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 االعتماد الخاص معاييرتعليمات ولالعام  اإلطار

 البكالوريوس / )دكتور في طب االسنان( طب االسنان لتخصص 

( 2017/ 9 /13) ( تاريخ33/2017 /374)المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم و 2010 لسنة (7رقم )

سسات التعليم العالي رقم قانون هيئة اعتماد مؤ من( 7لصادرة بموجب الفقرتين )أ، ك( من المادة )وا

 وتعديالته 2007( لسنة 20)

 

 ( 1المادة )

 / ااسااا  ) كتار  ياط طا   ااسااا طا   لتخصا الخاا  تسمى هذه التعليمات "اإلطاا  العاال لتعليماات ايعااايع اادتماا  
  2017/ 9/  13  تا اخ )33/2017 /374)االمعدلة بمرج  قعا  يجلس الهيئة  قم  2010   لساة7 قم )البكالر ارس 

 البرنامج/ مخرجات التعلم للخطة الدراسية:أهداف ( 2المادة )

يع  ؤاة الكلياة ا ساالتها  ايعلاة تترايقيترقعة ااضحة  ايخعجات تعلم سالة اأهداف  ط  ااساا  تخص لاج  أ  اكر  

 اأهدايها.

 الخطة الدراسية: (3المادة )

ايقاً لمعاايع  ط  ااساا   طة الد اسية لايل   جة البكالر ارس يط اكر  الحد األ نى لعد  السادات المعتمدة للخ .أ

 يرزدة دلى الاحر اآلتط:ط  ااساا   تخص اادتما  الخا  ل

 

 السادات المعتمدة 

  سااادة يعتماادة أا قساا  قااعا ات يجلااس 27  سااادة يعتماادة )لااى )21ياا) ) يتطلبات الجايعة

 التعليم العالط.

 ي) يجمرع السادات المعتمدة (50%)أ  ا تزاد د)  المعقلة األساسيةيتطلبات 

 ي) يجمرع السادات المعتمدة (40%)أ  ا تقل د)  يتطلبات المعقلة السعاعاة 

 

 ترزع يرا  التخص  يط الخطة الد اسية لتغطط المجاات المععيية اآلتية: .ب

ي) المجاات األساسية ايقاً لمعاايع ادتما  احد  الحد األ نى ي) السادات المعتمدة لكل يجال  :  المجاات األساسية1

 .الخا  لتخص  ط  ااساا  يتضماة المرا  العملية

  المجاات السعاعاة: احد  الحد األ نى ي) السادات المعتمدة لكل يجال ي) المجاات السعاعاة ايقاً لمعاايع ادتما  2

 .الخا  لتخص  ط  ااساا  يتضماة المرا  العملية

 

 أعضاء الهيئة التدريسية (4المادة )

  

 :أعضاء الهيئة التدريسية أوال:

 

األ نى لعد  أدضاء هيئة  : الحدالعلرل الطبية الحيراة األساسية ا دلرل ط  األساا  األساسية ) األساسيةيتطلبات المعقلة ا. 

 ادلى الاحر التالط: تخص يتفعغي) ي) قملة   جة الدكتر اه يط التد اس  هيئةأدضاء  8المعقلة األساسية  التد اس يط

 لعلرل الطبية الحيراة األساسية: ا                     

دد  ) xدد  أدضاء هيئة التد اس يط المعقلة األساسية يجمرع =  دد  أدضاء هيئة التد اس .1

للعلرل الطبية  المعتمدةدد  السادات للعلرل الطبية الحيراة األساسية/ يجمرع  المعتمدةالسادات 

 األساا  األساسية  ادلرل ط األساسية  الحيراة

 دلى ا  اكر  ااقد ي) أدضاء هيئة التد اس بعتبة استاذ يشا ك دلى ااقل .2

 لعلرل ط  األساا  األساسيةا                

دد   -دد  أدضاء هيئة التد اس يط المعقلة األساسية يجمرع = دد  أدضاء هيئة التد اس  .1

 بية الحيراة األساسيةللعلرل الطأدضاء هيئة التد اس 

 

 األقلدلى ا  اكر  ااقد ي) أدضاء هيئة التد اس بعتبة استاذ يشا ك دلى  .2
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 : يتطلبات المعقلة السعاعاةب. 

 

الحد  اكر  ط  ااساا لتخص  للمعقلة األساسية ي) تا اخ الحصرل دلى اادتما  الخا   الثالثة بدااة الساة يع  .1

الدكتر اه هيئة تد اس يتفعغي) ي) قملة   جة  أدضاء 8ط المعقلة السعاعاة األ نى لعد  أدضاء هيئة التد اس ي

 تبة األستاذاة اا األستاذ المشا ك اا األستاذ المسادد  يط التخص  دلى ا  اكر   هم يط) مي  )*يا اعا لها اا(

 اثاي) ياهم بعتبة أستاذ يشا ك دلى ااقل.

 

المؤهلي) ااألكفاء يهاياً، بحيث اُغطرا المجاات البعايج التط تطعقها  ) ياق قائمة بأدضاء هيئة التد اس المتفعغي)  .2

الكلية اتتااس  يط يجاات التخص  للمرا  المتضماة يط الخطط ايسترااتها )بحيث تريع الكلية دضر هيئة تد اس 

ي) دلى ااجرز يط قاات خاصة أ  اعادى التداخل بي) يجال التخص ،ااقد دلى األقل لكل يجال يط يجاات 

  األكثع .

 التاراع يط يصا   شها ات الدكتر اه ألدضاء الهيئة التد اسية. :ثانيا

تقل د)  ا  ا% دلى األقل ي) أدضاء هيئة التد اس يم) احملر  الجاسية األ  نية يط الجايعة دلى 75تعيي) يا نسبته  ثالثا:

اتم اقتساب نفس الاسبة ألدضاء الهيئة يط جميع % يط التخص  الراقد ايط قال اجر  أكثع ي) بعنايج يط التخص  50

 البعايج لافس التخص .

 % دلى األقل ي) أدضاء هيئة التد اس بعقر  ا تقل يدتها د) ساتي) دلى يسترى التخص .50تعيي) يا نسبته  :رابعا
س التخص  يا أيك) ضعا ة تسلسل شها ات دضر هيئة التد اس ي) البكالر ارس )لى الدكتر اه بحيث تكر  يط نف :خامسا

 يع األخذ باادتبا  التداخل االتعابط يط بعض التخصصات.
 -الشعاط التالية:  ط  ااساا  تخص اج  أ  احقق المد س السعاعي غيع المتفعغ يط  :سادسا

قاصال دلى شها ة ااختصا  العالط يط التخص  أا الماجستيع السعاعي أا يا  أ  اكر  .أ

 .اعا لها

شها ة المجلس الطبط األ  نط أا شها ة ااختصا  ي) الاقابة لم)  قاصال دلى أ  اكر  .ب

 .قصلرا دلى ااختصا  قبل اقعا  قانر  ااختصا  لط  األساا 

 أ  اكر  قد يع دلى قصرله دلى شها ة ااختصا  يا ا اقل د) ثالث سارات. .ج

 أ  اكر  لداه خبعة تد اسية يط التد ا  السعاعي ا تقل د) ثالث سارات. . 

أ  اكر  المد س السعاعي قاصال دلى تد ا  يماهج يط التد اس السعاعي اأساليبه يعة  اج  .ه

 كل ساتي).

 الحد األقصى للع ء التد اسط األسبردط ألدضاء هيئة التد اس االمحاضعا  المتفعغر : :ثامنا

 سادات يعتمده لألستاذ. 9 •

 سادة يعتمده لألستاذ المشا ك أا األستاذ المسادد. 12 •

 يعتمده للمد س المسادد ااألستاذ المما س.سادة  15 •

أ  اكر  ذلك بمرايقة الجهة التط اعمل  )دلىسادات يعتمده للمحاضع غيع المتفعغ  6 •

 ييها يتفعغاً .
  الطلبة(: 6المادة )

 للمعقلة األساسية.  1:20) نسبة دد  الطلبة الى دد  أدضاء هيئة التد اس د) تزاد ا  ا .أ

 .السعاعاة  للمعقلة 1:8) لبة الى دد  أدضاء هيئة التد اس د)نسبة دد  الط تزاد ا  ا .ب

الخاصة االطلبة  يط الد اسةاعتبع الطلبة المسجلر  يط الجايعة ياتظمي) يط الد اسة بما يط ذلك الطلبة المسجلر   .ج

 المؤجلر  أا الماقطعر  داها.

 الطاقة االستيعابية (:7المادة )

 تعادى األير  اآلتية:ط  ااساا   تخص ألغعاض اقتساب الطاقة ااستيعابية ل

 :األساسية المعقلة .1
 .للمعقلة األساسية المتفعغي)قملة   جة الدكتر اه  .أ
قملة   جة الدكتر اه  يجمرع %  ي)20) قملة   جة الماجستيع المتفعغي) اباسبة ا تزاد دلىاضاف   .ب

 .األساسيةللمعقلة  المتفعغي)
 المعقلة السعاعاة: .2

 المتفعغي) للمعقلة السعاعاة )اا يا اعا لها (اه قملة   جة الدكتر  .أ
%  ي) يجمرع قملة   جة 40اباسبة ا تزاد دلى )الفعلط   المتفعغي) )العد المد سي) السعاعا) غيع اضاف  .ب

 المتفعغي) للمعقلة السعاعاة الدكتر اه
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 المختبرات:  (:8المادة )

 أوال: متطلبات عامه

 . 2ل  60يختبع )اكر  الحد األ نى لمساقة كل  -1

 األقل.قاسرباً قداثاً دلى  الحاسرب بعشعا)اج  أ  اجهز يختبع  -2

   طالباً. 20الطاقة القصرى لكل يختبع ) -3

  ساادة 18ازااد دبئاه اإلشاعايط دلاى ) اأادلى   جة البكاالر ارس ياط التخصا  كحاد أ ناط  أ  اكر  المشعف قاصالً  -4

 دملية أسبردياً. 

ت األساسية قبل بدااة التاد اس بالمعادات ااألجهازة الالزياة اتجهياز يختباعات التخصا  قبال بداااة السااة تجهيز المختبعا -6

 الثانية ي) تا اخ ادتما  التخص .

 

 مختبرات المرحلة ما قبل السريرية ثانيا: 

 ايقاً لمعاايع اادتما  الخا  لتخص  ط  ااساا                                

 ت المرحلة السريريةثالثا: مختبرا

 ايقاً لمعاايع اادتما  الخا  لتخص  ط  ااساا                               

 

 سريري(: التدريب ال9المادة )

أ  اشعف أدضاء هيئة التد اس المسؤالي) د) تد اس الما ة الاظعاة الخاصة بالما ة العلمية دلى التد ا  العملط  .1

سعاعاي) يؤهلي) ي) المؤسسات الصحية التط اتد ب بها الطلبة قس  الحاجة. ادلى  للطلبة، )ضاية )لى اجر  يد بي)

  . 1:8أا تتجااز نسبة طال  )لى يد ب د) )

 

 800د)  (Actual clinical contact hours)أ  ا تقل السادات الفعلية للتد ا  السعاعي يط البعنايج  .2

اسبردياً خالل السارات السعاعاة ، ي) خالل قص  سادة تد ا  سعاعي  12سادة بمجملها )بما ااقل د) 

دملية للتد ا  السعاعي االمخبعي يدة كل قصة سادتي) زيايتي) دلى األقل، اأ  تتااس  أياك) التد ا  

 العملط نرداً اكماً يع أددا  الطلبة.

 يصا   التد ا  السعاعي: .3

أددا  الطلبة المسجلي) يط التد ا  السعاعي أ  تريع الكلية أياك) للتد ا  السعاعي تتااس  نرداً اكماً يع  .أ

 يما احقق يخعجات العملية التعليمية.

أ  اتم تد ا  الطلبة يط أياك) التد ا  السعاعي التط تاطبق دليها يعاايع القسم السعاعي )جزء ي)  .ب

 يستشفى تعليمط أا يلحق بالكلية  

 يط المعقلة السعاعاة. البي)طد) ديا ة لكل  (Dental units)أا اقل دد  العيا ات الساية  .ج

أ  اشعف أدضاء هيئة التد اس المسؤالي) د) تد اس الما ة الاظعاة الخاصة بالما ة العملية دلى التد ا   . 

العملط للطلبة، )ضاية )لى اجر  يد بي) سعاعاي) يؤهلي) ي) الكلية. كما امك) أ  تستعي) الكلية 

تط اتد ب بها الطلبة قس  الحاجة. ادلى أا بمد بي) سعاعاي) يؤهلي) ي) المؤسسات الصحية ال

   .1: 8تتجااز نسبة طال  )لى يد ب د) )

 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:  (10المادة )

 :اج  ترييع التجهيزات ااأل اات االرسائل التعليمية التالية

ت ايختباعات يتكايلاة لكاياة التخصصاات يرضاعط  ادياا ا )تخاداعدمليات جعاقياه  اشمل غعيةيعكز طبط اساا  يتكايل  -

 .االتعقيم االصيانة لألشعةباإلضاية  الساية

 .دلى ااكثع اباسبة اقده لكل طالبي)  Phantom Headsترييع اقدات المانيكا  ) -

 ااقده لكل طالبي) دلى ااكثع. ديا ةترييع  -

 أجهزة دعض اأجهزة يساندة للتد اس ))لكتعانية اتقليداة . -

 كفط ي) يرا  ))لكتعانية اغيعها  يتعلقة بالتخص .يا ا -

 ترييع دد  ي) البعايج التعليمية ااإلقصائية المااسبة للتخص . -

 لكل دضر هيئة تد اس. قاسرب قداثجهاز  - 

 الكوادر الفنية المساعدة (:11المادة )

 يشعير المختبعات:  .أ

ا تزااد نسابة الطلباة )لايهم ياط بحياث الر ارس ياط التخصا  اعي) العد  الاالزل يا) يشاعيط المختباعات يا) قملاة   جاة البكا

 .سادة دملية أسبردياً  18  اا ازاد الع ء اإلشعايط للمشعف دلى 1:20المختبع الراقد أثااء التد اس د) )



  

AQACHEI                                                          ACCREDITATION DEP       4 

 

 ياير المختبعات:  .ب

 اعي) ياط ااقد دلى األقل لكل قسم ي) قملة   جة الدبلرل المترسط كحد أ نى.

 والدوريات والمعاجم والموسوعات:  (: الكتب12المادة )

 تلتزل الجايعة بترييع اآلتط:

 أ  الكت :

قع نساختي) دلاى األقال يا) كال داارا  ااشاتعط ترييع خمسة داااا) يختلفة دلى األقل لكل يا ة ي) يرا  الخطة الد اسية ابرا

 ا  تكر  الكت  اخع اصدا 

 ب  الدا اات:

  .اإللكتعانط ااكر  ذلك لخمس سارات سابقة دلى األقلاا /ترييع  ا اات لكل تخص  بارديها الر قط ا

 المتطلبات العامة: (13المادة )

 دلى يسترى القسم أا التخص :

 سارات يط يجال التد اس. 3 ئيس قسم يط يجال التخص  بخبعة ا تقل د)  -

  .يكت  خا  بعئيس القسم اسكعتيعة يتفعغة لشؤا  القسم -

 أدضاء الهيئة التد اسية. التجهيزات الالزية لخدية -

 لكتعانط للقسم دلى الشبكة الداخلية للجايعة احتري دلى كاية المعلريات األكا امية.يرقع ) -

 اجر  آلية لمعاجعة الخطط الد اسية للبعايج  ا ااً. -

ليميااة، انماااذج أ شاايم يتكاياال للماارا  الد اسااية يبياااا يااط كاال ياهااا خطااة المساااق، االمحتاارى التعليمااط، االمخعجااات التع -

اايتحانات االرظاائم االتجاا ب العملياة االحلارل الامرذجياة، انمااذج ألا اق ايتحاناات الطلباة ااظاائفهم يصاححة )العلياا 

االرسطى االدنيا  انماذج تقا اع التد ا  الميدانط ايشا اع التخاعج اساجالت الطلباة ااإل شاا  االخاعاجي) اايااك) دملهام 

 االلجا  األكا امية المختلفة.ايحاضع جلسات يجلس القسم 

ااقاده  بما اعاا ل آلاة ترييع آلة تصراع يط كل قسم أكا امط لخدية العمل اإل ا ي اأدضاء هيئة التد اس ييه ، ااجرز ترييع  -

 لكل قسمي) اذا كا  هاالك اقدة تصراع يعكزي يط الكلية .

  .ترييع لرقات )دالنية كايية يط الكلية )تقليداة أا )لكتعانية -

االما ة الد اسية المطلربة اطعق التقيايم االمعاجاع اأساالي  التاد اس  لألهدافبحيث تتضم) تحداداً اضع اصم للمساقات  -

 االمخعجات المترقعة.

 لكتعانية ازية للتععام بالتخص  اأهدايه االخطة الد اسية ايخعجات التعليم انحره.اجر  نشعات ا قية ا) -

 ايشا اع التخعج االمشا اع البحثية. سعاعيسرق العمل ايتابعة التد ا  الترييع يكت  للتراصل يع  -

 الطلبة:اليات تقييم  (14المادة )

 اتم تقييم الطلبة باستخدال اسائل اأسالي  يختلفة لتقييم أ اء الطلبة يثل: 

  بأنرادها. اايتحانات -

 .سعاعيتقا اع التد ا  ال -

 بحرث الطلبة اتقا اعهم. -

 مكتب ضمان الجودة: (15المادة )

ترييع يكت  ضما  الجر ة دلى يسترى الكلية بحيث اقرل بمتابعاة )جاعاءات الجار ة ياط )طاا  المعااايع االمؤشاعات للباعايج  -

 دتما .ااألكا امية الصا  ة د) هيئة ا

يا)  ا  ة دا) هيئاة اادتماا الصا اقرل يكت  ضما  الجر ة بتقدام تقعاع التقييم الذاتط كل داايي) ياط )طاا  األساس االمعااايع -

 خالل القياس الدقيق للمؤشعات.
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 أحكام عامة

 (16المادة )

)ذا لم اعتمد التخص  ادتماً  خاصاً الم ابدأ التد اس ييه بعد يعا  ساتي) ي) تعخيصه اتم التاسي  )لاى يجلاس التعلايم العاالط 

 بإلغائه.

 ( 17المادة )

 يع الطاقة ااساتيعابية الخاصاة ألي تخصا  ياط المؤسساة التعليمياة )ذا كاا  دليهاا  الخا  أا اادتما  طل ا اتم الاظع يط 

ايط قال تكعا  تلك المخالفات اااظاع بهاذه الطلباات )ا  الغعايات،يخالفات أا غعايات للهيئة لحي) )زالة تلك المخالفة أا  يع 

 .ي) تا اخ )زالتها ااقد قلبعد يصل   اسط دلى األ

 (18المادة )

 ابت يجلس الهيئة يط أاة أير  أخعى لم اع  بها ن  يط هذه التعليمات.

 (19المادة )

 تلغط هذه التعليمات أاة نصر  أا قعا ات سابقة تتعا ض يعها.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  تعاط:السعاعاة  المعقلةيا اعا ل شها ة الدكتر اه يط  *

 
  جة الماجستيع باإلضاية )لى شها ة البر   األيعاكط أا الزيالة البعاطانية أا الزيالة اإلاعلاداة يط التخص  أا يا  .1

 اعا لها )شعاطة أ  اكر  قد قصل دلى الشها ة بعد تقدام ايتحا  ي) يؤسسة يعتعف بها .

ماجستيع أا شها ة ااختصا  العالط ي) جايعة أ  نية قكريية بعد تد ا  يبعيج ايتد ج ا تقل يدته   جة الاا   .2

د) ثالث سارات يط   اسة ياتظمة باإلضاية )لى الزيالة البعاطانية أا الزيالة اإلاعلاداة يط التخص  أا يا اعا لها 

خا ج األ    يط يستشفيات أا يعاكز غعبية شعاطة أ  اقضط يدة ساتي) دلى األقل يط ققل ااختصا  الدقيق 

 يعتعف بها )أيعاكا/ بعاطانيا/ أستعاليا/ )اعلادا/ كادا/ ااتحا  األا ابط  بعد قصرله دلى شها ة ااختصا .
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 ) كتر  يط ط  ااساا   لتخص  ط  ااساا  الخاص االعتمادتعليمات ومعايير 

 2007 سنة( ل20( لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7ك( من المادة )بموجب الفقرتين )أ( و) هصادر

 وتعديالته.

 

 

  سادة يعتمدة يرزدة 195اكر  الحد األ نى لعد  السادات المعتمدة للخطة الد اسية لايل   جة البكالر ارس يط التخص  )

  دلى الاحر اآلتط:

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

 المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

دلم أقياء الفم ادلم التشعاح الرصفط لألَساا  ادلم أنساجة  :علوم طب األسنان األساسية

 األساا  ادلم أيعاض الفم يرا  ط الفم ااألساا  ادلرل 

 

23 

 :السريريةعلوم طب األسنان 

لألساااا  ادااالج لمعالجااه التحفظيااه , اطباااقادلاام ااتشااعاح ااساااا  الرصاافط االاسااجط 

, الماارا  السااايه, ايااعاض  اجعاقااة اللثااه, ااستعاضااات السااايه  الجااذا  اتقاارام األساااا 

االمتحعكااه, طاا  الفاام االتشااخي  اايااعاض الفاام اااشااعه السااايه, جعاقااة الفاام  الثابتااة

لعداااه االفكي) االتخداع, ط  اساا  ااطفال اط  الفم الرقاائط, طا  اسااا  المجتماع اا

 السايه الشايله

 

63 

: دلااام التشاااعاح، االكيميااااء الحيرااااة، ادلااام اظاااائم العلووووم الطبيوووة الحيويوووة األساسوووية

األدضاااء، االفيزااااء الطبيااة، ادلاام الخليااة، ادلاام الر اثااة، ادلاام األقياااء الدقيقااة، ادلاام 

 الماادة، ادلم األ ااة، ادلم األيعاض

54 

 4 لباطاية، االجعاقة العاية: األيعاض االعلوم الطبية السريرية

 

 

 

 المجاالت المساندة:  .ب

 

 ج. المواد العمليه:

األساا . اأ  اتريع تد ا  دملاط يعتماد  دلرل ط ات المععيية يط أ  تعكس التطبيقات العملية للمرا  الاظعاة المجا

االاذي تتاريع أجهزتاه ياط يختباعات الكلياة شاعاطة ا  ا اتجاااز نسابة التاد اس دا)  (Simulation)دلى المحاكاة 

 % ي) التد ا  لذلك المساق.20

يعااايع  تاطباق دليهاا الشاعاط الماذكر ة ياط الاياط يعاكاز اأقسااكر  التد ا  السعاعي يبعيجااً  التدريب السريري:د.        

 )جزء ي) يستشفى تعليمط أا يلحق بالكلية . القسم السعاعيادتما  

 المختبرات:  .ه

احتاج طلبة كلية ط  األساا  )لى يختبعات للتد ا  يط دلرل ط  األساا  يط المعقلة يا قبل السعاعاة االمعقلة السعاعاة, 

ايصممة تصميماً اتااس  يع المعاايعالصحية المعتمدة دالمياً للحفاظ دلى صحة الطال  تحتري دلى أجهزة قداثة ايتطر ة 

 اقرايه ي) قيث األبعا  ااا تفادات االمساقات المخصصة لكل جهاز أا اقدة دمل اتشمل :

 أوال: مختبرات المرحلة ما قبل السريرية وتتضمن:  

 

 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجاالت المعرفية

يتطلبااات العلاارل ااساسااية: دلاارل، ادلاارل اجتماديااة، اتكارلرجيااا 

 المعلريات اااسعايات األالية
24 
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بة فيها على علوم العالج التحفظي والتيجان والجسور والمعالجة اللبية والتي تشمل تدريب الطل مختبرات المعالجة التحفظية .أ

 وتحتوي على ما يلي:

ااتألم جهاز  2ل2×2  ااج  أ  اتريع جهاز لكل طالبي) يط يساقة ا تقل د) Phantom Head Unitأجهزة المانيكا  ) .1

 المانيكا  ي): 

السفلط، جهاز الحفع السعاع اجهاز الحفع البططء، صياية لرضع ) أس قابل للحعكة بجميع ااتجاهات ايجهز بفكي) العلري ا

 أ اات المعالجة دليها، الهراء المضغرط، ياصة اللعاب، اقدة )نا ة، كعسط لجلرس الطال  أثااء العمل . 

دد  الطلبة كما األجهزة ااأل اات الالزية إلنجاز األدمال المخبعاة الخاّصة بالتيجا  االجسر  المعدنية االخزيية بما اااس  ا .2

 استحس) أ  تتااس  هذه األجهزة يع أددا  الطلبة.

  ااكر  دد  هذه األجهزة بمعدل جهاز ااقد لكل دشعة X-Ray dental Unitsأجهزة تصراع الصر  الشعادية الصغيعة ) .3

 طالب ترضع يط يكا  تعادى ييه السالية لعاية.

  .Viewersأجهزة قعاءة الصر  الشعادية بأددا  يااسبة  .4

 أجهزة قعاءة الصر  الشعادية الحداثة بأددا  يااسبة.  .5

 التقايات التط تسهل دملية التد ا  ااإلشعاف دلى الطلبة كاستخدال الحاسرب يثال.  .6

 

والتي تتضمن تدريب الطلبة فيها على علوم االستعاضة السنية المتحركة وتحتوي على  مختبرات االستعاضات السنية المتحركة .ب

 ما يلي: 

اأ    2ل 1×1  ااج  أ  ا تقبل يساقة الرقدة لكل طال  Dental Technical Work Place for Studentدمل )اقدة  .1

 تتريع اقدة دمل لكل طالبي). اتتألم كل اقدة دمل ي): 

 piece Dental Motor for Prosthetic Work)قفع بططء  زالمضغرط، جها)يقعد اطاالة بها تمدادات الغاز االهراء 

and straight hand)نا ة . ةاقد ،الغبا  ة، ياص( 

  .Articulatorطال  )جهاز )طباق لكل  .2

 األجهزة ااأل اات الالزية إلنجاز األدمال المخبعاة الخاصة بااستعاضة الساية المتحعكة. .3

 التقايات التط تسهل دملية التد ا  ااإلشعاف دلى الطلبة كاستخدال الحاسرب يثالً.  .4

 

 تحتوي على ما يلي:  انمختبرات تقويم األسن .ج

 

اأ  تتريع اقدة دمل لكل ثالثة طالب  2ل1×1  ااج  أ  ا تقل يساقة الرقدة لكل طال  د) Working Placeاقدة دمل ) .1

 اتتألم اقدة العمل ي): 

 )يقعد اطاالة يتصل بها تمدادات الغاز االهراء المضغرط، ياصة الغبا ، اقدة اإلنا ة .

 إلنجاز األدمال المخبعاة الخاصة بتقرام األساا . األجهزة ااأل اات الالزية .2

 التقايات التط تسهل دملية التد ا  ااإلشعاف دلى الطلبة كاستخدال الحاسرب يثالً. .3

 

 : وتحتوي على ما يلي: مختبرات طب أسنان األطفال .د

ااتألم  2ل2×2ل د)   ااج  أ  اتريع جهاز لكل ثالثة طالب يط يساقة ا تقPhantom Head Unitأجهزة المانيكا  ) .1

 جهاز المانيكا  ي):

) أس قابل للحعكة بجميع ااتجاهات ايجهز بفكي) )العلري االسفلط، جهاز الحفع السعاع اجهاز الحفع البططء، صياية لرضع 

 أ اات المعالجة دليها، الهراء المضغرط، ياصة اللعاب، اقدة )نا ة، كعسط لجلرس الطال  أثااء العمل . 

  ااكر  دد  هذه األجهزة بمعدل جهاز ااقد لكل دشعة x-Ray dental Unitsالصر  الشعادية الصغيعة )أجهزة تصراع  .2

 طالب ترضع يط يكا  تعادى ييه السالية العاية.

 Viewersأجهزة قعاءة الصر  الشعادية بأددا  يااسبة  .3

 أجهزة قداثة لتحميض األيالل الشعادية بحيث اكر  هااك جهازا) دلى األقل.  .4

 تقايات التط تسهل دملية التد ا  ااألشعاف دلى الطلبة كاستخدال الحاسرب يثالً. ال .5
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 ثانياً: مختبرات المرحلة السريرية: 

والتي ينجز فيها الطلبة األعمال المخبرية للتركيبات السنية الثابتة لمرضاهم في المرحلة  مختبرات التركيبات السنية الثابتة .أ

 يلي: السريرية وتحتوي على ما

اأ   2ل1×1  ااج  أاّ تقل يساقة الرقدة لكل طال  Dental Technical work Place for Studentاقدة دمل ) .1

 تتريع اقدة دمل لكل طالبي). اتتألم كل اقدة دمل ي): 

 Dental piece Motor for Prosthetic)يقعد اطاالة يتصل بها تمدادات الغاز االهراء المضغرط، جهاز قفع بططء )

Work and straight hand ، الغبا ، اقدة )نا ة . ةياص 

  .Articulatorجهاز )طباق لكل طال  ) .2

 األجهزة ااأل اات الالزية إلنجاز األدمال المخبعاة الخاصة بااستعاضة الساية المتحعكة.  .3

سنية المتحركة لمرضاهم أثناء المرحلة والتي ينجز فيها الطلبة االعمال الخبرية للتركيبات ال مختبرات التركيبات السنية المتحركة .ب

 السريرية وتحتوي على ما يلي:

اأ   2ل1×1  ااج  أ  ا تقل يساقة الرقدة لكل طال  Dental Technical Work Place for Studentاقدة دمل ) .1

 تتريع اقدة دمل لكل طالبي). اتتألم كل اقدة دمل ي): 

  المضغرط، ياصة الغبا ، اقدة )نا ة . )يقعد اطاالة يتصل بها تمدادات الغاز االهراء

  .3األجهزة ااا اات الالزية األدمال المخبعاة الخاصة بتقرام األساا  )جدال  قم  .2

 التقايات التط تسهل دملية التد ا  ااإلشعاف دلى الطلبة كاستخدال الحاسرب.  .3
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 (زء من مستشفى تعليمي، أو ملحق بالكليةتوفير ج)القسم السريري  معايير اعتماد

 

 

 جناح العمليات على أن تتضمن التفاصيل التالية:  .1

 

أ  اكر  لالختصاصيي) غعية دمليات جعاقية كبعى لجعاقة الفم االرجه االفكي) تعتمد دليها الكلية يط يعالجة المعضى ايط  -

 تد اس دلرل ط  األساا  السعاعاة. 

عاعي المعتمد غعية دمليات يجهزة تجهيزاً كايالً إلجعاء العمليات الجعاقية الصغعى اج  أ  اخّص  يط القسم الس -

 االمعالجات الساية االتداخالت العالجية تحت التخداع العال االمرضعط )اقدة داااة اريية . 

زها اريياً، ااج  أ  أ  اتبع غعية العمليات غعية لإلنعاش تتسع لعد  ي) األسعة اتااس  يع قجم اإلجعاءات التط اتم )نجا -

اتريع لهذه األسعة جميع اسائل اإلنعاش المتريعة دا ة يط غعية اإلنعاش التابعة للمستشفيات، ااج  أ  اشعف دلى هذا 

الجااح طبي  اختصاصط يط التخداع ااانعاش ايمعضة قانرنية لها خبعة يط اإلنعاش ايعاقبة المعضى ااساددها 

 يمعضات أخعاات. 

 

 ريرية )عيادة أسنان متكاملة( وتشمل: العيادات الس .2

  : "كعسط المعاض، جهاز أساا ، اقدة )ضاءة، خزائ) لحفظ األ اات االمرا  . dental unitsالعيا ات السعاعاة ) -

   دلى األقل افصلها قراجز. 2ل2×2اج  أا تقل يساقة هذه العيا ة ) -

ساا ، اج  أ  اكر  دد  العيا ات بمعدل ديا ة لكل لغااات تد ا  الطلبة يط يختلم ااختصاصات السعاعة بط  األ •

 طالبي) يط المعقلة السعاعاة.  

 

 مختبرات تكنولوجيا األسنان والمشاغل وتتكون من:  .3

 مختبرات المعالجة التحفظية واالستعاضة السنية لتدريب طلبة المرحلة السريرية وتحتوي على:  -أ

 تريع جهاز يتكايل لكل ثالثة طالب، قيث اتألم جهاز المانيكا  ي):   ااج  أ  اPhantom Head Unitأجهزة المانيكا  )-

) أس قابل للحعكة بجميع ااتجاهات ايجهز بفكي) )العلري االسفلط ،جهاز الحفع السعاع اجهاز الحفع البططء، الهراء 

الساية الثابتة  كما هر يط  المضغرط، األجهزة االتجهيزات العئيسة الالزية إلنجاز األدمال المخبعاة الخاصة بااستعاضات

   .1الجدال  قم )

 

Table (1) Equipment needed for Fixed Prosthodontics laboratory 

Main equipment 

Vacum 

mixer 

Vibrator Model 

trimmer. 

Porcelain 

furnace. 

Casting 

machine 

Micro motor (hand 

piece) 

 

 وتحتوي على:  مختبرات االستعاضات السنية المتحركة -ب

  ااج  أ  اتريع اقدة دمل لكل طالبي)، اتتألم اقدة Dental technical Work Place for Studentاقدة دمل )-

 العمل ي): 

 ، ياصة Dental Motor for Prosthetic)يقعد اطاالة يتصل بها تمدادات الغاز االهراء المضغرط، جهاز قم بططء )

 الغبا  .

  .2زية إلنجاز األدمال الخبعاة الخاصة بااستعاضات الساية المتحعكة كما يط الجدال  قم )األجهزة االتجهيزات الال-

Table (2) Equipment needed for Removable prosthodontics laboratory 

Name of equipment 

1. Vacum mixer 2. Vibrator 3. Model trimmer. 

4. Flasks+ Clamp. 5. Hydraulic press 6. Polymerizing unit 

7. De-waxer 8. Micro motor (hand- piece) 9. Polishing unit. 

10. Surveyor 11. Duplicating machine (agar-agar). 12. Oven for bees wax 

13. Heating furnace 14. Casting machine   
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 مختبرات تقويم األسنان وتحتوي على:  -ج

   ااج  أ  اتريع اقدة دمل لكل ثالثة طالب. تتألم اقدة العمل ي): Working Placeاقدة دمل )-

 )يقعد اطاالة يتصل بها تمدادات الغاز االهراء المضغرط، ياصة الغبا  .

  .3األجهزة االتجهيزات الخاصة بتقرام األساا  كما يط الجدال  قم )-

Table (3) Equipment needed for Orthodontic laboratory 

Name of equipment 

1. Vacum mixer 2. Vibrator 3. Model trimmer. 

4. Pressure po. 5. De-waxer 6. Welding machine 

7. Vacum press 8. Micro motor (hand- piece) 9. Polishing unit. 

 التعقيم: .4

اب اقتياجات القسم بكايله اريياً ايجهزاً بأقدث اج  أ  اكر  جااح التعقيم يصمماً قس  المعاايع العالمية ابطعاقة يد اسة استيع-

  .4أجهزة التعقيم، االتعكيز دلى تريع أجهزة تعقيم خاصة بجميع المرا  المستعملة يط ط  األساا  كما يط الجدل  قم )

 اشعف دلى جااح التعقيم ياير  يؤهلر  اي) ذاي الخبعة يط هذا المجال. -

Table (4) Equipment needed for Sterilization Unit 

Name of equipment 

1. Distiller 2. Central Autoclaving Machine 3. Ultrasonic cleaner 

4. Sealing Machine 5. Mini Autoclaving Machines 6. Lubricating and Cleaning Machine 

 جناح األشعة:  .5

يط تشخي  أيعاض الفم ااألساا ، اتحتاج يما سة يهاة ط   التصراع الشعادط باألشعة السياية هر ي) المتطلبات األساسية

األساا  ابالتالط كلية ط  األساا  أ  اكر  جااح األشعة يجهزاً بأقدث األجهزة المطر ة الخاصة بالتصراع الشعادط األيياة 

 دلى صحة الطال  االمعاض اياط األشعة اقتى دلى سالية البيئة اقس  يراصفات ازا ة الطاقة.

 جااح األشعة األجهزة التالية: تتريع يط  اج  أ-

 : ااكر  دد  هذه األجهزة بمعدل Intaoral X-Ray Dental Unitsأجهزة تصراع الصر  الشعادية الصغيعة )  •

 جهاز ااقد لكل خمسة ادشعا) طالباً ي) طلبة المعقلة السعاعاة اقس  البعنايج الفصلط للتد ا . 

أا  Conebeam CTاجهاز  OPG  دلى األقل أا جهاز ااقد O.P.Gنر ايية )جهازا) تصراع الصر  الشعادية البا •

 .CTطبقط  اجهاز تصراع

  .Cephalometricجهاز تصراع الصر  الشعادية الجانبية ) •

 جهازا) دلى األقل ي) األجهزة الحداثة لتحميض ا)ظها  الصر  الشعادية.  •

  .Digital x-rayأجهزة صر  شعادية )-

الشعادية بمختلم أنرادها ابأددا  يااسبة كما أنه ي) الضعا ي تريع هذه األجهزة يط جميع العيا ات السعاعاة أجهزة قعاءة الصر  -

 . Viewersبحيث اكر  لكل ديا ة جهاز لقعاءة الصر  الشعادية 

بشكل  ا ي ي) ق  اج  أ  اكر  جااح األشعة يجهزاً بجميع اسائل الرقااة االعزل كما اج  التأكد ي) سالية الجااح اااجهزة -

 اختصاصيي) يط هذا المجال.

 اج  أ  تتم يعااعة أجهزة األشعة  ا ااً للتأكد ي) قس) دملها ايطابقتها للمراصفات العالمية الحداثة. -

 اشعف دلى جااح األشعة دد  ي) يايط األشعة ي) ذاي الخبعة يط هذا المجال. -

 مشغل الصيانة:  .6

ل يط القسم، اج  أ  اتريع يط القسم يشغل لصيانة األجهزة يجهز بالمعدات ااأل اات لضما  سالية األجهزة اقس) سيع العم-

 الالزية لذلك، ليتم )صالح األدطال االقيال بأدمال الصيانة العاتياية. 

  اقرل بأدمال الصيانة ياير  ذا اختصا  اخبعة يط هذا المجال. -

الحداثة الخاصة بالتهراة للمحايظة دلى صحة الطالب اأدضاء هيئة اج  أ  تكر  جميع المختبعات االعيا ات يجهزة باألجهزة -

 التد اس االعايلي). 

 ترييع اقدة يعالجة يياه. -

 المستودعات:  .7

اج  أ  تشتمل الكلية دلى يستر دات تحري دلى أياك) لحفظ المرا  المستعملة ااألجهزة اغيعها يما احتاجه الطلبة االكلية اتكر  -

 ي) الكلية. تابعة للقسم اإل ا ي 
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 اللجان الدائمة:  .8

 اج  أ  اتريع يط الكلية اللجا  اآلتية: -

 )لجاة السجالت الطبية، لجاة ضبط العداى، لجاة السالية العاية . 

  terms of referenceاج  أ  اكر  لهذه اللجا  )طا  دمل دال اأ  اكر  لها يعجعية اصالقيات )-

 جلساتها يرثقة بمحاضع اجتماع خاصة بكل لجاة.  اج  أ  تجتمع هذه اللجا   ا ااً، اتكر -

 الجودة:  .9

   سارات. 5اج  أ  تحصل الكلية أا القسم السعاعي دلى شها ة جر ة )يحلية أا  الية  ااقدة دلى األقل خالل )-

 النفايات الطبية:  .10

بالشكل األيثل ي) قيث جمعها اجر  خطة اسياسة ااضحة للتخل  ي) الافااات الطبية بحيث تتضم) آلية ااضحة للتعايل يعها -

 انقلها اقعقها أا التخل  ياها بشكل يااس  )ضاية )لى التعايل يع الافااات الكيميائية بما اتااس  يع المتطلبات القانرنية ااألخالقية

 السائدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


