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 الجامعة العربية األمريكية

 

  دكتور في جراحة األسنانتعليمات خاصة لمنح درجة 
 

 (: 1المادة )

، ويعمل األمريكية(في الجامعة العربية دكتور في جراحة األسنان خاصة لمنح درجة  )تعليماتتسمى هذه التعليمات 

البكالوريوس المعمول بها في الجامعة مكملة  تعليمات منح درجة وتعتبر ،الجامعةبها من تاريخ إقرارها من مجلس 

 لهذه التعليمات في البنود التي تنطبق على الكلية كجزء من الجامعة وال تتعارض مع هذه التعليمات.

   

 (: 2المادة )

 .اندكتور في جراحة األسنهذه التعليمات على طالب كلية طب األسنان المسجلين لنيل درجة سري أحكام ت
 

 :(3المادة )

ية، عدا لدراساالمساقات األساسية للسنة: هي جميع المساقات التي يدرسها الطالب في تلك السنة حسب الخطة  .أ

 .والمساقات االجبارية المساندة متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية والمساقات الحّرة

 سية.لدراانهاية السنة المعدل السنوي: هو معدل المساقات األساسية لكل سنة من سنوات الدراسة ويحسب ب .ب

ة جراح دكتور فيتوضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع مراحل الدراسة لنيل درجة    .ج

 والخطة الدراسية سنوية إجبارية في جميع السنوات. ،األسنان
 

 (:4المادة )

د التي الموا راسية للكليةهي خمس سنوات وتبين الخطة الددكتور في جراحة األسنان مدة الدراسة لنيل درجة  .أ

 تعطى في كل سنة دراسية.

 ( سنوات.8) هو دكتور في جراحة األسنانالحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة  .ب

من  ي سنةأمع مراعاة نص الفقرة )ب( من هذه المادة، ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من ثالث سنوات في  .ج

 سب خالل مدة دراسته أكثر من ثالث مرات.وال يجوز للطالب أن ير سنوات الدراسة.

سي للفصل ( ساعة معتمدة، وال يتعدى العبء الدرا52يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للسنة الواحدة ) .د

إلى  االعتيادي ( ساعة معتمدة ويجوز أن يصل العبء الدراسي للفصل الدراسي19) االعتيادي الدراسي

و أارية إلجبمساقات هذا الفصل أحد مساقات متطلبات الجامعة أ ( ساعة معتمدة على أن يكون من ضمن21)

 ( ساعات معتمدة.10) ي، أما في الفصل الدراسي الصيفي فال يتعدى العبء الدراساالختيارية

  

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

 :(5المادة )

 مدة.د ساعاته المعتيجري حساب وتسجيل التقدير النهائي لكل مساق بالحروف والكلمات، مع بيان عد .أ

  .ب
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   ألساسية   اطبية التقدير النهائي في المساقات التي يدرسها الطالب في كلية العلوم وفي مساقات العلوم ال .1

 عمال     ي واألومساقات علوم طب األسنان األساسية ومتطلبات الجامعة، هو معدل تقديرات االمتحان النهائ

 الفصلية.

     من ريريةت علوم طب األسنان السقات العلوم الطبية السريرية ومساقايتكون التقدير النهائي في مسا .2

ً ئي جزمتحان النهاتقديرات االمتحان النهائي الكتابي والسريري وتقدير التقييم، وقد يتضمن اال     أو ءاً شفويا

 عملياً.

 مساقات العلوم الطبية والعلوم السنية: ج(

لتي ت المساقاأكثر مساقات ممتدة، أما ان دراسيين متتاليين أو تسمى المساقات التي تدرس على مدار فصلي .1

  فصلية كما هو موضح في الخطة الدراسية:تدرس خالل فصل دراسي واحد فتسمى مساقات 

 والمساقات الممتدة تقسم إلى:

 المساقات الممتدة النظرية. .أ

 ة.المساقات الممتدة العملي .ب

 

 -على النحو التالي:  التقييمتكون االختبارات واالمتحانات وطرق  .2

ألول بعد ختبار اويجرى االالنظرية الفصلية ن للمساقات يجرى اختبارين فصليي :الفصلية المساقات النظرية .أ

 ً ً واالختبار الثاني بعد دراسة ثلثي محتوى المساق تقريبا االمتحان  ، أمادراسة ثلث محتوى المساق تقريبا

 ون شامالً للمادة كاملةً.بعد نهاية تدريس المساق ويك النهائي فيجرى

ي ثان ختبارألول وايجرى اختبار أول للمساقات النظرية الممتدة خالل الفصل االنظرية الممتدة: المساقات  .ب

 واختبار نهائي في الفصل األخير من فصول المساق الممتد.  خالل الفصل الثاني

االختبار ولثاني ام األول والتقييم يتم تقييم متواصل للمساق ويرصد التقيي: المساقات العملية الفصلية .ج

 النهائي بنفس الفصل.

لثاني التقييم األول وايتم تقييم متواصل للمساق ويرصد التقييم األول في الفصل  الممتدة:المساقات العملية  .ح

 النهائي في الفصل األخير للمساق. واالختبارفي الفصل الثاني للمساق الممتد 

من قبل الكلية قبل طرح  واالمتحان النهائي والتقييملالختبارات واالمتحانات األوزان المخصصة  يتم تحديد .3

   .المساق ليتم تثبيتها على النظام
 

ن % م10 للسنة الخامسة شامال للعلوم السنية ويشتمل على جزء شفوي يخصص له في هذه الحالة التقييمويكون 

ألسنان من انة طب المعرفة والمهارات الكافية لمزاولة مه مدى اكتساب الطالب تقييمالعالمة، ويهدف هذا الجزء إلى 

الثاني  دراسيالخالل عقد امتحان شفوي في جميع المساقات السريرية المقررة في الخطة الدراسية في نهاية الفصل 

عضاء و مع ألجنة ال يقل عدد أعضائها عن اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل مساق أ وتقوم، من السنة الخامسة

 هذا الجزء من االمتحان. بتقييمهيئة تدريس من جامعات أخرى 

 

 السنوات الدراسية النجاح فيشروط 

 

  (:6المادة )

 ال ينتقل الطالب من سنة إلى أخرى إال إذا نجح في السنة السابقة. .أ

 يلي:أن يحقق ما  الدراسية السنة طالب فيال لنجاحيشترط  .ب

ك السنة وي لتلاجتياز جميع المساقات األساسية المقررة في تلك السنة والتي تدخل في حساب المعدل السن .1

 بنجاح.

 في المعدل السنوي لتلك السنة. على األقل( 2.00الحصول على تقدير ) .2
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 ريطة أالثالثة مساقات أساسية على األكثر شب( راسبعلى تقدير)الدراسية إذا حصل الطالب خالل السنة  .ج

هائي نمتحان يسمح له التقدم ال يتجاوز عدد المساقات النظرية أو العملية أو السريرية منها عن مساقين،

 إذا ماو، األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي األولبحد أقصى نهاية تعويضي لتلك المساقات وذلك 

عتبر راسباً ( ي2.00و أكثر من هذه المساقات أو كان معدله السنوي أقل من )أ مساقحصل على تقدير راسب ب

 في تلك السنة.

 أن يتقدم ت فلهالتي حصل فيها الطالب على تقدير راسب أقل من ثالثة مساقا األساسية إذا كان عدد المساقات .د

المساقات التي   يزيد مجموععلى أال ( أو أقلCنجح بها بتقدير ) أساسية لالمتحان النهائي التعويضي لمساقات

لعملية اية أو مساقات، شريطة أال يتجاوز عدد المساقات النظرسيتقدم لها المتحان نهائي تعويضي عن ثالثة 

 أو السريرية منها عن مساقين.

( 2.00)قل من أإذا كان الطالب ناجحاً بجميع المساقات األساسية بأي سنة من السنوات وكان معدله السنوي هـ. 

و أ( Cدير )ها بتقعلى األكثر قد نجح ب أساسية سمح له أن يتقدم لالمتحان النهائي التعويضي لثالثة مساقاتفي

صل على حا ما وإذ ، شريطة أال يتجاوز عدد المساقات النظرية أو العملية أو السريرية منها عن مساقين،أقل

ً في تلك ( يعتبر راس2.00ي أقل من )أو أكثر من هذه المساقات أو كان معدله السنو بمساقتقدير راسب  با

 السنة.

لطالب اقدير إذا رسب الطالب في سنة من السنوات فعليه إعادة دراسة جميع المساقات األساسية التي يقل ت .و

 (.Cفيها عن )

 يعتبر المساق الممتد مساقاً واحداً فقط ألغراض التقدم لالمتحان النهائي التعويضي. .ي

 

 

 (: 7المادة )

، لراسب فيهالمعني الجديد بدالً من تقدير االمتحان النهائي للمساق ا التعويضي النهائي االمتحان يرصد تقدير .1

 أو المعاد ألغراض رفع المعدل السنوي.

 فقط.  العالمة األحدث تحسب لهبعام أكاديمي مختلف مساق في حالة إعادة الطالب ألي  .2

 تحسب له العالمة األعلى فقط.  في حالة إعادة الطالب ألي مساق بنفس العام األكاديمي .3

 

 

 التدريب السريري

 (:8المادة )

 يتم تقييم الطالب سريرياً كما يلي:

 خامسة( منعة والأ( تتم مراقبة ومتابعة التدريب السريري لطلبة كلية طب األسنان في السنوات السريرية )الراب

 لمساقامنسق  وتسليمه إلى رئيس القسم أو خالل النموذج الخاص في بداية العام الدراسي وعلى الطالب إعادته

 .سريريةحال انتهاء فترة التدريب السريري في نهاية العام الدراسي وقبل بدء االمتحانات النهائية ال

 .يبالتدر إلى المعلومات المدونة في النموذج والموقعة من المشرفين على ب( يتم تقييم الطالب استناداً 
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 اديمياإلنذار والفصل األك

 

 (: 9المادة )

 التالية:من الكلية في أي من الحاالت  يعتبر الطالب مفصوالً 

 رسب في سنة دراسية ثالث مرات.إذا  .1

 إذا رسب في السنوات الدراسية ما مجموعه ثالث مرات. .2

  سنوات دراسية. ثمانإذا لم يستطع إكمال دراسته في الكلية خالل مدة   .3

 .كاديمي حسب تعليمات منح درجة البكالوريوسانطبقت عليه معايير الفصل األإذا  .4

 
 "أحكام عامة"

 (: 10المادة )

تم إعفاء لتي يامطروحاً منها عدد السنوات  دراسية يكون الحد األعلى لمدة الدراسة للطالب المنتقل ثماني سنوات

 الطالب من الدراسة فيها في الجامعة.

 

 : (11المادة )

خاصة يمات الالقبول والتسجيل بتطبيق التعل عمادةاألكاديمي للطالب وتقوم عميد الكلية هو المسؤول عن السير 

 التخرج.وشروط  في السنوات الدراسية النجاح الطالب لشروطاستيفاء  وبالتحقق من

 

 : (12المادة )

جلس لى محال إما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات تنطبق عليه تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة، وي

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

 

 : (13المادة )

 .يعتبر الطالب راسباً في السنة الدراسية إذا تقدم بطلب تأجيل لفصل واحد فقط من فصول تلك السنة

 

 

 

               

   

   

 


