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 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 
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 مشروع الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 الباب االول

 اقسام الكلية لدرجة البكالوريوس
 

 -جبيؼخ انًُٛب يٍ االلغبو انزبنٛخ : –رزكٌٕ كهٛخ ؽت االعُبٌ    : 1مادة 

 

 . لغى ثٕٛنٕجٛب انفى ٔاالعُبٌ 1

 . لغى ثبصٕنٕجٛب انفى ٔاالعُبٌ 2

 . لغى خٕاص انًٕاد انذٕٛٚخ نطت االعُبٌ 3

 . لغى االعزؼبػخ انظُبػٛخ نطت االعُبٌ 4

 . لغى انزٛجبٌ ٔانجغٕس 5

 . لغى انؼالط انزذفظٗ نالعُبٌ 6

 . لغى جشاجخ انفى ٔانزخذٚش 7

 . لغى ؽت انفى ٔايشاع انهضخ ٔانزشخٛض 8

 ى ٔاالعُبٌ فانظذخ انؼبيخ نه. لغى ؽت اعُبٌ االؽفبل 9ٔ

 . لغى رمٕٚى االعُبٌ 10

 . لغى ػالط انجزٔس 11

 . لغى اشؼخ انفى 12

 

 رًُخ جبيؼخ انًُٛب ثُبء ػهٗ ؽهت يجهظ كهٛخ ؽت االعُبٌ   : 2مادة 

  ٌدسجخ انجكبنٕسٕٚط فٗ ؽت ٔجشاجخ انفى ٔاالعُبB.D.Sc . 

  ٌدسجخ انًبجغزٛش فٗ ؽت ٔجشادخ انفى ٔاالعُبM.D.Sc . 

  ٌدسجخ دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انؼهٕو االعبعٛخ نطت االعُبPh.D.Sc . 

  دسجخ دكزٕساِ فٗ ؽت انفى ٔاالعُبٌ انفشٔع االكهُٛٛكٛخ انًجُٛخ فٗ انالئذخD.D.Sc .  

  ٌدثهٕو ؽت انفى ٔاالعُبH.D.D . 
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 الباب الثانى
دخ انفى ٔاالعُبٌ خًظ يذح انذساعخ نُٛم دسجخ انجكبنٕسٕٚط فٗ ؽت ٔجشا  : 3مادة 

 عُٕاد يُٓب عُخ اػذادٚخ ٔرُمغى انٗ صالس يشادم ْٔٗ :

 . انًشدهخ انزأْٛهٛخ ) انفشلخ االػذادٚخ (1

 . انًشدهخ يب لجم االكهُٛٛكٛخ ) انفشلخ االٔنٗ ٔانفشلخ انضبَٛخ ( 2

 . انًشدهخ االكهُٛٛكٛخ ) انفشلخ انضبنضخ ٔانفشلخ انشاثؼخ ( 3

 

 نزٗ رذسط نُٛم دسجخ انجكبنٕسٕٚط فٗ ؽت ٔجشادخ انفى ٔاالعُبٌ ْٗ :انًٕاد ا : 4مادة 

 . المرحلة التأهيلية ) الفرقة االعدادية (1
ْٖ االدظبء  –كًٛٛبء  -انًٕاد انذساعٛخ االعبعٛخ : .أ  دٕٛاٌ . –انُجبد ٔانٕساصخ  –فٛضٚبء ٔيجبد

يبدح انذبعت ثمشاس انًجهظ دبعت انٗ ) رى انغبء  –نغخ اَجهٛضٚخ  -ة.انًٕاد انغٛش اعبعٛخ :

 ( 7/9/2008االػهٗ نهجبيؼبد ثزبسٚخ 

 

 . المرحلة ما قبل االكلينيكية ) الفرقة االولى والفرقة الثانية ( 2
كًٛٛبء دٕٛٚخ  –فغٕٛنٕجٛب ػبيخ  –ْغزٕنٕجٛب ػبيخ  –رششٚخ ػبو  –انزششٚخ انٕطفٗ نالعُبٌ 

 –ركُٕنٕجٛب االعزؼبػخ انظُبػٛخ  –ظٗ ركُٕنٕجٛب انؼالط انزذف –خٕاص يٕاد ؽت االعُبٌ  –

 –انًٛكشٔثٕٛنٕجٗ انؼبيخ  –ْغزٕنٕجٛب انفى  –انجبصٕنٕجٛب انؼبيخ  –ركُٕنٕجٛب انزٛجبٌ ٔانجغٕس 

 االلشثبصٍٚ .

 

 . المرحلة االكلينيكية ) الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة ( 3
ػالط  –االشؼخ  –ٛض ؽت انفى ٔايشاع انهضخ ٔانزشخ –جشادخ انفى ٔانزخذٚش انًٕػؼٗ 

ؽت اعُبٌ  -رمٕٚى االعُبٌ –ػالط رذفظٗ  –اعزؼبػخ طُبػٛخ  –انزٛجبٌ ٔانجغٕس  –انجزٔس 

انجشادخ انؼبيخ اَف ٔارٌ ٔدُجشح  –ايشاع انجبؽُخ ٔانجهذٚخ ٔانزُبعهٛخ  –االؽفبل ٔطذخ انفى 

 ثبصٕنٕجٛب انفى . –ٔسيذ 
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 -احكام عامة :                                    : 5مادة 

 

رؼمذ االيزذبَبد انزذشٚشٚخ فٗ َٓبٚخ انؼبو انذساعٗ ، ٔٚذذد نٓب يذح صيُٛخ لذسْب صالس  .1

 .عبػبد 

ؽبنت انفشلخ االٔنٗ ٔانضبنضخ ُٚمم نهفشلخ انزبنٛخ ثؼذ َجبدخ فٗ جًٛغ انًمشساد ثًب ال ٚضٚذ  .2

 عبعٛخ .ػٍ يبدرٍٛ يٍ يٕاد انزخهف االعبعٛخ ػذا انًٕاد انغٛش ا

ال ُٚمم انطبنت يٍ انفشلخ االػذادٚخ انٗ انفشلخ االٔنٗ ٔكزنك يٍ انفشلخ انضبَٛخ انٗ انفشلخ  .3

 االعبعٛخ فٗ ْزِ انًشدهخ .انضبنضخ اال ثؼذ َجبدّ فٗ جًٛغ انًمشاساد انذساعٛخ 

رُظى انكهٛخ سدهخ ػهًٛخ كم ػبو نطالة انفشلخ انُٓبئٛخ فٗ اجبصح يُزظف انؼبو ٔنًذح  .4

 نضٚبسح االيبكٍ ٔصٛمخ انظهخ ثبنذساعخ .اعجٕع 

ٚؼمذ ايزذبٌ دٔس صبَٗ فٗ شٓش عزًجش نهطبنت انشاعت أ انغبئت ثؼزس يمجٕل يٍ يجهظ  .5

 انكهٛخ فٗ يبدح أ يبدرٍٛ ٔرنك نهغُٕاد االػذادٚخ ٔانضبَٛخ .

ٚؼمذ ايزذبٌ دٔس صبَٗ نهفشلخ انشاثؼخ فٗ شٓش عزًجش نهطبنت انشاعت أ انًزغٛت ثؼزس فٗ  .6

 يبدح أ يبدرٍٛ .

 ٚجمٗ انطبنت نالػبدح فٗ انًٕاد انزٗ سعت فٛٓب أ رغٛت ػُٓب فٗ دٔس عزًجش .  .7

ػًبل عُخ أانؼبو انذساعٗ نكم فشلخ ْٕ ػجبسح ػٍ فظم دساعٗ ٔادذ ٔٚزخههّ ايزذبَبد  .8

جشائّ ثًب ٚزفك ٔرٕصٚغ إؽٕال انؼبو انذساعٗ ٔرمٕو انكهٛخ ثزذذٚذ ؽشٚمخ ْزا االيزذبٌ ٔ

 .ثبنالئذخ  انذسجبد

ػهٗ انطبنت يزبثؼخ انًذبػشاد ٔانذسٔط انؼًهٛخ فٗ انفظم انذساعٗ ٔنًجهظ انكهٛخ   .9

ثُبء ػهٗ ؽهت يجبنظ االلغبو انًخزظخ اٌ ٚذشو انطبنت يٍ انزمذو ناليزذبٌ كهّ أ ثؼؼّ 

ارا سأٖ اٌ يٕاظجزّ ػهٗ انذؼٕس ٔاداء انزذسٚجبد ٔانًزطهجبد انؼًهٛخ غٛش يشػٛخ ػهٗ 

صالس يشاد يززبنٛخ ثخطبثبد يغجهخ نٕنٗ االيش ٔفٗ ْزِ انذبنخ ٚؼزجش انطبنت اٌ ُٚزس 

ساعجب فٗ انًمشساد انزٗ دشو يٍ انزمذو ناليزذبٌ فٛٓب اال ارا لذو ػزسا ٚمجهّ يجهظ انكهٛخ 

فٛؼزجش غبئجب ثؼزس يمجٕل ػهٗ اٌ ٚغزٕفٗ ششٔؽ انذؼٕس ٔانًزطهجبد فٗ انًمشساد انزٗ 

 و انزبنٗ .لذو ػُٓب ػزسا فٗ انؼب

ثزى انزذسٚت االججبسٖ ثأٌ ٚمؼٗ انذبطم ػهٗ دسجخ انجكبنٕسٕٚط عُخ فٗ يضاصنخ   .10

انفى ٔاالعُبٌ ثظفخ يؤلزخ فٗ انًغزشفٛبد ٔانٕدذاد انزذسٚجٛخ انزٗ خ يُٓخ ؽت ٔجشاد

ثزؼذٚم ثؼغ ادكبو انمبٌَٕ سلى  2010نغُخ  66رمشْب انجبيؼبد ........... ) لبٌَٕ سلى 

 ضأنخ يُٓخ ؽت ٔجشادخ االعُبٌ (ي( فٗ شأٌ 2يبدح سلى ) 1954نغُخ  537
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 : المرحلة التأهيلية   : 6مادة 

 ال ُٚمم انطبنت يٍ انفشلخ االٔنٗ اال ثؼذ َجبدّ فٗ جًٛغ يٕاد انفشلخ االػذادٚخ االعبعٛخ . .1

 ٍ اعبعٛزٍٛ فمؾ .ٚؼمذ ايزذبٌ دٔس صبَٗ نٓزِ انًشدهخ نهشاعجٍٛ أ انغبئجٍٛ فٗ يبدح أ يبدرٛ .2

ال ُٚمم انطبنت انٗ انًشدهخ يب لجم االكهُٛٛكٛخ اال ثؼذ انُجبح فٗ جًٛغ يٕاد انًشدهخ  .3

 انزأْٛهٛخ ) االعبعٛخ ( .

انغبء يبدح يذخم انذبعت االنٗ يٍ جًٛغ انهٕائخ انذاخهٛخ نهكهٛبد انجبيؼٛخ ثبنجبيؼبد  .4

نًجهظ االػهٗ نهجبيؼبد ) لشاس ا 2008/2009انًظشٚخ اػزجبسا يٍ انؼبو انجبيؼٗ 

 (  7/9/2008ثزبسٚخ 

 

 

 المرحلة ما قبل االكلينيكية :  : 7مادة 
ال ُٚمم انطبنت يٍ انفشلخ انضبَٛخ انٗ انفشلخ انضبنضخ اال ثؼذ اجزٛبصِ ثُجبح جًٛغ يٕاد  .1

 انًشدهخ .

ٚذ ؽبنت انفشلخ االٔنٗ ُٚمم انٗ انفشلخ انضبَٛخ ثؼذ َجبدخ فٗ جًٛغ انًمشاساد ثًب ال ٚض .2

 ػٍ يبدرٍٛ اعبعٛزٍٛ يٍ يٕاد انُخهف .

 ٚؼمذ ايزذبٌ دٔس صبَٗ نٓزِ انًشدهخ نهشاعجٍٛ أ انغبئجٍٛ فٗ يبدح أ يبدرٍٛ اعبعٛزٍٛ فمؾ  .3

 

 

 المرحلة االكلينيكية :   : 8مادة 
ؽبنت انفشلخ انضبنضخ ُٚمم انٗ انفشلخ انشاثؼخ ثؼذ َجبدّ فٗ يجًٛغ انًمشساد ثًب ال ٚضٚذ  .1

 زٍٛ يٍ يٕاد انزخهف .عبعٛيبدرٍٛ ا ٍػ

انًٕاد انًزظهخ ٔانًغزًشح فٗ انفشلخ انشاثؼخ ٔانزٗ رذسط فٗ انفشلخ انضبنضخ ٚؼمذ نٓب  .2

ايزذبَبد اػًبل عُخ جٕسٚخ فمؾ ٔرؼبف دسجبد اػًبل عُخ انٗ دسجبد انفشلخ انشاثؼخ 

 ايب االيزذبٌ انزذشٚش٘ انُٓبئٗ نٓزِ انًٕاد فٛؼمذ فٗ َٓبٚخ انفشلخ انشاثؼخ .

 ٚؼمذ ايزذبٌ دٔس صبَٗ نٓزِ انًشدهخ نهشاعجٍٛ أ انغبئجٍٛ فٗ يبدح أ يبدرٍٛ فمؾ . .3

ال ُٚمم انطبنت انٗ ْزِ انًشدهخ اال ثؼذ اجزٛبصِ االيزذبٌ ثُجبح فٗ جًٛغ يٕاد انًشدهخ  .4

 يب لجم االكهُٛٛكٛخ .

خالل شٓشٖ ٚؤدٖ ؽالة انفشلخ انضبنضخ انًُمٕنٍٛ انٗ انفشلخ انشاثؼخ رذسٚجب ػًهٛب طٛفٛب  .5

 ( . 1/3/2004( ثزبسٚخ 302ٕٚنٕٛ ٔاغغطظ ثبنكهٛخ ) لشاس ٔصاسٖ سلى )
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هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚشزشؽ دظٕل انطبنت ػهٗ انذسجخ انجبيؼٛخ االٔنٗ اٌ ٚجزبص ثُجبح انشخظخ انذٔنٛخ  .6

أ يب ٚمبثهٓب يٍ انشٓبداد االخشٖ ٔاػزجبسْب يزطهت  ICDLنمٛبدح انذبعت االنٗ 

 ( . 7/9/2008ًجهظ االػهٗ نهجبيؼبد ثزبسٚخ جبيؼٗ نهزخشط ) لشاس ان

 

   : 9مادة 

% يٍ يجًٕع دسجبد 60ٚشزشؽ نُجبح انطبنت فٗ انمشس انذساعٗ اٌ ٚذظم ػهٗ  .1

 االيزذبٌ انًخظظخ نهًمشس .

 ٚمذس َجبح انطبنت ثأدذ انزمذٚشاد االرٛخ : .2

 فأكضش يٍ يجًٕع انذسجبد .% 85   يًزبص 

 جًٕع انذسجبد .% يٍ ي85% انٗ الم يٍ 75  جٛذ جذا 

 يٍ يجًٕع انذسجبد .75% انٗ الم يٍ 65   جٛذ % 

  يٍ يجًٕع انذسجبد .65% انٗ الم يٍ 60   يمجٕل % 

 يٍ يجًٕع انذسجبد .60% انٗ الم يٍ 30   ػؼٛف % 

  فٗ االيزذبٌ انزذشٚشٖ يٍ انذسجخ انًخظظخ نٓزا 30الم يٍ    ػؼٛف جذا %

 انًبدح . االيزذبٌ ٔال ٚجًغ نهطبنت دسجبرّ فٗ ْزِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 7  

     

 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 7/9/8008الفرقة اإلعدادية وتتبع كمية العموم ) التأهيمية ( معدلة ) بقرار المجمس األعمى لمجامعات بتاريخ 
 

 جداول بعدد الساعات النظرية والعممية 
 

 الوادة

 ػذد الساػاث األسبىػُت
 الذسرت الٌهائُت الوزوىع

 ػولٍ  ًظشٌ 

 000 8 4 4 كُوُاء 

 000 5 8 3 فُضَاء وهبادئ اإلحظاء 

 000 4 8 8 الٌباث والىساحت 

 000 7 4 3 حُىاى 

 000 4 - 4 لغت إًزلُضَت 

 500 88 08 06 الوزوىع

 
 الفشقت اإلػذادَه

 

 رذاول الٌهائُاث الؼظوٍ للذسراث فٍ االهتحاًاث التحشَشَت الؼولُت 

 

 

 الوادة
 سرت الٌهائُتالذ ػولٍ تحشَشٌ  اػوال سٌت 

 000 30 50 80 كُوُاء 

 000 30 50 80 فُضَاء وهبادئ اإلحظاء 

 000 30 50 80 الٌباث والىساحت 

 000 30 50 80 حُىاى 

 000 - 80 80 لغت إًزلُضَت 

 500 الوزوىع
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفرقة األولي

 
 جداول بعدد الساعات النظرية والعممية 

 

 الوادة

 اث األسبىػُتػذد الساػ
 الذسرت الٌهائُت الوزوىع

 ػولٍ  ًظشٌ 

 050 4 8 8 خىاص هىاد طب أسٌاى 

 050 4 3 0 تششَح وطفٍ 

 000 5 8 3 فسُىلىرُا ػاهت

 000 4 8 8 كُوُاء حُىَت

 000 4 8 8 تششَح ػام 

 000 3 8 0 هستىلىرُا ػاهت

 700 84 03 00 الوزوىع

 

 الفرقة األولي

 

 ُاث الؼظوٍ للذسراث فٍ االهتحاًاث التحشَشَت الؼولُت والشفىَترذاول الٌهائ

 

 

 الوادة
 ػولٍ شفهٍ تحشَشٌ  اػوال سٌت 

الذسرت 

 الٌهائُت

 000 30 30 60 30 خىاص هىاد طب أسٌاى 

 000 30 80 70 30 تششَح وطفٍ 

 000 80 80 40 80 فسُىلىرُا ػاهت

 000 80 80 40 80 كُوُاء حُىَت

 000 80 80 40 80 تششَح ػام 

 000  80 40 80 هستىلىرُا ػاهت

 700 انًجًٕع

 
  فٍ حالت ػذ اًؼقاد اهتحاى ػولٍ لوادة خىاص الوىاد تضاف دسرت الؼولٍ إلٍ دسرت التحشَشٌ وَظبح

دسرت(. 90التحشَشٌ )
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 
 
 

 الفرقة الثانية
 

 جداول بعدد الساعات النظرية والعممية 
 

 الوادة

 ػذد الساػاث األسبىػُت
 الذسرت الٌهائُت لوزوىعا

 ػولٍ  ًظشٌ 

 050 5 4 0 تكٌىلىرُا الؼالد ا لتحفظٍ 

 050 5 4 0 تكٌىلىرُا االستؼاضت الظٌاػُت

 050 5 4 0 تكٌىلىرُا التُزاى والزسىس 

 050 4 8 8 هستىلىرُا الفن 

 000 3 8 0 هُكشوبُىلىرٍ  

 000 4 8 8 اإلقشباصَي

 000 4 8 8 بخالىرُا

 900 30 80 00 ىعالوزو

 

 الفرقة الثانية

 

 رذاول الٌهائُاث الؼظوٍ للذسراث فٍ االهتحاًاث التحشَشَت الؼولُت والشفىَت

 

 

 الوادة
 ػولٍ شفهٍ تحشَشٌ  اػوال سٌت 

الذسرت 

 الٌهائُت

 050 80 40 60 30 تكٌىلىرُا الؼالد ا لتحفظٍ 

 050 80 40 60 30 تكٌىلىرُا االستؼاضت الظٌاػُت

 050 80 40 60 30 ىرُا التُزاى والزسىس تكٌىل

 050 80 80 80 30 هستىلىرُا الفن 

 000 80 80 40 80 هُكشوبُىلىرٍ  

 000 80 80 40 80 اإلقشباصَي

 000 80 80 40 80 بخالىرُا

 900 الوزوىع
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 
 

 الفرقة الثالثة
 جداول بعدد الساعات النظرية والعممية 

 

 الوادة

 ػذد الساػاث األسبىػُت
 الذسرت الٌهائُت الوزوىع

 ػولٍ  ًظشٌ 

أهشاع الباطٌت والزلذَت 

 والتٌاسلُت 

8 0 3 000 

الزشاحت الؼاهت أًف وأرى 

 وحٌزشة وسهذ

8 0 3 000 

طب الفن وأهشاع اللخت 

 والتشخُض

8 8 4 050 

 050 5 8 3 بخالىرُا الفن

 050 3 8 0 تقىَن 

 - 4 8 8 رشاحت الفن والتخذَش الوىضؼٍ 

 - 3 8 0 ػالد تحفظٍ

 - 3 8 0 استؼاضت طٌاػُت

 - 3 8 0 التُزاى والزسىس 

 - 3 8 0 ػالد الززوس

 650 34 08 06 الوزوىع
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 
 
 
 
 

 الفرقة الثالثة

 رذاول الٌهائُاث الؼظوٍ للذسراث فٍ االهتحاًاث التحشَشَت الؼولُت والشفىَت

 

 

 الوادة
 شفهٍ لٍػو تحشَشٌ  اػوال سٌت 

الذسرت 

 الٌهائُت

أهشاع الباطٌت والزلذَت 

 (0والتٌاسلُت )

80 40+00+00 80 - 000 

الزشاحت الؼاهت أًف وأرى وحٌزشة 

 (8وسهذ)

80 40+00+00 80 - 000 

طب الفن وأهشاع اللخت 

 والتشخُض

30 60 80 40 050 

 050 80 80 80 30 بخالىرُا الفن

 050 30 30 60 30 تقىَن 

فن والتخذَش الوىضؼٍ رشاحت ال

(3) 

60 - - - - 

 - - - - 60 (3ػالد تحفظٍ )

 - - - - 60 (3استؼاضت طٌاػُت )

 - - - - 60 (3التُزاى والزسىس )

 - - - - 60 (3ػالد الززوس )

 650 الوزوىع

 
ٚخظض نًبدح انجهذٚخ ػشش دسجبد ٔيبدح انزُبعهٛخ ػشش دسجبد ..... ٔٚكٌٕ االيزذبٌ  -1

 رذشٚش٘ فمؾ .
ٚخظض نًبدح األَف ٔاألرٌ ٔانذُجشح ػشش دسجبد ٔيبدح انشيذ ػشش دسجبد ...  -2

 ٔٚكٌٕ االيزذبٌ رذشٚش٘ فمؾ.
يٕاد يغزًشح نهؼبو انذساعٙ انزبنٙ .... ٔٚؼمذ نٓب ايزذبَبد أػًبل عُخ دٔسٚخ فمؾ ٔرجًغ  -3

 دسجبد أػًبل انغُخ يغ دسجبد انفشلخ انشاثؼخ .
 ذ فٙ َٓبٚخ انفشلخ انشاثؼخ .االيزذبٌ انُٓبئٙ نٓزِ انًٕاد ٚؼم -4
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 
 
 

 الفرقة الرابعة
 جداول بعدد الساعات النظرية والعممية 

 

 الوادة

 ػذد الساػاث األسبىػُت
 الذسرت الٌهائُت الوزوىع

 ػولٍ  ًظشٌ 

طب الفن وأهشاع اللخت 

 والتشخُض

8 8 4 050 

 050 4 8 8 طب أسٌاى األطفال وطحت الفن

 050 3 8 0 األشؼت 

 300 4 8 8 رشاحت الفن والتخذَش الؼام 

 300 5 4 0 ػالد تحفظٍ 

 300 6 4 8 استؼاضت طٌاػُت 

 300 5 4 0 التُزاى والزسىس

 300 3 8 0 ػالد رزوس 

 0950 33 80 03 الوزوىع

 
 الفرقة الرابعة

 رذاول الٌهائُاث الؼظوٍ للذسراث فٍ االهتحاًاث التحشَشَت الؼولُت والشفىَت

 

 

 ادةالو

 اػوال السٌت
 شفهٍ ػولٍ تحشَشٌ 

الذسرت 

 الشابؼت الخالخت الٌهائُت

طب الفن وأهشاع اللخت 

 والتشخُض

- 30 60 80 40 050 

 050 40 80 60 30 - طب أسٌاى األطفال وطحت الفن

 050 40 80 60 30 - األشؼت 

 300 30 60 080 30 60 رشاحت الفن والتخذَش الؼام 

 300 30 60 080 30 60 ػالد تحفظٍ 

 300 30 60 080 30 60 استؼاضت طٌاػُت 

 300 30 60 080 30 60 التُزاى والزسىس

 300 30 60 080 30 60 ػالد رزوس 

 0950 الوزوىع

 . َخظض للتخذَش الؼام ػشش دسراث 
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 

 

 

 

 

 األحكام االًتقالُت
 
نٙ نهًٕافمخ ػهٛٓب ٔرنك ػهٗ رطجك أدكبو ْزِ انالئذخ اػزجبساً يٍ انؼبو انجبيؼٙ انزب -1

انطهجخ انًمٛذٍٚ ثبنفشلخ األٔنٗ ٔفٙ ْزا انؼبو عٕاء كبٌ انطبنت يغزجذا أٔ ثبلٛبً 

 نإلػبدح.

ثبنُغجخ نهطالة انًمٛذٍٚ ثبنفشق األخشٖ فٙ األػٕاو انغبثمخ ػهٗ رطجٛك ْزِ انالئذخ  -2

 نكهٛخ .انجذٚذح فزطجك ػهٛٓى أدكبو انالئذخ انمذًٚخ دزٗ اَزٓبء دساعزٓى ثب

انطالة انجبلٍٛ نإلػبدح ٔانًمٛذٍٚ ثبنفشلخ انزٓٗ رطجك ػهٛٓب انالئذخ انجذٚذح ،  -3

رهزضيٌٕ ثبنالئذخ انجذٚذح يٍ دٛش انًمشساد َٔظبو انذساعخ ٔااليزذبٌ ٔرذغت 

 دسجبرٓى نهًجًٕع انزشاكًٙ ثبنُغجخ انًئٕٚخ .

يٍ انًٕاد دغت  انطالة انًزمذيٍٛ ناليزذبٌ يٍ انخبسط ًٚزذٌُٕ فًٛب سعجٕا فّٛ -4

 انالئذخ انزٗ ؽجمذ ػهٛٓى ػُذ انزذبلٓى ثبنكهٛخ.
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 جبيؼخ انًُٛب

  كهٛخ ؽت االعُبٌ

  

Minia University 

Faculty of Dentistry 

 

 الكلُت : سؤَت 

 .تتطلغ الكلُت اى تظبح سائذة فً هزال طب االسٌاى والبحج الؼلوً وخذهت الوزتوغ ػلً الوستىي القىهً واالقلُوً 

 سسالت الكلُت :

هزال طحت الفن راث رىدة ػالُت هغ فً  تهذف سسالت الكلُت الً تخقُف طبُب االسٌاى بالشػاَت والخبشاث التكٌىلىرُت وبالتالً تىفُش سػاَت  

ل التىره للىقاَت والخبشة فً ػالد االسٌاى والوواسست االخالقُت . كوا تلتضم الكلُت بخذهت طؼُذ هظش ودفغ ػزلت الوؼشفت السشَشَت هي خال

 .البحىث ، التؼلُن الوستوش وبشاهذ الذساساث الؼلُا لطب االسٌاى 

 

 

 

 

 
 

 جبيؼخ انًُٛب –رى انؼًم ثبنالئذخ انذاخهٛخ نكهٛخ ؽت االعُبٌ 

 2002/  16/9( ثزبسٚخ   1637ثمشاس ٔصاسٖ سلى ) 

                                    -------------------------------                

 1( ثزبسٚخ  302( ثُبءاً ػهٗ انمشاس انٕصاس٘ ٔانزٖ سلى )  8( انٗ انًبدح )  5رى إػبفخ ثُذ )  -1

ٔانزٖ ُٚض ػهٗ أٌ ٚؤدٖ ؽالة انفشلخ انضبنضخ انًُمٕنٍٛ نهفشلخ انشاثؼخ رذسٚجبً طٛفٛبً   2004/ 3/

 خالل شٓش٘ ٕٚنٕٛ ٔأغغطظ ثبنكهٛخ . 

   

يذخم انذبعت اٜنٙ  ( يٍ جًٛغ انهٕائخ ثمشاس يٍ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد رى انغبء يبدح )  -2

أٔ يب ٚمبثهٓب يٍ انشٓبداد االخشٖ    ICDLٔاعزجذانٓب ثشٓبدح   2008/ 7/9ثجهغزخ ثزبسٚخ 

 كششؽ نذظٕل انطبنت ػهٗ انًشدهخ انجبيؼٛخ االٔنٗ ٔاػزجبسْب يزطهت جبيؼٗ نهزخشط . 

            .5/2/2012يجهظ انجبيؼخ فٗ ٜنٗ ثمشاس رى إػبدح  يمشس انذبعت ا -3

 
 

 


