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 الرؤية:

لرفع كفاءة الخريج فيي الراايية الييحية   .مواكبة األساليب الحديثة في التعليم والتعلم والبحوث 

 والدولي . مع التطلع الي الريادة الي المستوي المحلي  اإلقليمي العالجية والوقائية

 الرسالة:

خيرييي  مييينلي  قياد يي  اليي  لبييية إ تياجياع الميتمييع فيي مختليل ميييا ع  يب الفييم  دادإاي

 .متميزة قديم خدماع وقائية واالجية و واألسنان 

 المعلومات المهنية:

 أهداف البرنامج:

سيو  يويون  لمنيياوم  المتوقع أن خرييي األسنان في كلية  ب الفم واألسينان جامعية ا 

 ديهم القد ة الي:ل

لوافة إكتساب المعرفة والفهم والمها اع المختلفة الالزمة لتوفير الرااية اليحية األولية  .1

 .فئاع الميتمع

 إسلوب العناية بشول ناضج دقيق.التواصل الفعال مع المرضي وأسرنم لتطوير  .2

 ويا ه.والميتمع بوافة مست افرادالوقاية م  أمراض الفم واألسنان والتي يتعرض لها  .3

 .بعياداع األسنان العدوى انتشا  الحفاظ الي مستوياع األمان وموافحة .4

الحفاظ الي المعايير المهنية بشيول مرضيي مي  خيالل التعير  اليي أنميية اليتعلم ميدى  .5

 الحياة والسعي إلي التعلم المهني المستمر.

 خرى .األتخيياع فيها للالحا ع التي  حتاج الرجوع و دود قد ا هم  اد اك .6

القييد ة الييي اسييتخدا  المهييا اع الشخيييية فييي اإل يييال والعييرض والتفوييير مييع   نمييية .7

 في ميال  ب األسنان. التونولوجيا  

 التعر  الي المها اع المختلفة المطلوبة لسوق العمل لمهنة  ب األسنان. .8

 نتائج التعلم المستهدفة:

 اإلدراك والمعرفة:

 يوون لديهم القد ة الي: وم  المتوقع أن خرييي كلية  ب األسنان سو  

 التعر  الي المفانيم والمبادئ والمعايير المختلفة ذاع اليلة بالعلو  األساسية. .1
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سنان وإ باقها التي  مثل األساس لفهم  بيب مناقشة أساس الطب الحيوى لنمو ا نسان واأل .2

 األسنان لألمراض وصحة الفم بااتبا نا جزء   يتيزا اليحة العامة.

نب المرضية والوبائية والميوروبيولوجية والمنااية والو اثية م  أمراض الفم  حديد اليوا .3

 واألمراض العامة المتيلة بها.

 .رأس والعنق و يويل الفم واألسنانمعرفة الوصل التشريحي ووظائل ال .4

 سنانالتعويضية لأل جهزة األالتعر  الي  يميم ووسائل المختبراع المستخدمة في إنتاج  .5

 .ي والوجة والفو

 نتشيا منعيا  إلايياداع األسينان والمختبيراع  فييوصل المبادئ العلميية للتعقييم والتطهيير  .6

 العدوى لتوفير السالمة البيئية.

 ألمييراض األسيينان يييةبير العالجاالتعيير  الييي مفييانيم و ييرق الوقاييية والتشييخي  والتييد .7

 .واألمراض األخري المر بطة بها

ساليب التشريعية لحمايته فضال  ا  األخيالق واأل االتعر  الي  قوق اإلنسان ومياد ن .8

 والمبادئ الطبية والقانونية المتعلقة بمما سة  ب األسنان.

التعر  الي الخلفية اإلجتمااية والنفسية لإلدا ة الفعالية للمرضيي وخاصية األ فيال ذوى  .9

 اإل تياجاع الخاصة.

لوقائيية اليي مسيتوى  حديد مبادئ  عزيز صحة الفيم و طبييق أنيواع مختلفية مي  التيدابير ا .11

 الفرد والميتمع.

 حديد أنيواع و يرق الوقايية ومعاليية المضياافاع المحتملية المتعلقية بالتخيدير الموضيعي  .11

 والعا  وكذلك كيفية استخدا  التخدير لأل فال.

 المهارات الذهنية:

 م  المتوقع أن خرييي  ب الفم والسنان سو  يووة لديهم القد ة الي:

 .خاصة األكثر انتشا ا  منها وألسنان ا أمراض قييم مخا ر  .1

إسيتقراء بيانياع التشيخي  بميا فيي ذليك األفيعة بوفياءة للوصيول إليي التشيخي  المتبياي   .2

 للمظانر الغير  بيعية.

 التمييز بي  الخاليا الطبيعية والغير  بيعية وأنسية اليسم وخاصة في  يويل الفم. .3
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التشيخي  بالعالجيي واإلفيعااي  بط النتائج المستخلية مي   يا يا الميريا والفحي   .4

 التدخل العالجي المناسب. حديد النهائي و

 ر يب أولوياع خطة العيالج ذاع الييلة با تياجياع ومتطلبياع المرضيي وكيذلك اختييا   .5

 مواد ومعداع األسنان المناسبة.

 عييديل خطيية العييالج للمرضييي ذوى ا  تياجيياع الخاصيية بمييا فييي ذلييك مرضييي األخطييا   .6

 الطبية.

خاصية األ فيال مي  أجيل  طبييق  بي  اليوانب النفسية للمرضي مي  قليق وخيو  التمييز  .7

   قنياع سلوكية مناسبة للتعامل.

  حديد إجراءاع فعالة ومناسبة لموافحة العدوى ومنع إنتقال األمراض المعدية. .8

 المهارات العلمية والمهنية:

 قد ة الي:وم  المتوقع أن خرييي كلية  ب الفم واألسنان سو  يوون لديهم ال

 نفيييذ اإلجييراءاع المخبرييية المتعلقيية بالويمييياء والفيزييياء ومييواد  ييب األسيينان ب سييتخدا   .1

 المعداع المناسبة.

كشل الهياكل التشريحية ليسم اإلنسان م  االماع الي سطح اليسم فيما يتعلق باألواية  .2

 الدموية واألاياب المختلفة في الرأس والرقبة والهياكل.

 حة العدوى في ايادة  ب األسنان وفقا  للمعايير والمتطلباع التنظيمية. طبيق مبادئ مواف .3

 نفيذ إجراءاع دقيقة وفاملة لفح  الفم واألسنان و سييل التيا يا اليديموارافي والطبيي  .4

المناسبة المطلوبة للوشل ا  الظرو  المرضية والغير  بيعية فضال    فحوصاعوامل ال

 تي قد  سهم في  دوث المرض.ا  العوامل المسببة أو المخا ر ال

ا بياع اإلجيراءاع الالزمية فيي التخيدير الموضييعي فيي  يوييل الفيم ومعاليية المضيياافاع  .5

 الناجمة بوفاءة االية.

بمييا يقييوي مها ا يية  مما سيية نحييس األسيينان لتوضيييح اليوانييب الشييولية ألسيينان اإلنسييان .6

 .األكلينيوية

زئيي ب سيتخدا  األجهيزة التعويضيية معالية المرضيي الفاقيدي  ألسينانهم بشيول كاميل أو ج .7

 المختلفة الثابتة والمتحركة لمختلل الفئاع العمرية.
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 .األدواع المناسبةمعالية اإلستخراج الغير معقد لألسنان، وإزالة اليذو  ب ستخدا   .8

 إدا ة الطوا ئ الطبية واألساسية في ايادة األسنان. .9

، مييع األخييذ فييي يييال  خييييةفييي م ييييل بشييول مناسييب العقيياقير الييييد نية العالجييية .11

 ا اتبا   عا ض األدوية.

 طبيييق مبييدأ موافحيية العييدوى فييي  فييا مرافييق الرااييية للعميييل، وبالتييالي ضييمان سييالمة  .11

 المريا، الموظفي  والبيئة.

 المهارات العامة والمتنقلة:

 م  المتوقع أن خرييي كلية  ب الفم واألسنان سو  يوون لديهم القد ة الي:

ل مع المريا واسيرنم واييرنم مي  العياملي  المشيا كة فيي  قيديم الراايية التواصل الفعا .1

 اليحية في بيئة متعددة الثقافاع.

 التواصل بشول فعال و عاوني خالل التفااالع المهنية بوصفها اضو فريق وكقائد. .2

  عزيز التعلم الذا ي والتحسي  م  خالل  ضو  المي مراع العلمية والدو اع. .3

 ءاع  ونولوجيا المعلوماع م  أجل التعلم مدى الحياة.اإلستفادة م  إجرا .4

 كسب المها اع في إدا ة المما سة وضمان اليودة في مما سة  ب األسنان. .5

القد ة الي العمل  حس الضغو  المختلفة مع  القد ة الي إاطاء أولوية ايبء العميل فيي  .6

 مواقل إبدااية وأخالقية والمية.

 .الي كافة المستوياع يتمعوالمشا كة بشول فعال في خدمة الم .7

الييتعلم لترسيييا إسيتخدا   ونولوجيييا المعلوميياع كوسيييلة لإل يييال ليمييع البيانيياع و حليلهييا  .8

 الذا ي للوصول إلي الخبرة اإل ترافية.

 إمتالك مها اع أاداد وارض األبحاث العلمية المتقدمة. .9

 المعايير األكاديمية للبرنامج:

 National Academic Referenceعيية لطييب األسينان المعيايير القوميية األكاديمييية المرج

Standard (NARS) .أاتمد م  قبل ميالس األقسا  ولينة فئون الطالب وميلس الولية 
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 الباب األول

 قسام العلمية بالكليةألا

 طبقنا  لقنرار من  األقسنام العلمينة اةتينة جامعنة المنينا –: تتكون كلية طب الفم واألسننان 1مادة 

 : 1997لسنه  1802الجمهورية رقم السيد رئيس 

         قسم بيولوجيا الفم  .1

          قسم باثولوجيا الفم .2

          قسم خواص المواد الحيوية  .3

         قسم االستعاضة الصناعية  .4

 طبقاً لتعديل جلمعة القاهرة(  قسم االستعاضات السنية المثبتة) يجان والجسورقسم الت .5

          قسم العالج التحفظي  .6

        قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين .7

         قسم طب الفم و أمراض اللثة .8

      قسم طب أسنان األطفال والصحة العامة للفم و األسنان .9

                قسم تقويم األسنان .11

                         قسم عالج الجذور .11

                       قسم اشعة الفم .12

 

بناء على طلب مجلس كلية طب الفم واألسنان ودرجة البكالوريوس  جامعة المنياتمنح  :2مادة 

 (B.D.S)فى طب وجراحة الفم واألسنان 

 الباب الثانى

البكالوريوس فى طب وجراحة الفنم واألسننان خمنس : مدة الدراسة للحصول على درجة 3مادة 

 . كل منها سنة منفصلة سنوات 
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الطالنب للحصنول علنى درجننة بكنالوريوس طنب وجراحنة الفننم : المقنررات التنى يدرسننها 4منادة 

 واألسنان هى:

 مقر اع الفرقة األولي والثانية (1

 الفرقة الثانية الفرقة األولى

 كيمياء  يوية كيمياء

 بيولوجيا الفم واألسنان  شريح اا 

 المواد الحيوية لطب األسنان نستولوجيا اامة

 باثولوجيا اامة فسيولوجيا اامة

 ميوروبيولوجي فيزياء

 األقربازي   شريح وصفي

  ونولوجيا ا ستعاضة الينااية لطب األسنان لغة انيليزية

 

 الرابعة والفرقة الخامسةالثالثة و (  مقر اع الفرقة 2

 الفرقة الخامسة الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

 ونولوجيييا العييالج التحفظييي 

 لألسنان

  ب الفم    والتشخي   ب الفم

ولوجييييييييييا ا ستعاضييييييييية  ون

 الينااية لطب األسنان

 أمراض اللثة  قويم األسنان

 ونولوجييييييييا ا ستعاضييييييياع 

 السنية المثبتة

 جرا ة الفم والوجه والفوي  جرا ة الفم والوجه والفوي 

اليرا ييية العامييية أنيييل وأذن 

 و نيرة و مد

  ب أسنان األ فال  أفعة الفم والوجه والفوي 

 العالج التحفظي لألسنان العالج التحفظي لألسنان ي آفعة الفم والوجه والفو

ا ستعاضيييييية الييييييينااية لطييييييب  بثالوجيا الفم والوجه والفوي 

 األسنان

 ا ستعاضة الينااية لطب األسنان

أمييييييراض با نيييييية وجلدييييييية 

 و ناسلية

 ا ستعاضاع السنية المثبتة ا ستعاضاع السنية المثبتة

مقيييييير  موافحيييييية العييييييدوى 

 وسالمة المرضي

 االج اليذو  االج اليذو 

  اليحة العامة للفم وا سنان اخالقياع و اداب المهنة



 

 8 

 جامعة المنيا( المقر اع التالية سو  يد سها الطالب في كلية الطب 3

 –باثولوجييييا اامييية  –ميوروبيوليييوجي  –كيميييياء  يويييية  –نسيييتولوجيا اامييية  – شيييريح ايييا  

اليرا ة العامة واألنل وأذن و نيرة   –ية والتناسلية األمراض البا نة واليلد –الفا ماكولوجي 

 والرمد.

( سيو   سيتعي  الوليية بااضياء نيئية  يد يس ميي  كليياع أخيرى أو خبيراء مي  مراكيز المييية 4

 اللغة ا نيليزية و اخالقياع واداب المهنة .متخيية في  د يس مقر ى 

ادد الساااع المخيية للد وس يتم  وزيع المقر اع الد اسية الي سنواع الد اسة و :5مادة 

و حتسيب اليد جاع النظرية والعلمية اسبوايا  والنهايية العظميي المخييية إلمتحيان كيل مقير  

% 51% ألامال السنة   21د جة للسااة الوا دة المعتمدة   توزع الي النحو التالي:  51بواقع 

وفقيا   ع امليية وفيفهية% للشيفهي فيي الميواد التيي لهيا امتحانيا 11% للعمليي   و21للتحرييري  

  لليداول التالية:

 الفرقة األولى

 والساعات المعتمدة بالفصل والعام الدراسي والعمليةجدول بعدد الساعات النظرية 

 المادة الكود
 عدد الساعات المعتمدة  عدد الساعات األسبوعية

 عام دراسي فصل دراسي عملى نظرى

GANM-1  6 3 2 2  شريح اا 

GHSM-1 4 2 2 1 لوجيا اامةنستو 

GPHM-1 6 3 2 2 فسيولوجيا اامة 

CHM-1   6 3 2 2 كيمياء 

PHYS-1 6 3 2 2 فيزياء 

HDED-1 6 3 2 2  شريح وصفي 

ENG-1 4 2 ---- 2 لغة انيليزية 

 38 19 12 13 الميموع 

 

 الفرقة األولى

 الشفويةجدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية و

 المادة الكود
أعمال 

 السنة

الدرجة  شفوى عملى تحريرى

 النهائية

GANM-1  151 15 31 75 31  شريح اا 

GHSM-1 111 11 21 51 21 نستولوجيا اامة 

GPHM-1 151 15 31 75 31 فسيولوجيا اامة 

CHM-1  151 15 31 75 31   كيمياء 

PHYS-1 151 15 31 75 31 فيزياء 

HDED-1 151 15 31 75 31 وصفي  شري 

ENG-1 111 21 ---- 61 21 لغة انيليزية 

 951 الميموع 
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 الثانيةالفرقة 

 والعملية والساعات المعتمدة بالفصل والعام الدراسيجدول بعدد الساعات النظرية 

 المادة الكود
 عدد الساعات المعتمدة عدد الساعات األسبوعية

 عام دراسي فصل دراسي لىمع نظرى

OBID-2 6 3 2 2 بيولوجيا الفم واألسنان 

DMAD-2  المييييييواد الحيويييييييية لطيييييييب

 األسنان

2 2 3 6 

GPAM-2 6 3 2 2 باثولوجيا اامة 

MIBM-2 4 2 2 1 ميوروبيولوجي 

PHAM-2  6 3 2 2 األقربازي 

BCHM-2 6 3 2 2 كيمياء  يوية 

PRTD-2  ونولوجييييييييا ا ستعاضييييييية 

 الينااية لطب األسنان

1 4 3 6 

 41 21 16 12 الميموع 

 

 
 

 

 

 الثانيةالفرقة 

 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

 المادة الكود
أعمال 

 السنة

الدرجة  شفوى عملى تحريرى

 النهائية

OBID-2 151 15 31 75 31 بيولوجيا الفم واألسنان 

DMAD-2 151 21 - 111 31 المواد الحيوية لطب األسنان 

GPAM-2 151 15 31 75 31 باثولوجيا اامة 

MIBM-2 111 11 21 51 21 ميوروبيولوجي 

PHAM-2  151 15 31 75 31 األقربازي 

BCHM-2 151 15 31 75 31 كيمياء  يوية 

PRTD-2  ونولوجيييا ا ستعاضيية الييينااية 

 لطب األسنان

31 75 31 15 151 

 1111 الميموع 
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 ةالثالثالفرقة 

 والعملية والساعات المعتمدة بالفصل والعام الدراسيجدول بعدد الساعات النظرية 

 المادة الكود
 عدد الساعات المعتمدة عدد الساعات األسبوعية

 عام دراسي فصل دراسي عملى نظرى

OPTD-3 6 3 4 1  ونولوجيا العالج التحفظي لألسنان 

PRTD-3  ونولوجييييييا ا ستعاضييييية اليييييينااية 

 األسنانلطب 

1 4 3 6 

CRTD-3  ونولوجيييييييا ا ستعاضييييييياع السييييييينية 

 المثبتة

1 4 3 6 

GSUM-3  اليرا يية العاميية أنييل وأذن و نييييرة

 و مد

2 1 2 4 

ORAD-3  4 2 2 1 آفعة الفم والوجه والفوي 

OMPD-3  8 4 2 3 بثالوجيا الفم والوجه والفوي 

GMEM-3 4 2 1 2 أمراض با نة وجلدية و ناسلية 

SDE III-3  مقييييير  موافحييييية العيييييدوى وسيييييالمة

 المرضي

1 1 1 2 

ETHC-3 2 1 - 1 اخالقياع و اداب المهنة 

 42 21 19 13 الميموع 

 

 

 

 الثالثةالفرقة 

 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

 المادة الكود
الدرجة  شفوى عملى تحريرى أعمال السنة

 النهائية

OPTD-3 151 15 31 75 31  ونولوجيا العالج التحفظي لألسنان 

PRTD-3 151 15 31 75 31  ونولوجيا ا ستعاضة الينااية لطب األسنان 

CRTD-3 151 15 31 75 31  ونولوجيا ا ستعاضاع السنية المثبتة 

GSUM-3 111 11 21 51 21 اليرا ة العامة أنل وأذن و نيرة و مد 

ORAD-3 111 11 21 51 21 فم والوجه والفوي آفعة ال 

OMPD-3  200 20 40 100 40 بثالوجيا الفم والوجه والفوي 

GMEM-3 111 11 21 51 21 أمراض با نة وجلدية و ناسلية 

SDE III-3 51 - 11 25 15 مقر  موافحة العدوى وسالمة المرضي 

ETHC-3 51   51  اخالقياع و اداب المهنة 

 1151 الميمــوع 
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 ةالرابعالفرقة 

 والعملية والساعات المعتمدة بالفصل والعام الدراسيجدول بعدد الساعات النظرية 

 المادة الكود
 عدد الساعات المعتمدة عدد الساعات األسبوعية

 عام دراسي فصل دراسي عملى نظرى

OMED-4   6 3 2 2  ب الفم و التشخي 

ORTD-4 4 2 2 1  قويم األسنان 

OMSD-4 6 3 2 2 ا ة الفم والوجه والفوي جر 

ORAD-4  4 2 2 1 أفعة الفم والوجه والفوي 

OPRD-4 6 3 3 1 العالج التحفظي لألسنان 

PROD-4 6 3 3 1 ا ستعاضة الينااية لطب األسنان 

CRWD-4 6 3 3 1 ا ستعاضاع السنية المثبتة 

ENDD-4  4 2 2 1 االج اليذو 

CMDE-4 4 2 2 1 ا سناناليحة العامة للفم و 

 46 23 23 11 الميموع 

 

 
 

 

 

 الرابعةالفرقة 

 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

 المادة الكود
الدرجة  شفوى عملى تحريرى أعمال السنة

 النهائية

OMED-4   151 15 31 75 31  ب الفم والتشخي 

ORTD-4 111 11 21 51 21  قويم األسنان 

OMSD-4  151 15 31 75 31 جرا ة الفم والوجه والفوي 

ORAD-4  111 11 21 51 21 أفعة الفم والوجه والفوي 

OPRD-4 151 15 31 75 31 العالج التحفظي لألسنان 

PROD-4 151 15 31 75 31 ا ستعاضة الينااية لطب األسنان 

CRWD-4 151 15 31 75 31 ا ستعاضاع السنية المثبتة 

ENDD-4  111 11 21 51 21 االج اليذو 

CMDE-4 111 11 21 51 21 اليحة العامة للفم وا سنان 

 1151 ــوعـــالميم 
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 الخامسةالفرقة 

 والعملية والساعات المعتمدة بالفصل والعام الدراسيجدول بعدد الساعات النظرية 

 المادة الكود
 المجموع عدد الساعات األسبوعية

 عام دراسي فصل دراسي علمى ىنظر

OMED-5 6 3 2 2  ب الفم 

PERD-5 4 2 2 1 أمراض اللثة 

OMSD-5  6 3 2 2 جرا ة الفم والوجه والفوي 

PEDD-5  6 3 2 2  ب أسنان األ فال 

OPRD-5 6 3 4 1 العالج التحفظي لألسنان 

PROD-5 8 4 4 2 ا ستعاضة الينااية لطب األسنان 

CRWD-5 6 3 4 1 ضاع السنية المثبتةا ستعا 

ENDD-5  4 2 2 1 االج اليذو 

 46 23 22 12 الميموع 

 

 

 
 

 

 الخامسةالفرقة 

 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

 المادة الكود
أعمال 

 السنة

الدرجة  شفوى عملى تحريرى

 النهائية

OMED-5 151 15 31 75 31  ب الفم 

PERD-5 111 11 21 51 21 أمراض اللثة 

OMSD-5  151 15 31 75 31 جرا ة الفم والوجه والفوي 

PEDD-5  151 15 31 75 31  ب أسنان األ فال 

OPRD-5 151 15 31 75 31 العالج التحفظي لألسنان 

PROD-5 200 20 40 100 40 نانسا ستعاضة الينااية لطب األ 

CRWD-5 151 15 31 75 31 نية المثبتةا ستعاضاع الس 

ENDD-5  111 11 21 51 21 االج اليذو 

 1150 الميمـــــوع 
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 : 6مادة 

لنياح الطالب في المقر  أن يحيل الي النسبة المقير ة لتقيدير المقبيول اليي األقيل مي    يشتر

اليي أ  ميموع د جاع اإلمتحان المخيية للمقر  وفقا  لحوم الميادة التاسيعة مي  نيذال الالئحية 

% م  الد جة المخيية 31 قل الد جة التي يحيل اليها الطالب في ا متحان التحريرى ا  

 %    يمع د جا ه في نذال المادة.31لهذا اإلمتحان وأن كانس أقل م  

 : 7مادة 

مقر ى اللغة  بخال  يعقدامتحان دو  ثاني لول الفرق للراسبي  أو الغائبي  في مقر  أو مقر ي  

 زية واخالقياع واداب المهنة.ا نيلي

  

 : 8مادة 

   ينقيل الطاليب ميي  أى فرقية إليي الفرقيية األاليي إ  بعيد نيا ييه فيي جمييع مقيير اع نيذال الفرقيية

 بخال  مقر ى اللغة ا نيليزية واخالقياع واداب المهنة فيمو  ان ينقل بهما الي الفرقة األالي 

 :9مادة 

% مي  ميميوع د جياع 61ي أن يحييل اليي لنياح الطالب في المقر  الد اسي  يشتر .1

 ا متحان المخيية للمقر  .

 يقد  نياح الطالب أ د التقديراع اآل ية: .2

 النسبة المئوية التقدير

 % فاكثر م  ميموع الد جاع85 ممتاز

 % م  ميموع الد جاع85% إلي أقل م  75 جيد جدا  

 م  ميموع الد جاع% 75%  إلي أقل م  65 جيد

 % م  ميموع الد جاع65ي أقل م  % إل61 مقبول

 % م  ميموع  الد جاع61% إلي أقل م  31 ضعيل

% في امتحان التحريرى م  الد جاع المخييية لهيذا 31أقل م   ضعيل جدا  
 ا متحان و  ييمع للطالب باقي د جا ه في نذال المادة

 

أاليي د جية فيي يقد  نياح الطالب في إمتحيان اليدو  الثياني أو اإلايادة بتقيدير مقبيول   .3

 المقبول(  تي وإن  يل الطالب الي د جة أالي منذلك.
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أما إذا كان الطالب متقدما  لإلمتحان بعيذ  مقبيول فيويون ليه الحيق  فيي أن يحيتفا بتقيدير 

 د جا ه التي  يل اليها كما ني.

اللغية ا نيليزيية ومقير   اخالقيياع واداب المهنية للميميوع    ضا  نتيية مادة مقير   .4

ة سينأو الميموع التراكمي النهائي و  ييتم اميل دو  ثياني لهيذال الميواد فيميا ايدا ال الولي

 استثنائي لهذال المواد. الخامسة( سيتم اجراء دو  ثاني النهائية 

اليد جاع المخييية د جية وذليك بعيد  يذ   5151يوون ميموع الد جاع التراكميي  .5

 المهنة. لول م  مقر  اللغة ا نيليزية ومقر   اخالقياع واداب 

مقير  اللغيية ا نيليزيية ومقير   اخالقييياع واداب الراسييب فيي ميادة الطاليب  ييتم امتحيان .6

 في السنة أو السنواع التالية.المهنة 
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 أحكــام عامــة:

 :10مادة 

يشتر  لنيل د جة البوالو يوس في  ب وجرا ة الفم واألسنان اجتياز الطالب اإلمتحان في كافة 

 اول الوا دة في نذال الالئحة بنياح.المواد المد جة في اليد

 :11مادة 

النظيا  الد اسيي بالوليية نييو نظيا  العيا  الد اسيي الوامييل يتخلليه امتحانياع أاميال السيينة  .1

و عتميد قرا ا هيا  بتحديد  ريقة نيذال ا متحيان وإجيرا اللينة التعليم والطالب  خت   و

 .م  ميلس الولية

العملية خالل العا  الد اسيي، ولميليس  ييب الي الطالب متابعة المحاضراع والد وس .2

الولية بناءا  الي  لب ميالس األقسا  العملية أن يحر  الطالب م  التقد  إلي اإلمتحان إذا 

 أى أن مواظبته الي الحضو  أو أداء التد يباع والمتطلباع العملية اير مرضية و قل 

الي ان  لعا  الد اسي%( م  ادد المحاضراع والتد يباع العملية خالل ا75ا  نسبة  

ثالث مراع متتالية بخطاباع مسيلة لولي األمرالي ان  بلي  األقسيا  ادا ة ينذ  الطالب 

وفي نذال الحالة يعتبير الطاليب  اسيبا  فيي المقير اع  الولية  بنسب الغياب بيفة دو ية .

فيعتبير  إ  أن يوون قد   قد  بعيذ  يقبليه ميليس الولييةفيها التي  ر  م  التقد  لإلمتحان 

 . اائبا  بعذ  مقبول

  واملي وففوى( بيميع الفرق في نهاية العا  الد اسي. ييعقد إمتحان   حرير .3

 بدأ اإلمتحاناع في نهاية العا  الد اسي في فهر مايو و حدد لالمتحاناع التحريرية بمدة  .4

 ساااع ادا العلو  التوميلية  وون مدة اإلمتحان سااتي  . 3زمنية قد نا 

امتحان دو  ثان في ا سبوع األول مي  فيهر سيبتمبر للطاليب الراسيب او الغائيب يعقد  . .5

فييي مييادة او ميياد ي  الييي األكثيير  بخييال  مقيير ي اللغيية اإلجليزييية واخالقييياع واداب 

 المهنة( 

 يحيق للطاليب التقيد  إلمتحييان اليدو  الثياني فييي المقير اع التيي  يير  منهيا بينفس العييا   .6

 رقة الخامسة بقرا  ميلس كلية.الد اسي باستثناء  الب الف
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يحاسب الطالب في المواد التي يتقد  لإلمتحان فيها في الدو  الثاني اليي أسياس د جا يه  .7

ميع ا تسياب د جياع أاميال في اإلمتحاناع التحريرية والشفوية والعملية أو اإلكلينيويية 

 بالتناسب الي د جاع التحريري والعملي والشفهي . السنة 

ي فهر سبتمبر او الغائب في مادة او مياد ي  يعتبير باقييا ويميتح  نيذة الطالب الراسب ف .8

 المواد في دو  مايو م  العا  ا كاديمي التالي
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 األحكام اإلنتقالية لمرحلة البكالوريوس

 

 طبق أ وا  نذال الالئحة ااتبا ا  م  العيا  الد اسيي التيالي لييدو  الالئحية اليي الطلبية  .1

 لعا  بالفرقة األولي  مستيدي  فقط(.الملتحقي  بالولية في نفس ا

بالنسبة للطالب المقيدي  بالوليية فيي األاواميل السيابقة اليي  طبييق نيذال الالئحية فتطبيق  .2

 اليهم أ وا  الالئحة القديمة  تي انتهاء د استهم بالولية.

 سييرى أ وييا  نييذال الالئحيية بمييا   يخييالل األ وييا  الييوا دة فييي قييانون  نظيييم اليامعيياع  .3

 لداخلية وما لم يرد فيه ن  نذال الالئحة فتطبق أ وا  القانون المشا  إليه.و ئحته ا

 


