعم حجازي   ) التشريح وعلم األجنة ( 
 أ.د عبد اللة جمعة       ) بيولوجيا جزيئية وكيمياء حيوية (

الثابتة ( أ.د محمد الزعبي        ) األستعاضات السنية   
 د. محمد السغبيني       ) علم األمراض ( 

 د. فائق احمد المقدادي  ) كيمياء حيوية والوراثة ( 
) فسيولوجيا أنسان (    د. قاسم أبراهيم          

( د.شعيب هودو          ) أحياء دقيقة وعلم المناعة   
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 الزرقاء جامعة  في (DDS) األسنان طب في دكتور درجة منح تعليمات
 

   :  (1) المادة
 ويعمل ( جامعة الزرقاء  في    DDSاألسنان طب  في دكتور درجة  منح تعليمات (ت  التعليما هذه تسمى    )أ

 .2022/2023 الجامعي العام بدء من اعتباراً  بها
 :ذلك غير على القرينة تدل لم ما ، إزاءها الواردة المعاني التالية والعبارات  للكلمات  يكون  )ب 

 جامعة الزرقاء  :الجامعة
 األسنان  طب  كلية :الكلية

 الكلية مجلس :المجلس
 الكلية  عميد  :العميد
 الكلية في قسم اي : القسم

 
 :  (2المادة)

 . (DDS)األسنان طب  في دكتور درجة لنيل  المنتظمين الكلية طلبة على  التعليمات  هذه تطبق  
 

   الدراسية  الخطة
 

   : (3) المادة
  DDS األسنان طب  في دكتور درجة لنيل الدراسية الخطة العمداء مجلس يقر - أ 

 .فيها األقسام  مجالس اقتراحات  على بناءً  المجلس من بتوصية
 

  (:4) المادة
 طب  في  دكتور درجة  لنيل الدراسة سنوات  جميع  في  السنوي  النظام  أساس على الدراسية الخطة توضع    )أ

 .السنوات  جميع في إجبارية سنوية الدراسية والخطة ،DDS األسنان
 

 بناءً   العمداء مجلس من بقرار بها خاصة معتمدة ساعات  الدراسية الخطة مواد  من مادة لكل يحدد    )ب 
 .المجلس من توصية على
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 .بها  خاصاً  رقماً  الدراسية الخطة مواد  من مادة كل تعطى .1
 أساسى  عل DDS  األسنان طب  في دكتور درجة لنيل الدراسية الخطة في الواردة المواد  تصنف  .2

 .دراسية سنوات  خمس
 أوعدد   النقاش حلقات  أو الندوات  أو المحاضرات  وعدد  المعتمدة الساعات  عدد  مادة كل إزاء يذكر  .3

 ويذكرأيضاً  .الميداني أو العملي أو السريري  التدريب  أسابيع عدد  أو األسبوعية المختبر ساعات 
 أو  واحد  دراسي فصل على ممتدة المادة تكون  فقد  الدراسية، السنة في  دراستها مدة المادة إزاء

 .دراسيين فصلين
 
 أو  المحاضرات  من ساعة  عشرة ست  كل أن أساس على  مادة لكل المعتمدة الساعات  تقويم  يجري    )ج

  .واحدة معتمدة ساعة هي النقاش حلقات  أو الندوات 
 جميع وفي حدة، على مادة لكل تقييمها فيجري  السريري، والتدريب   العملي والتطبيق المختبرات  ساعات  أما

 عشرة ست  أو عملي تطبيق أو مختبر ساعة وثالثين اثنين عن المعتمدة  الساعة حساب  يقل ال الحاالت 
 .سريري  تدريب  ساعة

 
  DDS  األسنان طب  في دكتور درجة لنيل المعتمدة الساعات  عدد  يكون  :5 المادة
 : التالي النحو على وتوزع  ، معتمدة ساعة 201

 
 الكلية الساعات المعتمدة 

 المتطلبات الجامعية 27
 متطلبات كلية العلوم  10
 متطلبات كلية تكنولوجيا المعلومات  3

األساسية  متطلبات كلية طب االسنان/ المتطلبات الطبية  44  
السريرية متطلبات كلية طب االسنان/ المتطلبات الطبية  4  
 متطلبات كلية طب االسنان غير السريرية  43
 متطلبات كلية طب االسنان السريرية 70
 المجموع 201
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 :واالختيارية االجبارية الجامعة متطلبات اوال. 
 الثالث السنوات  في يدرسها ان الطالب  على  معتمدة ساعة 27 من الجامعة  متطلبات  تتكون   -ا

 :التالي النحو على موزعة األولى
 .معتمدة ساعة  18 اإلجبارية المواد  .1
 .معتمدة ساعة  9 االختيارية المواد  .2

 
 .المواد  هذه على الجامعة في البكالوريوس درجة لنيل الخاصة التشريعات  تطبيق يتم ب. 

 
 . الرابعةالسنة  بدء قبل بنجاح واالختيارية االجبارية الجامعة متطلبات  دراسة ينهي أن الطالب  على ج.
 

معتمدة   ساعة10 العلوم كلية ساعة معتمدة وتشمل من  13األساسية   العلوم مواد  في الكلية متطلبات  :ثانيا  
تسلسلها   حسب  و االولى السنة خالل دراستها الطالب  على ساعات من كلية تكنولوجيا المعلومات يجب   3و

 . الدراسية الخطة في الوارد 
 

 :معتمدة ساعة 48 مواد العلوم الطبية من الكليةفي  الكلية متطلبات  :ثالثا  
 الطبية  العلوم دراسة وتشمل الدراسية، الخطة في الوارد تسلسلها حسب  الطالب  يدرسها إجبارية مواد  

 السريرية العلوم الطبية ودراسة ،)معتمدة ساعة 44 ( األولى الثالث  السنوات  خالل الكلية من  األساسية
 . الرابعة السنة من والثاني األول الفصلين خالل )معتمدة ساعات   (4الكلية  من

 
 :معتمدة  ساعة 113التخصصية   الكلية متطلبات  :رابعا  

 الخطة في الوارد   تسلسلها حسب وذلك النهائية، السنة نهاية وحتى االولى السنة منذ  الطالب  يدرسها  مواد  
 ومتطلبات    )معتمدة ساعة   43 ( السريرية قبل ما  المرحلة في الكلية متطلبات  دراسة وتشمل الدراسية،

 (.معتمدة ساعة 70 ( السريرية المرحلة في الكلية
     

  :6 المادة
 .لها المخصصة المعتمدة الساعات  عدد  مع يتناسب  للمادة وصف يوضع  )أ

 .وسنواتها الدراسة فصول على موزعة سنوية خطة الكلية تضع  )ب 
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 "الدراسي بئوالع الدراسة مدة"
 

 أما سنوات، خمسDDS  االسنان طب  في  دكتور درجة لنيل  الدراسة سنوات  لعدد  األدنى  الحد  :7 المادة
 .سنوات  ثمان هوف األعلى الحد 

 
 :8 المادة

 وتبين  سنوات، خمس  DDS  األسنان طب  في دكتور درجة لنيل الدراسة مدة -أ 
 .دراسية سنة كل في تعطى التي المواد  للكلية الدراسية الخطة

 
 ولمجلس  سنوات   DDS   8األسنان طب  في دكتور درجة على للحصول الدراسة لمدة األعلى الحد  ب.  

 األولى للمرة فيها الذي رسب  فقط الخامسة  السنة طالب  منح  الكلية مجلس من تنسيب  على بناء العمداء
 .هذا الحد  عن زيادة واحدة إضافية سنة الدراسة، لمدة األعلى الحد  بذلك واستنفد 

 
 : المادة هذه من )ب ( الفقرة نص  مراعاة ج. مع
 .  الدراسية السنوات  من سنة أي في دراسيتين سنتين من أكثر الطالب  يقضي أن يجوز ال  .1
 دراسته  فترة طوال ثالث سنوات  من أكثر الطالب  يرسب  أن يجوز ال  .2

 
 .االسترشادية  الخطة في مبين هو كما دراسي فصل كل في المعتمدة بالساعات  الدراسي بئالع يكون  .  1د.  

 وللفصل   معتمدة ساعة ) 18 ( العادي الدراسي للفصل الدراسيئ  للعب األعلى الحد  يكون  .    2    
 21 ( إلى العادي للفصل العبء الدراسي يصل أن  العميد  بموافقة ويجوز  ، معتمدة ساعة ) 9 ( الصيفي

 أحد  المواد  ضمن من يكون  أن شريطة معتمدة ساعة ) 12 ( الصيفي إلى الفصل وفي  ، معتمدة ساعة )
 .متطلبات الجامعة

 
 العام  من الصيفي الفصل نهاية في وتنتهي الجامعي العام بداية في جميع السنوات ل الدراسة أتبد    ه.

 . الخامسة للسنة الثاني الفصل نهاية وفي نفسه الجامعي
  

 بأي  الوقت نفسه  في يلتحق  أن   DDS  األسنان طب  في  دكتور برنامج في المسجل  للطالب  يجوز و. ال 
 في التسجيل   األسنان طب  طلبة  لغير  يجوز ال  كما مستواه، أو نوعه كان مهما الجامعة  في  أخر برنامج

 .للكلية الدارسية الخطة مواد 
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 "المواظبة"
 

 :9المادة 
 محاضرات   من تتضمنه بما التعليمية االنشطة كافة حضور على المواظبة الكلية طلبة جميع على يشترط ا.  

أو    تضعها التي تعليميةال   نشطةأل ا من ذلك وغير ميدانية وزيارات  سريري  و عملي  وتدريب  نقاش وحلقات 
 .الدراسية الخطة الى استناداً  منها جزء او مادة لكل الكلية مجلس ويعتمدها. امألقسا اتقرره

 
 ُتدرس  مادة ألي المقررة التعليمية االنشطة مجموع من  % 10 من أكثر عن بالتغيب  للطالب  يسمح ب. ال

 20 عن لهم بالتغيب  يسمح حيث  أعذارهم الكلية عميد  يقبل الذين الطلبة باستثناء كامل فصل مدى على
 عن بالتغيب  لهم يسمح الرسمية حيث  النشاطات  في  الجامعة أو المملكة بتمثيل يكلفون  الذين الطلبة أو %

 .أقصى كحد  التعليمية األنشطة  مجموع من % 25
  

 لالمتحان   التقدم من حرميُ  المادة، هذه  من )ب ( الفقرة في  بها المسموح النسبة من أكثر الطالب  غاب  إذا ج.  
 في الرسوب  نتيجة ذلك تدخل األحوال جميع وفي ،)صفراً ( فيها نتيجته وتعتبر المادة، تلك في النهائي
 شروط عليه في المادة وتطبق رسوًبا الحرمان ذلك ويعتبر ، السنة تلك في الطالب  عالمات  معدل حساب 

 من ) 20 ، 19 ، 18 ، 17 نص المواد ) حسب  تليها التي السنة إلى الكلية في دراسية سنة من االنتقال
 .التعليمات  هذه
 

 مدرس من بتنسيب   للحرمان     )ب ( الفقرةمن   المسموح النسبة غياباتهم تتجاوز الذين الطلبة يخضع     د.  
 .سابقاً  المبينة للنسبة الطلبة  وصول غياب  عند  بذلك والتسجيل القبول مدير لغ ب  ويُ  العميد، وبموافقة المادة

 
 أو معتمدة الجامعة في الطلبة عيادة طبيب  من صادرة بشهادة يكون  أن المرضي العذر  في يشترط ه.  
 التي الكلية عميد  إلى الشهادة هذه تقدم وأن الجهات الصحية المعتمدة لدى الجامعة، عن صادرة  أو  منه

 الحاالت القاهرة وفي المواظبة، عن الطالب  انقطاع تاريخ من أسبوعين تتجاوز ال مدة خالل  تدرس المادة
 .الغياب  أسباب  زوال تاريخ من أسبوع  خالل القهري  عذره ُيثبت  ما الطالب  يقدم األخرى 

 
 الذين  الجدد  للطلبة الغياب  ويحتسب  التدريس لبدء األولى المحاضرة من اعتباراً  الغياب  احتساب  يتم و.    
 . قبولهم تاريخ من اعتباراً  التدريس بدء بعد  قبولهم تم
 دفع الرسوم تأجيل الجامعة رئيس بموافقة ويجوز ، رسومها دفع بعد  إال للمادة مسجالً  الطالب  يعد  ز. ال 
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 دفع من ال يتمكنون  الذي للطلبة الصيفي في واسبوعين العادي الفصل في أسابيع ثمانية على تزيد  ال لمدة
 . إرادتهم عن خارجة ألسباب  المحدد  الموعد  في المادة رسوم

 
جزئي العاملون  واالختصاصيون  التدريسية  الهيئة وأعضاء فيها األقسام ورؤساء الكلية  عميد  ح.  بدوام 

 المتفرغون  السريريون  والمحاضرون  والمشرفون  الطلبة  تدريب  على باالشراف واالختصاصيون المكلفون 
 الجامعة في والتسجيل القبول الكلية ومدير في السريري  للتدريب  اإلداريون  والمنسوقون  المتفرغين وغير

 الذكر. اآلنفة المواظبة أحكام بتنفيذ  مكلفون 
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 "والمعدالت والعالمات االمتحانات"
 

 :يلي كما والعالمات والمعدالت  االمتحانات  تكون  :10المادة 
 
 يلي: أسسا ناظمة لعمل لجنة تسمى لجنة االمتحانات والتى تنظم ما المجلس يصدر ) أ

وآلية  وغيرها   أوراق  وتقديم ميداني أو عملي وتدريب  ومشاركة نشاط من  الفصلية باألعمال القيام .1
 األعمال.  هذه تقييم

  . وتحليلها وتقييمها المؤتمتة أو المحوسبة االمتحانات  واجراء اعداد  .2
 . وتحليلها  وتقييمها الشعب  متعددة للمواد  الموحدة االمتحانات  واجراء اعداد  .3

 
  المعتمدة ساعاتها عدد  بيان مع باالرقام  مادة لكل وتسجيلها العالمات  حساب  يجري   (ب 
 
 العملية أو السريرية األسنان  طب  علوم ومواد  السريرية الطبية العلوم مواد في النهائية العالمة تتكون  (ج 

 يتضمن التقييم، وقد  وعالمات  السريري  أو العملي أو  التحريري  النهائي االمتحان ات عالم مجموع من
 .شفوياً  جزءاً  النهائي االمتحان

 
 من يدرسها أكثر التي للمواد  ومنسقاً  الشعب، متعددة للمواد  منسقاً  المادة يطرح الذي القسم رئيس يعين د.  

 المشتركة عقد االمتحانات  وتنسيق التدريسية، العملية سير حسن على اإلشراف مهمته تكون  واحد، مدرس
 .مدرسي المادة مع بالتعاون  وذلك الدراسي، المادة تقرير  وكتابة نتائجها لوتحلي

 
 :التالي النحو على ومواعيدها لالمتحانات  العام اإلطار يكون  ه. 
متطلبات   على الجامعة في البكالوريوس درجة لنيل الخاصة التشريعات  تطبيق يتم الجامعة متطلبات  :أوالً 

 .الجامعة
 : والثالثة الثانية السنة مواد  :ثانياً 

ويخصص   المادة نصف تدريس بعد  يعقد  األقل على واحد  كتابي فصلي امتحان مادة لكل يجري  .1
 .للمادة النهائية العالمة %( من40) له

 :على تشتمل بحيث  العالمة باقي توزيع طريقة الكلية مجلس يحدد  .2
 % 20 له ويخصص  عملياً  جزءاً  تتضمن التي المواد  في عملي امتحان -أ

 .المادة لجميع أجزاء  شامالً  يكون  العالمة % من60 له ويخصص  كتابي نهائي امتحان -ب 



21 

 

 الفصل ذلك تدرس في مادة لكل االمتحانات  إجراء مواعيد  دراسي فصل كل بداية في القسم يحدد  .3
 .الدراسي

 
 ة( الكلي متطلبات ( التخصصية  الكلية مواد   :ثالثاً 

 خاللتدرس   التي المواد  أما ممتدة، مواد  متتاليين دراسيين فصلين مدار على تدرس التي المواد  تسمى  .1
 .فصلية مواد  فتسمى واحد  دراسي فصل

 
 :التالي النحو على التقويم وطرق  االمتحانات  تكون   .2
تقريبًا،   المادة ثلث  دراسة بعد  االمتحان األول عقد ي حيث  ، الممتدة للمواد  نامتحانا  يعقد    :النظرية المواد    )أ

 وفي  .المادة تدريس نهاية  بعد  فيعقد  االمتحان النهائي أما تقريبًا، المادة ثلثي دراسة بعد  الثاني واالمتحان
الفصل، في واحد  امتحان يعقد  الفصلية النظرية المواد  نهاية في فيعقد  النهائي االمتحان أما منتصف 

 .الدراسي الفصل
 
 المادة الفصلية سواء المادة تدريس مدة طيلة للطالب  المتواصل التقييميجري     :والسريرية العملية المواد    )ب
 والحد  أنهى الكفايات السريريه قد  الطالب  يكون  أن المادة في النهائي االمتحان لدخول ويشترط الممتدة، أو

 األدنى الحد  أو/و السريريه الطالب الكفايات  يستكمل لم واذا السريرية أو/و العملية المادة لمتطلبات  األدنى
ويعتبر بالدخول له يسمح ال المطلوبه السريرية للمتطلبات  النهائي   وتطبق المادة في راسباً  لالمتحان 
 .تليها التي السنة إلى في الكلية دراسية سنه من االنتقال بشروط الخاصة النصوص 

 
 العميد عن يقبله بعذر تغيب  الذي للطالب  يسمح المادة هذه من )ب ( البند  في ورد  ما مراعاة مع ) ج

 من الحد األدنى أو/و السريرية الكفايات  استكمال لغايات  الغياب  هذا تعويض  والسريرية العملية المواد 
 .المواد  لهذه السريرية أو/و العملية المتطلبات 

 
 األقسام توصية مجالس على بناء والسريرية العملية المواد  ومتطلبات  السريرية الكفايات  المجلس يحدد   )د 

 الدراسي.  العام بداية قبل
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 :الكلية في للمواد  للعالمة المئوية النسبة توزيع التالي الجدول يبين .3
 

 المجموع االمتحان النهائي  االمتحان الثاني  االمتحان االول  المادة  طبيعة
 % 100 % 50 % 25 % 25 الممتدة  النظرية المواد 
 % 100 % 60 % 40الفصل   منتصف امتحان الفصلية النظرية المواد 

الفصلية  المواد العملية 
 والممتدة

 % 100 % 40 % 60التقييم المستمر  

 
 
إلى  يهدف شفوي  جزء على والعملية النظرية للمواد  الخامسة السنة في النهائي االمتحان يشتمل  .4

الجدول  ويبين األسنان، طب  مهنة لمزاولة الكافية والمهارات  للمعرفة الطالب  اكتساب  مدى تقييم
 .امتحان شفوي  على تحتوي  التي الخامسة السنة لمواد  لعالمات  المئوية النسب  توزيع كيفية التالي

 
 

 :المترافقة الممتدة والعملية النظرية المواد  :أوالً 
 

االمتحان  المادة  طبيعة
 االول 

االمتحان 
 الثاني

 المجموع االمتحان النهائي 
 شفوي شامل  تحريري 

 % 100 % 10 % 40 % 25 % 25 المواد النظرية الممتدة 
 
 

 المجموع االمتحان النهائي  التقييم المستمر  المادة  طبيعة
 شفوي شامل  تحريري 

 % 100 % 10 % 30 % 60 المواد العملية الممتدة
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 :نظرية مواد  الثاني الفصل خالل يرافقها ال التي الممتدة العملية المواد  :ثانيا
 

 المجموع االمتحان النهائي  التقييم المستمر  المادة  طبيعة
 شفوي شامل  تحريري 

المواد العملية الممتدة 
 بدون مواد نظرية 

60 % 20 % 20 % 100 % 

 
أعضاء هيئة   مع أو التدريس هيئة أعضاء من اثنين عن أعضائها عدد  يقل ال  مادة لكل  لجنة ب. تقوم

 .االمتحان من الشفوي  الجزء بتقييم أخرى  جامعات  من تدريس
 
 .الجامعي العام ذلك في مادة لكل االمتحانات  عقد  مواعيد  جامعي عام كل في المجلس يحدد   .5
 

  :11المادة 
 
يصدرها المجلس   خاصة بأسس وتقييمها وتصحيحها  وإجرائها االمتحانات  بإعداد  المتعلقة  األمور  تنظم  )أ

 . ومن خالل لجنة امتحانية يشكلها العميد مع بداية كل عام جامعي
 

 القسم من مجلس اعتمادها بعد  القسم رئيس يرفعها ثم ومن االمتحانات  نتيجة بدراسة القسم مجلس يقوم )ب 
 يومين خالل وإعالنها المناسب بشأنها القرار واتخاذ  األقسام من الواردة النتائج لمناقشة وذلك ، المجلس إلى
 .المجلس قبل من اعتمادها بعد 
 
 لدراستها إلى القسم  مادة  لكل النهائية  والعالمات  المئوية بالنسبة  التفصيلية  العالمات  كشوف ترسل )ج

 نهائي امتحان آخر تاريخ عقد  من يومين خالل القسم  يدرسها التي المواد  نتائج جميع ترفع ثم واعتمادها،
 وترسل الكلية في النسخ المجلس وتحفظ هذه قبل من إقرارها ثم فيها للبت  وذلك العميد  إلى القسم يدرسه
 .القبول والتسجيل لرصدها مدير إلى النهائية العالمات  قائمة

 
 اإلجابة أوراق ترد  وال الطلبة مع تصحيحها بعد  االمتحانات  وإجابات  أسئلة بمناقشة مدرس كل يقوم )د 

 .عليها سنة مرور بعد  وتتلف للطالب،
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 من األسئلة ونسخة اإلجابة  مفتاح من نسخة مع امتحان لكل الطلبة إجابات  ملفات  أو أوراق تحفظ )ه
 العميد  بين باالتفاق بها التصرف يجري  ثم ومن جامعي،  عام /اللجنة االمتحانية لمدة   الكلية عمادة في

 .والتسجيل ومدير القبول
 

  :12المادة 
 يثبت عذره ما يقدم أن عليه  النهائي، االمتحان باستثناء عنه معلن امتحان عن بعذر يتغيب  من كل - أ

 العميد للعذر فعلى القسم المعني إجراء قبول حالة وفي العذر، زوال تاريخ من عمل أيام ثالثة خالل للعميد 
 . هذا االمتحان في ، صفًرا عالمته تعتبر العذر يقبل لم وإذا للطالب  معوض  امتحان

 
التي   الكلية عميد  يقبله عذر دون  ما مادة في عنه المعلن النهائي االمتحان عن يتغيب  من كل - ب  

 .صفرا االمتحان ذلك في عالمته تكون  المادة تلك تُدرس
 
 عميد  بعذر يقبله عنه معلن نهائي امتحان عن يتغيب  من / ه , كل9في المادة   ورد  ما مراعاة مع - ج

 امتحان إجراء لترتيب أمر المعني القسم رئيس إلى العذر بقبول القرار يبلغ المادة تلك بتدريس المعني الكلية
 طب  كلية قبل من يتم طرحها  التي للمواد  التالي الجامعي العام بدء يتجاوز ال  موعد  في للطالب  معوض 
 .بذلك والتسجيل القبول مدير الكلية ويبلغ عميد  طب االسنان، لكلية الدراسية الخطة في والواردة االسنان

 
 . مقبول بعذر النهائي االمتحان عن الطالب  فيها يتغيب  التي للمادة )مكتمل غير( مالحظة تسجل - د 
 

 :13المادة 
 من تاريخ إعالن عمل أسبوعي خالل مادة أي في االمتحان في عالمته مراجعة يطلب  أن للطالب  يجوز

 ومدرس القسم ورئيس ، اللجنة االمتحانية  :طريق عن  بالتحقق يقوم أن الحالة هذه في وللعميد .رسميا النتائج
 العالمات  جمع في خطأ أو  مصححة  أسئلة غير وجود  عدم التأكد من اللجنة  وعلىا.  مدرسيه أحد  أو المادة

 بتصحيح تقوم وأن ،  مسبقاً  المعد   النموذجية نموذج اإلجابات  وفق االمتحان في تصحيح موضوعي خطأ أو
 . والتسجيلالعميد ليتم ارسال العالمة النهائية الى القبول  إلى وجد وإرساله الخطأ إن

 
  . عالماته من  عالمة أي لمراجعة به يتقدم طلب  كل عن الجامعة تقرره مبلغاً  الطالب  يدفع ب. 
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 الذي دفعه المالي بالوصل مرفقاً  العالمة تعديل نموذج كان إذا إال العالمة تعديل كتاب  ُيعتمد  ال - ج
 وحدة الى وصول الطلب  تاريخ عن النظر بصرف ، المالي الوصل على المبين التاريخ ويعتمد  الطالب 
  . والتسجيل القبول

 
 للتعليمات   وفقاً  الجامعة في البكالوريوس درجة تعليمات منح االسنان طب  طلبة على يطبق:  14المادة   

 المخصصة والنسب  ، مادة أي في النجاح لعالمة الحد األدنى يخص  فيما العمداء مجلس من النافذة
السنوي   المعدل وتقريب  والتراكمي، السنوي  للمعدل للعالمات  المخصصة والتقديرات ،   المواد  لعالمات 
 .عشريتين منزلتين ألقرب  العام التراكمي والمعدل

 
  :15المادة 

 الخطة في المشمولة المتطلبات  جميع دراسة من الطالب  انتهاء بعد  السنوي لكل سنة المعدل سب تا. يح
 . الدراسية لتلك السنة

 المعتمدة ساعاتها عدد  مادة في لكل النهائية العالمة ضرب  حاصل بجمع السنوي  المعدل يحتسب  -ب  
 .السنة في الساعات المعتمدة عدد  مجموع على الناتجة الضرب  حواصل مجموع وقسمة

 
 :التالي التوزيع  حسب  )العام التراكمي المعدل( للطالب  التخرج معدل حساب  يتم :16المادة 

 .األولى للسنة السنوي  المعدل من % 15
 .الثانية للسنة السنوي  المعدل من % 20
 .الثالثة للسنة السنوي  المعدل من % 20
 .الرابعة للسنة السنوي  المعدل من % 20
 .الخامسة للسنة السنوي  المعدل من % 25
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 تليها  التي  السنة إلى الكلية في  دراسية سنه من االنتقال شروط
 

 :والثالثة الثانية السنوات االولى و :17المادة 
 
من   أو الثالثة السنة إلى الثانية السنة من السنة االولى الى الثانية او من الطالب  النتقال يشترط  .أ

 -: يلي ما يحقق الرابعة أن السنة إلى الثالثة السنة
 .بنجاح السنة لتلك المقررة المواد  جميع يجتاز أن  .1
 .السنة لتلك المقررة المواد  معدل في فوق  فما  % 60 على يحصل أن .2

 
  . اإلجبارية  واالختيارية الجامعة  متطلبات  جميع اجتياز بعد  إال الرابعة للسنة الطالب  انتقال  يجوز ال  .ب 

 
 المقررة في المواد  من علميتين مادتين أو مادة في رسب  إذا تكميلي المتحان يتقدم أن للطالب  يحق ج.  

والثالثة االولى   السنة بها التي المادة أو بهما رسب ن  تي لال المادتين في االمتحان يكون  .والثانية   رسب 
 هذه االمتحانات  في  ينجح أن الطالب  وعلى ،)%60( عن  فيها عالمته تقل أخرى  علمية  مادة إلى  باإلضافة
 األول الدراسي الفصلبدء   قبل وذلك السنوي  المعدل في فوق  فما %  60معدل   على يحصل وأن التكميلية

 بإعادة له ويسمح  .تلك السنة في راسباً  فيعتبر ذلك تحقيق في أخفق إذا  أما ، التالي الجامعي العام من
 للمادة االعلى العالمة وتحتسب  فأكثر  %   60 عالمة  على  فيها يحصل  لم  واحدة والتي لمرة  دراستها
 .بها بشريطة النجاح المعادة

 
نوات في الس السنوي  المعدل حساب  في تدخل التي المقررة المواد  جميع في ناجحاً  الطالب  كان إذا د.  

 المواد  من أو أثنين واحد  تكميلي المتحان يتقدم أن له  % يحق60 من أقل بمعدل الثالثة و  الثانية  الولى و ا
 المواد  معدل رفع في اخفق وإذاالتالي   الجامعي العام من األول الفصل بدء قبل وذلك يختارهاالتي   العلمية

 دراسة إعادة وعليه واحدة لمرة بإعادة دراستها له ويسمح السنة تلك في راسباً  يعتبر % فأكثر60   إلى
 العالمة وتحتسب  فأكثر %60   عالمة على يحصل فيها لم التي السنة لتلك المقررة العلمية المواد  جميع

 .بها النجاح بشريطة المعادة للمادة االعلى
 

 -: التالية الحاالت  من أي في الثالثة السنة أو الثانية السنة في السنة االولى او راسباً  الطالب  يعتبر ه. 
 .السنة لتلك المقررة العلمية المواد  من أكثر أو مواد  ثالث  في رسب  إذا  .1
 من  )ج ( الفقرة في إليه المشار التكميلي االمتحان في % 60على  الحصول في اخفق إذا  .2



27 

 

 . المادة هذه
المعدل60 على يحصل لم إذا .3 بعد  في  السنوي  % في  السنوات   التكميلي االمتحان إجراء هذه 

 . المادة هذه من )د ( الفقرة أو )ج(الفقرة  في إليه المشار
السنة ولم يتقدم لالمتحان التكميلي   لتلك السنوي  المعدل في فوق  فما %60على   يحصل  لم إذا .4

 المادة هذه من )د ( الفقرة أو )ج(الفقرة  في إليه المشار
 

 :الرابعة السنة :18المادة 
 :يلي ما يحقق أن الخامسة السنة إلى الرابعة السنة طالب  النتقال يشترط ا. 
 .بنجاح الرابعة للسنة المقررة  المواد  جميع اجتياز  .1
 .الرابعة للسنة السنوي  المعدل في فوق  % فما60  على الحصول  .2

 
 واحدة في مادة ورسب  الرابعة للسنة السنوي  المعدل في فوق  فما % 60 على الطالب  حصل إذا   .ب 

الجامعي   العام من األول الفصل بدء قبل وذلك المادة، تلك في تكميلي المتحان بالتقدم له يسمح
 . %60االمتحان   ذلك في للعالمة األعلى الحد  ويكون  التالي،

 
 :التالية الحاالت  من أي في الرابعة السنة في راسباً  الطالب  ج. يعتبر

 .السنة تلك مواد  من أكثر أو  مادتين في رسب  . إذا1 
 .السنة لتلك السنوي  المعدل في فوق  فما   %60  على يحصل لم . إذا2
 .المادة هذه من )ج ب، (الفقرة في إليه المشار التكميلي االمتحان في أخفق إذا .3
 

 المواد  جميع  دراسة إعادة وعليه .واحدة لمرة دراستها بإعادة له يسمح الرابعة السنة في الطالب  رسب  إذا د.  
 للمادة األعلى  العالمة له وتحسب  %فاكثر  60عالمة   على فيها يحصل لم  والتي السنة لتلك المقررة
 .بها النجاح شريطة المعادة

 
 :الخامسة  السنة :19المادة 

 :يلي ما يحقق أن الخامسة السنة في الطالب  لنجاح يشترط ا. 
 .بنجاح الخامسة السنة في المقررة  المواد  جميع اجتياز  .1
 .الخامسة للسنة السنوي  المعدل في فوق  فما   %  60على  الحصول  .2
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 واحدة في مادة ورسب  الخامسة للسنة  السنوي  المعدل في فوق  % فما60على    الطالب  حصل إذا .ب 
 الكفايات  من الحد األدنى أنهى قد  يكون  أن شريطة المادة تلك في تكميلي المتحان بالتقدم له يسمح

 ، فيها المستمر التقييم  في عالمة النجاح على وحصل والسريرية العملية المواد  ومتطلبات  السريرية
 االمتحان ذلك في للعالمة األعلى الحد  التالي، ويكون  الجامعي العام من األول الفصل بدء  قبل وذلك

60% . 
 

 :التالية الحاالت  من أي في الخامسة السنة في  راسباً  الطالب  يعتبر ج. 
 .السنة تلك مواد  من أكثر أو  مادتين في رسب  إذا . 1
 .السنة لتلك السنوي  المعدل في %فاكثر 60  على يحصل لم . إذا2
 .المادة هذه من )ب ( الفقرة في إليه المشار النهائي االمتحان في أخفق إذا . 3
 

د. اذا رسب الطالب في السنة الخامسة يسمح له باعادة دراستها لمرة واحدة وعليه دراسة جميع المواد 
% فاكثر وتحسب له العالمة االعلى للمادة المعادة شريطة 60المقررة والتي لم يحصل فيها على عالمة 

 النجاح بها.
 

 : 20المادة 
 في  الطالب  رسب إذا التعليمات، هذه من  17 و 7 المادتين في ورد  ما مراعاة مع
 إعادة عليه  الحالة هذه وفي واحدة، لمرة  بإعادة دراستها  له يسمح  الكلية في الدراسية السنوات  من  سنة أي

 أي دراسة  طالب إعادةلل يسمح  وال السنة، لتلك السنوي المعدل   حساب  في تدخل التي المواد  جميع دراسة
 . % فأكثر60عالمة   على فيها حصل قد  كان إذا السنة تلك في المقررة العلمية المواد من 

 
 : 21المادة 

  لجنة أمتحانية يشكلها العميد من أعضاء الهيئة التدريسية لهذا الغرض. التكميلي  االمتحان تجري  ا. 
  الذين  للطلبة األعلى  العالمة  ترصد ) ب / 19 (الماده و ) ب / 18 ( الماده في  جاء ما مراعاة مع ب.

 .المعنية المادة في  تكميلي المتحان يتقدمون 
 دخول االمتحان من المحروم  الطالب  يحصل ال المادة  هذه من) ب (و ) أ ( الفقرة  في ورد  ماب بالرغم ) ج

   .التكميلي االمتحان % في60  من أعلى عالمة على الكلية مواد  من مادة أي في النهائي
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 :22المادة 

 ت التالية : الحاال  من أي في الكلية، من مفصوالً  الطالب  يعتبر ا. 
سنة   أي اجتياز يستطع لم إذا التعليمات، هذه من ) ا, ب, ج/ 8 ( المادة  في ورد  ما  مراعاة مع .1

 .جامعيتين سنتين مدة في دراسية
 في الكلية دراسته إكمال  يستطع لم إذا التعليمات، هذه من) ب  / 8 ( المادة  في ورد  ما مراعاة مع  .2

 .بها المسموح المدة خالل
خالل   سنوات  ثالث  الطالب  رسب  إذا التعليمات، هذه من ) ب / 8 ( المادة  في ورد  ما مراعاة  مع .3

 .دراسته مدة
 يجوز لمجلس التعليمات  هذه في العالقة ذات  والمواد  المادة  هذه من) أ ( الفقرة  في ورد  مما الرغم على .ب 

 سنة دراسية بدراسة التخصص  من المفصول للطالب  السماح ، يقدرها خاصة حاالت  وفي العمداء
 تليها، السنة التي  الى االسنان  طب  كلية في الدراسية  السنة من االنتقال احكام عليها وتطبق استثنائية،

 .التعليمات  هذهفي   عليها المنصوص  للتخرج االعلى الحد  من االستثنائية الدراسية السنة تحسب  وال
 النهائي قرارات الفصل العمداء  مجلس ويصدر الكلية من الفصل قرارات  والتسجيل القبول مدير يصدر ج.  
 .الجامعة من
 على  الطلبة تخص  أخرى  أكاديمية أمور وأي الجامعة من النهائي الفصل  و اإلنذار قرارات  إعالن  يعد  د.  

 . القانوني بالمعنى تبليغاً  الجامعة تعتمدها وسيلة أي أو الكلية في اإلعالنات  لوحة
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 واالنسحاب  التأجيل
 :23المادة 

 
 يود   الذي الدراسي العام بدء من  اسبوعان  أقصاها  مدة خالل دراسته  لتأجيل  بطلب  يتقدم أن للطالب    )أ

 :يلي لما وفقاً  وذلك بالتأجيل، المختصة الجهة بها تقتنع أسباب  لديه توافرت  تأجيله،إذا
 .واحدة دراسية سنة لمدة المطلوب  التأجيل كان إذا :العميد   .1
 دراسيتين  سنتين تتجاوز وال واحدة دراسية سنة على تزيد  لمدة المطلوب  التأجيل كان إذا :المجلس .2

 .متصلتين
 

 المادة من )ب ( الفقرة في بها المسموح النسبة مقبول بعذر غيابه  مجموع يتجاوز الذي الطالب  يعتبر(  ب 
 مالحظة سجله  في ويثبت  الدراسية  السنة من منسحباً  الدراسية المواد  لجميع  المقررة  الساعات  من ) 9 (

 . مؤجلة الدراسية السنة لتلك دراسته وتعتبر منسحب،
 
 لتلك  مؤجالً  أو الفصل لذلك مسجالً  الطالب  يكن ولم الدراسية، الفصول من أي  في التدريس بدأ إذا ) ج

 لما وفقاً   وذلك المختصة، الجهة تقبله قهري  بعذر تقدم إذا إال ملغى، الجامعة في  تسجيله يعتبر السنة،
 :يلي

قبل   وإذا ) 9 ( المادة من    )ب ( الفقرة في بها المسموح النسبة  االنقطاع يتجاوز لم إذا :العميد   .1
 .الفصل الدراسي لذلك دراسته إكمال وعليه الجامعة في الطالب  تسجيل يعاد  العذر العميد 

لم  ولكنه ) 9 ( المادة من   )ب ( الفقرة في بها المسموح النسبة االنقطاع تجاوز إذا  : :المجلس  .2
تأجياًل،   هذا االنقطاع يعتبر عذره المجلس قبل وإذا  .الدراسي الفصل بداية  من أسابيع ستة يتجاوز

 .للتأجيل به المسموح األقصى الحد  ضمن من ويحسب 
 الفصل الدراسي بداية من أسابيع ستة من أكثر الدراسة عن االنقطاع تجاوز إذا :العمداء مجلس  .3

 الحد األقصى ضمن من ويحسب  تأجياًل، االنقطاع هذا يعتبر عذره العمداء مجلس قبل وإذا ،
 .للتأجيل به المسموح

 
 على  أسابيع أربعة قبل ذلك يتم أن على  الدراسة من لإلنسحاب  بطلب  الكلية لعميد  يتقدم أن للطالب  ) د 

 .مؤجلة العام لذلك الطالب  دراسة تعتبر الطلب  على العميد  وافق وإذا الدراسي، العام نهاية من األقل
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 دراسة  مدة طيلة التأجيل مدة تتجاوز أن يجوز ال  المادة، هذه من )و( الفقرة في  ورد  ما مراعاة مع ) ه
 .منفصالً  ام التأجيل كان أمتصالً  سواء دراسيتين سنتين الطالب 

 
 المواد   أو المادة تسجيل إلغاء تتضمن تأديبية عقوبة أو المؤقت  الفصل عقوبة الطالب  على أوقعت إذا ) و

 وتحسب  للدراسة،  تأجيالً  )التسجيل إلغاء أو/و السنة( المدة هذه فتعتبر دراسية، سنة أي في  سجلها التي
 العقوبة  تنفيذ  لغايات  التأجيل  لمدة األعلى الحد  تجاوز ويجوز التأجيل، به المسموح األعلى الحد  ضمن من

 .فقط التأديبية
 
 من  االنسحاب  أو الدراسة تأجيل يجوز ال المادة، هذه من )و( و )ب ( الفقرة في ورد  ما مراعاة  مع ) ز

 .بالكلية التحاقه على واحدة دراسية سنة مضي بعد  إال المنتقل أو الجديد  للطالب  الدراسة
 
 طب   في دكتور درجة على للحصول بها المسموح للمدة األعلى الحد  من التأجيل مدة تحسب  ال )ح

 . DDS األسنان
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 والقبول  االنتقال
 

 : 24المادة 
 :التاليان الشرطان عليه انطبق إذا الكلية إلى  الجامعة في أخرى  كلية من  الطالب  انتقال يجوز )أ 
 

  الثانوية على حصوله سنة الكلية في تنافسياً  مقبوالً  العامة الثانوية في عالماته معدل يكون  أن .1
 .االنتقال في فيها يرغب  التي السنة في أو العامة

 .الكلية في شاغر مقعد  له يتوافر ان  .2
 

 المنتقل الكلية في درسها التي المواد  من يختارها التي المواد  له تحسب  الكلية إلى الطالب  انتقال عند  )ب 
 .للطالب  المعدل التراكمي في المواد  تلك عالمات  وتدخل  للكلية، الدراسية الخطة ضمن من كانت  إذا منها

 
 : 25المادة 

 :الكلية إلى أخرى  جامعة في األسنان طب  كلية من االنتقال شروط 
 أوال  

 :التالية الشروط حسب  لهم شواغر وجود  حالة في الكلية إلى الطلبة انتقال في النظر يجوز 
 .الجامعة بها تعترف أسنان طب  كلية من منتقالً  الطالب  يكون  أن )أ
 

 قوائم  حسب  جامعة الزرقاء / االسنان طب  كلية في  تنافسياً  مقبوالً  العامة  الثانوية في معدله يكون  أن )ب 
 في االقل على جدا جيد  على تقدير حصل قد  يكون  وأن ، الجامعة في فيها قبل التي السنة في القبول

االنتقال  يرغب  التي الجامعة في درسها التي للمواد  التراكمي المعدل  في ناجحا  يكون  وان ، منها  في 
 . له المعادلة السنوات 

 
 السنة سنة فوق  اي إلى االنتقال  يجوز وال فقط، والثالثة والثانية األولى السنة  لمستوى  االنتقال يكون  أن )ج

 .تخرجه قبل فيها دراسية متتالية سنوات  ثالث  األقل على يدرس  أن الكلية إلى المنتقل  الطالب  وعلى الثالثة،
 
 المعدل  أو السنوي  المعدل حساب  في الكلية إلى انتقاله  قبل الطالب  درسها التي المواد  عالمات  تدخل ال )د 

 .فيها لدراسته التراكمي
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  ثانيا  
 ومدير  والعميد  الرئيس نواب  أحد  من ،)األسنان طب  لكلية الطلبة انتقال لجنة( تسمى لجنة تشكل   )أ 

 .أخرى  جامعات  من الكلية إلى الطلبة انتقال طلبات  في للنظر والتسجيل القبول
 

  الدراسية  الخطة ضوء في وذلك بها،  الطالب  التحاق يمكن  التي السنة مستوى  بتحديد  الكلية تقوم  )ب 
 تمت  التي  الدراسية للسنة متممة تراها التي المواد  بعض  دراسة  الطالب  من تطلب  أن للكلية  ويجوز .المقررة

 للسنة السنوي   المعدل في الجامعة متطلبات  وعالمات  المواد  هذه عالمات  تحسب  أن على له معادلتها
 للسنة السنوي  المعدل  في تحسب  وال العام التراكمي المعدل احتساب  ألغراض  فيها  مستواه  تحديد  تم التي
 إال التالية  للسنة االنتقال للطالب   يجوز  وال ألخرى، سنة  من  االنتقال  ألغراض  فيها  مستواه  تحديد  تم التي
 .المواد  هذه في نجاحه بعد 

 
 ثالثا  

 لجنة من الموافقة عدم أو بالموافقة القرار ويصدر والتسجيل، القبول وحدة إلى االنتقال طلبات  تقديم يتم 
 فقط واحدة لمرة االنتقال يكون  األحوال من حال أي وفي االنتقال،

 
 رابعا  

 جامعية  كلية أو أخرى  جامعة في مواد  بنجاح درس قد  الطالب  هذا وكان الكلية، في جديد  طالب  قبل إذا 
 قبوله قبل علمية درجة على حصوله متطلبات  ضمن مواد  درس أو الجامعة، بها تعترف جامعي معهد  أو

 التي السنة مستوى  تحديد  للكلية  يجوز فإنه . الكلية في الدراسية خطتة ضمن المواد هذه وكانت  الكلية، في
 في المواد  هذه تحسب  وال  .معادلتها تمت   التي السنوات  في  ناجحاً  يكون  أن  على بها الطالب  التحاق  يمكن 
 للسنة متممة تراها التي المواد  بعض  دراسة  الطالب  من يطلب  أن ويجوز التراكمي،  أو السنوي  معدله

 المعدل في الجامعة متطلبات  وعالمات  المواد  هذه  عالمات  تحسب  أن  على  له معادلتها تمت  التي  الدراسية
 فيها  مستواه  تحديد  تم التي للسنة السنوي 

 فيها  مستواه  تحديد  تم التي  للسنة السنوي  المعدل في تحسب  وال العام التراكمي المعدل احتساب  ألغراض 
 المواد  هذه  في نجاحه بعد  إال التالية للسنة االنتقال للطالب  يجوز وال ألخرى، سنة من االنتقال ألغراض 

 .الزمنية المدة حيث  من الخارجي االنتقال أحكام الحالة هذه  في الطالب  على وتطبق
 
 
 

  خامسا
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 في لها والمشار  دراستها منه طلب  التي )المتممة( العلمية المواد  من مادتين أو مادة في الطالب  رسب  إذا 
 رسب  اللتين/التي المادتين  أو المادة في تكميلي المتحان التقدم له يحق المادة هذه من ) رابعا( الفقرة
 دراسة يعيد  التكميلي االمتحان  في  ينجح  لم وإذا   )راسب /ناجح( السنوية نتيجته  عن النظر بغض  فيهما/فيها

 .تليها التي السنة الى باالنتقال له يسمح  وال فيهما،/فيها رسب  اللتين/التي المادتين أو المادة
 

 :26المادة 
 حسب  الدراسة لمدة األعلى والحد  الكلية إلى المنتقل للطالب  العام المعدل يحسب   

 :التالية األسس
 .الثانية السنة إلى المنتقل الطالب   .1

 .الثانية للسنة السنوي  المعدل من % 20
 .الثالثة للسنة السنوي  المعدل من % 25
 .الرابعة للسنة السنوي  المعدل من % 25
 .الخامسة للسنة السنوي  المعدل من % 30

 .سنوات  ست  الحالة هذه في الدراسة لمدة األعلى الحد  ويكون 
 :الثالثة السنة إلى المنتقل الطالب   .2

 .الثالثة للسنة السنوي  المعدل من % 30
 .الرابعة للسنة السنوي  المعدل من % 30
 .الخامسة للسنة السنوي  المعدل من % 40

 .سنوات  خمس الحالة هذه في الدراسة لمدة األعلى الحد  ويكون 
 

 : 27المادة 
 .الكلية من واالنسحاب  التأجيل لغايات  وذلك  الجديد  الطالب  معاملة المنتقل الطالب  يعامل 
 

 :28المادة 
 أو مركز أو مستشفى في سريرياً  )والخامسة الرابعة( الكلية في السريرية السنوات  طلبة تدريب  يجوز 

 الكلية، تضعها التي طبقًا للمعايير وذلك الهاشمية، األردنية المملكة في والعالج بالتشخيص  خاص  معهد 
   تلك تحديد  ويتم

 .المجلس تنسيب  على بناءً  رئيس الجامعة،  من بقرار والمعاهد  والمراكز المستشفيات 
 

 :29المادة 
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 خالل من )والخامسة  الرابعة( السريرية السنوات  في  الكلية لطلبة السريري  التدريب  ومتابعة مراقبة تتم  )أ 
 السريرية، األسنان طب  من علوم مادة بكل الخاص  السريري  للتدريب  والكفايات  العملية المتطلبات  نموذج
 واإلجراءات  مريض  بكل الخاصة لتدوين المعلومات  الدراسي العام بداية في الخاص  النموذج الطالب  ويسلم

 .التدريب  على المشرف من  وتوقيعها انجازها تم التي
 على المشرفمن   والموقعة الطالب  أنجزها التي لإلجراءات  سجلت  التي للعالمات  استناداً  الطالب  يقي م )ب 

 .القسم به يحتفظ المتطلبات  بعالمات  خاص  نموذج على التدريب 
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  DDS االسنان طب في دكتور درجة على الحصول  متطلبات
 

 : 30المادة 
 الكلية  في والمنتظم المسجل للطالب   D.D.S  األسنان طب  في دكتور درجة تمنحا.  

 :التالية الشروط إتمام بعد 
 .للكلية الدراسية الخطة في للتخرج المطلوبة المواد  جميع في النجاح  .1
المعدل   حساب  في تدخل التي المواد  في %60 عن يقل ال عام تراكمي معدل على الحصول  .2

 .للكلية الدراسية الخطة حسب  التراكمي
 .التعليمات  هذه عليه تنص  ما حسب  الدراسية، السنوات  من األعلى الحد  تجاوز عدم   .3

 
 
 

 عامة أحكام
 :31المادة 

 التخرج  حفل ويكون  دراسي عام كل نهاية في استحقاقها عند  التخرج شهادات  تمنح 
 .الثاني الفصل نهاية في واحدة مرة

 
 :32المادة 

 .يبت مجلس العمداء بتنسيب من الرئيس في االمور التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات  
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 دكتور في طب وجراحة االسنان
 الخطة الدراسية 

 
 عنوان الدرجة العلمية : درجة دكتور في طب وجراحة االسنان . 

 
 تطبق هذه الخطة على الطلبة المقبولين في كلية طب االسنان 

ساعة معتمدة   201الساعات المعتمدة المطلوبة وتشمل   
  1.125ساعة فعلية خال الفصل الدراسي وكل اسبوع تدريب سريري يساوي  16كل ساعة معتمدة تشمل 

 ساعة معتمدة
 تشمل الخطة الدراسية ما يلي :

 
Credit hours Faculty 

 المتطلبات الجامعية 27
 متطلبات كلية العلوم   10
 متطلبات كلية تكنولوجيا المعلومات   3
األساسية   متطلبات كلية طب االسنان/ المتطلبات الطبية 44  
 متطلبات كلية طب االسنان/ المتطلبات الطبية السريرية  4
 متطلبات كلية طب االسنان غير السريرية  43
 متطلبات كلية طب االسنان السريرية 70
201 TOTAL 
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اوال: المتطلبات الجامعية : وتشمل 27 ساعة معتمدة في السنوات االولى الى الثالثة ويجب االنتهاء  
. منها قبل المرحلة السريرية  

 ثانيا : المتطلبات االجبارية من كلية العلوم وتشمل  10 ساعات معتمدة. 
 

Subject Credit hours 
 2 الفيزياء الطبية  

 3 الكيمياء العامة والعضوية 
 1 الكيمياء العامة والعضوية عملي

 3 البيولوجيا العامة وبيولوجيا الخلية  
 1 البيولوجيا العامة وبيولوجيا الخلية عملي 

TOTAL 10 
 

 ثالثا : المتطلبات االجبارية من كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل  3 ساعات معتمدة.
 

Subject Credit hours 
 3  المعلوماتية الحيوية

TOTAL 3 
 

رابعا : المتطلبات االجبارية من كلية طب االسنان / المتطلبات الطبية غير السريرية وتشمل  44  
 ساعات معتمدة. 

 
Credit hours Subject  

 علم التشريح العام وعلم االجنة )نظري و عملي( 4

 علم االنسجة العام )نظري و عملي(   4

 علم وظائف االعضاء )نظري و عملي(  4

 البيولوجيا الجزييئية والجينات )نظري و عملي(  3

 المتطلبات خال ل السنة االولى  15
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 تشريح الرأس والعنق )نظري و عملي(  3

)نظري و عملي( علم االحياء الدقيقة  4  

 الكيمياء الحيوية الطبية  2

 علم المناعة  2

1علم االدوية  2  

 علم االمراض )نظري و عملي( 3

 تشريح االعصاب  2

 المتطلبات خال ل السنة الثانية  18

2علم االدوية  3  

 االحصاء لحيوي و البحث العلمي 3

  الوبائيات وطب المجتمع 2

 اساليب التحكم بالعدوى  1

 االسعافات االولي   2

السنة الثالثة المتطلبات خال ل  11  

44 TOTAL 
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خامسا : المتطلبات االجبارية من كلية طب االسنان / المتطلبات الطبية السريرية وتشمل  4 ساعات 
 معتمدة 

 
Credit hour  Subject  

 الطب الباطني لطلبة طب االسنان  2
 الجراحة العامة لطلبة طب االسنان  2
الرابعة المتطلبات خال ل السنة  4  
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سادسا : المتطلبات االجبارية من كلية طب االسنان / المتطلبات في طب االسنان غير السريرية  
ساعات معتمدة  43وتشمل   

 
 

Credit hour Subject  

علم تشريح االسنان )نظري و عملي(   2  

 علم انسجة الفم واالسنان )نظري و عملي( 2

 علم بيولوجيا ووظائف الفم  2

 علم التسوس  2

 علم المواد لطب االسنان )نظري و عملي( 3

)نظري و عملي(   1علم امراض الفم  4  

1االشاعي لطب االسنان  )نظري و عملي(التصوير والتصوير  3   

)نظري و عملي(علم االطباق والمفصل الفكي الصدغي  2  

 االخالقيات الطبية  1

1المعالجة التحفظية  )نظري و عملي(   4  

1االستعاضات السنية  )نظري و عملي(   3  

 التخدير الموضعي وااللم  2

 طب االسنان الوقائي  1

2التحفظية  )نظري و عملي(  المعالجة  4  

2االستعاضات السنية  )نظري و عملي(   3  

2التصوير والتصوير االشاعي لطب االسنان  )نظري و عملي(  3   

 مقدمة في العلوم السريرية لطب االسنان  2

43 TOTAL 
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سابعا : المتطلبات االجبارية من كلية طب االسنان / المتطلبات في طب االسنان السريرية وتشمل  70  
. ساعات معتمدة  

 
Credit hour   Courses 

3المعالجة التحفظية *  )نظري و عملي(   8  
4المعالجة التحفظية   التيجان والجسور* )نظري و عملي(  3  
3عملي(  االستعاضات السنية*  )نظري و  4  
*  1عالجات اللثة )نظري و عملي(   4  
*  1جراحة الفم واالسنان )نظري و عملي(   4  
*  1تقويم االسنان )نظري و عملي(  4  
2علم امراض الفم  1  
1طب اسنان االطفال )نظري و عملي(  *  2  
1طب الفم  1  
 المستجدات الحديثة في طب االسنان السريري  3
الشيخوخة طب اسنان  1  
 مشروع بحثي  1
5المعالجة التحفظية *  )نظري و عملي(   6  
4االستعاضات السنية*  )نظري و عملي(   4  
*  2عالجات اللثة )نظري و عملي(  3  
* 2طب الفم )نظري و عملي(   3  
*  2جراحة الفم واالسنان )نظري و عملي(   4  
*  2تقويم االسنان )نظري و عملي(  3  
2االطفال )نظري و عملي(  * طب اسنان  3  
  المعالجة الشاملة في طب االسنان عملي * 4
 طب اسنان المجتمع  2
 طب االسنان التجميلي  1
 زراعة االسنان  1
70 TOTAL 

 *مواد ممتدة 
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باللغة العربية  الخطة الدراسية موزعة على الفصول الدراسية  
 السنة االولى : 42 ساعة معتمدة 

ساعة معتمدة  16الفصل االول: السنة االول/   
  

رقم    الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  عملي المجموع *المادة

  الفيزياء الطبية 2 0 2 العلوم 

 4 العلوم 
  الكيمياء العامة والعضوية 3 0

  الكيمياء العامة والعضوية عملي 0 1

  العلوم
4 

وبيولوجيا الخليةالبيولوجيا العامة  3 0   

  البيولوجيا العامة وبيولوجيا الخلية عملي  0 1

  متطلب جامعي 3 0 3 الجامعة

  متطلب جامعي 3 0 3 الجامعة

 16 2 14 Total 

 
 

 
ساعة معتمدة  18السنة االول/ الفصل الثاني:   

 

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  عملي المجموع *المادة

كلية طب 

 االسنان/ طب

 1 علم االنسجة العام   3 0 4

 1 علم االنسجة العام عملي  0 1

كلية طب 

 االسنان/ طب

 1 علم التشريح العام وعلم االجنة   3 0 4

 1 علم التشريح العام وعلم االجنة عملي 0 1

كلية طب 

 االسنان/ طب

 1 علم وظائف االعضاء  3 0 4

االعضاء عملي علم وظائف  0 1  1 

كلية طب 

 االسنان/ طب

 1 البيولوجيا الجزييئية والجينات   2 0 3

 1 البيولوجيا الجزييئية والجينات عملي 0 1

  متطلب جامعي 3 0 3 .جامعة

 18 4 14 Total 
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ساعة معتمدة  8السنة االول/ الفصل الصيفي:   
 
 

  الساعات المعتمدة  الكلية

 الموضوع

رقم  

 نظري  عملي المجموع *المادة

تكنولوجيا  

  المعلومات

3 0 3 
  المعلوماتية الحيوية

 

كلية طب 

 االسنان 

 2 1  علم تشريح االسنان   1 0 2

 2 1  علم تشريح االسنان عملي  0 1

  متطلب جامعي 3 0 3 جامعة

 8 1 7 Total 

 
 السنة الثانية : 43 ساعة معتمدة

ساعة معتمدة  18الثانية/ الفصل االول: السنة   
 
 

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية
 *المادة

 نظري  عملي المجموع

كلية طب االسنان/ 
 طب 

 1 تشريح الرأس والعنق   2 0 3

 1 تشريح الرأس والعنق عملي  0 1

كلية طب االسنان/ 
 طب 

 1 علم االحياء الدقيقة   3 0 4

االحياء الدقيقة عملي علم  0 1  1 

كلية طب االسنان/ 
 طب 

2 0 2 
 الكيمياء الحيوية الطبية 

1 

كلية طب االسنان/ 
 طب 

2 0 2 
 علم المناعة 

1 

 2 1 علم بيولوجيا ووظائف الفم 2 0 2 كلية طب االسنان 

 2 1 علم انسجة الفم واالسنان  1 0 2 كلية طب االسنان 

واالسنان عملي علم انسجة الفم  0 1  1 2 

  متطلب جامعي 3 0 3 .جامعة

 18 3 15 Total 
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ساعة معتمدة 16السنة الثانية/ الفصل الثاني:   
 

 *رقم المادة الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  عملي المجموع

كلية طب االسنان/ 

 طب 

 1 علم االمراض  2 0 3

 1 علم االمراض عملي  0 1

كلية طب االسنان/ 

 طب 

2 0 2 
1علم االدوية    

1 

كلية طب االسنان/ 

 طب 

3 0 3 
 تشريح االعصاب

1 

 2 1 علم المواد لطب االسنان  2 0 3 كلية طب االسنان 

 2 1 علم المواد لطب االسنان عملي  0 1

 2 1 علم التسوس 2 0 2 كلية طب االسنان 

1علم امراض الفم   2 0 3 كلية طب االسنان   1 2 

1علم امراض الفم  عملي   0 1  1 2 

 16 3 13 Total 

 
 

ساعة معتمدة 9السنة الثانية/ الفصل الصيفي :    
 

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  عملي المجموع *المادة

 3 كلية طب االسنان 

 

التصوير والتصوير االشاعي لطب االسنان   2 0
1 

1 2 

التصوير والتصوير االشاعي لطب االسنان   0 1
1عملي   

1 2 

  متطلب جامعي 3 0 3 .جامعة

  متطلب جامعي 3 0 3 .جامعة

 9 1 8 Total 
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 السنة الثالثة : 42 ساعة معتمدة

 
ساعة معتمدة  16السنة الثالثة/ الفصل االول:   

 
 

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  عملي المجموع *المادة

كلية طب االسنان/ 

 طب 
3 

 1 االحصاء لحيوي و البحث العلمي 3 0

كلية طب االسنان/ 

 طب 
3 

0 3 
2علم االدوية    

1 

 كلية طب االسنان 
2 

 2 1 علم االطباق والمفصل الفكي الصدغي  1 0

 2 1 علم االطباق والمفصل الفكي الصدغي عملي  0 1

 1 االخالقيات الطبية 1 0 1 كلية طب االسنان 

1المعالجة التحفظية    2 0 4 كلية طب االسنان   2 

1المعالجة التحفظية  عملي 0 2  2 

1االستعاضات السنية   1 0 3 كلية طب االسنان   3 

1االستعاضات السنية  عملي  0 2  3 

 16 5 11 Total 
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ساعة معتمدة 18الثالثة/ الفصل الثاني: السنة   

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

  نظري  عملي المجموع *المادة

كلية طب االسنان/ 

 طب 
2 

0 2 
 الوبائيات وطب المجتمع 

1 

كلية طب االسنان/ 

 طب 
2 

0 2 
 التخدير الموضعي وااللم 

4 

 1 طب االسنان الوقائي 1 0 1 كلية طب االسنان 

كلية طب االسنان/ 

 طب 
2 

 1 االسعافات االولي 2 0

كلية طب االسنان/ 

 طب 
1 

 1 االسعافات االولي 1 0

 كلية طب االسنان 
3 

2التصوير االشعاعي لطب االسنان   2 0  1 

2التصوير االشعاعي لطب االسنان  عملي  0 1  1 

 كلية طب االسنان 
4 

2المعالجة التحفظية    2 0  2 

2المعالجة التحفظية  عملي  0 2  2 

 كلية طب االسنان 
3 

2االستعاضات السنية  1 0  3 

عملي  2االستعاضات السنية  0 2  3 

 18 5 13 Total 

 
 
 
 

ساعة معتمدة 8السنة الثالثة/ الفصل الصيفي :    
 

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  عملي المجموع *المادة

كلية طب 

 االسنان 

2 0 2 
 مقدمة في العلوم السريرية لطب االسنان

2 

  متطلب جامعي 3 0 3 جامعة

  متطلب جامعي 3 0 3 جامعة

 8 0 8 TOTAL 
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 السنة الرابعة : 40 ساعة معتمدة 

ساعة معتمدة 17السنة الرابعة/ الفصل االول:   
 

رقم   الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

المادة 

* 
 المجموع

 عملي
 .نظري

 كلية طب االسنان 
4 

3المعالجة التحفظية  *  1 0  2 

3المعالجة التحفظية  عملي * 0 3  2 

 كلية طب االسنان 
2 

التيجان والجسور 4المعالجة التحفظية*  1 0  2 

التيجان والجسور عملي  4المعالجة التحفظية*  0 1  2 

 كلية طب االسنان 
2 

3االستعاضات السنية *  1 0  3 

3االستعاضات السنية * عملي  0 1  3 

 كلية طب االسنان 
2 

* 1عالجات اللثة   1 0  4 

* عملي 1عالجات اللثة   0 1  4 

2علم امراض الفم  1 0 1 كلية طب االسنان   1 2 

 كلية طب االسنان 
2 

*  1جراحة الفم واالسنان  1 0  4 

* عملي  1واالسنان جراحة الفم  0 1  4 

 كلية طب االسنان 
2 

* 1تقويم االسنان  1 0  5 

* عملي  1تقويم االسنان  0 1  5 

 كلية طب االسنان
 الطب الباطني لطلبة طب االسنان 1 1 2

1 

 17 8 9 TOTAL 
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ساعة معتمدة 18السنة الرابعة/ الفصل الثاني:   
 

المعتمدة الساعات  الكلية رقم   الموضوع 

الماد

 *ة
 المجموع 

 سريري
 نظري

كلية طب 

 االسنان 

3المعالجة التحفظية  *  1 0 4  2 

3المعالجة التحفظية  عملي * 0 3  2 

كلية طب 

 االسنان 

1 1 0 
التيجان والجسور عملي  4المعالجة التحفظية*   

2 

كلية طب 

 االسنان 

3االستعاضات السنية *   1 0 2  3 

3االستعاضات السنية *  عملي  0 1  3 

كلية طب 

 االسنان 

* 1عالجات اللثة   1 0 2  4 

* عملي 1عالجات اللثة   0 1  4 

كلية طب 

 االسنان 

*  1جراحة الفم واالسنان  1 0 2  4 

* عملي  1جراحة الفم واالسنان  0 1  4 

كلية طب 

 االسنان 

* 1تقويم االسنان  1 0 2  5 

* عملي  1تقويم االسنان  0 1  5 

كلية طب 

 االسنان 

1طب اسنان االطفال  *  1 0 2  5 

1طب اسنان االطفال  عملي*   0 1  5 

كلية طب 

 االسنان/ طب

2 1 1 
 الجراحة العامة لطلبة طب االسنان

1 

كلية طب 

 االسنان 

1 0 1 
1طب الفم   

4 

 18 10 8 TOTAL 
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ساعة معتمدة 5الرابعة/ الفصل الصيفي:  السنة   
 
 

 رقم المادة  الموضوع الساعات العتمدة  الكلية

عالمجمو   نظري  سريري  

 3 المستجدات الحديثة في طب االسنان السريري  3 0 3 طب االسنان

 3 طب اسنان الشيخوخة  1 0 1 طب االسنان

 2 1 مشروع بحثي 1 0 1 طب االسنان

 5 0 5 TOTAL 
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 السنة الخامسة : 34 ساعة معتمدة
ساعة معتمدة  17السنة الخامسة/ الفصل االول:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم المادة   الموضوع الساعات العتمدة  الكلية

 نظري  سريري  المجموع

 طب االسنان

 

3 0 1 
5المعالجة التحفظية*     

2 

2 0 
5المعالجة التحفظية*  عملي   

2 

 طب االسنان

 

2 0 1 
4االستعاضات السنية *    

3 

1 0 
4االستعاضات السنية *  عملي   

3 

 طب االسنان

 

2 0 1 
* 2عالجات اللثة    

4 

1 0 
* عملي 2عالجات اللثة    

4 

 طب االسنان

 

2 0 1 
*  2جراحة الفم واالسنان   

4 

1 0 
* عملي  2جراحة الفم واالسنان   

4 

 طب االسنان

 

2 0 1 
* 2تقويم االسنان   

5 

1 0 
* عملي  2تقويم االسنان   

5 

 طب االسنان

 

2 0 1 
2طب اسنان االطفال  *   

5 

1 0 
2طب اسنان االطفال  عملي*    

5 

المعالجة الشاملة في طب االسنان عملي   0 2 2 طب االسنان
* 

3 

 طب االسنان

 

2 0 1 
*  2طب الفم   

4 

1 0 
* عملي  2طب الفم   

4 

 17 10 7 TOTAL 
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ساعة معتمدة  17السنة الخامسة/ الفصل الثاني:    
 

 

رقم    الموضوع الساعات المعتمدة  الكلية

 نظري  سريري  المجموع المادة 

 طب االسنان

 

5المعالجة التحفظية*    1 0 3  2 

5المعالجة التحفظية*  عملي  0 2  2 

 طب االسنان

 

4االستعاضات السنية *   1 0 2  3 

4االستعاضات السنية *  عملي  0 1  3 

* عملي 2عالجات اللثة   0 1 1 طب االسنان  4 

*  2جراحة الفم واالسنان  1 0 1 طب االسنان  4 

* عملي  2جراحة الفم واالسنان  0 1 1 طب االسنان  4 

* عملي  2تقويم االسنان  0 1 1 طب االسنان  5 

2عملي*  طب اسنان االطفال   0 1 1 طب االسنان  5 

 3 المعالجة الشاملة في طب االسنان عملي *  0 2 2 طب االسنان

* عملي  2طب الفم  0 1 1 طب االسنان  4 

 2 1 طب اسنان المجتمع 2 0 2 طب االسنان

 2 طب االسنان التجميلي 1 0 1 طب االسنان

 2 زراعة االسنان  1 0 1 طب االسنان

 17 10 7 TOTAL 
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 الخطة الدراسية باللغة االنجليزية     
 

First Year 
 

Semester 
Course 

No. 
Course Title 

Credit 
hours 

First  General and Organic Chemistry 3 

 
General and Organic Chemistry 
Lab 

1 

 Cytology and General Biology 3 

 Cytology and General Biology Lab 1 

 Medical Physics 2 

 University Requirement  3 

 university requirement 3 

   

Total  16 

Second  General Histology  3 

 General Histology Lab 1 

 Molecular Biology and Genetics 2 

 
Molecular Biology and Genetics 
Lab 

1 

 General Anatomy & Embryology 3 

 
General  Anatomy & Embryology 
Lab 

1 

 Human Physiology 3 

 Human Physiology Lab 1 

 university requirement 3 

Total  18 

Summer    

 Bioinformatics (IT) 3 

 Dental Anatomy 1 

 Dental Anatomy Lab 1 

 university requirement 3 

Total  8 

Total 1st year 42 
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Second Year 

Semester 
Course 

No. 
Course Title 

Credit 
hours 

First 
 

Head and Neck Anatomy and 
Embryology 

2 

 
Head and Neck  Anatomy and 
Embryology Lab 

1 

 Dental and Oral  Histology 1 

 Dental and Oral  Histology Lab 1 

 General Microbiology  3 

 General Microbiology Lab 1 

 Medical Biochemistry 2 

 Medical Immunology 2 

 Oral Biology and Physiology 2 

 University Requirement  3 

   

Total  18 

Second 
 

 General Pharmacology 1 2 

 General pathology 2 

 General pathology Lab 1 

 Human Neuroanatomy  3 

 Dental Cariology 2 

 Dental Biomaterials  2 

 Dental Biomaterials  Lab 1 

 Oral Pathology 1 2 

 Oral Pathology 1 Lab 1 

   

Total  16 

Summer 
 

Dental Radiology and Oral 
Photography 1 

2 

 
Dental Radiology and Oral 
Photography 1 (Lab) 

1 

 university requirement 3 

 university requirement 3 

Total  9 

Total 2nd year 43 
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Third Year 

Semester Course No. Course Title 
Credit 
hours 

First  Biostatistics and Scientific Research 3 

 General Pharmacology 2 3 

 
Dental Occlusion and 
Temporomandibular Joint disorders 

1 

 
Dental Occlusion and 
Temporomandibular Joint disorders 
practical 

1 

 Law and Ethics 1 

 
Operative Dentistry and Endodontics 1  
(Theory) 

2 

 
Operative  Dentistry and Endodontics 
1 practical 

2 

 Prosthodontics 1 (Theory) 1 

 Prosthodontics 1 practical  2 

Total  16 

Second 
 Community Medicine and Epidemiology  2 

 Local anesthesia and pain control 2 

 Preventive Dentistry 1 

 
Operative  Dentistry and Endodontics 2 
(Theory) 

2 

 
Operative  Dentistry and Endodontics 2 
practical 

2 

 Prosthodontics 2  (Theory) 1 

 Prosthodontics 2 practical  2 

 Dental Radiology 2 2 

 Dental Radiology 2 Practical 1 

 Emergency care and First Aid 2 

 Basic Infection Control Measures 1 

Total  18 

Summer Introduction to Clinical Dentistry and Oral Diagnosis  2 

 university requirement 3 

 university requirement 3 

Total  8 

Total  3rd year 42 
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Fourth Year 

Semester 
Course 

No. 
Course Title Credit hours 

First 
 

Operative  Dentistry and 
Endodontics 3* (Theory) 

1 

 
Operative  Dentistry and 
Endodontics 3 * (Practical) 

3 

 
Operative  Dentistry 4 Crown & 
Bridge (Theory) 

1 

 
Operative  Dentistry 4* Crown & 
Bridge (Practical) 

1 

 Prosthodontics 3* (Theory) 1 

 Prosthodontics 3* (Practical) 1 

 Periodontics 1 * (Theory) 1 

 Periodontics 1 * (Practical) 1 

 Oral Pathology 2  1 

 
Oral Surgery and Exodontia 1 * 
(Theory) 

1 

 
Oral Sugrey and Exodontia 1 * 
(Practical) 

1 

 Orthodontics 1 * (Theory) 1 

 Orthodontics 1* (Practical) 1 

   

 
Internal Medicine for dental 
students 

2 

Total  17 

Second 
 

Operative  Dentistry and 
Endodontics 3 * (Theory) 

1 

 
Operative  Dentistry and 
Endodontics 3 * (Practical) 

3 

 
Operative  Dentistry 4 * Crown & 
Bridge (Practical) 

1 

 Prosthodontics 3* (Theory) 1 

 Prosthodontics 3* (Practical) 1 

 Periodontics 1* (Theory) 1 

 Periodontics 1 (Practical) 1 

 
Oral Surgery and Exodontia 1 * 
(Theory) 

1 

 
Oral Surgery and Exodontia 1 * 
(Practical) 

1 

 Orthodontics 1 * (Theory) 1 

 Orthodontics 1 * (Practical) 1 

 Paediatric Dentistry 1 (Theory) 1 

 Paediatric Dentistry 1 (Practical) 1 

 Oral Medicine 1*  (Theory) 1 

 
General Surgery for dental 
students 

2 

Total  18 
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Summer 
 

Emerging Trends in Dentistry and 
Clinical Management 

3 

 Geriatric Dentistry 1 

 Research project  1 

Total  5 

Total 4th year 40 
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Fifth Year 

Semester 
Course 

No. 
Course Title Credit hours 

First  Operative  Dentistry 5 * (Theory) 1 

 Operative  Dentistry 5 * (Practical) 2 

 Prosthodontics 4 * (Theory) 1 

 Prosthodontics 4 * (Practical) 1 

 Periodontics 2 (Theory) 1 

 Periodontics 2 * (Practical) 1 

 Oral Medicine 2 (Theory) 1 

 Oral Medicine 2 * (Practical) 1 

 
Oral Surgery and Exodontia 2 * 
(Theory) 

1 

 
Oral Surgery and Exodontia 2 * 
(Practical) 

1 

 Orthodontics 2 (Theory) 1 

 Orthodontics 2* (Practical) 1 

 Paediatric Dentistry 2 *(Theory) 1 

 Paediatric Dentistry 2 * (Practical) 1 

 
Comprehensive clinical Dentistry  
practical * 

2 

Total  17 

Second 
 

Operative  Dentistry and 
Endodontics 5 * (Theory) 

1 

 
Operative  Dentistry and 
Endodontics 5 * (Practical) 

2 

 Prosthodontics 4 * (Theory) 1 

 Prosthodontics 4 * (Practical) 1 

 Periodontics 2 * (Practical) 1 

 Oral Medicine * (Practical) 1 

 
Oral Surgery and Exodontia 2 * 
(Theory) 

1 

 
Oral Surgery and Exodontia 2* 
(Practical) 

1 

 Orthodontics 2* (Practical) 1 

 Paediatric Dentistry 2* (Practical) 1 

 Community Dental Health 2 

 
Comprehensive clinical Dentistry  
practical* 

2 

 Aesthetic Dentistry  1 

 Oral Implantology 1 

Total  17 

Total 5th year 34 

Total  201 
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