
 جامعة الزرقاء في (DDS) األسنان طب في دكتور درجة منح تعليمات
 

  :  (1) المادة

 ( جامعة الزرقاء في  DDSاألسنان طب في دكتور درجة منح تعليمات(التعليمات  هذه تسمى  )أ
 .2222/2222 الجامعي العام بدء من اعتبارا   بها ويعمل

 :ذلك غير على القرينة تدل لم ما ، إزاءها الواردة المعاني التالية والعبارات للكلمات يكون  )ب

 جامعة الزرقاء :الجامعة

 األسنان طب كلية :الكلية

 الكلية مجلس :المجلس

 الكلية عميد :العميد

 الكلية في قسم اي : القسم

 

 : (2المادة)

 . (DDS)األسنان طب في دكتور درجة لنيل المنتظمين الكلية طلبة على التعليمات هذه تطبق  

 

 الدراسية  الخطة

 

 :  (3) المادة

  DDS األسنان طب في دكتور درجة لنيل الدراسية الخطة العمداء مجلس يقر - أ 



 .فيها األقسام مجالس اقتراحات على بناء   المجلس من بتوصية

 

  (:4) المادة

 في دكتور درجة لنيل الدراسة سنوات جميع في السنوي  النظام أساس على الدراسية الخطة توضع  )أ
 .السنوات جميع في إجبارية سنوية الدراسية والخطة ،DDS األسنان طب

 

 العمداء مجلس من بقرار بها خاصة معتمدة ساعات الدراسية الخطة مواد من مادة لكل يحدد  )ب
 .المجلس من توصية على بناء  

 

 

 .بها خاصا   رقما   الدراسية الخطة مواد من مادة كل تعطى .1
على  DDS  األسنان طب في دكتور درجة لنيل الدراسية الخطة في الواردة المواد تصنف  .2

 .دراسية سنوات خمس أساس
النقاش  حلقات أو الندوات أو المحاضرات وعدد المعتمدة الساعات عدد مادة كل إزاء يذكر  .2

 .الميداني أو العملي أو السريري  التدريب أسابيع عدد أو األسبوعية المختبر ساعات أوعدد
 فصل على ممتدة المادة تكون  فقد الدراسية، السنة في دراستها مدة المادة إزاء ويذكرأيضا  

 .دراسيين فصلين أوواحد  دراسي
 

المحاضرات  من ساعة عشرة ست كل أن أساس على مادة لكل المعتمدة الساعات تقويم يجري   )ج
  .واحدة معتمدة ساعة هي النقاش حلقات أو الندوات أو

 وفي حدة، على مادة لكل تقييمها فيجري  السريري، العملي والتدريب والتطبيق المختبرات ساعات أما
 أو عملي تطبيق أو مختبر ساعة وثالثين اثنين عن الساعة المعتمدة حساب يقل ال الحاالت جميع
 .سريري  تدريب ساعة عشرة ست



 

  DDS  األسنان طب في دكتور درجة لنيل المعتمدة الساعات عدد يكون  :5 المادة

 : التالي النحو على وتوزع ، معتمدة ساعة 221

 

 الكلية الساعات المعتمدة
 المتطلبات الجامعية 22
 متطلبات كلية العلوم 10
المعلومات متطلبات كلية تكنولوجيا 3  

األساسية متطلبات كلية طب االسنان/ المتطلبات الطبية  44  
 متطلبات كلية طب االسنان/ المتطلبات الطبية السريرية 4
 متطلبات كلية طب االسنان غير السريرية 43
 متطلبات كلية طب االسنان السريرية 70
 المجموع 201

 

 

 

 :واالختيارية االجبارية الجامعة متطلبات اوال. 

 الثالث السنوات في يدرسها ان الطالب على معتمدة ساعة 27 من الجامعة متطلبات تتكون   -ا

 :التالي النحو على موزعة األولى

 .معتمدة ساعة  18 اإلجبارية المواد .1
 .معتمدة ساعة  9 االختيارية المواد .2

 



 .المواد هذه على الجامعة في البكالوريوس درجة لنيل الخاصة التشريعات تطبيق يتم ب. 

 

 السنة الرابعة. بدء قبل بنجاح واالختيارية االجبارية الجامعة متطلبات دراسة ينهي أن الطالب على ج.

 

 ساعة12 العلوم كلية ساعة معتمدة وتشمل من 12األساسية  العلوم مواد في الكلية متطلبات :ثانيا  
 و االولى السنة خالل دراستها الطالب على يجبساعات من كلية تكنولوجيا المعلومات  2معتمدة و

 . الدراسية الخطة في تسلسلها الوارد حسب

 

 :معتمدة ساعة 84 في مواد العلوم الطبية من الكلية الكلية متطلبات :ثالثا  

 العلوم الطبية دراسة وتشمل الدراسية، الخطة في الوارد تسلسلها حسب الطالب يدرسها إجبارية مواد 
 السريرية العلوم الطبية ودراسة ،)معتمدة ساعة 88 ( األولى الثالث السنوات خالل الكلية من األساسية

 الرابعة. السنة من والثاني األول الفصلين خالل )معتمدة ساعات  (4الكلية من

 

 :معتمدة ساعة 112التخصصية  الكلية متطلبات :رابعا  

 في تسلسلها الوارد حسب وذلك النهائية، السنة نهاية وحتى االولى السنة منذ الطالب يدرسها مواد 
  )معتمدة ساعة 82 ( السريرية قبل ما المرحلة في الكلية متطلبات دراسة وتشمل الدراسية، الخطة

 معتمدة(. ساعة 02 ( السريرية المرحلة في الكلية ومتطلبات

     

  :6 المادة

 .لها المخصصة المعتمدة الساعات عدد مع يتناسب للمادة وصف يوضع  )أ

 .وسنواتها الدراسة فصول على موزعة سنوية خطة الكلية تضع  )ب



 "الدراسي بئوالع الدراسة مدة"

 

 سنوات، خمسDDS  االسنان طب في دكتور درجة لنيل الدراسة سنوات لعدد األدنى الحد :2 المادة
 .سنوات ثمان هوف األعلى الحد أما

 

 :8 المادة

 وتبين سنوات، خمس  DDS  األسنان طب في دكتور درجة لنيل الدراسة مدة -أ 

 .دراسية سنة كل في تعطى التي المواد للكلية الدراسية الخطة

 

 سنوات ولمجلس DDS  4األسنان طب في دكتور درجة على للحصول الدراسة لمدة األعلى الحد ب. 
 للمرة فيها رسبالذي  فقط الخامسة السنة طالب منح الكلية مجلس من تنسيب على بناء العمداء
 .هذا الحد عن زيادة واحدة إضافية سنة الدراسة، لمدة األعلى الحد بذلك واستنفد األولى

 

 : المادة هذه من )ب( الفقرة نص مراعاة ج. مع

 .  الدراسية السنوات من سنة أي في دراسيتين سنتين من أكثر الطالب يقضي أن يجوز ال  .1
 دراسته فترة طوال ثالث سنوات من أكثر الطالب يرسب أن يجوز ال  .2

 
الخطة  في مبين هو كما دراسي فصل كل في المعتمدة بالساعات الدراسي بئالع يكون  . 1د. 

 .االسترشادية

 وللفصل  معتمدة ساعة ) 14 ( العادي الدراسي للفصل الدراسيئ للعب األعلى الحد يكون  .  2    
 ( إلى العادي للفصل العبء الدراسي يصل أن العميد بموافقة ويجوز ، معتمدة ساعة ) 9 ( الصيفي



 ضمن من يكون  أن شريطة معتمدة ساعة ) 12 ( الصيفي إلى الفصل وفي ، معتمدة ساعة ) 21
 .متطلبات الجامعة أحد المواد

 

 من العام الصيفي الفصل نهاية في وتنتهي الجامعي العام بداية في جميع السنواتل الدراسة أتبد  ه.
 الخامسة. للسنة الثاني الفصل نهاية وفي نفسه الجامعي

  

 الوقت نفسه في يلتحق أن  DDS  األسنان طب في دكتور برنامج في المسجل للطالب يجوز و. ال
األسنان  طب طلبة لغير يجوز ال كما مستواه، أو نوعه كان مهما الجامعة في أخر برنامج بأي

 .للكلية الدارسية الخطة مواد في التسجيل

 
 


