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 المحتـويــات   
     ===== 

 

 *  مدة الدراسة     
 

 *  شروط القيد     
 

 *  الشروط العامة     
 

 * نسبة النجاح     
 

 واالختيارية األساسيةالمقررات  *    
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 الدراجات العلمية
      ======= 

        

 درجة الماجستير *      
 

  درجة الدكتوراه *      
     

  دبلوم التخصصات اإلكلينيكية*      
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 الباب الثالث 

 العليا  الدراسات

 ) درجة الماجستير (

===== 
الى إعداد كوادر متخصصة على درجة عالية من الناحية العلمية فى يهدف البرنامج الخاص لدراسة الماجستير   

مجال علوم طب وجراحة الفم واالسنان سواء االساسية أو االكلينيكية وذلك لممارسة تلك التخصصات بأقتدار سواء 

بمستوى معرفة أفضل أو بأسلوب علمى حديث . كذلك لتصبح دراسة الماجستير عامة وشاملة من ناحية ، 

 . صية من بدايتها من الناحية االخرى وذلك لخدمة المستوى العام التخصصى لطب االسنان واالرتقاء بهوتخص

 

ويعد البرنامج الدراسى الشامل والمتخصص فى الوقت نفسة لدرجة الماجستير مرحلة سابقة ومكملة لدراسة درجة 

 الدكتوراه فى التخصصات المختلفة .

 ( 11مادة )  
  -رئيسيين وفقا لنظام الساعات المعتمدة على النحو التالى:لماجستير جزئين تشمل دراسة درجة ا

 

 أوالً : الجزء األول :     

 أسبوع (( 11))  مدة كل فصل  نمدة الدراسة بها فصلين دراسيي -1

دراسة أساسية لمقررات عملية متقدمه فى علوم أساسية وطبية وعلوم بيئية فى مجال طب وجراحة الفم  -2

 ( من هذه الالئحة .11كذلك علوم إحصاثية وهندسية وذلك على النحو المبين فى المادة )واالسنان و

 

  : ثانى: الجزء ال ثانياً 

مدة الدراسة بها سنة ميالدية على االقل : يتم أثناءها دراسة تخصصية وعملية وتدريبات إكلينيكية متقدمه وذلك     

  -من خالل :

ك ملحقة ومكملة لفرع التخصص هذا بخالف تدريبات إكلينيكية دراسة مقررات تخصصية متقدمه وكذل -1

 وعملية فى فروع التخصصات المختلفة وذلك فى فصلين دراسيين .

القيام بإعداد رسالة علمية فى موضوع حديث يححدة مجلس القسم من بين موضوعات الخطة البحثية  -2

س الدراسات والجامعة ويكون هذا البحث المقدمه من القسم ومافق عليها من مجلس الكلية ومعتمدة من مجل

العلمى حسن االعداد واالخراج وصحيح اللغة وشامالً الستقراء النتائج مع تحليلها . وتناقش هذه الرسالة 

عالنية من قبل لجنة حكم مشكلة طبقاً لقواعد الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك بعد سنة ميالدية من 

القل وقبل التقدم المتحان الفصل الدراسى الثانى . وعدد الساعات المعتمدة تسجيل هذه الرسالة على ا

 ساعة . 12خالل فترة إعدادها للرسالة 

 ( 21مادة )  
مدة الدراسة الالزمة للحصول على درجة الماجستير التخصصية سنتان على االقل ، تبدأ السنة األولى فى شهر  

ئية فى شهر يونيو من العام الذى يلية ) للجزء األول ( ويقوم الطالب بأجراء سبتمبر وتنتهى بأنتهاء االمتحانات النها

البحث العلمى فى العام التالى لحصولة على الجزء األول لمدة عام على االقل حيث أنه يسمح للطالب بتسجيل 

لجزء األول خالل الرسالة بمجرد نجاحة فى الجزء األول . ويلغى قيد الطالب لدرجة الماجسير إذا لم يحصل على ا

سنتين أو ثالث سنوات أن لم يقم بتسجيل الرسالة وعلى الجزء الثانى خالل خمس سنوات من بداية تسجيلة . ويجوز 

أن يتقدم المشرف على رسالة الطالب للحصول على درجة الماجستير بأقتراح مد قيده بحد أقصى فصلين دراسيين 

 الكلية ويعتمد من مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة .) عام ميالدى كامل ( ويوافق عليه من مجلس 

 

 ( 13مادة )  
 تمنح درجة الماجستير فى علوم طب االسنان 

MASTER OF DENTAL SCIENCE (BRANGH) ; M.D.Sc(BRANCH) 

 

 االكاديمية  -أوالً :      

  ORAL PATHOLOGY      أمراض الفم  -1

    ORAL BIOLOGY                            بيولوجيا الفم واالسنان  -2

    

                                 DENTAL MATERIALS األسنانخواص مواد طب  -3

 

  اإلكلينيكية-: ثانياً    
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تقويم األسنان                                                                         -1      

ORTHODONTICS  

                         PEODONTICSاألطفال                                        طب أسنان -2   

 

 HEALTH    DENTAL&   المجتمع        الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان  -3  

PUBLIC   COMMUNITY  DENTISTRY                                                                          

                           

 ORAL AND MAXILLO –FACIALجراحة الفم والوجه والفكين                      -4  

SURGERY 
 &ORAL                 أشعة الفم         -5  

Maxillofacial Radiology RADIOLOGY   

               ORAL MEDICINE& PERIODONTOLOGYطب الفم وعالج اللثة  -1  

      

                   CROWN & BRIDGE PROSTHODONTICSالتيجان والجسور   -7  

       

                                                OPERATIVE DENTISTRYالعالج التحفظى لالسنان  -8  

      

                                                   عالج الجذور                                            -9  

ENDODONTIC 11-  االستعاضة الصناعية لالسنان وغرس االسنانPROSTHETIC 
DENTISTRY                       

 

 

 : شروط القيد لدرجة الماجستير :  ( 14مادة )  

من  واألسنانم طب وجراحة الف فيأن يكون المتقدم حاصالً على درجة البكالوريوس  -1

بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها ) من قبل  األسنانإحدى كليات طب 

مادة  فيالتقدير العام وجيد  في األقلالمجلس األعلى للجامعات ( بتقدير جيد على 

التخصص المراد االلتحاق بدراستها . ويجوز قبول ) لدراسة الماجستير ( الطالب 

وجيد  األقلالتخصص المراد االلتحاق به بتقدير عام جيد على  الحاصلين على دبلوم

 مادة التخصص . فيجداً 

البند السابق من هذه المادة  فيبالشروط نفسها  األكاديميةالفروع  فييجوز كذلك القبول  -2

  -: التاليعلى الوجه 

ص ماجستير باثولوجيا الفم و ماجستير بيولوجيا الفم من الحاصلين على دبلوم التخص (أ)

 االكلينيكى لطب الفم و عالج اللثة .

ماجستير خواص المواد من الحاصلين على دبلوم التخصص االكلينيكى لالستعاضة  (ب)

 أو التيجان والجسور أو عالج الجذور . لألسنان التحفظيأو للعالج  لألسنانالصناعية 

من تاريخ التخرج بشرط أن يكون قد أمضى  األقلسنوات على  3أن تكون قد مضت  -3

 للتدريب ) االمتياز ( . اإلجباريةالسنة 

موافقة جهة العمل للمتقدم على قيده لدرجة الماجستير وكذلك موافقتها على تفرغ  -4

 الطالب طوال مدة الدراسة .

 موافقة مجلس القسم المختص . -5

السيد  باسمبنود هذه المادة  فيأن يقدم الطالب طلبا متضمنا جميع المستندات المذكورة  -1

عميد الكلية خالل المدة من أول يوليو حتى نهايته من العام المراد القيد لهذه  الدكتور /

 جانل، وبالنسبة ل األسباببعد هذا التاريخ مهما كانت  استثناءات أيالدرجة ، و ال تقبل 

 بتطبق القواعد المعمول بها من قبل لوائح الجامعة .

 شروط عامة ( 115مادة )  

  -لنيل درجة الماجستير استيفاء ما يلي :أوالً : يشترط على الطالب 

 هذه الالئحة . فيأن يتفرغ لدراسة المقررات المنصوص عليها  -1
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أن يتابع بصفة مرضية جميع المقررات الدراسية المنصوص عليها فى هذه  -2

الالئحة ) حسب التخصصات المختلفة ( و أن يحقق نسبة حضور ال تقل عن 

 امتحان ذلك المقرر .كل مقرر و إال حرم من دخول  في 75%

 التي(   Requirementsأن يؤدى بصفة مرضية جميع المتطلبات الدراسية ) -3

هذه الالثحة  فييحددها مجلس كل قسم من المقررات الدراسية المقرر دراستها 

 هذا المقرر . امتحانويعتمدها مجلس الكلية . وإال حرم من دخول 

 فيالمقررة المنصوص عليها  يشترط لنجاح الطالب إجتياز جميع االمتحانات -4

  -تخصصه طبقاً لنظام امتحانات الساعات المعتمدة : فيمواد هذه الالئحة كل 

) الجزء  األولىمقرر من السنة الدراسية  أي فييشترط لنجاح الطالب  (أ)

من النهاية العظمى  %11( أن يحصل على درجة ال تقل عن  األول

ل ما يحصل عليه فى االمتحان لمجموع الدراجات فى المقرر ، وعلى أال يق

 من النهاية العظمى لهذا االمتحان . %11التحريرى عن 

ويشترط لنجاح الطالب فى أى مقرر من السنة الدراسية الثانية ) الجزء  (ب)

من النهاية العظمى  %11الثانى ( أن يحصل على درجة ال تقل عن 

 –ريرى لمجموع دراجات فى المقرر ، وعلى أال تقل فى أى أمتحان ) تح

 االمتحان . درجة من  %11إكلينيكى (  عن  –شفهى  –عملى 

يعد الطالب راسبا إذا تغيب عن دخول أى امتحان أو جزء منه بدون عذر  (ج)

 قهرى يقبله مجلس الكلية تبعاً لما هو محدد بقررات الجامعة .

يكون امتحان الطالب الالاسب فى أحد جزئى درجة الماجستير ) االول  (د)

 ما رسب فيه من مقررات فقط .والثانى ( في

)هـ (     يمكن للطالب الراسب فى بعض مقررات الفصل الدراسى أن يدرس 

مقررات الفصل الدراسى التالى على أن يقوم بأداء امتحانات مواد الرسوب مع 

 امتحانات الفصل التالى .

الى يوضح الجدول التالى المقررات الدراسية االختيارية وساعاتها  المعتمدة  -5

يجب على الطالب طبقاً لما يقرر له من اإلرشاد األكاديمى دراستها وذلك فى الجزء 

األول أو الثانى من درجة الماجستير ، وعلى أى طالب فى أى تخصص دراسة 

مقررين على االقل من المقررات االختيارية من الجدول المرفق خالل دراسته 

 لدرجة الماجستير : 

 عدد الساعات المقرر  الرقم الكودى 

 3 ميكرويبولوجيا الفم  139مسل 

 2 فسيولوجيا عامة  141مسل

 2 كيمياء حيوية  141مسل

 2  إلكترونيميكروسكوب  142مسل

 2 صحة الفم واالسنان المسنين 143مسل

 2 صحة الفم واالسنان لذوى االحتياجات الخاصة  144مسل

 2 التشريح الوصفى المقارن لالسنان  145مسل

 2 رعاية مرض االورام  141لمس

 2 زراعة االسنان  147مسل

 2 علم تسوس االسنان  148مسل

 2 تكنولوجيا الجينات  149مسل

 2 تطبيقات الليزر فى طب االسنان  151مسل

 1 هندسة طبية  151مسل

 2 الطوارئ الطبية لطب االسنان  152مسل

 

 ثانياً 

 الجزء االول ( 1)
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 االول مرتين سنوياً خالل دورى يناير ويونيو من نفس العام .يعقد امتحان الجزء  -1

 يسمح للطالب بدخول امتحان مواد الجزء االول أربع مرات فقط ، وإال شطب قيدة . -2

على جميع طالب الماجستير فى الجزء االول دراسة جميع المقررات الدراسية الموضحة  -3

ول . و اليسمح بالتسجيل للجزء الثانى إال إذا اجتازوا بالجدول التالى وذلك أثناء دراستهم للجزء اال

 بنجاح أحد الدورات التى تعقد لدراسة هذه المقررات .

 عدد الساعات المقرر  الرقم الكودى 

 2 إحصاء وحاسب آلى  153مسل

 2 أجهزة قياسية  154مسل

 2 طرق أساليب التدريس  155مسل

 2 تصميم و طرق البحث العلمى 151مسل

  

 لجزء الثانى :ا

 يناير ويونيو من نفس العام مرتين سنوياً خالل شهرى  الثانييعقد امتحان الجزء  -1

يسمح للطالب بدخول امتحان الجزء الثانى خالل مدة قيده والمنصوص عليها فى المادة  -2

لعدد مرات دخول االمتحان ، ما دامت تدخل في نطاق المدة ( من هذه الالئحة من دون تحديد 12)

صوص عليها بهذه الالئحة للحصول على درجة الماجستير . ويشترط مناقشة الرسالة وقبولها المن

 قبل التقدم بطلب لالمتحان النهائي لمنح الدرجة .

يجب أن يقدم الطالب طلب دخول لالمتحان قبل موعد االمتحان بشهر على االقل الى  -3

 .مجلس قسم مادة التخصص ويوافق علية مجلس الكلية 

  -( :11مادة )

على جميع الطالب متلبعة المقررات الدراسية الموضحة والمنصوص عليها فى الجداول من رقم 

ل حسب تخصصه والمبين بها ( وذلك للجزء االول والثانى من درجة الماجستير ك13حتى رقم  1)

الواحدة أنواع المقررات المختلفة والنهايات العظمى المتحانات كل مقرر علما بأن الساعة المعتمدة 

تساوى ساعة نظرى فى االسبوع أو ساعتان عمليتان أو ثالث ساعات إكلينيكى وذلك فى الفصل 

 الدراسى الواحد .

 

 

 أوال : الجزء االول :

 عدد الساعات المقرر  الرقم الكودى 

 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 3 بثولوجيا الفم 112مسل

 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة 141مسل

 3 تشريح عام  115مسل

 3 تشريح عام  111مسل

 2 باثولوجيا عامة  117مسل

 2 باثولوجيا عامة 118مسل

 1 علم الوراثة  119مسل

 1 علم الوراثة 111مسل

 2 أشعة الفم  111مسل

 2 أشعة الفم 112مسل

 2 هستولوجيا عامة 113مسل

 2 مةهستولوجيا عا 114مسل

 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 2 خواص مواد طب االسنان 111مسل

 3 التقويم المعملى 117مسل
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 3 التقويم المعملى 118مسل

 2 التقويم قبل االكلينيكى  119مسل

 2 التقويم قبل االكلينيكى 121مسل

 2 علم النفس  121مسل

 2 علم النفس 122مسل

 2  صحة عامة وتثقيف صحى  123مسل

 2 صحة عامة وتثقيف صحى   124مسل

 

 عدد الساعات المقرر  الرقم الكودى 

 2 طب شرعى   125مسل

 2 طب شرعى   121مسل

 2 جراحة عامة وانف وأذن   127مسل

 2 جراحة عامة وانف وأذن   128مسل

 2 علم العقاقير 129مسل

 2 علم العقاقير 131مسل

 1 علم المناعة   131مسل

 1 علم المناعة   132مسل

 1 فيزياء حيوية  133مسل

 1 فيزياء حيوية 134مسل

 2 تشخيص  135مسل

 2 تشخيص 131مسل

 2 أمراض باطنة وجلدية 137مسل

 2 أمراض باطنة وجلدية 138مسل
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 الجزء االول : أوال

 ( ماجستير أمراض الفم 1)
 

 لفصل الدراسى االولا )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
نوع االمتحان 

والنهاية 

العظمى 

 للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

هستولوجيا الفم  113مسل

 وعلم االجنة 

3 31 11 11 51 

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 15 - 35 2 اثولوجيا عامة ب 117مسل

 51 15 - 35 1 علم الوراثة  119مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

جيا الفم هستولو 114مسل

 وعلم االجنة 

3 31 11 11 51 

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 15 - 35 2 باثولوجيا عامة  118مسل

 51 15 - 35 1 علم الوراثة  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل
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 بيولوجيا الفم( ماجستير 2)

 

 الفصل الدراسى االول (أ)

 

 

عدد الساعات  المقرر  لرقم الكودىا

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

هستولوجيا الفم  113مسل

 وعلم االجنة 

3 31 11 11 51 

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 15 - 35 1 علم الوراثة  119مسل

 51 11 11 31 2 هستولوجيا عامة 113مسل

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

هستولوجيا الفم  114مسل

 وعلم االجنة 

3 31 11 11 51 

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 15 - 35 1 علم الوراثة  111مسل

 51 11 11 31 2 هستولوجيا عامة 114مسل
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 خواص مواد طب االسنان ( ماجستير 3)

 

 الفصل الدراسى االول )أ(                                                  

 

ت عدد الساعا المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

هستولوجيا الفم  113مسل

 وعلم االجنة 

3 31 11 11 51 

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

خواص مواد طب  115مسل

 ن االسنا

2 35 - 15 51 

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 3  تشريح عام 111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل
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 تقويم االسنان ( ماجستير 4)

 

 الفصل الدراسى االول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نهاية العظمى للمقررنوع االمتحان وال

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 111 21 11 21 3 قويم المعملىالت 117مسل

 51 11 - 41 2 التقويم قبل االكلينيكى  119مسل

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 ولوجيا الفم وعلم االجنة هست 114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل

 111 21 11 21 3 التقويم المعملى 118مسل

 51 11 - 41 2 التقويم قبل االكلينيكى  121مسل

 

 األطفال ( ماجستير طب  أسنان 5)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 االجنة  هستولوجيا الفم وعلم 113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 51 - - 51 2 علم النفس  121مسل
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 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 ية العظمى للمقررنوع االمتحان والنها

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل

 51 - - 51 2 نفس علم ال 122مسل
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 ( ماجستير الصحة العامة للفم واالسنان وطب أسنان المجتمع 1)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 جموعالم شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 - - 51 2 علم النفس  121مسل

 51 -  15 35 2 صحة عامة وتثقيف صحى   123مسل

 51 - -  51 2 طب شرعى   125مسل

 

 ى)ب( الفصل الدراسى الثان

 

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 - - 51 2 علم النفس  122مسل

 51 -  15 35 2 صحة عامة وتثقيف صحى   124مسل

 51 - -  51 2 طب شرعى   121مسل
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 ( ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين 7)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نهاية العظمى للمقررنوع االمتحان وال

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 15  - 35 2 جراحة عامة وأنف وأذن 127مسل

 25 11 -  15 1 المناعة   علم 131مسل

 25 5 5 15 2 تشخيص 135مسل 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 نة هستولوجيا الفم وعلم االج 114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15  - 35 2 جراحة عامة وأنف وأذن 128مسل

 25 11 -  15 1 علم المناعة   132مسل

 25 5 5 15 2 تشخيص 131مسل 

 

  وجه والفكينأشعة ال( ماجستير 8)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 21 -  31 1 فيزياء حيوية   133مسل

 25 5 5 15 2 تشخيص 135مسل 
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 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  121مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 21 -  31 1 فيزياء حيوية   134مسل

 25 5 5 15 2 تشخيص 131مسل 
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 ( ماجستير طب الفم وعالج اللثة والتشخيص9)
 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 15 - 35 1 علم الوراثة  119مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 21 - 31 2 علم العقاقير 129مسل

 25 11 -  15 1 علم المناعة   131مسل

 25 5 5 15 2 تشخيص 135مسل 

 51 15 - 35 2 أمراض باطنة وجلدية  137مسل 
 

 ب( الفصل الدراسى الثانى)
 

عدد  المقرر                      الرقم الكودى

الساعات 

 المعتمدة

 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 3  تشريح عام 111مسل

 51 15 - 35 1 علم الوراثة  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 21 - 31 2 علم العقاقير 131مسل

 51 21 -  31 1 فيزياء حيوية   134مسل

 25 5 5 15 2 تشخيص 131مسل 

 51 15 - 35 2 أمراض باطنة وجلدية  138مسل 

 ( ماجستير التيجان والجسور 11)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى 
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عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 وعالمجم شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل
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 ( ماجستير العالج التحفظى 11)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 يح عام تشر 115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى 

 

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 م بثولوجيا الف 112مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل
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 ( ماجستير عالج الجذور 12)

 

 الفصل الدراسي األول )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111لمس

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 

 

 الثاني الدراسي)ب( الفصل  

 

 

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 ستولوجيا الفم وعلم االجنة ه 114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل
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 ( ماجستير االستعاضة الصناعية 13)

 

 األولالفصل الدراسي  )أ(                                                  

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  111مسل

 51 11 11 31 3 هستولوجيا الفم وعلم االجنة  113مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  115مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  111مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  115مسل

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى 

 

 

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 3 بثولوجيا الفم  112مسل

 51 11 11 31 3 االجنة هستولوجيا الفم وعلم  114مسل

 51 11 11 31 3 تشريح عام  111مسل

 51 11 11 31 2 أشعة الفم  112مسل

 51 15 - 35 2 خواص مواد طب االسنان  111مسل
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 ثانياً : الجزء الثانى :
 لكل تخصص خالل الجزء الثانى من درجة الماجستير  711يضاف زمن الرسالة برقم كودى 

 عدد الساعات  المقرر الرقم الكودى 

 1 بثولوجيا الفم  711نمس

 1 بثولوجيا الفم 712نمس

 3  المناعةعلم  713نمس

 3 المناعةعلم  714نمس

 3 علم الوراثة  715نمس

 3 علم الوراثة  711نمس

 2  فسيولوجيا الفم 717نمس

 2 فسيولوجيا الفم 718نمس

 1 هستولوجيا الفم  719نمس

 1 هستولوجيا الفم 711نمس

 3 التشريح الوصفى لالسنان 711نمس

 3 التشريح الوصفى لالسنان 712نمس

 5 خواص مواد طب االسنان 713نمس

 5 خواص مواد طب االسنان 714نمس

 1 علم الرياضيات 715نمس

 1 علم الرياضيات 711نمس

التطبيقققق االكلينيكقققى للمقققواد المسقققتخدمه فقققى إحقققدى فقققروع طقققب االسقققنان  717نمس

استعاضقة صقناعية لالسقنان  –تيجان وجسقور  –عالج الجذور  –االكلينيكية 

 عالج تحفظى –

1 

التطبيق االكلينيكى للمواد المستخدمه فى إحدى فروع طب االسنان  718نمس

استعاضة صناعية لالسنان  –تيجان وجسور  –عالج الجذور  –االكلينيكية 

 عالج تحفظى –

1 

 5 شخيص التقويمىالت 719نمس

 3 يص التقويمىالتشخ 721نمس

 3 االجهزة التقويمية 721نمس

 3 االجهزة التقويمية 722نمس

 3   المضاعفات التقويمية 723نمس

 

 

 3 المضاعفات التقويمية   724مسن 

 5   التقويم االكلينيكى 257مسن 

 5 التقويم االكلينيكى   217مسن 

 1 طب أسنان االطفال  277مسن 

 1 طب أسنان االطفال 287مسن 

 3 طب أسنان وقائى   ووبائيات الفم  297مسن 

 3 طب أسنان وقائى   ووبائيات الفم 317مسن 

 2 صحة عامة وتثقيف صحى  317مسن 

 2 صحة عامة وتثقيف صحى 327مسن 

 3 طب أطفال 337مسن 

 3 طب أطفال  347مسن 

تخطيط تثقيفى لطب االسنان وصحة الفم ) زيارات  357مسن 

 ميدانية(

1 

تخطيط تثقيفى لطب االسنان وصحة الفم ) زيارات  317مسن 

 ميدانية(

1 
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 4 جراحة الفم  377مسن 

 4 جراحة الفم  387مسن 

 2 تخدير عام وتخدير موضعى  739مسن 

 2 تخدير عام وتخدير موضعى 741مسن 

 4 جراحة وجه وفكين  741مسن 

 4 جراحة وجه وفكين 742مسن 

 4 أشعة الفم  743مسن 

 4 أشعة الفم  744مسن 

 2  اإلشعاعأسس االشعة العالجية والوقاية من  745مسن 

 2 أسس االشعة العالجية والوقاية من اإلشعاع 741مسن 

 2 تشخيص إكلينيكى  747مسن 

 2 تشخيص إكلينيكى 748مسن 

 

 

 

 2 المستحدثات المتقدمة لألشعة 749مسن 

 2 المستحدثات المتقدمة لألشعة 751مسن 

 4 طب الفم  752مسن 

 4 طب الفم  753مسن 

 4 عالج اللثة  754مسن 

 4 عالج اللثة  755مسن 

 5 تيجان وجسور  751مسن 

 5 تيجان وجسور  757مسن 

 2 عالج تحفظى  758مسن 

 2 عالج تحفظى  759مسن 

 2 عالج الجذور  711مسن 

 2 عالج الجذور  711مسن 

 1 أطباق  712مسن 

 1 طباق أ 713مسن 

 5 عالج تحفظى  714مسن 

 5 عالج تحفظى  715مسن 

 2 تيجان وجسور  711مسن 

 2 تيجان وجسور  717مسن 

 5 عالج الجذور  718مسن 

 5 عالج الجذور  719مسن 

 5 استعاضة صناعية كاملة 771مسن 

 5 استعاضة صناعية كاملة 771مسن 

 2 استعاضة صناعية جراحية 772مسن 

 2 استعاضة صناعية جراحية 773مسن 

 4 استعاضة صناعية جزئية 751مسن 

 4 استعاضة صناعية جزئية 774مسن 
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 ثانياً : الجزء الثانى 

 لكل تخصص خالل الجزء الثانى من درجة الماجستير  711يضاف زمن الرسالة برقم كودى 

    

 ( ماجستير أمراض الفم 1)    

  

 الفصل الدراسي األول                                                       

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 151 25 51 75 1 بثالوجيا الفم  711مسن 

 51 11 15 25 1 علم المناعة  713مسن 

 51 11 15 25 3 علم الوراثة  115مسن 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 151 25 51 75 1 بثالوجيا الفم  112مسن 

 51 11 15 25 1 علم المناعة  114مسن 

 51 11 15 25 3 علم الوراثة  111مسن 
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 واالسنان الفم بيولوجيا( ماجستير 2)

  

 الفصل الدراسي األول                                                       

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 15 - 35 2 فسيولوجيا الفم  717مسن 

 بيولوجيا الفم وتشمل 719مسن 

 هستولوجيا الفم  -1

1 51 41 35 125 

 75 15 25 35 3  التشريح الوصفى لالسنان -2 711مسن 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 جموعالم شفهى عملى تحريري

 51 15 - 35 2 فسيولوجيا الفم  718مسن 

 بيولوجيا الفم وتشمل 711مسن 

 هستولوجيا الفم  -1

1 51 41 35 125 

 75 15 25 35 3 التشريح الوصفى لالسنان  -2 712مسن 
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 خواص مواد طب األسنان ( ماجستير3)

  

 الدراسي األولالفصل                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 15 35 51 5 خواص مواد طب االسنان 713مسن 

 51 15 - 35 1 علم الرياضيات 715مسن 

التطبيق االكلينيكقى للمقواد المسقتخدمه   717مسن 

فقققققروع طقققققب االسقققققنان  فقققققى إحقققققدى

تيجققان  –عققالج الجققذور  –االكلينيكيققة 

استعاضة صقناعية لالسقنان  –وجسور 

 عالج تحفظى –

1 51 31 21 111 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 15 35 51 2 خواص مواد طب االسنان 147مسن 

 51 15 - 35 1 علم الرياضيات 711مسن 

التطبيققق االكلينيكققى للمققواد المسققتخدمه  718مسن 

فقققققى إحقققققدى فقققققروع طقققققب االسقققققنان 

تيجققان  –عققالج الجققذور  –االكلينيكيققة 

استعاضة صقناعية لالسقنان  –وجسور 

 عالج تحفظى –

1 35 25 15 75 

 



 27 

 األسنان تقويم ( ماجستير4)

  

 الفصل الدراسي األول                                                       

 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى    

  

عدد  المقرر  الرقم الكودى

الساعات 

 المعتمدة

  عظمى للمقررنوع االمتحان والنهاية ال 

المجمو إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 ع

       51      15 - - 35 3 التشخيص التقويمى 719مسن 

       51      15 - - 35 3 االجهزة التقويمية 721مسن 

       51      15 - - 35 3 المضاعفات التقويمية   723مسن 

 111 11 11 31 - 5 التقويم االكلينيكى   725مسن 

 

عدد  المقرر  الرقم الكودى

الساعات 

 المعتمدة

 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

المجمو إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 ع

       51      15 - - 35 3 التشخيص التقويمى 719مسن 

       51      15 - - 35 3 االجهزة التقويمية 721سن م

       51      15 - - 35 3 المضاعفات التقويمية   723مسن 

 111 11 11 31 - 5 التقويم االكلينيكى   725مسن 
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 طب اسنان االطفال( ماجستير 5)

  

 الفصل الدراسي األول                                                       

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 25 25 51 1 طب أسنان االطفال 727مسن 

 51 21 - 31 3 طب أسنان وقائى  ووبائيات الفم  729مسن 

 51 21 - 31 2 صحة عامة وتثقيف صحى 731مسن 

 51 21 - 31 3 طب أطفال 733مسن 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى لىعم تحريري

 111 25 25 51 1 طب أسنان االطفال 728مسن 

 51 21 - 31 3 طب أسنان وقائى  ووبائيات الفم  731مسن 

 51 21 - 31 2 صحة عامة وتثقيف صحى 732مسن 

 51 21 - 31 3 طب أطفال 734مسن 
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 الصحة العامة للفم واالسنان وطب أسنان المجتمع( ماجستير 1)

  
 الفصل الدراسي األول                                                       

 
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 21 - 31 5 طب أسنان وقائى  ووبائيات الفم  729مسن 

نان تخطيط تثقيفى لطب االس 735مسن 

 وصحة الفم ) زيارات ميدانية(

1 75 41 35 151 

 

     

 )ب( الفصل الدراسى الثانى

 
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 21 - 31 5 طب أسنان وقائى  ووبائيات الفم  729مسن 

تثقيفى لطب االسنان تخطيط  731مسن 

 وصحة الفم ) زيارات ميدانية(

1 75 41 35 151 
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 جراحة الفم والوجة والفكين( ماجستير 7)
  

 الفصل الدراسي األول                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 ررنوع االمتحان والنهاية العظمى للمق

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 15 35 51 4 جراحة الفم 737مسن 

 51 11 15 25 2 تخدير عام وتخدير موضعى 739مسن 

 111 15 35 51 4 جراحة وجه وفكين  741مسن 
 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 15 35 51 4 جراحة الفم 738مسن 

 51 11 15 25 2 تخدير عام وتخدير موضعى 741مسن 

 111 15 35 51 4 جراحة وجه وفكين  742مسن 
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 أشعة الفم( ماجستير 8)
  

 الفصل الدراسي األول                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 151 35 41 75 4 أشعة الفم  743مسن 

أسس االشعة العالجية والوقاية من  745مسن 

 اإلشعاع 

2 15 5 5 25 

 51 11 11 31 2 لينيكىتشخيص إك 747مسن 

 25 5 5 15 1 المستحدثات المتقدمة لألشعة 749مسن 
 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 151 35 41 75 4 أشعة الفم  744مسن 

االشعة العالجية والوقاية من  أسس 741مسن 

 اإلشعاع 

2 15 5 5 25 

 51 11 11 31 2 تشخيص إكلينيكى 748مسن 

 25 5 5 15 1 المستحدثات المتقدمة لألشعة 751مسن 
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 طب الفم وعالج اللثة والتشخيص ( ماجستير8)
  

 ولالفصل الدراسي األ                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 2 تشخيص إكلينيكى 747مسن 

 111 25 25 51 4 طب الفم  751مسن 

 111 25 25 51 4 عالج اللثة 753مسن 
 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     
 

عدد الساعات  المقرر  الكودىالرقم 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 11 31 2 تشخيص إكلينيكى 748مسن 

 111 25 25 51 4 طب الفم  752مسن 

 111 25 25 51 4 عالج اللثة 754مسن 
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 التيجان والجسور ( ماجستير11)
  

 الفصل الدراسي األول                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

إكلينيك شفهى عملى تحريري

 ى

 المجموع

 125 11 11 45 11 5 تيجان وجسور خ755مسن 

 51 - 11 15 25 2 عالج تحفظى  757مسن 

 51 - 11 15 25 2 عالج الجذور 759سن م

  - 11 - 15 1 أطباق 711مسن 
 

 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     

 
 

عدد  المقرر  الرقم الكودى

الساعات 

 المعتمدة

 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 125 11 11 45 11 5 تيجان وجسور خ751مسن 

 51 - 11 15 25 2 عالج تحفظى  758سن م

 51 - 11 15 25 2 عالج الجذور 711مسن 

  - 11 - 15 1 أطباق 712مسن 
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 العالج التحفظى ( ماجستير11)
  

 الفصل الدراسي األول                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 االمتحان والنهاية العظمى للمقررنوع 

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 15 25 2 عالج الجذور 759مسن 

 25 11 - 15 1 أطباق 117مسن 

 125 15 51 11 5 تحفظى عالج 713مسن 

 51 11 15 25 2 تيجان وجسور 715مسن 
 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     
 

عات عدد السا المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 15 25 2 عالج الجذور 711مسن 

 25 11 - 15 1 أطباق 712مسن 

 125 15 51 11 5 عالج تحفظى 714مسن 

 51 11 15 25 2 تيجان وجسور 711مسن 
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 عالج الجذور ( ماجستير12)
  

 الفصل الدراسي األول                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 15 25 2 عالج تحفظى 757مسن 

 51 11 15 25 2 تيجان وجسور 715مسن 

 151 25 51 75 5 عالج جذور 717مسن 
 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 51 11 15 25 2 عالج تحفظى 757مسن 

 51 11 15 25 2 تيجان وجسور 715مسن 

 151 25 51 75 5 عالج جذور 717مسن 
 



 31 

 االستعاضة الصناعية  ( ماجستير12)
  

 الفصل الدراسي األول                                                       
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 25 11 11 15 1 أطباق 711مسن 

 75 15 25 35 5 أستعاضة صناعية كاملة 719 مسن

 75 15 25 35 2 أستعاضة صناعية جراحية 771مسن 

 75 15 25 35 4 أستعاضة صناعية جزئية 773مسن 
 

 )ب( الفصل الدراسى الثانى     
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 25 11 11 15 1 أطباق 712مسن

 75 15 25 35 5 أستعاضة صناعية كاملة 771مسن

 75 15 25 35 2 أستعاضة صناعية جراحية 772مسن

 75 15 25 35 4 أستعاضة صناعية جزئية 774مسن
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 درجة الدكتورة

ة للوصول الى يهدف البرنامج الخاص لدراسة درجة الدكتوراه الى تأهيل الدارس لهذه الدرج

مستوى عال فى تخصصات علوم طب وجراحة الفم وممارستها بكفاءة عالية المستوى تضاهى 

المستويات العالمية أو الدرجات الممنوحة من الدول المتقدمه وكذلك التدريب على التخطيط السليم 

االخرين يهدف  بتنفيذ هذه البحوث ، هذا بخالف التدريب على التعاون معللبحوث العالمية والقيام 

إعداد بحث علمى متكامل به من الجديد علمياً وعلى مستوى راق ومتقدم وهذا من خالل تسجيل 

رسالة علمية يشترط فيها إضافة علمية لعلوم طب االسنان وذلك لمدة سنتين ميالديتين على االقل 

وأيضاً االطالع  وبها تعليم وتدريب على طرق إجراء البحوث وكذلك استقراء للنتائج والمعلومات

 على أحدث المراجع العلمية وتحليل نتائج البحث واستخالص ما يمثل إضافة علمية .

 

كذلك يهدف هذا البرنامج الخاص بهذه الدرجة الى رفع كفاءة الدارس من الناحية التخصصية وذلك 

تطبيق هذه  خالل تدريب وممارسة لفرع التخصص سواء من الجهة النظريا، أو الناحية العلمية أو 

 االسس الحديثة إكلينيكياً ، والدراسة لدرجة الدكتوراة تكون رفقاً لنظام الساعات المعتمدة .

 ( 17مادة) 

 تمنح درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم طب االسنان االكاديمية فى التخصصات اآلتية   -أوالً :

DOCTOR OF PHILOSOPHY (BRANCH); PH.D. (BRANCH) MASTER 

OF DENTAL SCIENCE (BRANCH) ; M.D .Sc (BRANCH) 

  ORAL PATHOLOGY      أمراض الفم -1

    ORAL BIOLOGY                             واألسنانبيولوجيا الفم -2

    

                                 DENTAL MATERIALS األسنانخواص مواد طب -3

 ن اإلكلينيكية في التخصصات اآلتية تمنح درجة دكتوراه طب األسنا  ثانياً  :

DOCTOR DENTAL SCIENCE (BRANCH) ; M.D .Sc (BRANCH) 

 

األسنان                                                                        تقويم  -1   

ORTHODONTICS  

                         PEODONTICS                                       األطفالطب أسنان  -2   

 

 HEALTH    DENTAL&   المجتمع        واألسنان وطب أسنان الصحة العامة للفم  -3  

PUBLIC   COMMUNITY  DENTISTRY                                                                          

                           

 ORAL AND MAXILLO –FACIAL                     الوجه والفكينجراحة الفم و -4  

SURGERY 
  ORAL                         أشعة الفم -5  

RADIOLOGY   

               ORAL MEDICINE& PERIODONTOLOGYطب الفم وعالج اللثة  -1  

      

                   CROWN & BRIDGE PROSTHODONTICS التيجان والجسور  -7  

       

                                                OPERATIVE DENTISTRYالعالج التحفظى لالسنان  -8  

      

                                                                                             عالج الجذور  -9  

ENDODONTIC 11-  الصناعية لالسنان وغرس االسناناالستعاضة PROSTHETIC 
DENTISTRY                       

 

  -يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه ما يلى :    ( :18مادة )
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أن يكون حاصال على درجة الماجستير فى طب الفم واالسنان فى نفس فرع التخصص المراد  -1

ى جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها القيد به من أحدى كليات طب الفم واالسنان ف

 ) من قبل المجلس االعلى للجامعات ( من أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .

يجوز للحاصلين على درجة الماجستير فى العلوم االكلينيكية التسجيل لدرجة الدكتوراة فى  -2

 من هذه الالئحة . 14ية فى المادة بالالئحة بالكلالعلوم االساسية المنصوص عليها 

موافقة جهة العمل للمتقدم على قيدة  لدرجة الدكتوراة  وكذلك موافقتها على تفرغ الطالب تفرغاً  -3

 كامالً طوال فترة الدراسة .

يتم أختيار موضوع الرسالة من بين موضوعات الخطة البحثية المقدمه من القسم وموافق عليها -4

عتمد من مجلس الدراسات العليا والجامعة وعدد الساعات المعتمدة لرسالة من مجلس الكلية وم

 ساعات خالل فترة إعدادها . 3الدكتوراة 

 

 ( 19مادة )

يسقط تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراة بعد مضى أربع سنوات من تاريخ التسجيل النهائى    

فقة مجلس الدراسات العليا للرسالة ويجوز االبقاء على تسجيل الطالب لهذه الدرجة بعد موا

ةالبحوث بالجامعة ولمدة عام أخر قابل للتجديد مرة واحدة ، وذلك بناء على أقتراح المشرف المبنى 

 على أسباب علمية تقبلها المجالس الجامعية المختصة .

 

 ( 21مادة )

  -يشترط للحصول على درجة الدكتوراه ما يلى :     

 

وتناقش هذه الرسالة بعد  –موضوع مبتكر  فية علمية وإعدداها يقوم الطالب بتسجيل رسالأن  -1

من قبل لجنة حكم مشكلة طبقاً لقواعد الالئحة التنفيذية لقانون  األقلمضى سنتين ميالديتين على 

تنظيم الجامعات وبعد مناقشة الرسالة مناقشة علنية ويعتمد قرار لجنة الحكم من قبل مجلس الكلية 

 والجامعة .

العملية والعلمية التي يقرها مجلس القسم المختص دى بصفة مرضية جميع المتطلبات أن يؤ -2

 ويعتمدها مجلس الكلية .

الالئحة كل فيما يخص  أن يجتاز بنجاح جميع االمتحانات المقررة والمنصوص عليها في هذه -3

  -طبقاً لآلتى :

 

ة  كل أمتحان درجمن القل على ا %11مقرر أن يحصل على  أييشترط فى نجاح الطالب فى  –أ 

 إكلينيكى ( . –شفهى  –عملى  –ذلك المقرر على حده ) تحريرى 

يعد الطالب راسباً إذا تغيب عن دخول أى أمتحان أو جزء منه بدون عذر قهرى يقبله مجلس  -ب

 الكلية طبقاً لما هو محدد بقررات الجامعة .

فيه من مقررات  لدكتوراه فيما رسب يكون أمتحان الطالب الراسب فى احد مقررات درجة ا -ج

فقط . يمكن للطالب الراسب فى أى من مقررات السنة االولى أن يدرس مقرر من السنة الثانية 

 بشرط إال يكون أمتداد للمقررات الراسب فيه .

 

      -نظام االمتحان : -ثانياً :

 

من نفس  طس كدور ثانى يعقد أمتحان درجة الدكتوراه مرتين سنوياً خالل دورى مايو وأغس -1

 العام ويمكن دخول الدور الثانى مباشرة .

 .أدوار وإال شطب قيدة  4يسمح للطالب بدخول أمتحان االولى  -2

يسمح للطالب بدخول أمتحان درجة الدكتوراه النهائى دون تحديد لعدد المرات مادامت تقع فى  -3

 للرسالة وقبولها بأربعة أشهر على االقل .المدة القانونية للحصول على الدرجة وذلك بع مناقشته 

   (21مادة )
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على جميع الطلبة ) كل فيما يخصه( متابعة المقررات الدراسية المبنية و المنصوص عليها فى 

( والمبين بها أنواع االمتحانات والنهايات العظمى لكل مقرر 13( الى رقم )1الجداول من رقم )

و مؤتمرات تخصصية أو لقاءات دورية علمية وإكلينيكية ، سواء كانت لقاءات علمية أو ندوات أ

علما بأن الساعة المعتمدة الواحدة تساوي ساعة نظرى فى االسبوع أو ساعتان عمليتان أو ثالث 

 ساعات إكلينيكية فى الفصل الدراسى الواحد .
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 ثالثاً الدكتوراه
 

 درجة الدكتوراه .لكل تخصص خالل عامين دراسة  811يضاف زمن الرسالة برقم كودى 

لفصلين يراعى االرقام الفردية تدرس بالفصلين الدراسيين للسنة األولى واالرقام الزوجية با

 الدراسيين للسنة الثانية .

 
 عدد الساعات المقرر  الرقم الكودى 

 4 أمراض الفم ) بثولوجيا ( 811دكت

 4 أمراض الفم ) بثولوجيا ( 812دكت

 2 علم المناعة  813دكت

 2 علم المناعة 481كتد

 2 الوراثة  االجنة علم 581دكت

 2 الوراثة  االجنة علم 181دكت

 2 المناعة الهستوكيميائية 817دكت

 2 المناعة الهستوكيميائية 881دكت

 4  وعلم االجنة وعلم الخلية هستولوجيا الفم 819دكت

 4 وعلم االجنة وعلم الخلية هستولوجيا الفم 118دكت

 3 شريح الوصفى لالسنانالت 118دكت

 3 التشريح الوصفى لالسنان 128دكت

 2 فسيولوجيا الفم 138دكت

 2 فسيولوجيا الفم 148دكت

 2 جوامدعلم ال 158دكت

 2 جوامدعلم ال 811دكت

 2 علم المعادن 178دكت

 2 علم المعادن 188دكت

 2 علم الراتنجات 918دكت

 2 علم الراتنجات 821دكت

 2 يل القوىعلم تحل 821دكت

 2 علم تحليل القوى 822دكت

 3 خواص مواد طب االسنان 823دكت

 3 خواص مواد طب االسنان 824دكت

 3 التشخيص التقويمى 825دكت

 3 التشخيص التقويمى 821دكت

 3 االجهزة التقويمية 827دكت

 3 االجهزة التقويمية 828دكت

 3 المضاعفات التقويمية   829دكت

 3 ات التقويمية  المضاعف 831دكت

 3 التقويم المعملى االكلينيكى   831دكت

 3 التقويم المعملى االكلينيكى   832دكت

 4 طب أسنان االطفال  833دكت

 4 طب أسنان االطفال 834دكت

 3 طب أسنان وقائى  835دكت

 3 طب أسنان وقائى 831دكت

 3 وبائيات الفم  837دكت

 3 وبائيات الفم 838دكت
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 3 صحة عامة  839دكت

 3 صحة عامة 841دكت

 3 وبائيات فم و طب أسنان وقائى 841دكت

 4 وبائيات فم و طب أسنان وقائى 842دكت

 4 إدارة وتخطيط برامج صحية 843دكت

 4 إدارة وتخطيط برامج صحية 844دكت

 4 جراحة الفم  845دكت

 4 جراحة الفم 841دكت

 4 جراحة الفم والفكين 847دكت

 4 راحة الفم والفكينج 848دكت

 2 تشريح تطبيقى  849دكت

 2 تشريح تطبيقى 851دكت

 3 أشعة الفم التشخيصية 851دكت

 3 أشعة الفم التشخيصية 852دكت

 3 المستحدثات المتقدمة في مجال األشعة  853دكت

 3 المستحدثات المتقدمة في مجال األشعة 854دكت

 3 نووىأسس العالج والتشخيص باألشعة ال 855دكت

 3 أسس العالج والتشخيص باألشعة النووى 851دكت

 3 طب الفم  857دكت

 3 طب الفم  858دكت

 3 أمراض اللثة  859دكت

 3 أمراض اللثة  811دكت

 2 تشخيص  811دكت

 2 تشخيص 812دكت

 4 استعاضة جراحية 813دكت

 4 استعاضة جراحية 814دكت

 1 تيجان وجسور 815دكت

 1 جسورتيجان و 811دكت

 3 تكنولوجيا التيجان والجسور 817دكت

 3 تكنولوجيا التيجان والجسور 818دكت

 1 العالج التحفظى  819دكت

 1 العالج التحفظى 871دكت

 3 تكنولوجيا العالج التحفظى 871دكت

 3 تكنولوجيا العالج التحفظى 872دكت

 1 عالج الجذور 873دكت

 1 عالج الجذور 874دكت

 3 الجذور الجراحى  عالج 875دكت

 3 عالج الجذور الجراحى 871دكت

 5 استعاضة كاملة  877دكت

 5 استعاضة كاملة  878دكت

 3 استعاضة جزئية  879دكت

 3 استعاضة جزئية 881دكت

 درجة الدكتوراه

 لكل تخصص خالل عامين دراسة درجة الدكتوراه . 811يضاف زمن الرسالة برقم كودى 
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 الفم ) بثالوجيا الفم (دكتوراه أمراض  -1

 

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 311 51 111 151 4 أمراض الفم  811دكت

 111 21 31 51 2 علم المناعة  813دكت

 51 11 15 25 2 علم االجنة الوراثة  815دكت

 51 11 15 25 2 المناعة الهستوكيميائية 817دكت

 

 )ب( الفصلين الدراسيين الثانية     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع هىشف عملى تحريري

 311 51 111 151 4 أمراض الفم  812دكت

 111 21 31 51 2 علم المناعة  814دكت

 51 11 15 25 2 علم االجنة الوراثة  811دكت

 51 11 15 25 2 المناعة الهستوكيميائية 818دكت
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 دكتوراه بيولوجيا الفم  -2

 

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 الفم  هستولوجيا 819دكت

 وعلم االجنة وعلم الخلية

4 

 

75 

51 

111 51 

25 

311 

 111 21 31 51 3 التشريح الوصفى لالسنان  811دكت

 111 51 -- 51 2 فسيولوجيا الفم  813دكت

 

 )ب( الفصلين الدراسيين الثانية     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 هستولوجيا الفم  811دكت

 وعلم االجنة وعلم الخلية

4 

 

75 

51 

111 51 

25 

311 

 111 21 31 51 3 التشريح الوصفى لالسنان  812دكت

 111 51 -- 51 2 فسيولوجيا الفم  814دكت
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 دكتوراه خواص المواد  -3

  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 والنهاية العظمى للمقرر نوع االمتحان

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 25 -- 75 2  علم الجوامد 581دكت

 111 25 -- 75 2  علم المعادن 781دكت

 111 25 -- 75 2 علم الراتنجات 819دكت

 111 25 -- 75 2 علم تحليل القوى 821دكت

 111 21 31 51 3 خواص مواد طب االسنان  823دكت

 

 الفصلين الدراسيين الثانية )ب(     

 
 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى عملى تحريري

 111 25 -- 75 2 علم الجوامد  811دكت

 111 25 -- 75 2 علم المعادن  818دكت

 111 25 -- 75 2 علم الراتنجات 821دكت

 111 25 -- 75 2 حليل القوىعلم ت 822دكت

 111 21 31 51 3 خواص مواد طب االسنان  824دكت
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 دكتوراه تقويم االسنان -4

  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 ظمى للمقررنوع االمتحان والنهاية الع

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 111 31 -- -- 71 2 التشخيص التقويمى  825دكت

 111 31 -- -- 71 2 االجهزة التقويمية  827دكت

 111 31 -- -- 71 2 المضاعفات التقويمية  829دكت

 211 21 121 11 -- 3 التقويم والمعملى واالكلينيكى 831دكت

 

 ين الدراسيين الثانية )ب( الفصل    

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 111 31 -- -- 71 2 التشخيص التقويمى  821دكت

 111 31 -- -- 71 2 االجهزة التقويمية  828دكت

 111 31 -- -- 71 2 المضاعفات التقويمية  831دكت

 211 21 121 11 -- 3 التقويم والمعملى واالكلينيكى 832دكت
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 دكتوراه طب أسنان االطفال -5

  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 ية العظمى للمقررنوع االمتحان والنها

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 21 41 41 111 4 طب أسنان االطفال  338دكت

 151 -- 51 -- 111 3 طب أسنان االطفال 358دكت

 151 -- 51 -- 111 3 وبائيات الفم  837دكت

 

 )ب( الفصلين الدراسيين الثانية     

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 21 41 41 111 4 طب أسنان االطفال  834دكت

 151 -- 51 -- 111 3 طب أسنان االطفال 831دكت

 151 -- 51 -- 111 3 وبائيات الفم  838دكت
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 دكتوراه صحة الفم وأمراض اللثة -1

  

 للسنة األول نين الدراسييالفصل
                                                        

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 -- 51 -- 151 3 صحة عامة  839دكت

 151 -- 25 51 75 3 ب أسنان وقائىوبائيات فم وط 841دكت

 151 -- 51 -- 111 4 إدارة وتخطيط برامج صحية 843دكت

 

 )ب( الفصلين الدراسيين الثانية     

 

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكي شفهي عملي تحريري

 211 -- 51 -- 151 3 صحة عامة  841دكت

 151 -- 25 51 75 3 وبائيات فم وطب أسنان وقائي 842دكت

 151 -- 51 -- 111 4 إدارة وتخطيط برامج صحية 844دكت
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 دكتوراه جراحة الفم والوجه والفكين -7

  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

 الرقم

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 311 31 41 81 151 4 جراحة الفم  845دكت

 211 21 31 51 111 4 جراحة الوجه والفكين 847دكت

 111 -- 31 -- 71 2 تشريح تطبيقى 849دكت

 

 دراسيين الثانية )ب( الفصلين ال    

 

الرقم 

 الكودي

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 311 31 41 81 151 4 جراحة الفم  841دكت

 211 21 31 51 111 4 جراحة الوجه والفكين 848دكت

 111 -- 31 -- 71 2 تشريح تطبيقي 851دكت
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 دكتوراه أشعة الفم  -8

  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 -- 51 51 111 3 يصيةأشعة الفم التشخ 185دكت

المستحدثات المتقدمة في مجال  538دكت

 األشعة 

3 75 25 -- -- 111 

أسس العالج والتشخيص باإلشعاع  855دكت

 النووي

3 75 -- 25 -- 111 

 

 )ب( الفصلين الدراسيين الثانية     

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 للمقرر نوع االمتحان والنهاية العظمى

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 -- 51 51 111 3 أشعة الفم التشخيصية 852دكت

المستحدثات المتقدمة في مجال  854دكت

 األشعة 

3 75 25 -- -- 111 

أسس العالج والتشخيص باإلشعاع  851دكت

 النووي

3 75 -- 25 -- 111 
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 خيصدكتوراه طب الفم وعالج اللثة والتش -9

  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 151 -- 21 31 111 3 طب الفم  857دكت

 151 -- 21 31 111 3 اض اللثة  أمر 859دكت

 111 31 21 -- 51 2 تشخيص  811دكت

 111 -- 25 -- 75 2 علم المناعة 813دكت

 

 )ب( الفصلين الدراسيين الثانية     

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 151 -- 21 31 111 3 طب الفم  858دكت

 151 -- 21 31 111 3 أمراض اللثة   811دكت

 111 31 21 -- 51 2 تشخيص  811دكت

 111 -- 25 -- 75 2 علم المناعة 814دكت
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 دكتوراه التيجان والجسور -11
  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

عدد الساعات  المقرر  الرقم الكودى

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 311 31 41 81 151 1 تيجان وجسور  857دكت

 211 -- 25 75 111 3 تكنولوجيا التيجان وجسور 859دكت
     

 نية)ب( الفصلين الدراسيين للسنة الثا
 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 311 31 41 81 151 1 تيجان وجسور  857دكت

 211 -- 25 75 111 3 تكنولوجيا التيجان وجسور 859دكت
 
 

 دكتوراه العالج التحفظى -11
  

 للسنة األول ناسييالفصلين الدر
                                                        

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 311 31 41 81 151 1  العالج التحفظى 198دكت

 211 -- 25 75 111 3 ج التحفظىالعالتكنولوجيا  718دكت
     

 )ب( الفصلين الدراسيين للسنة الثانية

 

 

 دكتوراه عالج الجذور -12
  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 جموعالم شفهى إكلينيكى -عملى  تحريري

 311 51 111 151 1 عالج الجذور  873دكت

 211 31 71 111 3 عالج الجذور الجراحى 875دكت
     

 )ب( الفصلين الدراسيين للسنة الثانية

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

المجمو إكلينيكي شفهي عملي تحريري

 ع

 311 31 41 81 151 1 العالج التحفظي  871دكت

 211 -- 25 75 111 3 التحفظيتكنولوجيا العالج  872دكت
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الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع شفهى إكلينيكى -عملى  تحريري

 311 51 111 151 1 عالج الجذور  874دكت

 211 31 71 111 3 عالج الجذور الجراحى 871دكت

 

 

 دكتوراه االستعاضة الصناعية -13
  

 للسنة األول نالفصلين الدراسيي
                                                        

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 هاية العظمى للمقررنوع االمتحان والن

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 21 31 51 111 5 أستعاضة كاملة   877دكت

 211 -- 25 75 111 3 أستعاضة جزئية 879دكت

 111 -- 21 31 51 4 أستعاضة جراحية 813دكت 
     

 )ب( الفصلين الدراسيين للسنة الثانية

 

الرقم 

 الكودى

ات عدد الساع المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 211 21 31 51 111 5 أستعاضة كاملة   878دكت

 211 -- 25 75 111 3 أستعاضة جزئية 881دكت

 111 -- 21 31 51 4 أستعاضة جراحية 814دكت
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 الدبلومات التخصصية االكلينيكية 

 حة الفم واالسنان فى طب وجرا

 

برنققامج الدراسققة لققدبلوم فققروع طققب وجراحققة الفققم واألسققنان كدراسققات بعققد مرحلققة  يهققدف     

البكالوريوس الى رفع المستوى العلمقي وزيقادة المققدرة العلميقة لألطبقاء كممارسقين لطقب األسقنان 

اسة أساسا على ودراسة المستحدث فى مجال الفروع المختلفة من التخصصات . ويهتم برنامج الدر

النواحى التطبيقية والتدريبات العملية باألقسام المختلفة وكذلك علقى رفقع الكفقاءة العالجيقة بقالفروع 

 اإلكلينيكية  المختلفة فى مجال طب االسنان .

 

          -( :22مادة )

مققدة الدراسققة لققدبلومات التخصققص لطققب وجراحققة الفققم واالسققنان فصققلين دراسققيين يبققدأ فققى  -1

بوع االول مققن شققهر سققبتمبر وينتهققي بانتهققاء أعمققال االمتحانققات النهائيققة التققى تعقققد فققى شققهر االسقق

 سبتمبر من العام الذى يليه .

 يعقد أمتحان الدبلومات المختلفة فى مارس وسبتمبر من العام نفسه  -2

 

  -( :23مادة )

 تمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا فى طب االسنان 

DENTAL DIPLOMA (BRANCH) ; H.D.D (BRANCH) HIGHER 

 

 -وذلك في فروع طب األسنان اإلكلينيكية  اآلتية :

 

  المجتمع        الصحة العامة للفم واألسنان وطب أسنان  -1  

 AND COMMUNITY  DENTISTRY  HEALTH   & DENTAL PUBLIC 

PEDODONTICS  2-                      جراحة الفم والوجه والفكينORAL AND MAXILLO 

–FACIAL SURGERY 

  ORAL                 أشعة الفم         - 3 

RADIOLOGY    4-  طب الفم وعالج اللثةORAL MEDICINE& 

PERIODONTOLOGY                     

                     CROWN & BRIDGE PROSTHODONTICSالتيجان والجسور   -5

      

                                                 OPERATIVE DENTISTRYألسنان العالج التحفظي ل -1 

     

عالج الجذور                                                                                                  -7 

ENDODONTIC      8-  االستعاضة الصناعية لألسنانPROSTHETIC DENTISTRY   

                                              

 

يشترط لقيد الطالب لدراسة دبلوم الدراسات العليا التخصصى االكلينيكى فى طب وجراحة الفم 

  -واالسنان ما يلى :

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم واالسنان من إحدى كليات  -1

 األعلىمن قبل المجلس صر العربية أو على درجة معادلة لها ) بجمهورية م األسنانطب 

 من أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة .(   للجامعات

 أن يكون قد مضى عامان ميالديان على األقل على حصوله على درجة البكالوريوس  -2

لتخصص اإلكلينيكي كما موافقة جهة عمل الطالب على قيده لدراسة الدبلوم وكذلك على فرع ا -3

 . موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغاً كامالً طوال مدة الدراسة يشترط

أن يقدم الطالب طلبا متضمنا جميع المستندات المطلوبة بأسم السيد االستاذ الدكتور / عميد  -4

أى إسثناءات للتقدم  الكلية خالل المدة من أول يوليو الى أخره من العام المراد القيد به . وال يجوز
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هذا التاريخ مهما كانت االسباب إال لألجانب فتطبق القواعد المعمول بها من قبل لوائح بعد 

 الجامعة .

 موافقة مجلس القسم المختص . -5

 

    -( :25مادة )

  -يشترط لنيل الطالب دبلوم التخصص اإلكلينيكى فى أحد فروع طب الفم واالسنان ما يلى :
 

 لدراسة المقررات المنصوص عليها فى هذا الالئحة . أن يتفرغ -1

أن يتابع بصفى مرضية جميع المقررات الدراسية المنصوص عليها فى هذه الالئحة ) حسب  -2

فى كل مقرر وإال حرم من   %75التخصصات المختلفة ( وأن يحقق نسبة حضور ال تقل عن

 دخول امتحان ذلك المقرر .

( التى يحددها مجلس  Requirementsالمتطلبات الدراسية )  أنيؤدى بصفة مرضية جميع  -3

كل قسم من المقررات الدراسية المقرر دراستها فى هذه الالئحة ويعتمدها مجلس الكلية وإال حرم 

 من دخول االمتحان .

يشترط لنجاح الطلب اجتياز جميع االمتحانات المقررة والمنصوص عليها فى مواد هذه الالئحة  -4

 -تخصصة ( طبقاً لآلتى :) كل فى 

ل عن يشترط على الطالب فى أى مقرر من المقررات الدراسية أن يدرس حتى درجة ال تق -أ

من النهاية العظمى لمجموع الدرجات فى المقرر وعلى أال يقل ما يحصل عليه فى االمتحان  11%

 لهذا االمتحان .من النهاية العظمى  %41التحريرى من درجة ال تقل عن 

عتبر الطالب راسباً إذا تغيب عن دخول االمتحان أو جزء منه بدون عذر مرضى رسمى يقبلة ي -ب

 مجلس الكلية تبعاً لما هو محدد بقررات الجامعة .

 يكون أمتحان الطالب الراسب فيما رسب فيه من مقررات فقط . -ج

 ه .يسمح للطالب بدخول االمتحان ألى فصل دراسى ثالث مرات فقط وإال شطب قيد -د

يمكن للطالب الراسب فى بعض مقررات الفصل الدراسى أن يدرس مقررات الفصل الدراسى  -هـ 

 التالى على أن يقوم بأداء امتحانات مواد الرسوب مع امتحانات الفصل التالى .

 

   -( :21مادة )

عه يكون نجاح الطالب فى الدبلومات التخصصية االكلينيكية فى طب وجراحة الفم واالسنان بفرو

  -المختلفة بأحد التقديرات التالية :

 

 من النهاية العظمى لمجموع الدراجات . %15الى أقل من  %11" مقبول " لمن يحصل على نسبة  -1

 من النهاية العظمى لمجموع الدرجات . %75الى أقل من  %15لمن يحصل على نسبة " جيد "  -2

 من النهاية العظمى لمجموع الدرجات . %85 الى أقل من %75لمن يحصل على نسبة  "جيد جداً " -3

 . لدرجاتمن النهاية العظمى ل فأكثر %85لمن يحصل على نسبة " ممتاز "  -4

 

  -( :27مادة )

الموضحة والمنصوص عليها فى الجداول من رقم على جميع الطالب متابعة المقررات الدراسية  

نات والنهايات العظمى لكل مقرر . (كل حسب تخصصه والموضح بها أنواع االمتحا8( حتى )1)

علما بأن الساعة المعتمدة الواحدة تساوى ساعة نظري في األسبوع أو ساعتان عمليتان أو ثالث 

 ساعات إكلينيكية وذلك في الفصل الدراسي الواحد .

( من هذه 15هذا باالضافة الى مقررين من المنصوص عليهم بالجدول بالبند الخامس من المادة )

 ة وذلك خالل الدراسة ويحددهم مجلس القسم المختص لكل تخصص .الالئح
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 عدد الساعات المقرر  الرقم الكودى 

 3 و علم االجنة الفم بيولوجيا  911دبل

 3 بيولوجيا  الفم و علم االجنة 912دبل

 3 بثولوجيا الفم 913دبل

 3 بثولوجيا الفم 914دبل

 3  التشريح عام  915دبل

 3 عام   التشريح 911دبل

 3 ميكروبيولوجيا الفم  917دبل

 3 ميكروبيولوجيا الفم 918دبل

 2 أشعة الفم 919دبل

 2 أشعة الفم 911دبل

 2 كيمياء حيوي 911دبل

 2 كيمياء حيوي 912دبل

 5 طب أسنان االطفال 913دبل

 5 طب أسنان االطفال 914دبل

 3 طب أسنان وقائى 915دبل

 3 طب أسنان وقائى 911دبل

 2 صحة عامة ووبائيات فم 917دبل

 2 صحة عامة ووبائيات فم 918دبل

 2 فسيولوجيا عامة 919دبل

 2 فسيولوجيا عامة 921دبل

 2 خواص مواد طب االسنان 921دبل

 2 خواص مواد طب االسنان 922دبل

 4 أستعاضة صناعية كاملة 923دبل

 4 أستعاضة صناعية كاملة 924دبل

 4 ة استعاضة جزئي 925دبل

 4 استعاضة جزئية 921دب

 1 العالج التحفظى 927دبل

 1 العالج التحفظى 928دبل 

 1 عالج الجذور 929دبل 

 1 عالج الجذور 931دبل 

 3 تكنولوجيا التيجان والجسور 931دبل 

 3 تكنولوجيا التيجان والجسور 932دبل 

 4 التيجان والجسور  933دبل 

 4 التيجان والجسور  934دبل 

 2 تخدير موضعى وعام 935دبل 

 2 تخدير موضعى وعام 931دبل 

 1 جراحة الفم 937دبل 

 1 جراحة الفم  938دبل 

 2 أقرابازين  939دبل 

 2 أقرابازين 941دبل 

 1 أمراض باطنة وجلدية   941دبل 

 1 أمراض باطنة وجلدية   942دبل 

 4 طب فم 943دبل 
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 4 طب فم 944دبل 

 4 للثةعالج ا 945دبل 

 4 عالج اللثة 941دبل 

 2 تشخيص 947دبل 

 2 تشخيص 948دبل 

 2 أسس أشعة عالجية 949دبل 

 2 أسس أشعة عالجية 951دبل 

 4 أشعة فم تشخيصية 951دبل 

 4 أشعة فم تشخيصية 952دبل 
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 الدبلومات التخصصية اإلكلينيكية فى طب وجراحة الفم واالسنان 

 لينيكي لطب أسنان األطفال والصحة العامة للفم وطب أسنان المجتمعالدبلوم التخصصي اإلك -1

 

                                                 األول صل الدراسيالف)أ( 

 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع إكلينيكى شفهى عملى تحريري

 51 -- 11 11 31 3 بيولوجيا  الفم و علم االجنة 911دبل

 51 -- 11 11 31 3 بثولوجيا الفم 913دبل

 51 -- 15 -- 35 3 التشريح عام   915دبل 

 51 -- 11 11 31 3 ميكروبيولوجيا الفم  917دبل 

 51 -- 15 -- 35 2 أشعة الفم 919دبل

 51 -- 15 -- 35 2 كيمياء حيوي 911دبل 

 111 -- 21 41 41 5 ب أسنان االطفالط 913دبل

 111 -- 21 31 51 3 طب أسنان وقائى 915دبل

 111 -- 25 -- 75 2 صحة عامة ووبائيات فم 917دبل
 

 )ب( الفصل الدراسي الثاني
 

الرقم 

 الكودى

عدد الساعات  المقرر 

 المعتمدة
 نوع االمتحان والنهاية العظمى للمقرر

 المجموع ىإكلينيك شفهى عملى تحريري

 51 -- 11 11 31 3 بيولوجيا  الفم و علم االجنة 912دبل

 51 -- 11 11 31 3 بثولوجيا الفم 914دبل

 51 -- 15 -- 35 3 التشريح عام   911دبل 

 51 -- 11 11 31 3 ميكروبيولوجيا الفم  918دبل

 51 -- 15 -- 35 2 أشعة الفم 911دبل

 51 -- 15 -- 35 2 كيمياء حيوي 912دبل

 111 -- 21 41 41 5 طب أسنان االطفال 914دبل

 111 -- 21 31 51 3 طب أسنان وقائى 911دبل

 111 -- 25 -- 75 2 صحة عامة ووبائيات فم 918دبل

 -الدبلوم التخصصي اإلكلينيكي لالستعاضة الصناعية لالسنان :-2

 


