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 الجامعة العربية األمريكية

 
 تعليمات خاصة لمنح  درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان 

 
 

 ( : 1المادة )
خاصة لمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان في الجامعة العربية  )تعليماتتسمى هذه التعليمات 

تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها  وتعتبر ،الجامعةلس ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجاألمريكية(
 في الجامعة مكملة لهذه التعليمات في البنود التي تنطبق على الكلية كجزء من الجامعة وال تتعارض مع هذه التعليمات.

  
 

 ( : 2المادة )
 األسنان.لفم وريوس في طب وجراحة اتطبق هذه التعليمات على طالب كلية طب األسنان المسجلين لنيل درجة البكالو

 

 : (3المادة )

ية، عدا لدراساالمساقات األساسية للسنة: هي جميع المساقات التي يدرسها الطالب في تلك السنة حسب الخطة  .أ
 متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية والمساقات الحّرة.

ي فريوس احل الدراسة لنيل درجة البكالوتوضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع مر   .ب
 طب وجراحة الفم واألسنان، والخطة الدراسية سنوية إجبارية في جميع السنوات.

 

 (:4المادة )
اسية الدر أ( مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان هي خمس سنوات وتبين الخطة 

 راسية.للكلية المواد التي تعطى في كل سنة د
 سنوات. (7ب( الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان هو )

ن مسنة  ج( مع مراعاة نص الفقرة )ب( من هذه المادة، ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من ثالث سنوات في أي
 سنوات الدراسة.

ي للفصل الدراسي ( ساعة معتمدة، وال يتعدى العبء الدراس52الواحدة ) د( يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للسنة 
ن من ( ساعة معتمدة على أن يكو21( ساعة معتمدة ويجوز أن يصل العبء الدراسي للفصل الدراسي إلى )19)

يفي لصاراسي ضمن مساقات هذا الفصل أحد مساقات متطلبات الجامعة أو متطلبات لغة إنجليزية، أما في الفصل الد
 ( ساعات معتمدة.10) يفال يتعدى العبء الدراس

 
 االمتحانات والعالمات والمعدالت

 :(5المادة )
 مدة.يجري حساب وتسجيل التقدير النهائي لكل مساق بالحروف والكلمات، مع بيان عدد ساعاته المعت (أ
 ساسية ية األت العلوم الطب.التقدير النهائي في المساقات التي يدرسها الطالب في كلية العلوم وفي مساقا1ب( 

 ال األعموومساقات علوم طب األسنان األساسية ومتطلبات الجامعة، هو معدل تقديرات االمتحان النهائي      
 الفصلية.     



 pg. 2 of 7       2019-07-30بتاريخ   8201/2019-01مجلس الجامعة تعليمات منح درجة البكالوريس في طب و جراحة الفم و االسنان                              

                                          

  
 ن   ريرية م. يتكون التقدير النهائي في مساقات العلوم الطبية السريرية ومساقات علوم طب األسنان الس2    
 و   شفويا  أجزءا   المتحان النهائي الكتابي والسريري وتقدير التقييم، وقد يتضمن االمتحان النهائيتقديرات ا     
 عمليا.      

 ج( مساقات العلوم الطبية )العلوم الطبية والعلوم السنية للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة(:
 

 

التي  ساقاتأكثر مساقات ممتدة، أما الم تسمى المساقات التي تدرس على مدار فصلين دراسيين متتاليين أو .1
 تدرس خالل فصل دراسي واحد فتسمى مساقات فصلية . 

 والمساقات الممتدة تقسم إلى:
 المساقات الممتدة النظرية. .أ
 المساقات الممتدة العملية. .ب

 ويتم توزيعها على السنوات الدراسية على النحو التالي:    
    

 ( السنة الثالثة:1
 لممتدة النظرية:أ. المساقات ا

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

رقم  اسم المساق
 المساق

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

علم تسوس األسنان 
 (1ووقايتها )

 علم تسوس األسنان ووقايتها 2 08011321
 (2) 

08011322 1 - - - 

 - - - 1 08011312 (2علم مواد األسنان) 2 08011311 (1علم مواد األسنان)

 - - - 2 08011222 (2علم  األمراض العام ) 3 08011221 (1علم  األمراض العام )

 - - - 3 08011316 ( 2علم األدوية ) 2 08011315 (1علم األدوية  )

 
 ب. المساقات الممتدة العملية:

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

 - - - 3 08011332 (2اجلراحة التحفظية ) 3 08011331 (1اجلراحة التحفظية )

 - - - 3 08011342 (2االستعاضة الصناعية ) 3 08011341 (1ية )االستعاضة الصناع

 

 ( السنة الرابعة:2
 أ. المساقات الممتدة النظرية:

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

رقم  اسم المساق

 المساق

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

د عد رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

  - - 1 08011404 (2طب الفم ) 1 08011403 (1طب الفم )

 
 ب. المساقات الممتدة العملية:

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

رقم  اسم المساق

 المساق

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
اعات الس

 المعتمدة

 جراحة الفم والبنج املوضعي
(1) 

 جراحة الفم والبنج املوضعي 2 08011451
(2) 

08011452 2 - - - 

االستعاضة الصناعية 
 (3املتحركة)

 االستعاضة الصناعية املتحركة 3 08011461
(4) 

 االستعاضة السنية املتحركة 3 08011462
(5) 

08011465 2 

 2 08011433 (5اجلراحة التحفظية) 3 08011432 (4اجلراحة التحفظية ) 3 08011431 (3اجلراحة التحفظية )
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 2 08011483 (3تقومي األسنان ) 2 08011482 (2تقومي األسنان ) 2 08011481 (1تقومي األسنان )

 - 08011413 (3طب أسنان األطفال) 2 08011412 (2طب أسنان األطفال ) 2 08011411 (1طب أسنان األطفال )

  - - 2 08011422 (2أشعة الفم ) 1 08011421 (1شعة الفم )أ

  08011473 (3عالج وجراحة اللثة ) 2 08011472 (2عالج وجراحة اللثة ) 1 08011471 (1عالج وجراحة اللثة )

 

 

 

 ( السنة الخامسة3
 أ. المساقات الممتدة النظرية:

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

 رقم اسم المساق

 المساق

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

رقم  اسم المساق
 المساق

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 - - - 2 08011524 (2زراعة األسنان ) 2 08011523 (1زراعة األسنان )

 
 ب. المساقات الممتدة العملية:

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

رقم  مساقاسم ال

المسا

 ق

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد  رقم المساق اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

جراحة الفم والوجه والفكني  3 08011551 (1جراحة الفم والوجه والفكني )
(2) 

08011552 2 - - - 

االستعاضة الصناعية  3 08011561 (6االستعاضة الصناعية املتحركة )
 (7املتحركة )

08011562 3 - - - 

 - - - 3 08011532 (7اجلراحة التحفظية ) 3 08011531 (6اجلراحة التحفظية )

 - - - 2 08011576 (5عالج وجراحة  اللثة ) 2 08011575 (4عالج وجراحة  اللثة )

 - - - 2 08011586 (5تقومي األسنان ) 2 08011585 (4تقومي األسنان )

 - - - 2 08011516 (5طب أسنان األطفال ) 2 08011515 (4طب أسنان األطفال )

 - - - 2 08011506 (4طب الفم ) 2 08011505 (3طب الفم )

 
 -. تكون االختبارات واالمتحانات وطرق التقويم على النحو التالي: 2   

ث دراسة ثل ل بعدة ويجرى االختبار األويجرى اختباران فصليان للمساقات الممتد أ.   المساقات النظرية:
جرى لنهائي فيامتحان محتوى المساق تقريبا  واالختبار الثاني بعد دراسة ثلثي محتوى المساق تقريبا ، أما اال

 بعد نهاية تدريس المساق.

 اء اق سو: يتم التقييم المتواصل للطالب طوال مدة تدريس المسالمساقات العملية والسريرية ب.
د أنهى قلطالب ات الفصلية أم الممتدة، ويشترط لدخول االمتحان النهائي في المساق أن يكون االمساق

لس ية مجامتطلبات المساق بنجاح، ويحدد مجلس الكلية متطلبات المساقات السريرية بناء على توص
متحان ول االاألقسام، وإذا لم يتم الطالب الحد األدنى المطلوب لمتطلبات المساق ال يسمح له بدخ
مال هذه ن استكالنهائي، ويمنح فترة ال تزيد على أربعة أسابيع بعد انتهاء الفصل الدراسي ليتمكن م
ة تدريس ي نهايفالمتطلبات،وإذا لم يستكملها يعتبر راسبا  في المساق، أما االمتحان النهائي فيجرى 

 المساق ويجوز أن يشمل هذا االمتحان جزءا شفويا وسريريا .
 

 بين الجدول التالي األوزان المخصصة لالختبارات واالمتحانات والتقويم واالمتحان النهائي في مساقات.  ي3   
 كلية طب األسنان:      

 

 المجموع االمتحان النهائي االختبار الثاني االختبار األول طبيعة المساق

المساقات النظرية  
 الممتدة

25% 
 

25% 
 

50% 100% 
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المساقات النظرية 
 ليةالفص

25% 25% 50% 100% 

 
المساقات العملية 
 الفصلية والممتدة

 التقييم المستمر
40% 

60% 100% 

 

حالة ذه الويكون االمتحان النهائي للسنة الخامسة شامال للعلوم السنية ويشتمل على جزء شفوي يخصص له في ه
هنة طب ماولة المهارات الكافية لمز% من العالمة، ويهدف هذا الجزء إلى تقويم مدى اكتساب الطالب المعرفة و20

لفصل اية ااألسنان من خالل عقد امتحان شفوي في جميع المساقات السريرية المقررة في الخطة الدراسية في نه
 يقل التقوم لجنة ورية، الدراسي الثاني من السنة الخامسة بعد انتهاء االمتحانات العملية السريرية واالمتحانات التحري

م بتقوي عن اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل مساق أو مع أعضاء هيئة تدريس من جامعات أخرىعدد أعضائها 
 هذا الجزء من االمتحان.

 
العام  ي ذلك. يحدد مجلس كلية طب األسنان في كل عام جامعي مواعيد عقد االختبارات واالمتحانات لكل مساق ف4

 الجامعي.
 

 : (6المادة )
 -( ) التقدير التراكمي للتخرج ( حسب التوزيع التالي:GPA) يتم احتساب تقدير الطالب

 للمعدل السنوي  للسنة األولى  15%

 للمعدل  السنوي  للسنة  الثانية  20%

 للمعدل  السنوي   للسنة الثالثة  20%

 للمعدل  السنوي   للسنة الرابعة  20%

 للمعدل السنوي  للسنة  الخامسة  25%

 
 

 السنوات الدراسية شروط االنتقال بين
 

  (:7المادة )
 -يشترط النتقال للطالب من سنة الى السنة التي تليها أن يحقق ما يلي : أ(    

سنة تلك اللاجتياز جميع المساقات األساسية المقررة في تلك السنة والتي تدخل في حساب المعدل السنوي  .1
 بنجاح.

 ي المعدل السنوي لتلك السنة.( فما فوق ف 2الحصول على تقدير ) .2

 
عدله م( في مساق أساسي واحد أو مساقين على األكثر وكان Fإذا حصل الطالب خالل السنة على تقدير) (ب

 ذلك خالل ( فأكثر، يسمح له بالتقدم المتحان تكميلي في ذلك المساق أو هذين المساقين، و2السنــوي )
  ىوإذا حصل عل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي،مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بدء     

 ( في هذا االمتحان التكميلي ألحدهما أو كالهما يعتبر راسبا  في تلك السنة.Fتقدير)       

 
(، يحق له أن 2بمعدل أقل من ) ،إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات األساسية المقررة في تلك السنة (ج

تكميلي في مساق أساسي أو مساقين على األكثر من المساقات التي حصل فيها على أدنى  يتقدم المتحان
قبل بداية الفصل ، وذلك خالل مدة أقصاها فأقل  (C) فيهامن المساقات التي حصل  العالمات يختارها الطالب
تكميلي ألحدهما او هذا االمتحان ال في F، وإذا حصل على تقدير التالي االكاديميالدراسي االول من العام 

 فأكثر يعتبر راسبا  في تلك السنة 2كالهما او لم يستطع رفع معدله السنوي إلى 
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( يسمح له بالتقدم 2في مساق أساسي واحد وكان معدله السنوي أقل من ) Fإذا حصل الطالب على تقدير  (د
من  المات يختاره الطالبالمتحان تكميلي في هذا المساق، باإلضافة الى مساق آخر حصل فيه على أدنى الع

قبل بداية الفصل الدراسي االول من العام ، وذلك في مدة أقصاها  فأقل  (C)فيها المساقات التي حصل 
و لم يستطع رفع ا في هذا االمتحان التكميلي ألحدهما او كالهما F، وإذا حصل على تقدير  التالي كاديمياال

 تلك السنة.فأكثر يعتبر راسبا  في  2معدله السنوي إلى 
 

 ( يسمح له بالتقدم 2في مساقين أساسيين وكان معدله السنوي أقل من ) Fهـ( إذا حصل الطالب على تقدير 
المتحان تكميلي في هذين المساقين فقط ، على اعتبارهما مساقين حصل فيهما الطالب على أدنى العالمات ، 

الدراسي األول من العام الجامعي التالي ، إذا وذلك في مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بدء الفصل 
 2او لم يستطع رفع معدله السنوي إلى  في هذا االمتحان التكميلي ألحدهما أو كالهما Fحصل على تقدير 

 فأكثر  يعتبر راسبا  في تلك السنة.
  

 -و( يعتبر الطالب راسبا  في أي سنة في أي من الحاالت التالية:
 هـ ( ( فما فوق في المعدل السنوي ألي سنة مع مراعاة الفقرات ) ج، د،2ير ). إذا لم يحصل على تقد1
 من هذه المادة.   
 ة.الماد إذا اخفق في أي من االمتحانات التكميلية المشار إليها في الفقرات )ب، ج، د، هـ ( من هذه .3
 في أكثر من مساقين أساسيين في تلك السنة. (F).  إذا حصل الطالب على تقدير 4

 
يها عالمته ف ي تقلز( إذا رسب الطالب في تلك السنة عليه إعادة دراسة جميع المساقات األساسية في تلك السنة الت

 ح فيها.قد نج (.  ويعفى الطالب من إعادة دراسة أي من متطلبات الجامعة أو المساقات الحرة إذا كان2عن )
 

 
 :(8المادة )
 يحقق ما يلي :يشترط لنجاح الطالب في السنة الخامسة أن  (أ

نوي ل الساجتياز جميع المساقات األساسية المقررة في السنة الخامسة والتي تدخل في حساب المعد .1
 لتلك السنة بنجاح.

  .( فما فوق في المعدل السنوي للسنة الخامسة 2.الحصول على تقدير )2

  
ان معدله لى األكثر وك( في مساق أساسي واحد أو مساقين عFإذا حصل الطالب خالل السنة على تقدير) (ب

ل مدة ، وذلك خال( فأكثر، يسمح له بالتقدم المتحان تكميلي في ذلك المساق أو هذين المساقين2السنــوي )
ل على إذا حصأقصاها نهاية األسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي، و

 .كالهما يعتبر راسبا  في السنة الخامسة( في هذا االمتحان التكميلي ألحدهما أو Fتقدير)

، يحق له (2ن )إذا كان الطالب ناجحا في جميع المساقات األساسية المقررة في السنة الخامسة، بمعدل أقل م (ج
دنى أعلى  أن يتقدم المتحان تكميلي في مساق أساسي أو مساقين على األكثر من المساقات التي حصل فيها

ألول من اسي اذلك خالل مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بدء الفصل الدرالعالمات يختارها الطالب، و
او لم يستطع  افي هذا االمتحان التكميلي ألحدهما او كالهم Fالعام الجامعي التالي، وإذا حصل على تقدير 

 يعتبر راسبا  في السنة الخامسة. فأكثر 2رفع معدله السنوي إلى 
 

( يسمح له بالتقدم 2في مساق أساسي واحد وكان معدله السنوي أقل من ) Fإذا حصل الطالب على تقدير  (د
المتحان تكميلي في هذا المساق، باإلضافة الى مساق آخر حصل فيه على أدنى العالمات يختاره الطالب، 
وذلك في مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي، وإذا 

 2في هذا االمتحان التكميلي ألحدهما او كالهما او لم يستطع رفع معدله السنوي إلى  Fصل على تقدير ح
 فأكثر يعتبر راسبا  في السنة الخامسة.
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 ( يسمح له بالتقدم 2في مساقين أساسيين وكان معدله السنوي أقل من ) Fهـ( إذا حصل الطالب على تقدير 
ن فقط، على اعتبارهما مساقين حصل فيهما الطالب على ادنى العالمات المتحان تكميلي في هذين المساقي

وذلك في مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي التالي، إذا حصل 
ثر فأك 2في هذا االمتحان التكميلي ألحدهما أو كالهما او لم يستطع رفع معدله السنوي إلى  Fعلى تقدير 

 يعتبر راسبا  في السنة الخامسة.
  

 -التالية: و( يعتبر الطالب راسبا  في السنة الخامسة في أي من الحاالت 
    هـ(د،  ،)ج( فما فوق في المعدل السنوي لتلك السنة مع مراعاة الفقرات 2.إذا لم يحصل على تقدير )1   
 .من هذه المادة     
 ة.ذه الماده نات التكميلية المشار إليها في الفقرات )ب، ج، د، هـ ( من.إذا اخفق في أي من االمتحا2      
 في أكثر من مساقين أساسيين في نفس السنة الدراسية. (F). إذا حصل الطالب على تقدير 3      
 

ته متقل عال التي ز( إذا رسب الطالب في السنة الخامسة عليه إعادة دراسة جميع المساقات األساسية في تلك السنة
جح نا كان قد (.  ويعفى الطالب من إعادة دراسة أي من متطلبات الجامعة أو المساقات الحرة إذ2فيها عن )

 فيها.
 (: 9المادة )

 لغاية االمتحان التعويضي .(F) كعالمة (FA) تعامل عالمة  .1
 

 (: 9المادة )
معاد يه، أو الراسب فللمساق المعني اليرصد تقدير االمتحان التكميلي الجديد بدال  من تقدير االمتحان النهائي  .1

 ألغراض رفع المعدل السنوي.
 عادة دراسة جميعلزم على الطالب إعادة سنة عليه إ إذا( من هذه التعليمات، 4مع مراعاة ما ورد في المادة ) .2

ة إعادة دراس (.  ويعفى الطالب من2المساقات األساسية في تلك السنة التي حصل فيها على تقدير أقل من )
 أي من متطلبات الجامعة أو المساقات الحرة، إذا كان قد نجح فيها.

ند سنة عفي حالة إعادة الطالب ألي سنة من السنوات تحتسب له العالمات الجديدة فقط في معدل تلك ال .3
 التخرج. 

 .لمساقااذا درس الطالب مساق معين ألكثر من مرة خالل السنة الدراسية فتحسب العالمة األعلى لهذا  .4
 

 
 

  (:10المادة )
 يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى كلية طب األسنان من جامعة أخرى عند التخرج كما يلي:

 
 الطالب  المنتقل  إلى  السنة  الثانية (1

 % للمعدل السنوي للسنة الثانية 20   
 % للمعدل السنوي للسنة الثالثة 25   
 % للمعدل السنوي للسنة الرابعة 25   
 % للمعدل السنوي للسنة الخامسة 30   

 ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة ست سنوات 
 
       الثالثة:السنة  المنتقل إلى بالطال (2

 % للمعدل السنوي للسنة الثالثة 30
 % للمعدل السنوي للسنة الرابعة30
 % للمعدل السنوي للسنة الخامسة 40

 لدراسة في هذه الحالة خمس سنوات.ويكون الحد األعلى لمدة ا
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 التدريب السريري خارج مستشفى الجامعة.

 (:11المادة )
ركز مفى أو يجوز تدريب طالب السنوات السريرية في كلية طب األسنان )الرابعة والخامسة ( سريريا في مستش

ويتم تحديد  ة طب األسنان،أو معهد خاص بالتشخيص والعالج في فلسطين، وذلك طبقا للمعايير التي تضعها كلي
 سنان تلك المستشفيات والمراكز والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة، بناء على تنسيب مجلس كلية طب األ

 
 
 
 
 
 

 (:12المادة )
 يتم تقييم الطالب سريريا  كما يلي:

 خامسة( منة والبعأ( تتم مراقبة ومتابعة التدريب السريري لطلبة كلية طب األسنان في السنوات السريرية )الرا
 لمادة حالامنسق  خالل النموذج الخاص في بداية العام الدراسي وعلى الطالب إعادته وتسليمه إلى رئيس القسم أو

 ية.انتهاء فترة التدريب السريري في نهاية العام الدراسي وقبل بدء االمتحانات النهائية السرير
 .لتدريباونة في النموذج والموقعة من المشرفين على ب( يتم تقييم الطالب استنادا إلى المعلومات المد

 
 

 اإلنذار والفصل األكاديمي

 

 (: 13المادة )
 التالية:يعتبر الطالب مفصوال من الكلية، في أي من الحاالت 

 
 دراسية.. إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية خالل مدة ثالث سنوات 1

 ل مدة سبع سنوات دراسية.. إذا مل يستطع إكمال دراسته يف الكلية خال2
 .إذا حصل على إنذارات أكاديمية لمدة ثالثة فصول متتالية.3
 

 
 "أحكام عامة"

 
 

 : (14المادة )
ت الخاصة تعليماعميد الكلية هو المسؤول عن السير األكاديمي للطالب وتقوم دائرة القبول والتسجيل بتطبيق ال

 التخرج.وشروط  ألخرى،سنة  االنتقال من الطالب لشروطاستيفاء  وبالتحقق من
 

 : (15المادة )
ويحال إلى  ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات تنطبق عليه تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة،

 مجلس العمداء الحاالت التي ال تنطبق عليها نصوص هذه التعليمات للبت بها.
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