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 الفرل األكؿ

 رؤية الكمية كرسالتيا كأىجافيا

سشهات لشيل إجازة دكتهر في شب / 5/مجة الجراسة, Doctor Of Dental Surgery( D.D.S)تسشح إجازة دكتهر في شب األسشاف 
 .األسشاف

 رسالة الكمية
إقامة مجسع تعميسي كبحثي متصهر قادر عمى تقجيم أحجث السعارؼ كالخبخات في مختمف اختراصات شب األسشاف كالتي من شأنيا 

 .مهاكبة التقجـ العمسي كالرحي لمقصخ العخبي الدهري كتحقيق التشسية السدتجامة خجمة لمسيشة كالهشن كالسهاشن

 بخنامج والخطة الجرسية الأهجاف
 :تدعى كمية شب األسشاف لتحقيق األىجاؼ السحجدة التالية

 السجرؾ الحتياجات السجتسع العخبي السؤىل لستابعة الجراسات التخررية كالقياـ ،إعجاد شبيب األسشاف السسارس ذي الكفاءة العالية 
بسا يتشاسب مع جهدة األداء الدخيخي كالسيشي ليزسن كتؤىمو ليكهف مدؤكاًل عن تعمسو  حاث عمسية تخبط الجامعة بالسجتسع ،ببأ

. التقجـ العمسي كالتقشي لمحزارة العالسية 
  باإلعتساد عمى التقشيات كاألبحاث الصبية  كأصهؿ التجريذ في إختراصات شب األسشافالتعميم الجامعير كسائل البحث كتصهي 

 كتذجيع أعزاء الييئة التعميسية عمى تصهيخ قجراتيم التجريدية كالبحثية كالتصبيقية بسا يتشاسب كمتصمبات التصهر العمسي السعاصخ
. بذكل مدتسخ

  تشسية شخرية أشباء األسشاف الخخيجين كممكتيم اإلبجاعية كدفعيم نحه التسيد كالقجرة عمى االستجابة السدتقبمية لسسارسة ميشة 
 . تشسية ركح الفخيق في العسل الصبيشب األسشاف بحخفية كمدتهى عاليين ك

 تهفيخ البيئة التعميسية السشاسبة كبيئة حاضشة لمتعميم كتصهيخ السعارؼ كالبحث العمسي .
 كالرحيةاالجتساعيةتذجيع الشذاط الثقافي كاالجتساعي كالخياضي مسا يؤدي إلى صقل شخرية الصالب الفكخية ك   .
 الكميات كالييئات العمسية لصب األسشاف  تحقيق أعمى مدتهى من االحتكاؾ كالتفاعل بين إختراصات شب األسشاف لمكمية ك

.  الدهرية كالعخبية كاألجشبية
 كميةتحقيق أعمى مدتهى من التفاعل بين الكمية بأقداميا السختمفة كالسؤسدات كالسشظسات التي تتكامل مياميا كأىجافيا  كمياـ اؿ 

. ا كأىجافو
  تحدين قجرات الصالب عمى التهاصل بالمغات األجشبية بيجؼ متابعة السدتججات كالستغيخات العمسية بغية االستفادة من إتفاقيات 

 .التعاكف العمسي كالتبادؿ الصالبي السبخمة كالسعسهؿ بيا مع الجامعات األجشبية 

 اإلشخاؼ عمى الصالب كتهجيييم كذلك عبخ تأمين اإلشخاؼ األكاديسي الجائم كالسباشخ خالؿ مخاحل الجراسة السختمفة. 
 : أما بالشدبة لمخصة الجرسية فيي تذسل    

. ( ساعات معتسجة9)متصمبات الجامعة اإللدامية  -  (  أ  
. ( ساعات معتسجة6)متصمبات الجامعة االختيارية  -  (ب   
. ( ساعة معتسجة171)متصمبات كمية إلدامية  -  (  ج 
. ( ساعات معتسجة3)متصمبات كمية اختيارية  -  (  د 

. تهزيع السقخرات عمى الفرهؿ الجراسية– الخصة اإلستخشادية  -  (  ق
. تهصيف السقخرات - (  ك 
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 الفرل الثاني

 طب األسشانمتطمبات القبهل في اختراص كمية 
 

  معاييخ القبهل في البخنامج 

 .حسمة الذيادة الثانهية العامة الفخع العمسي أك  حسمة اإلجازة اختراص التعهيزات الدشية

 

 تهزيع الداعات السعتسجة في كمية طب األسشان

    : توزيع الساعات المعتمدة- 

    : ( ساعة معتمدة15)متطلبات الجامعة  

     : ( ساعات معتمدة9)إلزامي  - (أ

 اسم المقرر
عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

 المعتمدة
 شرط المسبق

Subject Name المجموع عملي نظري CH Prerequisite 

 UPP 3 4 2 2 السدتهى الستقجـ- المغة اإلنكميدية 

 None 3 4 2 2 ميارات الحاسهب

 None 2 2 0 2 المغة العخبية

 None 1 2 2 0 ميارات التهاصل

   9 12        :السجسهع

 

 

    

     : ( ساعات معتمدة6)اختياري  - (ب

 اسم المقرر

Subject Name 

عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

 المعتمدة
 شرط المسبق

 عملي نظري
المجمو

 ع
CH Prerequisite 

 ال يهجج 2 2 0 2 مقجمة في عمـه البيئة
 ال يهجج 2 2 0 2 عمم الشفذمقجمة في 

 ال يهجج 2 2 0 2 الحزارة األكركبية
 ال يهجج 1 2 2 0 التخبية الفشية
 ال يهجج 1 2 2 0 التخبية البجنية
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 :( معتمدةساعة172) متطلبات الكلية اإللزامية - (جـ

 :( معتمدةساعات10)األساسية متطلبات إلزامية في العلوم - آ

 :A-Requirements In Basic Sciences (10CH) :(ساعات معتمدة10)متطلبات في العلوم األساسية - آ

عدد الساعات األسبوعية  اسم المقرر

Contact Hours 

الساعات 

 المعتمدة
 شرط المسبق

Subject Name المجمو عملي نظري

 ع
CH Prerequisite 

 ال يهجج 2 3 2 1 الفيدياء الصبية
 ال يهجج 2 3 2 1 الكيسياء  العامة

 ال يهجج 2 2 0 2 الكيسياء الحيهية الخاصة بالفم
 ال يهجج 3 4 2 2 (الخمية كالهراثة  )عمم الحياة 

 ال يهجج 1 1 0 1 عمم اإلحراء الحيهي 
:المجموع   7 6 13 10  

 

 

 :متطلبات الكلية اإللزامية  - (جـ

  :(ساعةمعتمدة32) متطلبات إلزامية في العلوم الطبية -ب

 B- Requirements In Medical Sciences :(ساعةمعتمدة32)متطلبات في العلوم الطبية - ب
(32CH): 

 اسم المقرر

Subject Name 
الساعات  عدد الساعات األسبوعية

 المعتمدة

 الشرط المسبق

Prerequisit المجموع عملي نظري
e عمم الحياة 3 4 2 2 عمم الشدج العاـ 

 ال يهجج 3 4 2 2 (البذخي  ) بالفم كاألسشاف عمم األجشة العاـ كالخاص
 ال يهجج 3 4 2 2  لمفمعمم األحياء الجقيقة
 ال يهجج 1 1 0 1 عمم السشاعة

 ال يهجج 1 1 0 1 الرحة العامة
 ال يهجج 3 4 2 2 الفيديهلهجيا العامة
 ال يهجج 2 2 0 2 األمخاض الباششية
 ال يهجج 1     1     0 1 األمخاض الجمجية

 ال يهجج 2 2 0 2 الحشجخةاألنف كاألذف كالعين كأمخاض 
 ال يهجج 2 2 0 2 عمم األدكية
 ال يهجج 2 3 2 1 التذخيح العاـ

 عمم الشدج العاـ 3 4 2 2  السخضي العاـعمم التذخيح
 التذخيح العاـ 3 4 2 2 (رأس كعشق)التذخيح الخاص 

 ال يهجج 3 4 2 2 الجخاحة الرغخى كاألمخاض الجخاحية
: السجسهع 

 

24 16 40 32   
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 :متطلبات الكلية اإللزامية  - (جـ

 :( معتمدةةساع130) متطلبات إلزامية في طب األسنان -جـ

  

 اسم المقرر

Subject Name 

عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

 المعتمدة
 شرط المسبق

 عملي نظري 
المجمو

 ع
CH Prerequisite 

 ال يهجج 4 6 4 2  األسشافشكميةتذخيح ك 
 ال يهجج 2 3 2 1 (التخميسية(  )1)السهاد الدشية 

 تذخيح كشكمية األسشاف 4 6 4 2 (1)مجاكاة األسشاف التخميسية 
 (1)مجاكاة األسشاف التخميسية  4 6 4 2 (2)مجاكاة األسشاف التخميسية 
 (2)مجاكاة األسشاف التخميسية  3 5 4 1 (3)مجاكاة األسشاف التخميسية 
 (3)مجاكاة األسشاف التخميسية  3 5 4 1 (4)مجاكاة األسشاف التخميسية 
 تذخيح كشكمية األسشاف 2 3 2 1 (1)مجاكاة األسشاف المبية 
 (1)مجاكاة األسشاف المبية  4 6 4 2 (2)مجاكاة األسشاف المبية 
 (2)مجاكاة األسشاف المبية  3 5 4 1 (3)مجاكاة األسشاف المبية 
 (3)مجاكاة األسشاف المبية  3 5 4 1 (4)مجاكاة األسشاف المبية 
 تذخيح كشكمية األسشاف 3 4 2 2 (1)التعهيزات الثابتة 
 (1)التعهيزات الثابتة  4 6 4 2 (2)التعهيزات الثابتة 
(2)التعهيزات الثابتة  3 5 4 1 (3)التعهيزات الثابتة   
 (3)التعهيزات الثابتة  3 5 4 1 (4)التعهيزات الثابتة  
 (4)التعهيزات الثابتة  3 5 4 1 (5)التعهيزات الثابتة  
 تذخيح كشكمية األسشاف 2 3 2 1 عمم  اإلشباؽ
 عمم االشباؽ 3 4 2 2 (1)تقهيم األسشاف 
 (1)تقهيم األسشاف  2 3 2 1 (2)تقهيم األسشاف 
 (2)تقهيم األسشاف  1 2 2 0 (3)تقهيم األسشاف 

 الفيديهلهجيا العامة 2 2 0 2 فيديهلهجيا الفم كاألسشاف
 عمم التذخيح السخضي العاـ 4 6 4 2  بالفم كاألسشافالتذخيح السخضي الخاصعمم 

عمم الشدج الخاص بالفم 
 كاألسشاف

 عمم الشدج العاـ 3 4 2 2 عمم الشدج الخاص بالفم كاألسشاف
عمم الشدح الخاص بالفم  3 4 2 2 (1)أمخاض الشدج حهؿ الدشية 

(1)أمخاض الشدج حهؿ الدشية  3 4 2 2 (2)أمخاض الشدج حهؿ الدشية   كاألسشاف  
 (3)أمخاض الشدج حهؿ الدشية  

 

(2)أمخاض الشدج حهؿ الدشية  2 3 2 1  
 ال يهجج 2 3 2 1 (التعهيزية(  )2  )السهاد الدشية

 السهاد الدشية التعهيزية 3 4 2 2 (1 ) الجدئيةالتعهيزات الستحخكة
التعهيزات الدشية الستحخكة  4 6 4 2 (2)الجدئية التعهيزات الستحخكة 

التعهيزات الستحخكة الجدئية  3 5 4 1 (1) الكاممة التعهيزات الستحخكة (1)الجدئية 
(2) التعهيزات الستحخكة الكاممة  3 5 4 1 (2) الكاممة التعهيزات الستحخكة 
(1) التعهيزات الستحخكة الكاممة  1 1 0 1 التعهيزات الفكية الهجيية 
(1)  
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 الفيدياء الصبية 1 1 0 1 عمم األشعةمبادئ 
  1 التذخيز الذعاعي

2 

 

 مبادئ عمم األشعة 2 3
 ال يهجج 2 3 2 1 (1 )شب الفم
 (1)شب الفم  2 3 2 1 (2 )شب الفم

 ال يهجج 2 2 0 2 شب الفم الهقائي
الجخاحة الرغخى كاألمخاض  3 4 2 2 الجخاحة الفسهية الرغخى 

 الجخاحة الفسهية الرغخى  1 1 0 1 الجخاحة الفكية الهجيية الجخاحية
 الجخاحة الفسهية الرغخى  3 4 2 2 زرع األسشاف
 التذخيح الخاص 2 3 2 1 (1)التخجيخ كالقمع 

(1)التخجيخ كالقمع  4 6 4 2 (2)التخجيخ كالقمع  الخأس كالعشق  
 (2)التخجيخ كالقمع  4 6 4 2 (3) التخجيخ كالقمع
 (3)التخجيخ كالقمع  2 4 4 0 (4) التخجيخ كالقمع
(4)التخجيخ كالقمع  2 4 4 0 (5) التخجيخ كالقمع  

 ال يهجج 1 1 0 1 عمم الشفذ الدخيخي 
 عمم الشفذ الدخيخي  3 4 2 2 (1)شب أسشاف األشفاؿ 
 (1)شب أسشاف األشفاؿ  4 6 4 2 (2)شب أسشاف األشفاؿ 

 ال يهجج 1 1 0 1أصهؿ مداكلة السيشة أخالقيات ك
ساعة معتسجة (140)إنجاز  2 4 4 0 مذخكع التخخج  

  130 194 128 66 :المجموع 

        

 :( ساعات معتمدة3 )متطلبات كلية اختيارية  - (د

 3 )متطلبات الكلية االختيارية - (د

 :( معتمدةساعات
D- Faculty Elective Requirements (3 CH): 

 اسم المقرر
عدد الساعات األسبوعية 

Contact Hours 

الساعات 

 المعتمدة
 شرط المسبق

Subject Name المجموع عملي نظري CH Prerequisite 

 ال يهجج 1 1 0 1 التغحية
 تذخيح الفم كشكمية األسشاف 1 1 0 1 شب األسشاف الذخعي

 (2ك1)السجاكاة التخميسية  1 1 0 1 شب األسشاف الذيخهخي
 ال يهجج 1 1 0 1 أصهؿ البحث العسمي (2ك1)التعهيزات الثابتة كالستحخكة 

 ال يهجج 1 1 0 1 الميدر في شب األسشاف
 ال يهجج 1 1 0 1 التثقيف الرحي

 ال يهجج 1 1 0 1 االسعافات في السسارسة الدشية
  3 3 0 3: المجموع 
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  الثالثالفرل 

  نظاـ الجامعة كالتدجيل كالعبء الجراسي

 

 :وتبعية السقخراتأقدام كمية طب األسشان - آ

: تتكهف كمية شب األسشاف من األقداـ التالية 

 قدم العمـه األساسية. 

  جخاحة الفم كالفكينقدم. 

  مجاكاة األسشافقدم. 

  شب الفمقدم. 

  تعهيزات األسشاف الستحخكةقدم. 

  تعهيزات األسشاف الثابتةقدم. 

  حهؿ الدشيةأمخاض الشدج قدم. 

  األسشاف كالفكينتقهيمقدم . 

  الشدج كالتذخيح السخضيقدم. 

 ناف األشفاؿػ شب أسقدم. 

كيسكن إحجاث أقداـ أك شعب ججيجة أك إلغاء أقداـ كشعب مهجهدة سابقًا حدب ضخكرات السرمحة العامة بقخار من كزيخ التعميم العالي 
 .كبشاء عمى إقتخاح من مجمذ الكمية كمهافقة مجمذ الجامعة كمهافقة مجمذ التعميم العالي
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 :كتتهلى األقداـ تجريذ السقخرات السبيشة فيسا يمي

 :قدم العمهم األساسية - 1

- األحياء الجقيقة- (الخاصة بالفم) الكيسياء الحيهية –الكيسياء العامة -  الفيدياء الصبية– الفيديهلهجيا العامة – (الخمية كالهراثة)عمم الحياة 
 عمم األجشة العاـ كالخاص بالفم –عمم السشاعة -  عمم اإلحراء الحيهي – (الخأس كالعشق) التذخيح الخاص– التذخيح العاـ –عمم األدكية 

 . مبادئ عمم األشعة– (البذخي )كاألسشاف 

 :قدم الشدج والتذخيح السخضي- 2

شب - عمم التذخيح السخضي الخاص بالفم كاألسشاف - عمم التذخيح السخضي العاـ- بالفم كاألسشاف  عمم الشدج الخاص–عمم الشدج العاـ 
 .األسشاف الذخعي 

 :قدم مجاواة األسشان- 3

 .تذخيح كشكمية األسشاف- (التخميسية(  )1)السهاد الدشية –( 4-3-2-1)  مجاكاة األسشاف المبية –( 4-3-2-1) مجاكاة األسشاف التخميسية

 :قدم أمخاض الشدج حهل الدشية- 4

 (.3-2-1)أمخاض الشدج حهؿ الدشية 

 :قدم طب الفم- 5

 التذخيز – شب الفم الهقائي–( 2-1) شب الفم–فيديهلهجيا الفم كاألسشاف -  أخالقيات كأصهؿ مداكلة السيشة –الرحة العامة 
 .الذعاعي

 :قدم تقهيم األسشان والفكين- 6

 (.3-2-1)تقهيم األسشاف

 :قدم طب أسشان األطفال- 7

 .عمم الشفذ الدخيخي  - (2-1)شب أسشاف األشفاؿ 

 :قدم التعهيزات الستحخكة- 8

(  2)السهاد الدشية- التعهيزات الفكية الهجيية - (2-1)التعهيزات الستحخكة الكاممة - (2-1)الجدئية  التعهيزات الستحخكة
 .(التعهيزية)

 :قدم التعهيزات الثابتة- 9

 .عمم األشباؽ - (5-4-3-2-1)التعهيزات الثابتة 

 : قدم جخاحة الفم الفكين- 10

 .الجخاحة الفكية الهجيية -  الجخاحة الفسهية الرغخى – زرع األسشاف –( 5-4-3-2-1)التخجيخ كالقمع 
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 :الشظام التجريدي- ب

 /Credit Hour System/إف الشظاـ التجريدي السعتسج في كمية شب األسشاف في جامعة الهادي ىه نظاـ الداعات السعتسجة  -1
 .كفق متصمبات كاشتخاشات كزارة التعميم العالي في الجسيهرية العخبية الدهرية ، 

ساعة  (190)يحجد العجد الكمي لمداعات السعتسجة الهاجب اجتيازىا إلتساـ مخاحل الجراسة كالحرهؿ عمى الجرجة العمسية بػ  -2
 .معتسجة بالشدبة لجسيع شالب الكمية

 .يتبع الصمبة تجريبًا مخبخيًا إلداميًا خالؿ الفرل الجراسي لمسقخرات ما قبل الدخيخية  -3

 . يتبع الصمبة تجريبًا سخيخيًا إلداميًا خالؿ الفرل الجراسي لمسقخرات الدخيخية  -4

 .يقجـ الصالب في نياية كل فرل إلى رئاسة القدم ما يبين جسيع أعسالو التي قاـ بيا كتشاقذو في ذلك لجشة خاصة -5

ساعة معتسجة بسذخكع التخخج لمحرهؿ عمى درجة إجازة دكتهر في شب األسشاف،  ( 140 )بعج إنجازه عمى الصالب أف يتقجـ  -6
عشهاف البحث بالتشديق مع األستاذ السذخؼ كمهافقة مجمذ القدم قبل إقخارىا من مجمذ الكمية، كيحجد مجمذ الكمية  كيتم اختيار

 . كال يجخل مقخر مذخكع التخخج في السعجؿ. الذخكط الالزمة لقبهؿ الخسالة 

 :، كىي تتهزع السقخرات كأعجاد ساعاتيا السعتسجة عمى متصمبات الكمية كاألقداـ -   7

 متصمبات الجامعة اإللدامية. 

 متصمبات الجامعة االختيارية. 

 متصمبات كمية إلدامية. 

 متصمبات كمية اختيارية. 

 :الجوام- جـ

من اجسالي عجد  % 85الجكاـ في الكمية إلدامي كيذتخط لجخهؿ الصالب إلى امتحاف أي من السقخرات أف يحقق ندبة دكاـ ال تقل عن 
  .(العسمي كالشظخي  )ساعات كل من جدأي السقخر 

 :طخائق التعمم والتجريذ- د
 :يشبغي ىشا التخكيد عمى استعساؿ الصخائق كالتقشيات الحجيثة في التعمم كالتجريذ من خالؿ 

 Power Pointالسحاضخات الشظخية السجعهمة بذخائح    - 
 الجمدات العسمية السخبخية السجعهمة بالتجارب التهضيحية لتخسيخ السعمهمات   - 
الجمدات العسمية الدخيخية التي تتزسن معالجات السخضى السجعهمة باستخجاـ التجييدات كالهسائل كالصخؽ الحجيثة تحقيقًا  لمهصهؿ     - 

 لمسعالجات السثمى كإكداب الصالب الخبخة الالزمة لزساف جهدة مسارساتة السدتقبمية كتعديد أخالقيات كآداب مداكلة السيشة 
حمقات البحث كالسذاريع التي يقـه بيا مجسهعة من الصالب حهؿ بعس السهاضيع اليامة التي تشسي السيارات كالخبخات كتبخز دكر   - 

 البحث العمسي كالشذاشات البحثية 
كرشات العسل كالديارات السيجانية لبعس السشاشق كالتجسعات الدكانية لجراسة الهاقع كإجخاء السدح الرحي الدشي فييا تسييجًا لتأمين    - 

 .العالج الالـز كالهقاية الزخكرية كتحفيد السسارسة السيشية السيجانية
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 :إستخاتيجيات التقهيم- ه
تتزسن إستخاتيجيات التقهيم االمتحانات الشظخية كالعسمية ، كالتي ندتصيع من خالليا تقييم كفاءة الصالب كمجى إستيعابو لمسعمهمة الشظخية 

 :كالتصبيق العسمي مخبخيًا كسخيخيًا ، كىشا البج من التشهيو إلى مايمي 
 : ػ في السقخرات السؤلفة من جدء نظخي كآخخ عسمي يكهف 1

الفيديهلهجيا العامة ػ الفيدياء , (الخمية كالهراثة)عمم الحياة :في السقخرات التالية (عسمي % 30نظخي ك % 70 )تهزع عالمة السقخر - أ 
 .ػ جخاحة الفم كالفكين,ػ عمم الشدج العاـ,ػ التذخيح العاـ,ػ عمم األحياء الجقيقة,(الخاصة بالفم)ػ الكيسياء الحيهية ,ػ الكيسياء العامة,الصبية

: عمى الذكل التالي  ( 50 )الػ    عسمي كتهزع درجة العسمي (% 50) نظخي ك  (% 50 )تهزيع العالمة في السقخرات األخخى - ب 
 .لإلمتحاف العسمي ( 20) أعساؿ الدشة ك  ( 30)
 . في كٍل من جدأي السقخر% 50 ػ ال يعج الصالب ناجحًا في السقخر إال عشج حرهلو عمى 2
 .درجة لإلمتحاف العسمي  (%40)درجة ألعساؿ الدشة ك (%60)في السقخرات العسمية بذكل كامل تهزع الجرجات   ػ3
تحت إشخاؼ لجاف خاصة بتشظيم / صيفي- ربيعي- خخيفي/ ػ تجخي اإلمتحانات في نياية كل فرل من فرهؿ العاـ الجراسي الجامعي 4

 .اإلمتحانات كالسخاقبة كالخصج كفق أحكاـ الشظاـ الجاخمي لمجامعة
 . % (60أي عالمة نجاح  ) درجة عمى األقل  60 درجة ، كيجتاز الصالب السقخر إذا حرل 100 ػ العالمة القرهى ألي مقخر 5
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 :الخطة االستخشادية ـ تهزيع السقخرات عمى الفرهل الجراسية  - (ه

    : السنت األولى  
 

 
 

 

  (الفصل األول  ) 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً

ساعاث 

 معتمذة
 الشرط المسبق

 اليهجج 2 3 2 1 الفيدياء الصبية
 اليهجج 2 3 2 1 الكيسياء  العامة

 اليهجج 3 4 2 2 (الخمية كالهراثة  )عمم الحياة 
 اليهجج 2 3 2 1 التذخيح العاـ

 اليهجج 3 4 2 2 السدتهى الستقجـ-  المغة االنكميدية
 ة   جامعة اختياري  أك متصمباتمتصمب

 (من الججكؿ)
 اليهجج 2 2 - -

  14 19 10 7 السجسهع  لمفرل األول

   
 

 
 

 
 (الفصل الثانً  )

 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

 اليهجج 3 4 2 2 ميارات الحاسهب 
 اليهجج 2 2 0 2المغة العخبية 

بالفم كاألسشاف  عمم األجشة العاـ كالخاص
 (البذخي )

 اليهجج 3 4 2 2

 اليهجج 2 2 0 2 الكيسياء الحيهية الخاصة بالفم
 اليهجج 4 6 4 2 تذخيح كشكمية األسشاف

 ة   جامعة اختياري  أك متصمباتمتصمب
 (من الججكؿ)

 اليهجج 2 2 - -

  16 20 8 10 السجسهع  لمفرل الثاني
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   الثانيتالدشة 

  (لفصل األول ا) 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

 اليهجج 2 3 2 1 (التخميسية(  )1)السهاد الدشية 
تذخيح كشكمية األسشاف  3 4 2 2 (1)التعهيزات الثابتة 

 عمم الحياة 3 4 2 2 عمم الشدج العاـ
 اليهجج 3 4 2 2الفيديهلهجيا العامة 

 اليهجج 1 1 0 1 عمم السشاعة

 ة   جامعة اختياري  أك متصمباتمتصمب
 (من الججكؿ)

 اليهجج 2 2 - -

 اليهجج 3 4 2 2  لمفمعمم األحياء الجقيقة
 الفيدياء الصبية 1 1 0 1 عمم األشعةمبادئ 

  18 23 10 11 السجسهع  لمفرل األول
 

 (الفصل الثانً  )
 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

 اليهجج 2 3 2 1 (التعهيزية(  )2)السهاد الدشية 

 عمم الشدج العاـ 3 4 2 2 عمم الشدج الخاص بالفم كاألسشاف

 اليهجج 1 1 0 1  الرحة العامة

 2 (الخأس كالعشق)التذخيح  الخاص 
 التذخيح العاـ 3 4 2

تذخيح كشكمية األسشاف  4 6 4 2 (1)مجاكاة األسشاف التخميسية 

 اليهجج 2 2 0 2 شب الفم الهقائي

 فيديهلهجيا الفم كاألسشاف

 
 الفيديهلهجيا العامة 2 2 0 2

  17 22 10 12 السجسهع  لمفرل الثاني
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 السنت الثالثت

 (الفصل األول  )

 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

( 1)مجاكاة األسشاف التخميسية  4 6 4 2 (2)مجاكاة األسشاف التخميسية 
 (التعهيزية(  )2)السهاد الدشية  3 4 2 2 (1 ) الجدئيةالتعهيزات الستحخكة

 عمم الشدج العاـ 3 4 2 2 شخيح السخضي العاـتاؿعمم 
 اليهجج 3 4 2 2الجخاحة الرغخى كاألمخاض الجخاحية 

 اليهجج 2 2 0 2 األمخاض الباششية
 اليهجج 1 1 0 1 الجمجية األمخاض

( 1)التعهيزات الثابتة   4 6 4 2 (2)التعهيزات الثابتة  
تذخيح كشكمية األسشاف  2 3 2 1 شباؽالعمم  ا

 اليهجج 1 1 0 1 عمم اإلحراء الحيهي 
 اليهجج 1 1 0 1 (من الججكؿ  )متصمب كمية اختياري 

  24 32 16 16 السجسهع  لمفرل األول

  (الفصل الثانً  ) 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

 بالفم التذخيح السخضي الخاصعمم 
 كاألسشاف

2 4 6 4 
 عمم التذخيح السخضي العاـ

 عمم الشدج الخاص بالفم كاألسشاف
الجخاحة الرغخى كاألمخاض الجخاحية  3 4 2 2 الجخاحة الفسهية الرغخى 

 اليهجج 2 2 0 2  كاألذف كالحشجخة األنف كأمخاض العين
 اليهجج 1 2 2 0ميارات التهاصل 

 اليهجج 1 1 0 1 أصهؿ مداكلة السيشةأخالقيات ك
 اليهجج 1 1 0 1 عمم الشفذ الدخيخي 

تذخيح كشكمية األسشاف  2 3 2 1 (1)مجاكاة األسشاف المبية 
 (الخأس كالعشق)التذخيح الخاص  2 3 2 1 (1)التخجيخ كالقمع 
 عمم االشباؽ 3 4 2 2 (1)تقهيم األسشاف 

 اليهجج 1 1 0 1 (من الججكؿ  )متصمب كمية اختياري 
  20 27 14 13 السجسهع  لمفرل الثاني
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   السنت الرابعت 
 

 
 (الفصل األول  )

 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

( 2)مجاكاة األسشاف التخميسية  3 5 4 1 (3)مجاكاة األسشاف التخميسية 
( 1) الجدئية التعهيزات الستحخكة 4 6 4 2 (2) الجدئية التعهيزات الستحخكة

 اليهجج 2 3 2 1 (1 )شب الفم
 مبادئ عمم األشعة 2 3 2 1 التذخيز الذعاعي

 عمم الشدج الخاص بالفم كاألسشاف 3 4 2 2 (1)أمخاض الشدج حهؿ الدشية 
( 1)التخجيخ كالقمع  4 6 4 2 (2)التخجيخ كالقمع 
( 1)تقهيم األسشاف  2 3 2 1 (2)تقهيم األسشاف 

( 2)التعهيزات الثابتة   3 5 4 1 (3)التعهيزات الثابتة 
  23 35 24 11 السجسهع  لمفرل األول

      

 
 (الفصل الثانً  )

 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

( 3)التعهيزات الثابتة   3 5 4 1 (4)التعهيزات الثابتة  
( 1) الجدئية التعهيزات الستحخكة 1 1 0 1 التعهيزات الفكية الهجيية

 اليهجج 2 2 0 2  عمم األدكية
( 1 )شب الفم 2 3 2 1 (2 )شب الفم

( 1)مجاكاة األسشاف المبية  4 6 4 2 (2)مجاكاة األسشاف المبية 
 عمم الشفذ الدخيخي  3 4 2 2 (1)شب أسشاف األشفاؿ 

( 2)تقهيم األسشاف  1 2 2 0( 3)تقهيم األسشاف 
( 2)التخجيخ كالقمع  4 6 4 2 (3) التخجيخ كالقمع

 اليهجج 1 1 0 1 (من الججكؿ  )متصمب كمية اختياري 
  21 30 18 12 السجسهع  لمفرل الثاني
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    السنت الخامست 

  (الفصل األول  ) 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

( 2)شب أسشاف األشفاؿ 
 

( 1)شب أسشاف األشفاؿ  4 6 4 2

( 2) الجدئية التعهيزات الستحخكة 3 5 4 1( 1)التعهيزات الستحخكة الكاممة 
( 3)التخجيخ كالقمع  2 4 4 0 (4) التخجيخ كالقمع
 الجخاحة الفسهية الرغخى  3 4 2 2زرع األسشاف 

( 2)مجاكاة األسشاف المبية  3 5 4 1 (3)مجاكاة األسشاف المبية 
( 3)مجاكاة األسشاف التخميسية  3 5 4 1 (4)مجاكاة األسشاف التخميسية 

 (1)أمخاض الشدج حهؿ الدشية  3 4 2 2 (2)أمخاض الشدج حهؿ الدشية 
  21 33 24 9 السجسهع  لمفرل األول

      

  (الفصل الثانً  ) 

 عملً نظري المادة
 العبء

 الذراسً
 الشرط المسبق معتمذة

 (2)أمخاض الشدج حهؿ الدشية  2 3 2 1 (3)أمخاض الشدج حهؿ الدشية 
( 3)مجاكاة األسشاف المبية  3 5 4 1 (4)مجاكاة األسشاف المبية 
( 4)التعهيزات الثابتة   3 5 4 1 (5)التعهيزات الثابتة  

( 4)التخجيخ كالقمع  2 4 4 0 (5) التخجيخ كالقمع
( 1)التعهيزات الستحخكة الكاممة  3 5 4 1 (2) الكاممة التعهيزات الستحخكة

 الجخاحة الفسهية الرغخى  1 1 0 1 الجخاحة الفكية الهجيية
 ساعة معتسجة (140)إنجاز 2 4 4 0 مذخكع التخخج

  16 27 22 5 السجسهع  لمفرل الثاني
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 الخابعالفرل 

  األنظسة االمتحانية

من % 25من عالمة أعساؿ الفرل لمتقجـ لالمتحاف الشيائي، كال يعج ناجحًا من لم يحرل عمى % 25تحقيق   :حخمان ربع العالمة
 .عالمة االمتحاف الشيائي

يحـخ الصالب من التقجـ لالمتحاف الشيائي في حاؿ تجاكز ندبة الغياب السدسهح بيا في السحاضخات لمسقخر الهاحج كىي   :حخمان الغياب
 .كذلك استشادا عمى القخارات الهزارية% 15

ىه إعادة جسع مفخدات العالمة كالتأكج من عجـ كجهد فقخة أك سؤاؿ غيخ مرحح كيسشع مشعًا باتًا  :االعتخاض عمى عالمة محاكخة أوامتحان
 .إعادة ترحيح الهرقة االمتحانية

 :مجة االعتخاض
 أسبهع كاحج فقط من إعالف نتيجة االمتحاف لمسقخر السخاد االعتخاض عميو  .
  يسشع االعتخاض عمى عالمة أعساؿ الفرل بعج صجكر نتائج االمتحاف الشيائي لمسقخر. 

 
 .   يتم تقجيم شمب االعتخاض عمى العالمة في قدم االمتحانات حرخاً طخيقة التقجم لالعتخاض

 تقجيخ التخخج

 :تعتسج الجامعة في حداب التقجيخ الشيائي الكمي عشج التخخج لمصالب كفق اآلتي

 التقجيخ السكافئ الشقطي
 شخؼ 3.75 - 4

 امتياز 3.25 - 3.74
 جيج ججاً  2.75 - 3.24
 جيج 2.25 - 2.74

2.24 - 2 

 

 مقبهؿ
 

 :حدب السعجؿ التخاكسي السئهي الّشيائي السكافئ لمصالب عشج التخخج كفق اآلتيي

 .20(+20×  عشج التخخجAGPAالسعجؿ الشقصي الشيائي)= السعجؿ السئهي 
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 (:GPA)السعجل الفرمي  .1

لكل شالب في نياية كل فرل دراسي كىه مجسهع العالمات الشقصية التي حرل عمييا الصالب في  (GPA)يحدب السعجؿ الفرمي 
السقخرات التي درسيا خالؿ الفرل بعج ضخب كل مشيا بعجد الداعات السعتسجة لمسقخر مقدهمًا عمى مجسهع عجد الداعات السعتسجة التي 

 .درسيا الصالب خالؿ الفرل

 (:AGPA)السعجل التخاكسي  .2

بشياية الفرل بصخيقة السعجؿ الفرمي ذاتيا مع األخح بالحدباف جسيع السقخرات التي  (AGPA)يحدب لكل شالب معجؿ تخاكسي كمي 
 .درسيا الصالب مشح بجاية دراستو باستثشاء السقخرات التي تست إعادتيا حيث تؤخح العالمة األعمى بالحدباف

 :السكافئ الحخفي .3

: تحجد السكافأت الحخفية لمجرجات الشقصية الحاصل عمييا الصالب كسجسهع درجة في مقخر ما كفق الججكؿ أدناه

 السكافئ الشقطي السكافئ الحخفي الجرجة السئهية
98 <= X < 100 A+ 4.00 
95 <= X < 98 A 3.75 
90 <= X < 95 A- 3.50 
85 <= X < 90 B+ 3.25 
80 <= X < 85 B 3.00 
75 <= X <80 B- 2.75 
70 <= X < 75 C+ 2.50 
65 <= X < 70 C 2.25 
60 <= X < 65 C- 2.00 
55 <= X < 60 D+ 1.75 
50 <= X < 55 D 1.50 
0 <= X < 50 F  راسب– صفخ 
 محخـك Z يحدب صفخاً 

 مشدحب W ال يحدب في السعجؿ
- I غيخ مكتسل 
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 الفرل الخامذ

 اإلنحارات األكاديسية 

 : نقطة بجءًا من الفرل الحي يمي فرل التدجيل عمى الشحه التالي2 عن الشقطي التخاكسي يتم تهجيه اإلنحار لمطالب عشج تجني معجله

بعج اعتساد الشتائج األكاديسية لمصالب في نياية كل فرل تتهلى الجامعة بجءًا من الفرل الجراسي التالي لمفرل الحي سجل فيو  .1
نقصتين في  (2)الصالب، كال يعج الفرل الريفي من ضسن ىحه الفرهؿ، تهجيو إنحار إلى الصالب الحي يقل معجلو التخاكسي عن 

.  أي من الفرمين الجراسيين األكؿ كالثاني
نقصتين فسا فهؽ، كذلك في مجة أقراىا  (2)عشج حرهؿ الصالب عمى إنحار عميو أف يمغي مفعهلو بخفع معجلة التخاكسي إلى  .2

.  فرالف دراسياف من تاريخ اإلنحار
من  ( ساعة99) ، كيدتثشى من ذلك الصالب الحي أتم بشجاح (2)يفرل الصالب من التخرز بعج انتياء السجة السقخرة في البشج  .3

نقصة أك ما يعادليا مئهيًا، كإذا تجنى معجلو  (1.75 )الداعات السعتسجة حدب خصتو الجراسية، عمى أال يقل معجلو التخاكسي عن 
.  التخاكسي عن ذلك في أي فرل دراسي الحق يفرل من التخرز من دكف إنحار 

يجهز أف يقبل في الّجراسة الخاصة االستجراكية شالب اإلجازة السفرهؿ من الجراسة بدبب تجنيسعجلو التخاكسي عن نقصتين كفق  .4
:  األحكاـ األتية

  أك ما يعادليا مئهيًا يعصى أربعة فرهؿ دراسية لخفع ىحا السعجؿ إلى الحج  ( نقصة1.5)إذا كاف معجلو التخاكسي ال يقل عن
 99)األدنى السقبهؿ ليعهد شالبًا مشتظسًا، ك إذا أخفق ال يدسح لو بسهاصمة الجراسة الخاصة إال إذا كاف قج أنيى ما مجسهعو 

أك ما يعادليا  ( نقصة1.75) من الداعات السعتسجة السقخرة في خصتو الجراسية ك كاف معجلو التخاكسي فييا ال يقل عن  (ساعة
.   نقصتين (2)مئهيًا كفي ىحه الحالة يعصى فرميين دراسيين كحج أعمى يفرل بعجىسا إذا لم يتسكن عن رفع معجلو إلى 

  أك ما  ( نقصة1.5)أك ما يعادليا مئهيًا يعصى فراًل كاحجًا لخفع ىحا السعجؿ إلى  ( نقصة 1.49-1)إذا كاف معجؿ الصالب بين
يعادليا مئهيًا كإذا حقق ذلك يعصى ثالثة فرهؿ إضافية لخفع السعجؿ إلى الحج األدنى السقبهؿ، كإذا أخفق ال يدسح لو بسهاصمة 

من الداعات السعتسجة السقخرة في خصتو الجراسية ك  ( ساعة99)الجراسة الخاصة االستجراكية إال إذا كاف قج أنيى ما مجسهعو 
نقصة أك ما يعادليا مئهيًا، كفي ىحه الحالة يعصى فرميين دراسيين كحج أعمى  (1.75)كاف معجلو التخاكسي فييا ال يقل عن 

.  يفرل بعجىسا إذا لم يتسكن من رفع معجلو
يفقج الصالب السقبهؿ في الّجراسة الخاصة االستجراكية حقو في االنتقاؿ إلى تخرٍز آخخ إذا أتم األربعة فرهؿ السسشهحة لو في  .5

الجراسة الخاصة االستجراكية، كلم يتسكن من رفع معجلو التخاكسي إلى الحج األدنى السصمهب، كال يعٌج الفرل الريفي فراًل 
.  دراسيًا ليحه الغاية

خسذ عذخة ساعة معتسجة حجًا أعمى لكل من  (15)يكهف العبء الجراسي لمصالب السقبهؿ في الجراسة الخاصة االستجراكية  .6
.  ست ساعات معتسجة لمفرل الريفي (6)الفرمين األكؿ كالثاني ك 

يفرل من التخرز الصالب الحي يحرل عمى أقل من نقصة كاحجة في السعجؿ التخاكسي في أي فرل من فرهؿ الدشة بعج  .7
الفرل األكؿ من التحاقو بالجامعة عجا الفرل الريفي، كإذا تكخر حرهؿ الصالب عمى أقل من نقصة كاحجةفي السعجؿ التخاكسي 

. في أّي فرٍل الحق يفرل من الجامعة
ال يدسح بقبهؿ الصالب السفرهؿ من تخرز ما في تخرز آخخ أكثخ من مخة كاحجة خالؿ مجة دراستو في الجامعة، كفي  .8

جسيع الحاالت يتهلى مجيخ القبهؿ كالتدجيل إنحار الصالب أك فرمو أصهاًل، كيبمغ قخار اإلنحار أك الفرل لمصالب بإبالغو من 
.  خالؿ مخشجه األكاديسي أك بالصخيقة التي تخاىا الجامعة مشاسبة ككحلك إبالغ الجيات السعشية فييا

.  ال يجهز لمصالب السفرهؿ أكاديسيًا من أي تخرز إعادة قبهلو فيو مخة أخخى  .9
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الدادسالفرل   

 االسئمة واالستفدارات الذائعة

 
 ما هه نظام الداعات السعتسجة؟

ىه نظاـ متبع في معظم الجامعات العالسية، كيقـه عمى تحجيج الّداعات السعتسجة التي يجب عمى الصالب دراستيا كالشجاح فييا بالسدتهى 
الحي تقخره أنظسة كتعميسات الجامعة، كيعج شخشًا لمتخخج في أّي قدم من أقداميا، كتهزع الداعات السعسجة من حيث السبجأ عمى فرهؿ 
دراسية كيتخؾ لمصالب حخية اختيار السقخرات السصمهبة مشو كالتقجـ في دراستو بحدب تقجيخه لحاجتو إلييا كاستعجاده ليا، كبتهجيو السخشج 

 .فرل دراسي االكاديسي كذلك ضسن الحجكد الجنيا كالعميا من الداعات السعتسجة السدسهح بالتدجيل فييا في كل
 ما هي الّداعة السعتسجة؟

كيحدب  ( أسبهعاً 16)ىي كحجة قياس لكسية السادة التي يجرسيا الصالب في السقخر الهاحج خالؿ الفرل الجراسي االعتيادي الحي يستج إلى 
 .(كتحدب الداعة العسمية بشرف ساعة نظخية)عجد الداعات السعتسجة لكّل مقخر بجسع عجد الداعات الشظخية كالعسمية 

 من هه السخشج األكاديسي؟
ىه عزه الييئة التعميسية الحي يختاره القدم األكاديسي في الكمية ليتهلى تهجيو الصالب في عسمية تدجيل مقخرات كل فرل دراسي، كيتابع 

 .مديختو العمسية مشح دخهلو في الجامعة كحتى تخخجو كيقجـ لمصالب الشرح كالتهجيو الجائم، كيعخفو بأنظسة الجامعة كسياستيا
 ما السقرهد بالسدتهى الجراسي؟

.السدتهى الجراسي يحجد من خالؿ عجد الداعات التي أنياىا الصالب بشجاح، بسهجب الخصة الجراسية  
 ماذا تعشي الخطة الجراسية؟

.مجسهعة من السقخرات التي يتهجب عمى الصالب اجتيازىا بشجاح، لشيل درجة اإلجازة في االختراص الحي يجرس فيو  
 ماهي متطمبات الجامعة؟

مجسهعة من السقخرات الجراسية اإلجبارية كاإلختيارية التي يجرسيا جسيع شمبة الجامعة لتهفيخ قاعجة ثقافية كمعخفية ليم، كىي مهاد تتفق مع 
.أىجاؼ الجامعة  

 ماهي متطمبات الكمية؟
التي يجرسيا جسيع شمبة الكمية عمى اختالؼ تخرراتيم، كذلك لتهفيخ قاعجة من  (اإلجبارية كاالختيارية)مجسهعة من السقخرات الجراسية 

.العمـه األساسية في مجاؿ دراستيم  
 ماهي متطمبات الذهادة؟

كتذسل عمى السقخرات اإلجبارية التي يجرسيا جسيع الصالب السقبهلين في تخرز معين، كعمى مقخرات اختيارية يختارىا الصمبة من بين 
(البكالهريهس)السقخرات التي تحجدىا الكمية ليحا التخرز لشيل درجة اإلجازة   

 ؟(W) ماهه االندحاب من السقخر
يحق لمصالب االندحاب من مادة سبق كأف سجل فييا أك تجسيج مقخرات الفرل جسيعًا كذلك خالؿ الفتخة السحجدة في التقهيم الجامعي، 

كتثبت كمسةمشدحبإزاء ىحا السقخر في سجل الصالب األكاديسي، كال تجخل السقخرات التي اندحب الصالب مشيا في السعجؿ الفرمي 
.كالتخاكسي، كيحمم بكمفة السقخر كال تعاد لو الخسـه  

 ماذا نعشي باالنقطاع عن الجراسة؟
.(كيصهى قيجه)إذا انتيت فتخة التدجيل كلم يقم الصالب بالتدجيل أك إيقاؼ تدجيمو في الفرل، ُيعج الصالب مشقصعًا عن الجراسة   
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 ماهه الشجاح السذخوط؟
، كيعتبخ الصالب ناجح في السقخر كلكشو نجاح غيخ حقيقي لكهف السعجؿ 50 كأعمى أك تداكي 60كىي عالمة يأخحىا الصالب أقل من 

نقصة، كبالتالي تكهف ىحه  (2)نقصة،أي أف السعجؿ الشقصي لمسقخر تحت السعجؿ الصبيعي  (1)نقصة كفهؽ  (2)الشقصي لمعالمة تحت 
العالمة عبء عمى السعجؿ التخاكسي، كيسكشممصالب إعادة السقخر الحي نجح فيو سهاء كاف شخشيًا أك حقيقيًا بحيث ال يكهف عجد الداعات 

 25/10/2018تاريخ / 41 /رقم  ساعة معتسجة كفقًا لقخار مجمذ التعميم العالي (15)السعادة تدجيميا عن 
 ؟(GPA) ماهه السعجل الفرمي

ىه مجسهع السكافآت الّشقصية التي حرل عمييا الصالب في السقخرات التي درسيا خالؿ الفرل بعج ضخب كل مشيا بعجد الّداعات 
 .السعتسجة لمسقخر مقدهمًا عمى مجسهع الداعات السعتسجة التي درسيا الصالب خالؿ الفرل

 ؟(AGPA) ماهه السعجل التخاكسي
يحدب السعجؿ التخاكسي لمصالب بصخيقة احتداب السعجؿ الفرمي مع األخح بالحدباف جسيع السقخرات التي درسيا الصالب مشح بجاية دراستو 

 .في الجامعة حتى تاريخ حداب ذلك السعجؿ، كتجخل السادة السعادة مخة كاحجة في الحداب بأعمى عالمة حرل عمييا الصالب
 ماذا نقرج بالستطمب الدابق لمسقخر؟

التعهيزات السقخر الحي يجب عمى الصالب دراستو ليتسكن من تدجيل الستصمب الالحق لو، حيث ال يسكن لمصالب أف يجرس مقخر 
، كفي حاؿ مخالفة بحلك يقـه قدم القبهؿ كالتدجيل بإلغاء تدجيمو كعالمتو في تمك تذخيح كشكمية األسشافأف يجرس مقخر  قبل 1الثابتة
 .السقخر

 هل يدتطيع الطالب السدتجج إيقاف التدجيل في الجامعة؟
ال يدتصيع الصالب السدتجج إيقاؼ تدجيمو في أكؿ فرل دراسي لو لكن يحق لو االندحاب من كافة السقخرات، أك إيقاؼ التدجيل في 

.الفرل الّجراسي الّثاني لو في الجامعة  
 متى يبجأ التدجيل ؟

.يبجأ التدجيل كفق الّتاريخ السحجد في التقهيم الجامعي الحي يرجر عن مجمذ الجامعة بشياية العاـ الّجراسي الفائت  
 كم عجد الفرهل الجراسية التي يدتطيع الطالب إيقاف تدجيمه فيها؟

 يدتصيع الصالب إيقاؼ تدجيمو لسجة أريع فرهؿ دراسية متتالية أك مشفرمة من حياتو الجاممية، كال يحدب من ضسن السجة القرهى 
  .لمجراسة

 هل يدتطيع الطالب التدجيل في جامعتين معًا؟
.ال يدتصيع الصالب التدجيل في جامعتين معًا في الهقت ذاتو باستثشاء نظامي التعميم السفتهح كالتعمم عن بعج  

وذلك عشج إعادة التدجيل فيه ؟  Z أو تقجيخ F هل يجفع الطالب رسهم السقخر كاممة في حال سبق وأن حرل فيه عمى تقجيخ
.نعم، عشجما يقـه بإعادة تدجيمو في السقخر يجب تدجيج الخسـه الجراسية كاممة لمسقخر من ججيج  

 هل الجوام الجامعي الدامي ؟ ولساذا؟
نعم، إفَّ الّجكاـ الدامي، كال يتخشح الصالب إلى االمتحاف الشيائي إذا لم يحقق ندبة الحزهر الكاممة كالتي تحدب من ضسن درجة أعساؿ 

من عالمة أعساؿ الفرل يحـخ من الّتقجـ لالمتحاف الشيائي لمسقخر % 25الفرل، كإذا لم يحقق ندبة الجكاـ السصمهبة أك لم يحرل عمى 
 .، كيجخل في حداب السعجؿ التخاكسيz كيعصى فيو تقجيخ محخـك

 ما هي مشح وزارة التعميم العالي والبحث العمسي؟
مشح الجامعات الخاصة ىي مشح حكهمية صادرة عن كزارة الّتعميم العالي كالبحث العمسي الّدهرية، كىي عبارة عن مقاعج جاممية ضسن 

/  سشهات شب األسشاف خسذكمية / الجامعات الخاصة تتيح لمصالب الّجراسة مجانًا دكف دفع أية رسـه خالؿ الحج األدنى لعجد الدشهات 
حيث تقـه الهزارة بتأمين مقاعج مجانية سشهية لمصالب الّدهري الحاصل عمى . كبعجىا يتم معاممة شالب السشحة ماليًا كأّي شالب آخخ

 .من عجد السقاعج% 5كذلك بيجؼ إتاحة الفخصة لمجراسة بذكٍل مجاني في ىحه الجامعات بشدبة  (عمسي)شيادة ثانهية عامة حجيثة 
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 ماذا يتهجب عمى الطالب مخاعاته قبل الجخهل لالمتحانات الشهائية؟
:  عمى الصالب عشج دخهؿ امتحانات نياية الفرل الجراسي مخاعاة ما يأتي

 تدجيج جسيع االلتدامات السالية السدتحقة  .
 إبخاز البصاقة الجاممية، حيث ال يدسح لمصالب دخهؿ االمتحاف دكنيا  .
 االلتداـ الكامل بأخالقيات تأدية االمتحاف، كاالبتعاد عن جسيع أشكاؿ الغر أك إثارة ما يعكخ اليجكء أثشاء االمتحاف. 
 التقيج بكافة التعميسات االمتحانية السعمشة من قبل الجامعة قبل كل امتحاف. 

 ؟(اختياري )هل يسكن لمطالب أن يتقجم بطمب وقف التدجيل 
يدتصيع الصالب الحي انتظم بالجراسة مجة فرل دراسي عمى األقل أف يتقجـ بصمب لهقف تدجيمو بذخط أف يكهف خالؿ السجة السحجدة لحلك 

.بالتقهيم الجامعي  
 ما هه اإلنحار األكاديسي؟

اإلنحار )في نياية أي فرل دراسي يخصج في سجمو الّجراسي تشبيو يدسى  (2.00)إذا حرل الصالب عمى معجؿ تخاكسي أقل من نقصتين 
كىه يعشي أف درجاتو تجنت عن السدتهى السقبهؿ، كيتصمب مشو أف يبحؿ جيجًا أكبخ كيغيخ من شخيقتو في الّجراسة ليخفع درجاتو  (األكاديسي

 .كيخفع معجلو، كعميو أف يخفع معجلو في ىحا الفرل كإال حرل عمى إنحار أكاديسي ثافٍ 
 ماذا أفعل إذا احتجت الستذارة أكاديسية أو شخرية؟

تعين الكمية التي يشتسي إلييا الصالب أحج أعزاء ىيئة التجريذ ليكهف مخشجًا أكاديسيًا لكل شالب، كعمى الصالب أف يخاجعو باستسخار كيأخح 
 .بشرائحو فيه األكثخ درايًة بسرمحتو كىه أكؿ من يجب أف يمجأ إليو الصالب عشج الذعهر بأّي مذكمة أكاديسية

 ما أهسية االلتدام بحزهر السحاضخات؟

من مجسهع عجد الداعات التجريدية العسمية % 15االنتظاـ في حزهر السحاضخات العسمية كالّشظخية لو أىسية كبيخة كمن يتغيب أكثخ من 
أك الشظخية لمسقخر في الفرل الجراسي يحـخ من دخهؿ االمتحاف الشيائي لمسقخر أك السقخرات الستغيب فييا كيعج راسبًا فييا كيبمغ الصالب 

 .بحلك رسسيًا عن شخيق البخيج كاإلعالف داخل الجامعة
 

 

 


