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كلمة معالي مدير الجامعة

اأنار عقول عباده باملعارف والعلوم، وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل الذي 
ُمعلِّم النا�س اخلرَي نبينا حممٍد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

ن�سكر هلل العلي القدير الذي جعل هذا البلد مهبط الوحي ومبعث الر�سالة 
املجتمع  وبناِء  الدين  هذا  خلدمة  الإمكانات  كل  رت  �َسخَّ بقيادٍة  قه  وفَّ واأن 
تاأ�سي�س  العلم، ومن ذلك  ن�سر  املواطن واحلّث على  وتوفري كل ما يحتاجه 
اجلامعات لتحقق اأهداف القيادة الر�سيدة يف امل�ساهمة ببناء الوطن وتخريج 
خالل  جامعتنا  قته  حقَّ ما  اأبرز  من  ولعل  للمجتمع،  خدماتها  تقدم  اأجياٍل 
الكليات ال�سحية  اكتمال منظومة  تاأ�سي�سها  التي م�ست منذ  اأعوام  الثالثة 
وتوفري احتياجاتها ومتطلباتها وذلك �سمن خطوات متتابعة ت�سري عليها 
وُمن�ساآتها  مرافقها  جميع  تاأهيل  واإعادة  لتطوير  �سعيها  اإطار  يف  اجلامعة 
والتطور  املجالت  جميع  يف  ت�سهده  الذي  الكبري  العمل  مع  لتتنا�سب 

والإجنازات التي حتققها والأهداف التي ت�سعى للو�سول اإليها.
والآن ي�سرنا م�ساهدة كلية طب الأ�سنان وقد ا�ستطاعت يف وقت قيا�سي من 
اأن تقف بني مثيالتها يف اجلامعات الأخرى بكل فخٍر واعتزاٍز  عمر الزمن 
طب  معامل  اأحدث  يف  تتمثَّل  اإمكانيات،  من  لها  ر  توفَّ ما  خالل  من  ومتيٍز 
ا�ستقطاب  مع  الكلية،  واحتياجات  لتتنا�سب  تطويرها  مت  ومباٍن  الأ�سنان، 
اإعداده  يف  �سارك  للكلية  منهج  وتوفري  عايل،  تاأهيل  ذات  تعليمية  كوادر 
والإ�سراف عليه وحتكيمه نخبة من املخت�سني على م�ستوى العامل مب�ساركة 
الكلية من  ن�ساهده يف  �سعداء مبا  فاإننا  لذلك  اجلامعة؛  من�سوبي  عدٍد من 
ر له من بيئة تعليمية يجد  م للطالب من اإمكانياٍت وما ُيوفَّ اإجنازات وما ُيقدَّ
فيها كل مقومات النجاح ُهيئت فيها الظروف امل�سجعة على التفوق لتدفعهم 

عري�سة  واآمال  عالية  طموحات  و�سط  واللتزام  لالنتظام 
خلدمة دينهم ووطنهم لينظروا بتفاوؤل لتلك اللحظات التي 
حون فيها رداء التخرج وي�ستلمون وثائق النجاح وهم  يتو�سَّ
اإن�سانية  ر�سالة  فيه  يقدمون  تخ�س�س  بالعلم يف  ُمت�سلِّحني 
واملثابرة  لل�سرب  حتتاج  اللحظات  تلك  كانت  واإن  نبيلة، 

والتخطيط واجلد يف العمل من قبل الطالب ليختم مرحلة عمرية وفرتة 
درا�سية يح�سد جهد �سنوات ليتوجه بعد ذلك مليدان العمل لي�ساهم يف تنمية 
اإل بالتوكل على اهلل والإخال�س  بالده وخدمة جمتمعه، وهذا كله لن يتم 
وجتهيزات  اإمكانات  من  له  ر  ُوفِّ ما  اأهمية  الطالب  ي�ست�سعر  واأن  العمل  يف 
وقيادات اأكادميية وكوادرعالية التاأهيل لي�ستفيد منها يف م�سريته الدرا�سية.
اإىل  قنا  بال�سكر والثناء باأن وفَّ اأوًل واأخرياً  ه هلل  ونحن وبهذه املنا�سبة نتوجَّ
ذلك م�ست�سعرين اأن هذه النجاحات مل تكن لتتحقق لول ف�سٌل منه �سبحانه 
ثم بف�سل الدعم الكبري الذي تلقاه اجلامعة من قبل حكومة خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حفظه اهلل - وبتوجيٍه ومتابعٍة من 
معايل وزير التعليم العايل ومعايل نائبه، وبتكاتِف وتعاوِن اأبناء الوطن من 
ال�سحيح وت�ستمر يف حتقيق  الطريق  من�سوبي اجلامعة لت�سري اجلامعة يف 
ملن�سوبي هذه  التوفيق  باإذن اهلل تعاىل، متمنياً  املجالت  اإجنازاتها يف جميع 
قت بحمد اهلل يف قيادٍة تبذل كل ما يف و�سعها من اأجل ا�ستمرار  الكلية التي ُوفِّ
التميز والنجاح ملا فيه م�سلحة الطالب، داعني اهلَل اأن ُيدمي على بالدنا نعمة 

د اخُلطى. الإ�سالم والأمن والإميان واأن يبارك يف اجلميع وي�سدِّ
   د. خالد بن �سعد املقرن

مدير اجلامعة   



6

يف  اهلل  يحفظه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  التعليمية  النه�سة  راعي  بركات  من  اإن 

الغالية  اململكة  افتتاح اجلامعات احلكومية اجلديدة يف حمافظات  الأخرية  الآونة 

على قلوبنا احداها جامعة املجمعة التي متيزت بعدد من الكليات النوعية احداها 

للمحافظة  نوعية  نقلة  تعترب  التي  )1431-1432هـ(  بالزلفي  الأ�سنان  طب  كلية 

واجلامعة. اإن الكلية تعترب بوابة العلم واملعرفة يف جمال العناية بال�سحة الفموية 

والأ�سنان ومقراً للتعلم الطبي احلديث املبني على املخرجات التعليمية وفق اأعلى 

معايري اجلودة التي حتفز اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب لالإبداع والتميز املعريف 

حيث مت جتهيز الكلية باأحدث ماتو�سل اليه طب الأ�سنان احلديث املبني ب�سكل خا�س 

على التعلم احلا�سوبي وبهذا تدفع الكلية باأطباء متميزين اأكفاء متمر�سني ترتقي 

بهم اململكة وتناف�س بهم عربياً وعاملياً وان �ساء اهلل ت�ستمر الكلية باإنارة الطريق نحو 

الريادة والرتقاء يف طب الأ�سنان مبا يحقق طموحات وتطلعات اجلامعة.

                                                                                                
د. عبد الرحمن عبد اهلل الأطرم      

          عميد كلية طب الأ�سنان

كلمة سعادة عميد الكلية
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وذلك  )2009م(،  1430هـ  عام  املَْجَمَعة  حمافظة  يف  املَْجَمَعة  جامعة  تاأ�سي�س  مت 

حمافظة  تقع  واملهنية.  التعليمية  املحلي  املجتمع  ومتطلبات  حلاجات  ا�ستجابة 

�سكانها  تعداد  ويبلغ  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  الو�سطى  املنطقة  يف  املَْجَمَعة 

حوايل 97000 ن�سمة. وياأتي اإن�ساء جامعة املَْجَمَعة حتقيقاً ل�سيا�سة وزارة التعليم 

اململكة  العايل بحيث ي�سمل كافة مناطق  التعليم  اململكة لزيادة فر�س  العايل يف 

ال�سهادات  على  احلا�سلني  من  املتزايدة  الأعداد  با�ستيعاب  ي�سمح  مما  جغرافياً 

الثانوية وكذلك اأي�ساً للمحافظة على الإ�ستقرار الجتماعي لأبناء هذه املناطق.

تعترب كلية طب الأ�سنان جزءاً ل يتجزء من جامعة املَْجَمَعة، حيث ت�سعى عمادة 

التعليمية  امل�ستويات  باأف�سل  وتزويدهم  الطالب  لتاأهيل  فيها  والعاملني  الكلية 

لتمكينهم من تقدمي رعاية �سحية مميزة وخدمات عالجية رفيعة امل�ستوى. كما 

تهدف الكلية اإىل �سناعة جيل من اأطباء الأ�سنان ذوي مهارات �سريرية عالية ومقدرات بحثية دقيقة، مع العمل على تنمية احلافز الذاتي لديهم 

ل�ستمرار تطوير معارفهم وحتديثها مدى احلياة. كذلك ت�سعى الكلية ب�سكل دائم لتح�سني م�ستوى خدماتها على كافة امل�ستويات العلمية والبحثية 

وال�سحية.

مقدمة
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الر�ؤية: 
م�ستوى  رفع  على  تعمل  حملياً  رائدة  كليًة  الأ�سنان  طب  كلية  تكون  اأن 
ال�سحة الفموية، من خالل تقدمي م�ستوى متميز من التعليم والرعاية 

ال�سحية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

الر�سالة:
تتلخ�س ر�سالة الكلية يف العمل على تعزيز ال�سحة الفموية يف املجتمع، 
العلمي  والبحث  التعليم  جودة  من  م�ستوى  اأعلى  تقدمي  خالل  من 
والرعاية واخلدمات ال�سحية يف جمالت طب الأ�سنان املختلفة. كذلك 
اأ�سنان وكوادر طبية ذات كفاءات مهنية  العمل على اإعداد وتاأهيل اأطباء 
قادرة  وقيادية  واإدارية  علمية  ومهارات  الأ�سنان،  طب  علوم  يف  عالية 
بيئات  خللق  املجتمع  وخدمة  العلمي  البحث  يف  بفعالية  الإ�سهام  على 

وجمتمعات اأف�سل من الناحية ال�سحية من خالل بناء ال�سراكات والتعاون مع خمتلف القطاعات العلمية احلكومية منها واخلا�سة.
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القيم:
تلتزم كلية طب الأ�سنان بجامعة املَْجَمَعة بالرتكيز على املناحي اجلوهرية التالية وتنميتها بني الأفراد 

املنت�سبني اإليها:
1. املهنية: وهي جمموعة القيم الذاتية الدافعة لتقدمي خدمات �سحية ذات جودة عالية وتتمتع بالدقة 

والإتقان.
2. العمل كفريق: وهو الإلتزام بالعمل كمجموعة متكاملة بروح الفريق الواحد لتحقيق الروؤية امل�سرتكة.
3. الأمانة: وهي العمل ب�سفافية ونزاهة وم�سداقية، جنباً اإىل جنب مع عدم الكذب اأو الغ�س اأو ال�سرقة.

ل م�سوؤولية ونتائج جميع القرارات اأمام امل�سوؤولني وامل�ستفيدين. 4. امل�سوؤولية: وهي حتمُّ
5. التعلَم مدى احلياة: وهو ال�ستمرار يف بناء املعارف واملهارات طوال حياة الفرد دون توقف.

6. العدل والإن�ساف: وهو اإعطاء كل ذي حق حقه مع مراعاة حقوق الأفراد واملحافظة على مبداأ امل�ساواة.
7. الإن�سباط: وهو اللتزام والتقيد بالأنظمة والقواعد واحرتام الآخرين.

الأهداف:
تهدف الكلية اإىل حتقيق الأهداف التالية:

1. تدريب منت�سبيها تدريباً مميزاً من خالل توفري عدد كايف من اأع�ساء هيئة التدري�س بحيث ت�سل ن�سبة املدر�سني اإىل الطالب 1: 6-8 )مدر�س واحد 
لكل �ستة اإىل ثمانية طالب( وذلك خالل كافة املراحل ال�سريرية وما قبل ال�سريرية.

2. ا�ستخدام تقنيات وطرائق تدري�س حديثة تتنا�سب واملعايري واملقايي�س العاملية وذلك من خالل اإجراء مراجعة دورية للخطة الدرا�سية كل �سنة مبنية 
على املعايري العاملية واملقارنات املرجعية.

3. امل�ساركة يف تقدمي خدمات طب الأ�سنان العالجية والوقائية للمجتمع.
4. و�سع ا�سرتاتيجية ملراقبة اجلودة ال�ساملة للكلية واإن�ساء وحدة خا�سة مبراقبة اجلودة ال�ساملة والعمل على تنفيذ ما ل يقل عن �ستة م�ساريع ملراقبة 

اجلودة ال�ساملة يف غ�سون ال�سنوات الع�سر القادمة.
5. ح�سول الكلية على اعتماد اأكادميي عاملي يف غ�سون اخلم�س �سنوات القادمة.
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�سر�ط القبول:
1( احل�سول على �سهادة الثانوية العامة يف العلوم الطبيعية اأو مايعادلها مبعدل ليقل عن %90 .

2( األ يزيد تاريخ تخرجه من الثانوية العامة على �سنتني من تاريخ التقدمي للقبول بالكلية .
3( اأداء اختبار القدرات العامة )GAT(  الذي يقيمه املركز الوطني للتقييم وللقيا�س .

4( اأداء الختبار التح�سيلي )SAAT( الذي يقيمه املركز الوطني للتقييم وللقيا�س .
5( األ تقل الن�سبة املركبة ) الثانوية 30% والتح�سيلي 40% والقدرات 30% ( عن %80 .

6( اأداء اختبار تقومي م�ستوى الجنليزية الذي تقيمه اجلامعة .
7( اجتياز املقابلة ال�سخ�سية اخلا�سة بالكلية .

8( اجتياز الفح�س الطبي .
9( اجتياز متطلبات الكلية يف نهاية ال�سنة التح�سريية .

10( التقدمي عرب البوابة الإلكرتونية للجامعة يف الوقت املحدد للقبول .

ال�سر�ط العامة لقبول الطالب بعد ال�سنة التح�سريية لربنامج كلية طب ال�سنان:
.)) TOEFLاأو ما يعادلها يف اختبار التوفل )IELTS( للغة الإجنليزية  )1- احل�سول على الدرجة 4.5 يف اختبار ال )اإيلت�س

2- اأن ل يقل املعدل الرتاكمي يف نهاية ال�سنة التح�سريية لبقية املواد عن 4 من 5.
3- عدم الر�سوب اأو احلرمان يف اأي مادة من مواد ال�سنة التح�سريية.
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ال�سمات العامة للخريجني:
يتمتعوا  اأن  املجمعة  جامعة  يف  الأ�سنان  طب  كلية  خريجي  من  ُيتوقع 

باخل�سائ�س التالية:
1. املعرفة ال�ساملة بالعلوم واملبادئ الأ�سا�سية املرتبطة مبهنة طب الأ�سنان.

املتوفرة من م�سادر  املعلومات  للتعامل مع  النقدي  التفكري  القدرة على   .2
خمتلفة بطريقة يتم فيها دمج هذه املعلومات وحتليلها لتخاذ قرار �سريري 
ومتطلبات  لحتياجات  منا�سبة  عالجية  خطة  و�سع  من  والتمكن  �سليم 

املري�س املتعلقة بال�سحة الفموية.
3. ال�سلوك املهني ومهارات التوا�سل التي متكنهم من التعامل مع  املر�سى 
اأخالقيات  وفق  وفعال  اإيجابي  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  فريق  اأفراد  وكافة 

املهنة.
4. القدرة على حتديد امل�سادر املوثوقة للمعلومات العلمية، وامتالك املنهجية البحثية الكافية لتقييم املقالت العلمية، واعتماد اأ�سلوب املمار�سة ال�سنية 

املبنية على الأدلة العلمية.
5. القدرة على حتديد احتياجات املجتمع يف جمالت �سحة الفم والأ�سنان، وحتديد اأ�سبابها لتقدمي احللول املنا�سبة والعملية لتلبية هذه الحتياجات.

العام  الأ�سنان  املتوقعة من طبيب  ال�سنية  املعاجلات  كافة  اإجناز  للتمكن من  بينهما  التوافق  امتالك م�ستوى عاٍل من  والذهنية مع  اليدوية  املهارة   .6
املمار�س يف اململكة العربية ال�سعودية بكفاءة واقتدار. 
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الرمزالإخت�سا�ساتالق�سم

علوم اإ�صالح الأ�صنان
طب الأ�صنان الرتميمي
مداواة الأ�صنان اللبية

املواد احليوية يف طب الأ�صنان
RDS

جراحة الوجه 
والفكني 

وعلوم الت�صخي�ص

جراحة الوجه والفكني
علم اأحياء الفم

علم اأمرا�ص الفم 
علم ت�صخي�ص اأمرا�ص الفم 

علم طب الفم
اأ�صعة الوجه والفكني

MDS

علوم طب الأ�صنان الوقائية

علم الأن�صجة املحيطة بالأ�صنان
تقومي الأ�صنان

طب اأ�صنان الأطفال
طب اأ�صنان املجتمع

PDS

SDSالتعوي�صات ال�صنيةعلم التعوي�صات ال�صنية

جد�ل رقم 1 � 2 يو�سحا اأق�سام الكلية �الإخت�سا�سات املتوفرة يف كٍل منها �ترميزها:
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CodeSpecialtiesDepartment

RDS
Operative Dentistry

Endodontics
Dental Biomaterials

Restorative dental Sciencies

MDS

Maxillofacial Surgery
Oral Biology

Oral Pathology
Oral Diagnosis
Oral Medicine

Oral and Maxillofacial Radiology

 Maxillofacial Surgery and Diagnostic
Sciences

PDS

Periodontics
Orthodontics

Paediatric Dentistry
Community Dentistry

Preventive Dental Sciences

SDSProsthodonticsProsthetic Dental Sciencies
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�سنة  اأن تكون مبثابة  اإىل  ي�سبق الربنامج �سنة حت�سريية وهي تهدف 
اإنتقالية وج�سراً بني مرحلة الدرا�سة الثانوية واملرحلة اجلامعية لكي 
يف  الدرا�سة  نظام  وعلى  اجلامعة  جو  على  خاللها  من  الطالب  يتعود 
اجلامعة والذي يختلف كلِّـيَّاً عن نظام الدرا�سة يف املرحلة الثانوية. يف 
هذه ال�سنة يتم تعزيز اللغة الإجنليزية من خالل تدري�س مقرٍر مكثٍف 
خا�ٍس بها على مدار العام بالإ�سافة لتدري�س امل�سطلحات الطبية باللغة 
والفيزياء  الأحياء  علم  الطلبة يف مواد  تقوية  يتم  الإجنليزية. كذلك 
اإىل  بالإ�سافة  الإجنليزية،  اللغة  با�ستخدام  والريا�سيات  والكيمياء 
ومباديء  احليوي  الإح�ساء  يف  الأ�سا�سية  للمبادئ  الطلبة  تدري�س 

التوا�سل عن طريق مقررات خا�سة بكٍل منها.
اأما ال�سنة الأوىل...

من الربنامج فيتم فيها بناء القاعدة الأ�سا�سية يف العلوم الطبية وعلوم طب الأ�سنان العامة، حيث يق�سي الطلبة معظم هذا العام بالتعرف 
على البنية الطبيعية للج�سم الب�سري ووظائفه، مبا يف ذلك منطقة القحف والتجويف الفموي. وت�سمل هذه املقررات الت�سريح الو�سفي، 
وعلم الأجنة، وعلم الأن�سجة، وعلم وظائف الأع�ساء العام، والكيمياء احليوية، وعلم الأحياء اخلا�س بالفم والأ�سنان. وبالإ�سافة اإىل ذلك 

يتعرف الطلبة على تخ�س�سات طب الأ�سنان املختلفة ب�سفة عامة وعلى املبادئ الأ�سا�سية لعلم املواد احليوية يف طب الأ�سنان.
ويف ال�سنة الثانية ...

يتابع الطلبة درا�ستهم بالبناء على ما تعلموه يف ال�سنة الأوىل ويبداأون بالتعرف على الت�سوهات والتغيريات التي قد حتدث يف التجويف 
الفموي ومنطقة الراأ�س والعنق وذلك من خالل مقررات مثل الت�سريح املر�سي اخلا�س بالفم والأ�سنان، وعلم اأمرا�س الفم، وعلم الأ�سعة 

نبذة مختصرة عن البرنامج:
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اخلا�س بالوجه والفكني. يتم الرتكيز يف هذه ال�سنة على زيادة معرفة الطلبة مبختلف فروع طب الأ�سنان وعلى تطوير مهاراتهم اليدوية 
من خالل املحا�سرات النظرية واحل�س�س املعملية. ويف هذه املرحلة يبداأ الطلبة بدرا�سة مقرر ت�سخي�س اأمرا�س الفم، حيث يبداأ التعامل 
الفموية  ال�سحة  م�ساكل  على  والتعرف  وحتليلها  املعلومات  تلك  ودمج  �سريرياً  وفح�سهم  منهم  ال�سريرية  املعلومات  وجمع  املر�سى  مع 

لديهم. 
اأما يف ال�سنتني الثالثة والرابعة...

 فيقوم الطلبة باإجراء املعاجلات ال�سنية املختلفة التي تغطي معظم احلالت املر�سية وتخ�س�سات طب الأ�سنان وذلك حتت اإ�سراف وتوجيهات 
اأ�ساتذة من جميع الإخت�سا�سات يف مقررات �سريرية خمتلفة. ويتم يف هذه املرحلة الرتكيز على زيادة املهارات ال�سريرية للطلبة يف جمالت 
املرحلة وخا�سة يف  ب�سكل متكامل. كذلك تهدف هذه  املر�سية  العالجية، وتدبري ومعاجلة احلالت  الأمرا�س، و�سع اخلطط  ت�سخي�س 
ال�سنة الرابعة لتو�سيع القاعدة املعرفية واخلربة ال�سريرية لدى الطلبة يف العلوم الطبية العامة من خالل جمموعة من املقررات مثل علم 
الأحياء الدقيقة، والطب الباطني، واجلراحة العامة، وجراحة الأذن والأنف واحلنجرة. وُيق�سُد من هذه املقررات اإعادة التاأكيد على املبادئ 

الطبية الأ�سا�سية ال�سرورية لفهم وتدبري احلالت ال�سريرية املعقدة التي ميكن اأن يواجهها الطلبة اأثناء ممار�ستهم ال�سريرية.
ال�ساملة  ال�سنية  املعاجلة  نطاق  �سمن  ال�سنة  هذه  يف  للمعاجلة  املقررة  احلالت  معظم  تكون  حيث  اخلام�سة  بال�سنة  الربنامج  وينتهي 
ال�سامل  الأ�سنان  ال�سريرية من خالل مقرر طب  املعاجلات  املرحلة لالإ�سراف على  الكلية معاً يف هذه  اأق�سام  واملتكاملة. وتت�سارك جميع 
مبجموعة وا�سعة من امل�سرفني يف جميع تخ�س�سات طب الأ�سنان. كذلك يتدرب الطلبة ويكت�سبون خربة �سريرية يف جمال املمار�سة ال�سنية 
العامة التي تتنا�سب وحاجات املجتمع ومن خالل تطبيق برامج تعليمية تلبي حاجات املجتمع �سمن مقرر ال�سحة العامة للفم والأ�سنان. 
كما يتم تطوير قدرة الطلبة على اإدارة العمل يف القطاع اخلا�س وحت�سريهم ملرحلة ما بعد التخرج والبدء بحياة مهنية م�ستقلة من خالل 

مقرر اإدارة ممار�سة طب الأ�سنان.
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Course 
Code

Course Title
First Semester Second Semester

Total
Lecture

Practical/
Pre-Clinic

Clinic Lecture
Practical/
Pre-Clinic

Clinic

113 ANA Anatomy، Embryology & Histology 2 2 0 2 2 0 8

113 PSL General Physiology 2 1 0 1 1 0 5

113 BCH Biochemistry 1 1 0 0 1 0 3

113 MDS Oral Biology 1 0 0 1 1 0 3

114 RDS Dental Morphology 1 1 0 0 0 0 2

111 PDS Introduction to Dentistry 1 0 0 0 0 0 1

122 RDS Introduction to Operative Dentistry 0 0 0 1 1 0 2

133 RDS Basics of Dental Materials 0 0 0 1 0 0 1

123 PDS Behavioral Dentistry 0 0 0 1 0 0 1

132 PDS Applied Computer Technology in Dentistry 0 0 0 1 1 0 2

TOTAL 8 5 0 8 7 0 28

First Yearاخلطة الدرا�سية:
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Second Year

Course 
Code

Course Title
First Semester Second Semester

Total
Lecture

Practical/
Pre-Clinic

Clinic Lecture
Practical/
Pre-Clinic

Clinic

213 MDS Local Anesthesia and Exodontia 1 0 0 1 0 0 2

223 MDS Oral & Maxillofacial Radiology-I- 1 1 0 1 1 0 4

213 RDS Pre-Clinical Operative Dentistry 1 2 0 1 2 0 6

223 RDS Dental Bomaterials Science 1 0 0 1 1 0 3

213 PATH General Pathology 1 0 0 1 1 0 3

213 PHL Pharmacology-I- 1 0 0 1 0 0 2

233 MDS Oral Pathology 1 1 0 1 1 0 4

211 MAC Microbiology & Immunology 1 1 0 0 0 0 2

211 PDS Professional Ethics & Standards 1 0 0 0 0 0 1

242 MDS Oral Diagnosis-I- 0 0 0 1 0 1 2

222 PDS Preventive Dentistry 0 0 0 1 0 0 1

212 SDS Introduction to Prosthodontics 0 0 0 1 1 0 2

TOTAL 9 5 0 10 7 1 32
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Third Year

Course 
Code

Course Title
First Semester Second Semester

Total
Lecture

Practical/
Pre-Clinic

Clinic Lecture
Practical/
Pre-Clinic

Clinic

313 MDS Clinical Oral Surgery-I- 1 0 1 1 0 1 4

323 MDS Oral & Maxillofacial Radiology-II- 1 0 1 0 0 1 3

313 RDS Clinical Operative Dentistry-I- 1 0 1 0 0 1 3

323 RDS Pre-Clinical Endodontics 1 1 0 1 1 0 4

313 PDS Clinical Periodontics-I- 1 0 1 1 0 1 4

313 SDS Pre-Clinical Prosthodontics 1 2 0 1 2 0 6

311 MED Basic Life Support 1 1 0 0 0 0 2

331 MDS Oral Diagnosis-II- 1 0 1 0 0 0 2

322 PDS Pre-Clinical Pediatric Dentistry 0 0 0 1 1 0 2

TOTAL 8 4 5 5 4 4 30
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Fourth Year

Course 
Code

Course Title
First Semester Second Semester

Total
Lecture

Practical/
Pre-Clinic

Clinic Lecture
Practical /
Pre-Clinic

Clinic

413 MDS Clinical Oral Surgery-II- 1 0 1 0 0 1 3

413 RDS Clinical Operative Dentistry-II- 1 0 1 0 0 1 3

423 RDS Clinical Endodontics 1 0 1 0 0 1 3

413 PDS Clinical Periodontics-II- 1 0 1 1 0 1 4

423 PDS Clinical Pediatric Dentistry-I- 1 0 1 1 0 1 4

433 PDS Pre-Clinical Orthodontics 1 1 0 1 1 0 4

413 SDS Clinical Prosthodontics 1 0 1 0 0 1 3

411 MAC Oral Microbiology 1 1 0 0 0 0 2

411 GIM General Internal Medicine 1 0 0 0 0 0 1

411 GSO General Surgery 1 0 0 0 0 0 1

422 MDS Oral Medicine-I- 0 0 0 1 0 1 2

412 ENT Ear، Nose & Throat Surgery 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL 10 2 6 5 1 7 31
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Fifth Year

Course 
Code

Course Title
First Semester Second Semester

Total
Lecture

Practical/
Pre-Clinic

Clinic Lecture
Practical/
Pre-Clinic

Clinic

513 SDS Comprehensive Clinical Dentistry 1 0 3 1 0 3 8

523 SDS Clinical Dental Implantology 1 1 0 0 0 1 3

513 PDS Dental Public Health & Community Dentistry 1 1 0 1 1 0 4

523 PDS Clinical Pediatric Dentistry-II- 0 0 1 0 0 1 2

511 MDS Oral Medicine-II- 1 0 1 0 0 0 2

531 PDS Clinical Orthodontics 0 0 1 0 0 0 1

541 PDS Biostatistics in Dentistry 1 0 0 0 0 0 1

511 PHL Pharmacology-II- 1 0 0 0 0 0 1

512 RDS Esthetic Dentistry 0 0 0 1 0 1 2

552 PDS Dental Practice Management 0 0 0 1 0 0 1

532 SDS Geriatric Dentistry 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL 6 2 6 5 1 6 26
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نظام الدرا�سة 
اأ- نظام الدرا�سة يف كلية طب الأ�سنان هو نظام �سنوي.

ب- ت�سمم اخلطط الدرا�سية مبا يعادل اثنا ع�سر ف�ساًل درا�سياً مق�سمة على �ستة �سنوات، �سنة حت�سريية واحدة وخم�س �سنوات يف كلية طب الأ�سنان.

يحدد عدد ال�سنوات التي ميكن للطالب ت�سجيل مقررات فيها ب�سنتني متتاليتني.. 1

تعترب جميع املواد امل�سجلة للطالب يف كلية طب الأ�سنان ابتداء من ال�سنة التح�سريية وانتهاء بال�سنة اخلام�سة هي من املواد الإجبارية التي . 2

يتم ت�سجيلها تلقائياً ح�سب اخلطة الدرا�سية املعمول بها والتي ل يحق للطالب الإختيار منها اأو حذف اأي منها.

ي�ستثنى من الفقرة ال�سابقة مقررات الإعداد العام ح�سب متطلبات اجلامعة للتخرج.. 3

ي�ستثنى الطلبة الرا�سبون يف �سنة درا�سية معينه من احلد الدنى لعدد ال�ساعات امل�سجلة.. 4

املواظبة
	 بدون عذر من جمموع املائة  ( خم�س وع�سرين يف   %25  ( ن�سبة غيابه عن  زادت  اإذا  للمقرر  النهائي  الإختبار  الطالب من دخول  – يحرم   1

املحا�سرات والدرو�س العملية املحددة للمقرر.

2 – يعّد الطالب الذي حرم من دخول الختبار ب�سبب الغياب را�سباً يف املقرر وتثبت له درجة الأعمال الف�سلية وير�سد له تقدير حمروم ) ح ( اأو 

.) DN(

3 – يتم اإقرار قوائم الطالب املحرومني من قبل جمل�س الكلية التي تقدم املقرر.

4 – تعلن قوائم احلرمان قبل بداية الختبارات النهائية.

»بعض القواعد التنفيذية الهامة لجامعة المجمعة وكلية طب االسنان«
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	 ًيجوز ملجل�س الكلية ) التي يتبعها الطالب ( اأو من يفو�سه رفع احلرمان وال�سماح للطالب بدخول الختبار، �سريطة اأن يقدم الطالب عذرا

يقبله املجل�س على األ تقل عن ) 50% ( من املحا�سرات والدرو�س العملية املحددة للمقرر.

	 اأ�سا�س درجات الأعمال املقرر على  النهائي تكون درجته �سفراً يف ذلك الختبار، ويح�سب تقديره يف ذلك  الطالب الذي يتغيب عن الختبار 

الف�سلية التي ح�سل عليها.

	:1 – يقبل العذر يف الغياب عن الختبار النهائي يف احلالت التالية

اأ – اأن يقدم العذر يف وقت ح�سول �سببه حتى ا�سبوع من زواله.

ب – الأعذار القهرية التي يقبلها جمل�س الكلية.

2 – يكون الختبار البديل ور�سد النتيجة خالل مدة ل تتجاوز نهاية الف�سل الدرا�سي التايل.

التخرج
1 – يتخرج الطالب بعد اإنهاء متطلبات التخرج بنجاح ح�سب اخلطة الدرا�سية على ال يقل تقديره عن مقبول ) اأي ل يقل معدله الرتاكمي عن 

2.00 من 5.00.

2 – ل يعترب الطالب متخرجا اإل بعد �سدور موافقة جمل�س اجلامعة على منحه الدرجة العلمية.

الختبارات النهائية
	 ل ي�سمح للطالب بدخول الختبار النهائي بعد م�سي ن�سف �ساعة من بدايته، كما ل ي�سمح له باخلروج من الختبار قبل م�سي ن�سف �ساعة 

من بدايته.

	 التي تاأديب الطالب  الطالب وفق لئحة  اأمور يعاقب عليها  التعليمات وقواعد اجراء الختبار  او خمالفة  ال�سروع فيه  اأو  الغ�س يف الختبار 
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ي�سدرها جمل�س اجلامعة.

	 النهائي على ال تقل عن �ساعة ول تزيد على ثالث الق�سم املخت�س مدة الختبار التحريري  الكلية بناء على تو�سية جمل�س  يحدد جمل�س 

�ساعات.

	 يحدد جمل�س الكلية التي يتبعها املقرر بناء على اقرتاح جمل�س الق�سم درجة لالعمال الف�سلية ما بني )40%( اإىل )60%( من الدرجة النهائية

للمقرر..

	:حتت�سب درجة العمال الف�سلية ملقرر باإحدى الطريقتني التيتني

الختبارات ال�سفهية اأو العملية اأو البحوث اأو اأنواع الن�ساط ال�سفي الخرى اأو منها جميعا اأو من بع�سها واإختبار حتريري واحد على القل.- أ

اختبارين حتريريني على القل.- ب

	 ،يجوز ملجل�س الكلية التي يتبعها املقرر – بناء على تو�سية جمل�س الق�سم – اأن ي�سمن الختبار النهائي يف اأي مقرر اختبارات عملية اأو �سفوية

ويحدد الدرجات التي تخ�س�س لها من درجات الختبار النهائي.

	 يجوز ملجل�س الق�سم الذي يتوىل تدري�س املقرر بناء على تو�سية مدر�س املقرر ال�سماح للطالب اإ�ستكمال متطلبات اأي مقرر يف الف�سل الدرا�سي

التايل وير�سد للطالب يف �سجله الكادميي تقدير غري مكتمل )ل( اأو )ic(  ول يح�سب �سمن املعدل الف�سلي اأو الرتاكمي اإل التقدير الذي 

يح�سل عليه الطالب بعد ا�ستكمال متطلبات ذلك املقرر، واإذا م�سى ف�سل درا�سي واحد ومل يغري تقدير غري مكتمل )ل( اأو )ic(  يف �سجل 

الطالب لعدم ا�ستكماله في�ستبدل به تقدير را�سب )ه( اأو )f( ويح�سب �سمن املعدل الف�سلي والرتاكمي.
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	: حت�سب التقدريات التي يح�سل عليها الطالب يف كل مقرر على ا�سا�س اأن وزن التقدير من )5.00( كما يلي

وزن التقدير من )5(رمز التقديرالتقديرالدرجة املئوي

5.00اأ+ممتاز مرتفع100-95

4.75اأممتاز90 اإىل اأقل من 95

4.50ب +جيد جداآ مرتفع85 اإىل اأقل من 90

4.00بجيد جدا 80 اإىل اأقل من 85

3.50ج+جيد مرتفع75 اإىل اأقل من 80

3.00ججيد70 اإىل اأقل من 75

2.50د+مقبول مرتفع65 اإىل اأقل من 70

2.00دمقبول60 اإىل اأقل من 65

1.00هـرا�صباقل من 60

	 مع مراعاة ما تق�سي به املادة )19( من هذه الالئحة يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله الرتاكمي

كالتي :

)ممتاز( : اإذا كان املعدل الرتاكمي ليقل عن 4.50 من 5.00- 1

)جيد جدا( : اإذا كان املعدل الرتاكمي من 3.75 اإىل اأقل من 4.50 من 5.00 - 2

)جيد( : اإذا كان املعدل الرتاكمي من 2.75 اإىل اأقل من 3.75 من 5.00 - 3

)مقبول( اإذا كان املعدل الرتاكمي من 2.00 اإىل اقل من 2.75 من 5.00 - 4
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	.يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله الرتاكمي على اأ�سا�س اأن وزن التقدير من )5.00( نقاط

متنح مرتبة ال�سرف الأوىل للطالب احلا�سل على معدل تراكمي من ) 4.75 (  اىل ) 5.00( عند التخرج، ومتنح مرتبة ال�سرف الثانية للطالب 

احلا�سل على معدل تراكمي من ) 4.25 ( اإىل اأقل من ) 4.75 ( عند التخرج.

وي�سرتط للح�سول على مرتبة ال�سرف الأوىل اأو الثانية ما يلي:

اأ - األ يكون الطالب قد ر�سب يف اأي مقرر در�سه يف اجلامعة اأو جامعة اأخرى.

ب- اأن يكون الطالب قد اأكمل متطلبات التخرج يف مدة اأق�ساها متو�سط املدة بني احلد األأدنى واحلد الأق�سى للبقاء يف كليته.

ج- اأن يكون الطالب قد در�س يف اجلامعة التي �سيتخرج منها ما ل يقل عن ) 60% ( من متطلبات التخرج.
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المالحق
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ال�سجل الكادميي �رموز التقديرات
ال�سجل الكادميي :

هو بيان يو�سح �سري الطالب الدرا�سي وي�سمل املقررات التي يدر�سها يف كل ف�سل درا�سي برموزها وارقامها وعدد وحداتها املقررة والتقديرات التي 

ح�سل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات  كما يو�سح ال�سجل املعدل الف�سلي واملعدل الرتاكمي وبيان التقدير العام بال�سافة اىل املقررات التي اعفي 

منها الطالب املحول.
املدول بالجنليزيةاملدول بالعربيةالنقاطحدود الدرجةالرمز بالجنليزيةالرمز بالعربية

Exceptionalممتاز مرتفعA +100 – 955.004.00اأ +
Excellentممتاز904.753.75 اأقل A95اأ

Superiorجيد جداً مرتفع854.503.50 اأقل من B +90ب+
Very goodجيد جدا804.003.00ً اأقل من B85ب

Above Averageجيد مرتفع753.502.50 اأقل من C +80ج +
Goodجيد703.002.00 اأقل من C75ج

High Passمقبول مرتفع652.501.50 اأقل من D +70د +
Passمقبول602.001.00 اأقل من D65د
Failرا�سب1.000اأقل من F60هـ
In-Progressم�ستمر--IPم
In-Completeغري مكتمل--ICل
DenileحمرومDN1.000ح
Nograde-Passناجح دون درجة--60 واأكرثNPند
Nograde-Failرا�سب دون درجة--اأقل من NF60هد
Withdrawnمن�سحب بعذر--Wع

  ملحق ) أ (



28

ملحق ) ب (
مثال حل�ساب املعدل الف�سلي �الرتاكمي

الف�سل الأول:
عدد النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة املئويةعدد الوحداتاملقرر

4.509.00ب +301285 �سلم
3.009.00ج324370 كيم

4.7514.25اأ235392 ري�س
4.0016.00ب312480 فيز
1248.25املجموع

معدل الف�سل الأول =  12/48.25        = 4.02 جمموع الوحدات  ) 12 (   جمموع النقاط )48.25(   

الف�سل الثاين:
عدد النقاطوزن التقديررمز التقديرالدرجة املئويةعدد الوحداتاملقرر

5.0010اأ +104296 �سلم
4.0012ب327383 كيم

3.0012ج314471 ري�س
4.0012ب326381 فيز
1246املجموع

46    3.83  = ـــ  ــــــــ معدل الف�سل الثاين= 
12    

جمموع النقاط ) 48.25 + 46 (   
املعدل الرتاكمي  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  3.93

جمموع الوحدات ) 12 + 12 (   
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الزي الر�سمي لطالب كلية طب ال�سنان:

  ملحق ) ت (

1- لون الزي اأزرق  فاحت.

2- ت�سميم الزي كما هو مو�سح بال�سورة .

3- ينبغي اأن يكون �سعار كلية الطب على جيب الطالب كما هو مو�سح بال�سورة.

4- ينبغي اأن يكتب اأ�سم الطالب فوق ال�سعار باللون الأبي�س.
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املعامل � القاعات الدرا�سية

ملحق ) ث (
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الن�سطة الريا�سية

  ملحق ) ج (
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الن�سطة الجتماعية

ملحق ) خ (
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ميثاق كلية طب ال�سنان:
اأنا الطالب:...................................................................................... رقم بطاقة الأحوال:...................................................................................... 

جوال اآخر: هاتف ثابت:   الإمييل:...................................................................................... جوال:  

ا�سكر جامعة املجمعة اأن منحتي فر�سة القبول يف كلية طب ال�سنان  من بني مئات املتقدمني وا�ساأل اهلل اأن اكون من خرية الطالب واأن ا�ساهم يف خدمة 
ديني ومليكي و وطني،  كما اأتعهد لكم مبا يلي:
اأوًل: فيما يتعلق بال�صلوك واملظهر العام:

1- اأن اأحافظ على ال�سالة جماعة، و احرتم ان�سغال الآخرين بال�سالة و ذلك بالإلتزام بالهدوء وال�سكينة.
2- اأن اأحتلى بالأخالق الإ�سالمية �سلوكاً ومظهراً.

3- اأن احافظ على ممتلكات اجلامعة املختلفة.
4- اأن اأتقيد بالزي الر�سمي للكلية واحافظ على مظهري العام متجنباً املظاهر ال�سلوكية اخلاطئة.

5- اأن اتعامل مع اع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني والزمالء  والزوار بكل احرتام متجنباً الألفاظ البذيئة.
6- اأن ل اأ�سيئ ا�ستخدام الهاتف اجلوال باأي �سكل. 

7- اأن اجتنب الإ�ساءة للجامعة يف اأي و�سيلة اإعالمية اأو اإلكرتونية.
8- اأن ل اأدخن يف اجلامعة اأو يف اأي من مرافقها املختلفة.

9- اأن اأحافظ على ا�سرار املر�سى.
10-  اأن ل اأ�سارك باأ�سم اجلامعة بدون اخذ املوافقة.

  ملحق ) د (
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ثانيًا : فيما يتعلق بال�صوؤون الأكادميية:
1- اأن ل تقل درجتي يف اللغة الإجنليزية عن  4.5 يف  اختبار »الآيل�س« اأو ما يعادله يف اختبار التوفل واأن ل يقل معديل الرتاكمي يف بقية املواد يف نهاية 

ال�سنة التح�سريية عن 4 من 5.
2- اأن اأكون خري مثال للطالب املجد املجتهد.

3- اأن التزم باحلظور املبكر للمحا�سرة واحتمل م�سوؤولية ت�سجيلي غائباً يف حال الغياب اأو التاأخر  ولو لدقيقة واحدة.
4- احتمل م�سوؤولية احلرمان يف اأي مادة جتاوز غيابي فيها على 25% وذلك بعذر اأو بدون عذر.

5- اأنه يف حال قيامي بالغ�س اأو املحاولة يف ذلك فاإن ذلك يحرمني من درجة ذلك الإختبار و�سوف يتم حتويلي للجنة تقومي ال�سلوك والتي قد تو�سي 
بر�سوبي يف املادة.

6- اأن الربيد الالإلكرتوين واجلوال يعتربان و�سيلة توا�سل ر�سمية من اجلامعة للطالب ول يحق للطالب الإعرتا�س بعدم العلم او بعدم فتح الربيد 
الالإلكرتوين.

7- الدرا�سة يف كلية طب ال�سنان نظام �سنوي، حيث يتوجب على الطالب اإنهاء املتطلبات يف �سنة درا�سية واحدة )ف�سلني درا�سيني( كما ل ميكن حذف اأي 
ف�سل درا�سي.

8- اأن معرفة اللوائح والأنظمة هي م�سوؤولية الطالب واجلهل بها ل يعفي الطالب من امل�سوؤولية.

توقيع الطالب            
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014278888  - 0504278888

ت�صميم واإخراج


