الجامعة العربية األمريكية
تعليمات برنامج اإلقامة في اختصاص تقويم األسنان والفكين
مقدمة:
(المادة األولى) :تسمى هذه التعليمات تعليمات منح شهادة االختصاص في تقويم األسنان في الجامعة العربية
األمريكية ويعمل بها اعتبارا من بدء الفصل الثاني من العام الجامعي  2016/2015م.
(المادة الثانية) :اينما تواجدت الكلمات التالية تعتمد المعاني ادناه ويراعى في ذلك عدم وجود ما يخالف
المعنى المقصود
الجامعة :الجامعة العربية األمريكية.
المجلس :مجلس العمداء.
العميد :عميد كلية طب األسنان.
مجلس الكلية :مجلس كليه طب االسنان.
الكلية :كلية طب األسنان في الجامعة.
التخصص :االقامة في تقويم األسنان والفكين.
البرنامج :برنامج اإلقامة في تخصص تقويم األسنان والفكين.
الخطة الدراسية :الخطة الدراسية المعتمدة من المجلس الطبي الفلسطيني ومجلس العمداء
منسق البرنامج :يعين بتوصية من قبل عميد كليه طب االسنان ،وبقرار من رئيس الجامعة وتوكل اليه
المسؤولية اإلدارية عن البرنامج.
لجنة البرنامج :لجنة مكونة من عميد كليه طب االسنان ومنسق البرنامج وأعضاء هيئة التدريس
واالخصائيين في البرنامج.
المقيم :الطالب المسجل للتدريب في البرنامج.
السنة الدراسية :اثنا عشر شهرا تشمل ثالثة فصول دراسية هي :الفصل األول والفصل الثاني والفصل
الصيفي ،تتضمن مدة االمتحانات وتتضمن إجازة سنوية أقصاه  21يوما.
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الباب االول
القبول والتسجيل في البرنامج
(المادة الثالثة):
.1
.2
.3

.4

تقدم طلبات االلتحاق بالبرنامج إلى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة حسب نموذج خاص بذلك
وال يبت في أي طلب إال إذا استوفى جميع األوراق الثبوتية الالزمة.
يتم تحويل الطلبات إلى الكلية ولجنة البرنامج للبحث فيها والتنسييييييب ب سيييييماء المرشيييييحين المتحان
القبول لمن تنطبق عليهم الشروط.
يعقد امتحان قبول لمن تنطبق عليهم الشيييييييروط تحت اشيييييييراف هيئة فنية للجنة امتحان القبول من
عميد كليه طب اال سنان ومن سق البرنامج ومدر سي البرنامج ،ويكون االمتحان ب شقين األول نظري
ومن ينجح في هذا االمتحان من المتقدمين يقوم بت دية االمتحان العملي ،وتتبعهما مقابلة شخصية مع
لجنة امتحان القبول في البرنامج حيث تدخل في حساب المعدل العام لالمتحان.
تقوم عمادة الكلية بإعالن قوائم المرشيييييييحين للقبول ،وتكون بقائمتين هما قائمة المقبولين وقائمة
االنتظار.

(المادة الرابعة):
يشترط في قبول الطالب ما يلي:
 .1أن يكون حاصيييييال على درجة البكالوريوس في طب األسييييينان أو ما يعادلها من جامعة معترف بها
وبتقدير ال يقل عن جيد.
 .2أن يكون قد أتم فترة االمتياز كما تحددها وزارة الصييييحة الفلسييييطينية أو ما يعادلها من خبرة للطلبة
غير الفلسطينيين.
 .3أن يكون قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة المقرر ألطباء األسنان الفلسطينيين من خريجي الجامعات
غير الفلسطينية.
 .4أن يكون مسيييييجال في نقابة أطباء األسييييينان الفلسيييييطينية وأن يكون مرخصيييييا من وزارة الصيييييحة
الفلسطينية للعمل كطبيب أسنان.
 .5أن يجتاز االمتحان التنافسي للقبول وكذلك المقابلة المقررة.
 .6أال يكون قد فصل من التخصص المتقدم إليه.
 .7اجتياز امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية ب على مستوى لناجح. Pass ،
 .8اجتياز امتحان مستوى مهارات الحاسوب.
 .9احضار وثيقة عدم محكومية.
 .10أال يتجاوز عمر المتقدم لالختصاص اثنان وثالثون عاما.
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 .11يستثنى من أحكام البند ل 4 ،3الطلبة غير الفلسطينيين ويشترط حصوله على شهادة تكافئ مزاوله
المهنة الفلسطينية.
(المادة الخامسة):
.1
.2
.3
.4

يحدد المجلس الطبي الفلسييييطيني أعداد الطلبة الذين يقبلون في البرنامج وذلك بناء على تنسيييييب من
منسق البرنامج وحسب توصية لجان البرنامج والكلية ،والتنسيق مع المجلس الطبي الفلسطيني.
يتم قبول الطالب بقرار من العميد بعد استيفاء شروط القبول بناء على توصية منسق البرنامج ويبلغ
العميد القرار إلى عمادة القبول والتسجيل.
يشترط في الطالب المقبول أن يكون متفرغا لدراسته وتدريبه في أيام دوام البرنامج.
على الطالب أن يسجل ويدفع الرسوم المقررة في بدء كل سنة دراسية.

الباب الثاني
الخطة الدراسية ،التدريس والتدريب

(المادة السادسة):
 .1يقترح منسق البرنامج الخطة الدراسية ويتم التوصية بها من لجنة البرنامج والقسم ويتم التنسيب من
عميد الكلية إلى لجنة الخطط ويتم إقرارها من قبل مجلس العمداء بتوصية من لجنة الخطط الدراسية
في الجامعة على ان تكون متوافقة مع الخطة الدراسية التي يقرها المجلس الطبي الفلسطيني.
 .2ي شترط في الخطة الدرا سية أن تحتوي على م شروع بحث علمي يقوم به الطالب تحت إ شراف أحد
أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج.
 .3تبدأ ال سنة الدرا سية للتخ صص في البرنامج ح سب التقويم األكاديمي ب شهر ايلول وتنتهي ب شهر اب
من العام الذي يليه.
 .4الحد األدنى لسيينوات الدراسيية /التدريب التي يجب أن يقضيييها الطالب السييتكمال متطلبات البرنامج
في التخصص هي ثالث سنوات ،والحد األعلى خمس سنوات.
 .5يتم تدريب الطالب في عيادات الجامعة طوال مدة التحاقه بالبرنامج وعليه أن يتقيد بجميع التعليمات
المنظمة التي تحددها الكلية ،وفي حاالت خاصييية تحددها لجنة البرنامج يسيييمح للطالب بقضييياء فترة
محددة في مؤسسات تعليمية أو تدريبية ألغراض التدريب لمدة ال تزيد عن ستة شهور في أي سنة
دراسييييية وال تزيد عن اثني عشيييير شييييهرا خالل مدة الدراسيييية /التدريب كاملة وذلك بموافقة مجلس
العمداء بناء على تنسيب من لجنة البرنامج وعميد الكلية.
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الباب الثالث

المواظبة وااللتزام بالدوام
(المادة السابعة):
.1
.2

.3
.4
.5

.6

.7
.8

يعين منسيييق البرنامج بالتنسييييق مع العميد مشيييرفا من بين أعضييياء هيئة التدريس في البرنامج ويقوم
المشرف بتوجيه الطلبة في سير دراستهم في البرنامج طيلة فترة دراسة كل منهم.
تشيييترط مواظبة الطالب في جميع السييينوات حسيييب الخطة الدراسيييية ويقوم المشيييرف على التدريب
بتسيييجيل الحضيييور والغياب على كشيييوف خاصييية ويسيييلمها إلى منسيييق البرنامج في نهاية كل سييينة
دراسية قبل االمتحان النهائي.
ال يسييمح للطالب بالتغيب أكثر من خمسيية أسييابيع متقطعة أو متصييلة في السيينة الدراسييية الواحدة بما
فيها اإلجازة السنوية الممنوحة من العيادات.
إذا غاب الطالب أكثر من خمسة أسابيع في السنة الدراسية الواحدة دون عذر قهري أو مرضي يقبل
به منسق البرنامج والعميد فإنه يعتبر راسبا في تلك السنة ويفصل من التخصص في البرنامج.
اذا غاب الطالب لفترة زمنية تزيد عن الخمسة أسابيع وال تتجاوز العشرة أسابيع في السنة الدراسية
الواحدة بعذر قهري أو مرضي يقبل به منسق البرنامج استنادا الي تعليمات الجامعة فعلى الطالب أن
يقضي فترة تدريبية تعادل مدة الغياب تضاف بعد انتهاء السنة األخيرة للتدريب.
يشترط في العذر المرضي أن يتضمن شهادة صادرة عن المركز ال صحي في الجامعة أو مستشفى
معتمد من اللجان الطبية في الجامعة ،وعلى الطالب أن يقدم هذه الشيييهادة إلى منسيييق البرنامج خالل
مدة ال تتجاوز أسيييييبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدم
الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب.
يلتزم الطالب المقيم باالنتظام في الدوام كافة أيام العمل الرسمي حسب دوام الجامعة.
يتم توجيه انذار للطالب إذا تجاوز غيابه بدون عذر األسيييييييبوع الثالث ،وتطبق عليه أحكام المادة 13
من هذه التعليمات إذا تجاوز غيابه األسبوع الخامس.

الباب الرابع
االنسحاب والتأجيل وفقدان المقعد
(المادة الثامنة):
 .1إذا رغب الطالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى عمادة
القبول والتسيييجيل وفي هذه الحالة تثبت في سيييجله األكاديمي مالحظة لمنسيييحب من الجامعة ويفقد
مقعده فيها ،ويبلغ منسق البرنامج وعميد الكلية بذلك.
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 .2إذا تقﺪم الﻄالﺐ بﻄلﺐ انﺴﺤاب مﻦ الﺠامعة لﺪى عﻤادة القﺒﻮل والﺘﺴﺠﻴﻞ بعﺪ قﻴامه بﺪفع رسﻮم حﺠﺰ
الﻤقعﺪ في السنة الدراسية األولى فإنه يفقد التالي من رسوم السنة األولى:
 يفقﺪ الﻄالﺐ  %20مﻦ رسﻮم السيييينة األولى الﻤقﺮرة إذا انﺴﺤﺐ الﻄالﺐ مﻦ الﺠامعة قﺒﻞ بﺪاية
الﺪراسة حﺴﺐ الﺘقﻮيﻢ األكاديﻤي.
 يفقﺪ الﻄالﺐ  %40مﻦ رسﻮم السييييينة األولى الﻤقﺮرة إذا انﺴﺤﺐ الﻄالﺐ مﻦ الﺠامعة بﺪءًا مﻦ
األسﺒﻮع األول مﻦ بﺪاية الﺪراسة حﺴﺐ الﺘقﻮيﻢ األكاديﻤي.
 يفقﺪ الﻄالﺐ  %60مﻦ رسﻮم حﺠﺰ الﻤقعﺪ الﻤقﺮرة إذا انﺴﺤﺐ الﻄالﺐ مﻦ الﺠامعة بﺪءًا مﻦ االسﺒﻮع
الﺜاني مﻦ بﺪاية الﺪراسة حﺴﺐ الﺘقﻮيﻢ األكاديﻤي.
بﺪﺀا مﻦ
ً
 يفقﺪ الﻄالﺐ  %100مﻦ رسﻮم السيييينة األولى الﻤقﺮرة إذا انﺴﺤﺐ الﻄالﺐ مﻦ الﺠامعة
االسﺒﻮع الﺜالﺚ مﻦ بﺪاية الﺪراسة حﺴﺐ الﺘقﻮيﻢ األكاديﻤي.
 .3مع مراعاة البندين ل 1و ل 2من المادة ل 9من هذه التعليمات يجوز للطالب الذي أنهى السييييييينة
الدراسييية االولى بنجاح االنسييحاب من أي من السيينوات الدراسييية التالية بعد بدايتها وقبل تاريخ عقد
االمتحان النهائي للسييينة المعنية ب سيييبوعين على األكثر وذلك بقرار من العميد بناء على تنسييييب من
منسييق البرنامج ويبلغ العميد القرار إلى الطالب وعميد القبول والتسييجيل ويعتبر الطالب منسييحبا ً من
السنة الدراسية ويرصد له عالمة ل Wويعتبر بحكم المؤجل.
(المادة التاسعة):
.1
.2
.3
.4

.5
.6

يجوز للطالب ت جيل دراسته لمدة سنة دراسية واحدة خالل فترة الدراسة على أن يتم ذلك قبل بداية
السنة الدراسية المراد ت جيلها.
ال يجوز الت جيل للسيينة األولى من الدراسيية ،ويشييترط فيمن يؤجل دراسييته أن يكون قد أنهى السيينة
الدراسية السابقة بنجاح.
يتم تقديم طلب الت جيل على نموذج خاص من كلية طب األسنان ويصدر القرار من العميد بناء على
تنسيب من منسق البرنامج ويبلغ العميد القرار إلى الطالب وعميد القبول والتسجيل.
إذا انقطع الطالب عن المواظبة لمدة تزيد عن العشييرة أسييابيع خالل السيينة الدراسييية الواحدة بسييبب
عذر مرضيييييييي أو قهري يقبل به رئيس البرنامج على أن يكون العذر معتمدا وموافقا عليه من قبل
عميد الكلية وحسيييب الفقرة ل 6من المادة السيييابعة فيعتبر مؤجال لتلك السييينة على أال يكون قد أجل
دراسته سابقا ،أما وإن كان مؤجال سابقا فيعتبر فاقدا لمقعده.
ال تحسب سنة الت جيل من الحد األعلى لسنوات الدراسة أو لغاية إزالة اإلنذار األكاديمي.
ال يجوز للطالب الحاصل على عالمة غير مكتمل ت جيل دراسته إال بعد إزالة هذه المالحظة.

(المادة العاشرة):
يعتبر الطالب فاقدا ً لمقعده في الحاالت التالية:
 .1إذا لم يسجل ألي سنة دراسية في المواعيد المحددة.
 .2إذا لم يلتحق بدوامه في العيادات خالل أسبوعين من بدء السنة الدراسية األولى.
5
مجلس العمداء  2018/2017-16بتاريخ 2018/02/05

 .3إذا انسحب من الجامعة وفقا للمادة ل 8فقرة ل 1في هذه التعليمات.
 .4إذا تجاوز مدة الت جيل المسموح بها.
 .5إذا تجاوز غياب الطالب عشرة أسابيع بعذر معتمد خالل السنة الدراسية الواحدة وكان قد سبق وأجل
دراسته ألي سنة سابقة وذلك وفقا للمادة ل 9فقرة ل 4من هذه التعليمات.
الباب الخامس
االمتحانات وأسس االنتقال من سنة الى السنة التي تليها
(المادة الحادية عشرة):
 .1يتم تقييم الطالب تقييما ً عاما ً قبل شيييييهر من نهاية السييييينة من حيث المهارات واألداء واالمتحان
السريري والنظري وتتضمن النتيجة النهائية للتقييم:
 ناجح.
 راسب.
 فصل من برنامج االختصاص مع توضيح األسباب.
 .2يتم عقد امتحان التقييم من قبل لجنة البرنامج لترفيع الطلبة الى السنة التالية:
 حسب األسس التي تضعها لجنة البرنامج.
 يلتزم منسيييق البرنامج توثيق هذه االمتحانات ونقل نتائجها للمجلس الطبي قبل أسيييبوعين من
بداية السنة التالية.

الباب السادس
اإلنذار األكاديمي والفصل من البرنامج

(المادة الثانية عشرة):
 .1ينذر الطالب في الحاالت التالية:
 إذا قل معدله السنوي في أي سنة دراسية عن ل. 3.00
 إذا أفاد تقرير مشيييرف البرنامج السييينوي ب ن الطالب غير ملتزم بما يوكل إليه من مهام وفي هذه
الحالة يوضيييع الطالب تحت المراقبة بموافقة العميد بناء على تنسييييب من مجلس الكلية وتوصيييية
من منسق لجنة البرنامج بعد اطالعها على تقرير المشرف.
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 .2على الطالب المنذر بمقتضيييى الفقرة ل 1من هذه المادة أن يزيل أسيييباب اإلنذار في السييينة الدراسيييية
التالية للسنة التي حصل فيها على اإلنذار.
(المادة الثالثة عشرة):
يفصل الطالب من البرنامج في الحاالت التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

إذا لم يستطع رفع معدله العام في نهاية السنة المعادة إلى ل. 3.00
عندما يحصل الطالب على إنذارين سلوكيين متواليين في سنتين على التوالي.
إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
إذا تجاوز غيابه خمسيية أسييابيع بدون عذر في السيينة الواحدة بما في ذلك اإلجازة السيينوية الممنوحة
من العيادات.
إذا لم يتم بنجاح متطلبات الحصييول على شييهادة االختصيياص في تقويم األسيينان ضييمن الحد األعلى
للدراسة حسب الفقرة ل 4من المادة السادسة.

الباب السابع
االنتقال
(المادة الرابعة عشرة):
 .1يجوز انتقال الطالب من برنامج في جامعة أخرى أو من مؤسييسيية طبية معتمدة إلى البرنامج المماثل
بالتخصيييص في الجامعة بعد تحقيق شيييروط القبول في المادة ل 4من هذه التعليمات وذلك بقرار من
العميد بناء على توصيييية من لجنة البرنامج وتنسييييب من منسيييق البرنامج .وفي هذه الحالة يجوز أن
يعادل له السنة األولى فقط إذا كان قد أتمها بنجاح حسب الشروط التالية:
 أال يكون مفصوالً من الجامعة المنتقل منها.
 أن يكون المعدل العام للطالب ال يقل عن ل 3.00أو ل %80أو ما يعادلهما.
 تحسب المساقات التي حصل فيها الطالب على عالمة ل 2.50أو ل %75أو ما يعادلهما.
 .2ال يجوز للطالب االنتقال من تخصيييص إلى تخصيييص اخر ضيييمن برنامج اإلقامة في طب األسييينان
بالجامعة.
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الباب الثامن
العالمات واالمتحانات
(المادة الخامسة عشرة):
.1
.2

.3
.4
.5

.6

تحسب العالمة النهائية لكل مساقات السنة الدراسية من ل 4.00نقاط.
عالمة الم ساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات التقييم للطالب خالل السنة الدراسية
والموزعة كما يلي:
أ .التقييم خالل السنة الدراسية ويخصص له %30
ب .االمتحان النهائي ويخصص له  %70ويت لف من:
 الجزء الكتابـــي ويخصص له %30 الجزء السريري ويخصص له %30 الجزء الشفــوي ويخصص له %10الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هي ل Cوتعادل ل. 2.00
عالمة الرسوب في المساق هي ل Fوتعادل ل. 0.35
إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول يقبله رئيس البرنامج وعميد الكلية يسجل له
مالحظة "غير مكتمل" ل Iويعقد له امتحان تكميلي بالتنسيق بين منسق البرنامج والمشرف على
الطالب في التخصص خالل مدة أقصاها نهاية األسبوع األول من بدء السنة الدراسية التالية ،وإال
يرصد له عالمة راسب ل Fوتعادل ل. 0.35
إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي دون عذر يقبله رئيس البرنامج وعميد الكلية يرصد له لF
وتعادل ل. 0.35

(المادة السادسة عشرة):
 .1المعدل السنوي :هو معدل جميع عالمات المساقات األساسية التي حصل عليها الطالب في نهاية السنة
الدراسية.
 .2المعدل العام :هو معدل جميع عالمات المساقات التي حصل عليها الطالب في جميع السنوات الدراسية.
أ .للنجاح في كل سنة دراسية يجب على الطالب الحصول على معدل سنوي ال يقل عن ل2.50
والنجاح بجميع المساقات.
ب .الحد األدنى للنجاح في المعدل العام هو ل.(3.00
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ج .إذا قل المعدل العام للطالب عن ل 3.00في نهاية السنة الدراسية يسمح له بإعادة السنة نفسها مرة
واحده فقط وبحد أقصى مرتين لجميع السنوات.
(المادة السابعة عشرة):
 .1يخصص لعالمة المساقات بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها:
النقاط
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.35

العالمة
A
B+
B
C+
C
F

 .2يخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء كل منها وتعطي النقاط
بالمعدل التراكمي التقديرات التالية:
التقدير
النقاط
ممتاز
 3.68ــ 4.00
جيد جدا
 3.35ــ 3.67
جيد
 3.00ــ 3.34
مقصر
 0.35ــ 2.99
الباب التاسع
منح شهادة االختصاص في تقويم األسنان
(المادة الثامنة عشرة):
تكون متطلبات منح شهادة االختصاص في تقويم األسنان كما يلي:
أ .النجاح في جميع السنوات حسب الخطة الدراسية المعتمدة.
ب .إتمام المدة المحددة والمقررة بالخطة الدراسية والتعليمات.
ج .النجاح في االمتحان الشامل بعالمة ل 75على األقل.
د .الحصول على معدل عام ال يقل عن ). 3.00

(المادة التاسعة عشرة):
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تمنح الشهادة للطالب بعد استيفاء جميع متطلبات التخرج وذلك بقرار من مجلس العمداء بنا ًء على تنسيب من
العميد وبتوصية من منسق ولجنة البرنامج ومجلس الكلية.
(المادة العشرون):
يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد بها نص أو اإلشكاالت التي تنش عن تطبيق هذه التعليمات.
(المادة الحادية والعشرون):
رئيس الجامعة وعميد الكلية ومنسق البرنامج وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن تطبيق هذه التعليمات.
---------------------------------------------------------------------------------------------------المواد مستندة الى قوانين كل من:
-1
-2
-3
-4

المجلس الطبي الفلسطيني
المجلس الطبي العربي
المجلس الطبي األردني
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
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