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 االعتماد الخاص معاييرتعميمات و لالعام  اإلطار

 البكالوريوس )دكتور في طب االسنان( / طب االسنان لتخصص 

 9 /13) ( تاريخ33/2017/ 374)المعدلة بموجب قرار مجمس الييئة رقم و  2010 لسنة (7رقم )
سات التعميم قانون ىيئة اعتماد مؤس من( 7( من المادة )سلصادرة بموجب الفقرتين )أ،( وا2017/

 وتعديالتو 2007( لسنة 20العالي رقم )

 

 ( 1المادة )

) كتػكر يػ   طػ  اعسػناف لتخصػصالخػاص تسمى ىذه التعميمات "اإلطار العاـ لتعميمات كمعػايير اعتتمػا  
/ 374)كالمع لػػػػ  بمكرػػػػ  قػػػػرار مرمػػػػس اليي ػػػػ  رقػػػػـ  2010   لسػػػػن 7رقػػػػـ )البكػػػػالكريكس  / طػػػػ  اعسػػػػناف 

  2017/ 9/  13  تاريخ )33/2017

 البرنامج/ مخرجات التعمم لمخطة الدراسية:أىداف ( 2المادة )

مػػ   كمعمنػػ  تتكايػػؽمتكقعػػ  كاةػػ    كمخررػػات تعمػػـرسػػال  كأىػػ اؼ  طػػ  اعسػػناف تخصػػصليرػػ  أف يكػػكف 
 كأى اييا.رؤي  الكمي  كرسالتيا 

 الخطة الدراسية: (3المادة )

 ط  اعسناف    ال راسي  لنيؿ  رر  البكالكريكس ي  يككف ال   األ نى لع   الساتات المعتم ة لمخط .أ 
 مكزت  تمى الن ك اآلت :ط  اعسناف  تخصصاعتتما  الخاص لكيقان لمعايير 

 
 الساتات المعتم ة 

  سػات  معتمػ ة أك  سػ  قػرارات 27  سػات  معتمػ ة إلػى )21مف ) متطمبات الرامع 
 مرمس التعميـ العال .

 مف مرمكع الساتات المعتم ة (50%)أف ع تزي  تف  المر م  األساسي متطمبات 
 مف مرمكع الساتات المعتم ة (40%)أف ع تقؿ تف  متطمبات المر م  السريري  

 
 تكزع مكا  التخصص ي  الخط  ال راسي  لتغط  المراعت المعريي  اآلتي : .  

ف المراعت األساسي  ي    ال   األ نى مف الساتات المعتم ة لكؿ مراؿ م :  المراعت األساسي 1
 .كيقان لمعايير اتتما  الخاص لتخصص ط  اعسناف متةمن  المكا  العممي 

  المراعت السريري : ي    ال   األ نى مف الساتات المعتم ة لكؿ مراؿ مف المراعت السريري  2
 .كيقان لمعايير اتتما  الخاص لتخصص ط  اعسناف متةمن  المكا  العممي 
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 عضاء الييئة التدريسيةأ (4المادة )

  
 :أعضاء الييئة التدريسية أوال:
 
األ نى  : ال  العمـك الطبي  ال يكي  األساسي  ك تمـك ط  األسناف األساسي  ) األساسي متطمبات المر م  ا. 

متفرغيف مف  مم   رر  ال كتكراه ت ريس  ىي  أتةاء  8المر م  األساسي   الت ريس ي لع   أتةاء ىي   
 كتمى الن ك التال : خصصي  الت

 لعمـك الطبي  ال يكي  األساسي : ا                     
ت   أتةاء ىي   الت ريس ي  المر م  مرمكع =  ت   أتةاء ىي   الت ريس .1

ت   لمعمـك الطبي  ال يكي  األساسي / مرمكع  المعتم ةت   الساتات ) xاألساسي  
 األسناف األساسي   كتمكـ ط األساسي  لمعمـك الطبي  ال يكي   المعتم ةالساتات 

 تمى اف يككف كا   مف أتةاء ىي   الت ريس برتب  استاذ مشارؾ تمى اعقؿ .2
 لعمـك ط  األسناف األساسي ا                

ت   أتةاء ىي   الت ريس ي  المر م  مرمكع ت   أتةاء ىي   الت ريس =  .1
 ي  ال يكي  األساسي لمعمـك الطبت   أتةاء ىي   الت ريس  -األساسي  

 
 األقؿتمى اف يككف كا   مف أتةاء ىي   الت ريس برتب  استاذ مشارؾ تمى  .2

 
 متطمبات المر م  السريري :  . 
 

ط  لتخصص لممر م  األساسي  مف تاريخ ال صكؿ تمى اعتتما  الخاص  الثالث  ب اي  السن  م   .1
ىي   ت ريس  أتةاء 8المر م  السريري   ال   األ نى لع   أتةاء ىي   الت ريس ي  يككف اعسناف

رتب  األستاذي  اك األستاذ المشارؾ  ىـ ي ف مم* ) ما يعا ليا اك(ال كتكراه متفرغيف مف  مم   رر  
 اك األستاذ المسات   ي  التخصص تمى اف يككف اثنيف منيـ برتب  أستاذ مشارؾ تمى اعقؿ.

 
المؤىميف كاألكفاء مينيان، ب يث ُيغطكا المراعت إرياؽ قا م  بأتةاء ىي   الت ريس المتفرغيف   .2

البرامج الت  تطر يا الكمي  كتتناس  ي  مراعت التخصص لممكا  المتةمن  ي  الخطط كمستكياتيا 
كيركز  التخصص،)ب يث تكير الكمي  تةك ىي   ت ريس كا   تمى األقؿ لكؿ مراؿ ي  مراعت 

  ف تمى األكثر .ي   اعت خاص  أف يراتى الت اخؿ بيف مرالي
 التنكي  ي  مصا ر شيا ات ال كتكراه ألتةاء اليي   الت ريسي . :ثانيا
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% تمى األقؿ مف أتةاء ىي   الت ريس ممف ي ممكف الرنسي  األر ني  ي  80تعييف ما نسبتو  ثالثا:
% ي  التخصص الكا   كي   اؿ كرك  أكثر مف برنامج ي  التخصص 25تقؿ تف  اف عالرامع  تمى 

 تـ ا تسا  نفس النسب  ألتةاء اليي   ي  رمي  البرامج لنفس التخصص.ي
 ثالث سنكات% تمى األقؿ مف أتةاء ىي   الت ريس بعقك  ع تقؿ م تيا تف 25تعييف ما نسبتو  :رابعا

 تمى مستكل التخصص.
  نفس ةركرة تسمسؿ شيا ات تةك ىي   الت ريس مف البكالكريكس إلى ال كتكراه ب يث تككف ي :خامسا

 التخصص ما أمكف م  األخذ باعتتبار الت اخؿ كالترابط ي  بعض التخصصات.
 -الشركط التالي :  ط  اعسناف تخصصير  أف ي قؽ الم رس السريرم غير المتفرغ ي   :سادسا

 اصال تمى شيا ة اعختصاص العال  ي  التخصص أك المارستير  أف يككف .أ 
 .السريرم أك ما يعا ليا

تمى شيا ة المرمس الطب  األر ن  أك شيا ة اعختصاص مف   اصال أف يككف .  
 .النقاب  لمف  صمكا تمى اعختصاص قبؿ اقرار قانكف اعختصاص لط  األسناف

أف يككف ق  مر تمى  صكلو تمى شيا ة اعختصاص ما ع يقؿ تف ثالث  .ج 
 سنكات.

 أف يككف ل يو خبرة ت ريسي  ي  الت ري  السريرم ع تقؿ تف ثالث سنكات. .  
ير  أف يككف الم رس السريرم  اصال تمى ت ري  ممنيج ي  الت ريس السريرم  .ق 

 كأساليبو مرة كؿ سنتيف.
 ال   األقصى لمع ء الت ريس  األسبكت  ألتةاء ىي   الت ريس كالم اةركف المتفرغكف: :ثامنا

 9 .ساتات معتم ه لألستاذ 
 12 . سات  معتم ه لألستاذ المشارؾ أك األستاذ المسات 
 15 ات  معتم ه لمم رس المسات  كاألستاذ الممارس.س 
 6  أف يككف ذلؾ بمكايق  الري   )تمىساتات معتم ه لمم اةر غير المتفرغ

 الت  يعمؿ يييا متفرغان .
  الطمبة(: 6المادة )
 لممر م  األساسي .  1:20) نسب  ت   الطمب  الى ت   أتةاء ىي   الت ريس تف تزي  اف ع .أ 
 .السريري   لممر م  1:8) الطمب  الى ت   أتةاء ىي   الت ريس تف نسب  ت   تزي  اف ع .  
ي  يعتبر الطمب  المسرمكف ي  الرامع  منتظميف ي  ال راس  بما ي  ذلؾ الطمب  المسرمكف  .ج 

 الخاص  كالطمب  المؤرمكف أك المنقطعكف تنيا. ال راس 
 الطاقة االستيعابية (:7المادة )

 تراتى األمكر اآلتي :ط  اعسناف  ي  لتخصصألغراض ا تسا  الطاق  اعستيعاب
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 :األساسي  المر م  .1
 .لممر م  األساسي  المتفرغيف مم   رر  ال كتكراه  .أ 
 مم   مرمكع %  مف20)  مم   رر  المارستير المتفرغيف كبنسب  ع تزي  تمىيةاؼ   .  

 .األساسي لممر م    رر  ال كتكراه المتفرغيف
 المر م  السريري : .2

 المتفرغيف لممر م  السريري  )اك ما يعا ليا (كتكراه  مم   رر  ال  .أ 
%  مف 40كبنسب  ع تزي  تمى )الفعم    المتفرغيف )الع  الم رسيف السريريف غير يةاؼ  .  

 المتفرغيف لممر م  السريري  مرمكع  مم   رر  ال كتكراه
 
 
 

 المختبرات:  (:8المادة )

 أوال: متطمبات عامو

  .²ـ  60كؿ مختبر ) يككف ال   األ نى لمسا   -1
 األقؿ. اسكبان   يثان تمى  ال اسك  بعشريفير  أف يريز مختبر  -2
   طالبان. 20الطاق  القصكل لكؿ مختبر ) -3
يزيػػ  تب ػػو اإلشػػراي   كأع ىأ نػػ  البكػػالكريكس يػػ  التخصػػص ك ػػ  تمػػى  ررػػ أف يكػػكف المشػػرؼ  اصػػالن  -4

   سات  تممي  أسبكتيان. 18تمى )
تبرات األساسػي  قبػؿ ب ايػ  التػ ريس بالمعػ ات كاألريػزة الالزمػ  كترييػز مختبػرات التخصػص ترييز المخ -6

 قبؿ ب اي  السن  الثاني  مف تاريخ اتتما  التخصص.
 

 مختبرات المرحمة ما قبل السريرية ثانيا: 
 كيقان لمعايير اعتتما  الخاص لتخصص ط  اعسناف                               

 تبرات المرحمة السريريةثالثا: مخ
 كيقان لمعايير اعتتما  الخاص لتخصص ط  اعسناف                              

 
 سريري(: التدريب ال9المادة )

أف يشرؼ أتةاء ىي   الت ريس المسؤكليف تف ت ريس الما ة النظري  الخاص  بالما ة العممي  تمى  .1
ربيف سريرييف مؤىميف مف المؤسسات الص ي  الت  يت ر  الت ري  العمم  لمطمب ، إةاي  إلى كرك  م 

  . 1:8بيا الطمب   س  ال ار . كتمى أع تتراكز نسب  طال  إلى م ر  تف )
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 Actual clinical contact)أف ع تقؿ الساتات الفعمي  لمت ري  السريرم ي  البرنامج  .2

hours)  يرم اسبكتيان خالؿ سات  ت ري  سر  12سات  بمرمميا )بما عيقؿ تف  800تف
السنكات السريري  ، مف خالؿ  صص تممي  لمت ري  السريرم كالمخبرم م ة كؿ  ص  

 ساتتيف زمنيتيف تمى األقؿ، كأف تتناس  أماكف الت ري  العمم  نكتان ككمان م  أت ا  الطمب .
 مصا ر الت ري  السريرم: .3

م  أت ا  الطمب  المسرميف ي   أف تكير الكمي  أماكف لمت ري  السريرم تتناس  نكتان ككمان  .أ 
 الت ري  السريرم مما ي قؽ مخررات العممي  التعميمي .

أف يتـ ت ري  الطمب  ي  أماكف الت ري  السريرم الت  تنطبؽ تمييا معايير القسـ السريرم  .  
 )رزء مف مستشفى تعميم  أك مم ؽ بالكمي   

ي  المر م   طالبيفكؿ تف تيا ة ل (Dental units)أع يقؿ ت   العيا ات السني   .ج 
 السريري .

أف يشرؼ أتةاء ىي   الت ريس المسؤكليف تف ت ريس الما ة النظري  الخاص  بالما ة  .  
العممي  تمى الت ري  العمم  لمطمب ، إةاي  إلى كرك  م ربيف سريرييف مؤىميف مف الكمي . 

  الت  يت ر  كما يمكف أف تستعيف الكمي  بم ربيف سريرييف مؤىميف مف المؤسسات الص ي
   .1: 8بيا الطمب   س  ال ار . كتمى أع تتراكز نسب  طال  إلى م ر  تف )

 التجييزات واألدوات والوسائل التعميمية:  (10المادة )

 :ير  تكيير الترييزات كاأل كات كالكسا ؿ التعميمي  التالي 
يػػا ات كمختبػػرات متكاممػػ  مكةػػع   كت )تخػػ يرتمميػػات ررا يػػو  يشػػمؿ غريػػ مركػػز طبػػ  اسػػناف متكامػػؿ  -

 .كالتعقيـ كالصيان  لألشع باإلةاي   السني لكاي  التخصصات 
 .تمى اعكثر كبنسب  ك  ه لكؿ طالبيف  Phantom Headsتكيير ك  ات المانيكاف ) -
 كا  ه لكؿ طالبيف تمى اعكثر. تيا ةتكيير  -
 أريزة ترض كأريزة مسان ة لمت ريس )إلكتركني  كتقمي ي  . -
 ما يكف  مف مكا  )إلكتركني  كغيرىا  متعمق  بالتخصص. -
 تكيير ت   مف البرامج التعميمي  كاإل صا ي  المناسب  لمتخصص. -
 لكؿ تةك ىي   ت ريس.  اسك    يثرياز  - 

 الكوادر الفنية المساعدة (:11المادة )
 مشريك المختبرات:  .أ 
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ع تزيػػ  نسػػب  ب يػػث البكػػالكريكس يػػ  التخصػػص يعػػيف العػػ   الػػالـز مػػف مشػػري  المختبػػرات مػػف  ممػػ   ررػػ  
 18  كع يزيػػػ  العػػ ء اإلشػػراي  لممشػػرؼ تمػػػى 1:20الطمبػػ  إلػػييـ يػػ  المختبػػر الكا ػػػ  أثنػػاء التػػ ريس تػػف )

 .سات  تممي  أسبكتيان 
 ينيك المختبرات:  .  

 يعيف ين  كا   تمى األقؿ لكؿ قسـ مف  مم   رر  ال بمـك المتكسط ك   أ نى.
 لكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات: (: ا12المادة )

 تمتـز الرامع  بتكيير اآلت :
 أ  الكت :

قػ  نسػختيف تمػى األقػؿ مػف تكيير خمس  تنػاكيف مختمفػ  تمػى األقػؿ لكػؿ مػا ة مػف مػكا  الخطػ  ال راسػي  كبكا
 كؿ تنكاف كيشترط اف تككف الكت  اخر اص ار

    ال كريات:
  .اإللكتركن  كيككف ذلؾ لخمس سنكات سابق  تمى األقؿ / اكق  كتكيير  كريات لكؿ تخصص بنكتييا الكر 

 المتطمبات العامة: (13المادة )

 تمى مستكل القسـ أك التخصص:
 سنكات ي  مراؿ الت ريس. 3ر يس قسـ ي  مراؿ التخصص بخبرة ع تقؿ تف  -
  .مكت  خاص بر يس القسـ كسكرتيرة متفرغ  لشؤكف القسـ -
 لخ م  أتةاء اليي   الت ريسي .الترييزات الالزم   -
 لكتركن  لمقسـ تمى الشبك  ال اخمي  لمرامع  ي تكم تمى كاي  المعمكمات األكا يمي .مكق  إ -
 كرك  آلي  لمرارع  الخطط ال راسي  لمبرامج  كريان. -
التعميمي ،  أرشيؼ متكامؿ لممكا  ال راسي  مبينا ي  كؿ منيا خط  المساؽ، كالم تكل التعميم ، كالمخررات -

كنمػػػػاذج اعمت انػػػػات كالكظػػػػا ؼ كالترػػػػار  العمميػػػػ  كال مػػػػكؿ النمكذريػػػػ ، كنمػػػػاذج ألكراؽ امت انػػػػات الطمبػػػػ  
ككظػػا فيـ مصػػ    )العميػػا كالكسػػطى كالػػ نيا  كنمػػاذج تقػػارير التػػ ري  الميػػ ان  كمشػػاري  التخػػرج كسػػرالت 

 لقسـ كالمراف األكا يمي  المختمف .الطمب  كاإلرشا  كالخريريف كاماكف تمميـ كم اةر رمسات مرمس ا
 تكيير آل  تصكير ي  كػؿ قسػـ أكػا يم  لخ مػ  العمػؿ اإل ارم كأتةػاء ىي ػ  التػ ريس ييػو ، كيرػكز تػكيير  -

 كا  ه لكؿ قسميف اذا كاف ىنالؾ ك  ة تصكير مركزم ي  الكمي  . بما يعا ؿ آل 
 ركني  .تكيير لك ات إتالني  كايي  ي  الكمي  )تقمي ي  أك إلكت -
كالمػا ة ال راسػي  المطمكبػ  كطػرؽ التقيػيـ كالمرارػ   لألىػ اؼب يث تتةػمف ت  يػ ان كة  كصؼ لممساقات  -

 كأسالي  الت ريس كالمخررات المتكقع .
لكتركنيػػػ  عزمػػػ  لمتعريػػػؼ بالتخصػػػص كأى ايػػػو كالخطػػػ  ال راسػػػي  كمخررػػػات التعمػػػيـ كرػػػك  نشػػػرات كرقيػػػ  كا   -

 كن كه.
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 كمشاري  التخرج كالمشاري  الب ثي . سريرمؿ م  سكؽ العمؿ كمتابع  الت ري  التكيير مكت  لمتكاص -
 الطمبة:اليات تقييم  (14المادة )

 يتـ تقييـ الطمب  باستخ اـ كسا ؿ كأسالي  مختمف  لتقييـ أ اء الطمب  مثؿ: 
  بأنكاتيا. اعمت انات -
 .سريرمتقارير الت ري  ال -
 ب كث الطمب  كتقاريرىـ. -

 مكتب ضمان الجودة: (15دة )الما

تػػكيير مكتػػ  ةػػماف الرػػك ة تمػػى مسػػتكل الكميػػ  ب يػػث يقػػـك بمتابعػػ  إرػػراءات الرػػك ة يػػ  إطػػار المعػػايير  -
 تتما .عكالمؤشرات لمبرامج األكا يمي  الصا رة تف ىي   ا

الصػا رة تػف  ريقـك مكت  ةماف الرك ة بتق يـ تقرير التقييـ الذات  كػؿ تػاميف يػ  إطػار األسػس كالمعػايي -
 مف خالؿ القياس ال قيؽ لممؤشرات. ىي   اعتتما 
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 أحكام عامة

 (16المادة )

إذا لـ يعتم  التخصص اتتما ن خاصان كلـ يب أ التػ ريس ييػو بعػ  مػركر سػنتيف مػف ترخيصػو يػتـ التنسػي  إلػى 
 مرمس التعميـ العال  بإلغا و.

 ( 17المادة )

ريػػ  الطاقػػ  اعسػػتيعابي  الخاصػػ  ألم تخصػػص يػػ  المؤسسػػ   الخػػاص أك اعتتمػػا  مػػ طع يػػتـ النظػػر يػػ  
كيػػ   ػػاؿ  الغرامػػات،التعميميػػ  إذا كػػاف تمييػػا مخالفػػات أك غرامػػات لميي ػػ  ل ػػيف إزالػػ  تمػػؾ المخالفػػ  أك  يػػ  

 .يامف تاريخ إزالت كا   قؿتكرار تمؾ المخالفات عينظر بيذه الطمبات إع بع  يصؿ  راس  تمى األ

 (18المادة )

 يبت مرمس اليي   ي  أي  أمكر أخرل لـ ير  بيا نص ي  ىذه التعميمات.
 (19المادة )

 تمغ  ىذه التعميمات أي  نصكص أك قرارات سابق  تتعارض معيا.
 
 
 

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

 
  تعن :السريري   المر م ما يعا ؿ شيا ة ال كتكراه ي   *

 
 رر  المارستير باإلةاي  إلى شيا ة البكر  األمريك  أك الزمال  البريطاني  أك الزمال  اإليرلن ي  ي   .1

التخصص أك ما يعا ليا )شريط  أف يككف ق   صؿ تمى الشيا ة بع  تق يـ امت اف مف مؤسس  
 معترؼ بيا .

 رر  المارستير أك شيا ة اعختصاص العال  مف رامع  أر ني   ككمي  بع  ت ري  مبرمج اك   .2
كمت رج ع تقؿ م تو تف ثالث سنكات ي   راس  منتظم  باإلةاي  إلى الزمال  البريطاني  أك الزمال  

اإليرلن ي  ي  التخصص أك ما يعا ليا شريط  أف يقة  م ة سنتيف تمى األقؿ ي   قؿ 
تصاص ال قيؽ خارج األر ف ي  مستشفيات أك مراكز غربي  معترؼ بيا )أمريكا/ بريطانيا/ اعخ

 أستراليا/ إيرلن ا/ كن ا/ اعت ا  األكركب   بع   صكلو تمى شيا ة اعختصاص.
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 ) كتكر ي  ط  اعسناف  لتخصص ط  اعسناف الخاص االعتمادتعميمات ومعايير 
( 20( لقانون ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي رقم )7بموجب الفقرتين )أ( و)ك( من المادة ) هصادر 

 وتعديالتو. 2007 سنةل
 
 

  195يكػػكف ال ػػ  األ نػػى لعػػ   السػػاتات المعتمػػ ة لمخطػػ  ال راسػػي  لنيػػؿ  ررػػ  البكػػالكريكس يػػ  التخصػػص )
  سات  معتم ة مكزت  تمى الن ك اآلت :

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ 

 المجاالت المعرفية
الحد األدنى 
لمساعات 
 المعتمدة

تمػػػـ أ يػػػاء الفػػػـ كتمػػػـ التشػػػري  الكصػػػف   :عمووووم طوووب األسووونان األساسوووية
األسػػناف كتمػػـ أمػػراض  مػػكا  طػػ لأَلسػػناف كتمػػـ أنسػػر  الفػػـ كاألسػػناف كتمػػكـ 

 الفـ
 

23 

 :السريريةعموم طب األسنان 
لألسناف ، المعالرو الت فظيو طباؽكتمـ اعاعسناف الكصف  كالنسر  تشري  

، المػػػػكا  السػػػػنيو، امػػػػراض  كررا ػػػػ  المثػػػػو، كتػػػػالج الرػػػػذكر كتقػػػػكيـ األسػػػػناف
كالمت ركػػو، طػػ  الفػػـ كالتشػػخيص كامػػراض الفػػـ  الثابتػػ اعستعاةػػات السػػنيو  

كطػػ   كاعشػػعو السػػنيو، ررا ػػ  الفػػـ كالفكػػيف كالتخػػ ير، طػػ  اسػػناف اعطفػػاؿ
 الفـ الكقا  ، ط  اسناف المرتم  كالرتايو السنيو الشاممو

 

63 

: تمػػـ التشػػري ، كالكيميػػاء ال يكيػػ ، كتمػػـ العموووم الطبيووة الحيويووة األساسووية
كظا ؼ األتةاء، كالفيزياء الطبي ، كتمـ الخمي ، كتمـ الكراث ، كتمػـ األ يػاء 

 ال قيق ، كتمـ المنات ، كتمـ األ كي ، كتمـ األمراض
54 

 4 : األمراض الباطني ، كالررا   العام العموم الطبية السريرية
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 المجاالت المساندة:  .ب 

 

 ج. المواد العمميو:

األسػػناف. كأف يتػػكير  تمػػـك طػػ التطبيقػػات العمميػػ  لممػػكا  النظريػػ  المرػػاعت المعرييػػ  يػػ  أف تعكػػس 
كالذم تتػكير أريزتػو يػ  مختبػرات الكميػ  شػريط   (Simulation)ت ري  تمم  معتم  تمى الم اكاة 
 % مف الت ري  لذلؾ المساؽ.20اف ع يتراكز نسب  الت ريس تف 

تنطبػػػؽ تمييػػػا الشػػػركط  كيػػػ  مراكػػػز كأقسػػػاـالتػػػ ري  السػػػريرم مبرمرػػػان يكػػػكف  التووودريب السوووريري:د.        
 )رزء مف مستشفى تعميم  أك مم ؽ بالكمي  . القسـ السريرممعايير اتتما   المذككرة ي 

 المختبرات:  . ه

ي تاج طمب  كمي  ط  األسناف إلى مختبرات لمت ري  ي  تمكـ ط  األسناف ي  المر م  ما قبؿ السريري  
سريري ، ت تكم تمى أريزة   يث  كمتطكرة كمصمم  تصميمان يتناس  م  المعاييرالص ي  كالمر م  ال

المعتم ة تالميان لم فاظ تمى ص   الطال  كقكامو مف  يث األبعا  كاعرتفاتات كالمسا ات المخصص  
 لكؿ رياز أك ك  ة تمؿ كتشمؿ :

 أوال: مختبرات المرحمة ما قبل السريرية وتتضمن:  
 

لمعالجة التحفظية والتي تشمل تدريب الطمبة فييا عمى عموم العالج التحفظي والتيجان والجسور مختبرات ا .أ 
 والمعالجة المبية وتحتوي عمى ما يمي:

  كير  أف يتكير رياز لكؿ طالبيف ي  مسا   ع تقؿ تف Phantom Head Unitأريزة المانيكاف ) .1
 كيتألؼ رياز المانيكاف مف:  2ـ2×2

  برمي  اعتراىات كمريز بفكيف العمكم كالسفم ، رياز ال فر السري  كرياز ال فر )رأس قابؿ لم رك
البط ء، صيني  لكة  أ كات المعالر  تمييا، اليكاء المةغكط، ماص  المعا ، ك  ة إنارة، كرس  لرمكس 

 الطال  أثناء العمؿ . 

الحد األدنى لمساعات  المجاالت المعرفية
 المعتمدة

متطمبػػػػػات العمػػػػػـك اعساسػػػػػي : تمػػػػػكـ، كتمػػػػػـك ارتماتيػػػػػ ، 
 24 كتكنكلكريا المعمكمات كاعسعايات األكلي 



  

AQACHEI                                                          ACCREDITATION DEP       12 

 

كالرسكر المع ني  كالخزيي  بما يناس   األريزة كاأل كات الالزم  إلنراز األتماؿ المخبري  الخاّص  بالتيراف .2
 كت   الطمب  كما يست سف أف تتناس  ىذه األريزة م  أت ا  الطمب .

  كيككف ت   ىذه األريزة بمع ؿ رياز X-Ray dental Unitsأريزة تصكير الصكر الشعاتي  الصغيرة ) .3
 كا   لكؿ تشرة طال  تكة  ي  مكاف تراتى ييو السالم  لعام .

 . Viewersالصكر الشعاتي  بأت ا  مناسب   أريزة قراءة .4
 أريزة قراءة الصكر الشعاتي  ال  يث  بأت ا  مناسب .  .5
 التقنيات الت  تسيؿ تممي  الت ري  كاإلشراؼ تمى الطمب  كاستخ اـ ال اسك  مثال.  .6

 
نية مختبرات االستعاضات السنية المتحركة والتي تتضمن تدريب الطمبة فييا عمى عموم االستعاضة الس .ب 

 المتحركة وتحتوي عمى ما يمي: 
  كير  أف ع تقبؿ مسا   الك  ة لكؿ Dental Technical Work Place for Studentك  ة تمؿ ) .1

 كأف تتكير ك  ة تمؿ لكؿ طالبيف. كتتألؼ كؿ ك  ة تمؿ مف:   2ـ 1×1طال  
 piece Dental Motor for) فر بط ء  المةغكط، رياز)مقع  كطاكل  بيا تم ي ات الغاز كاليكاء 

Prosthetic Work and straight hand) إنارة . ك  ة ،الغبار ، ماص 
  .Articulatorطال  )رياز إطباؽ لكؿ  .2
 األريزة كاأل كات الالزم  إلنراز األتماؿ المخبري  الخاص  باعستعاة  السني  المت رك . .3
 ـ ال اسك  مثالن. التقنيات الت  تسيؿ تممي  الت ري  كاإلشراؼ تمى الطمب  كاستخ ا .4

 
 مختبرات تقويم األسنان تحتوي عمى ما يمي:  .ج 

 
كأف تتكير ك  ة  2ـ1×1  كير  أف ع تقؿ مسا   الك  ة لكؿ طال  تف Working Placeك  ة تمؿ ) .1

 تمؿ لكؿ ثالث  طال  كتتألؼ ك  ة العمؿ مف: 
   ة اإلنارة .)مقع  كطاكل  متصؿ بيا تم ي ات الغاز كاليكاء المةغكط، ماص  الغبار، ك 

 األريزة كاأل كات الالزم  إلنراز األتماؿ المخبري  الخاص  بتقكيـ األسناف. .2
 التقنيات الت  تسيؿ تممي  الت ري  كاإلشراؼ تمى الطمب  كاستخ اـ ال اسك  مثالن. .3

 
 مختبرات طب أسنان األطفال: وتحتوي عمى ما يمي:  .د 
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كير رياز لكؿ ثالث  طال  ي  مسا   ع تقؿ تف   كير  أف يتPhantom Head Unitأريزة المانيكاف ) .1
 كيتألؼ رياز المانيكاف مف: 2ـ2×2

)رأس قابؿ لم رك  برمي  اعتراىات كمريز بفكيف )العمكم كالسفم ، رياز ال فر السري  كرياز ال فر 
مكس البط ء، صيني  لكة  أ كات المعالر  تمييا، اليكاء المةغكط، ماص  المعا ، ك  ة إنارة، كرس  لر

 الطال  أثناء العمؿ . 
  كيككف ت   ىذه األريزة بمع ؿ رياز x-Ray dental Unitsأريزة تصكير الصكر الشعاتي  الصغيرة ) .2

 كا   لكؿ تشرة طال  تكة  ي  مكاف تراتى ييو السالم  العام .
 Viewersأريزة قراءة الصكر الشعاتي  بأت ا  مناسب   .3
   ب يث يككف ىناؾ ريازيف تمى األقؿ. أريزة   يث  لت ميض األيالـ الشعاتي .4
 التقنيات الت  تسيؿ تممي  الت ري  كاألشراؼ تمى الطمب  كاستخ اـ ال اسك  مثالن.  .5

 
 
 
 
 
 

 ثانيًا: مختبرات المرحمة السريرية: 
ضاىم مختبرات التركيبات السنية الثابتة والتي ينجز فييا الطمبة األعمال المخبرية لمتركيبات السنية الثابتة لمر  .أ 

 في المرحمة السريرية وتحتوي عمى ما يمي:
  كير  أّع تقؿ مسا   الك  ة لكؿ Dental Technical work Place for Studentك  ة تمؿ ) .1

 كأف تتكير ك  ة تمؿ لكؿ طالبيف. كتتألؼ كؿ ك  ة تمؿ مف:  2ـ1×1طال  
 Dental piece Motor ء ))مقع  كطاكل  متصؿ بيا تم ي ات الغاز كاليكاء المةغكط، رياز  فر بط

for Prosthetic Work and straight hand ،  الغبار، ك  ة إنارة . ماص 
  .Articulatorرياز إطباؽ لكؿ طال  ) .2
 األريزة كاأل كات الالزم  إلنراز األتماؿ المخبري  الخاص  باعستعاة  السني  المت رك .  .3

يا الطمبة االعمال الخبرية لمتركيبات السنية المتحركة مختبرات التركيبات السنية المتحركة والتي ينجز في .ب 
 لمرضاىم أثناء المرحمة السريرية وتحتوي عمى ما يمي:
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  كير  أف ع تقؿ مسا   الك  ة لكؿ Dental Technical Work Place for Studentك  ة تمؿ ) .1
 كأف تتكير ك  ة تمؿ لكؿ طالبيف. كتتألؼ كؿ ك  ة تمؿ مف:  2ـ1×1طال  
  كطاكل  متصؿ بيا تم ي ات الغاز كاليكاء المةغكط، ماص  الغبار، ك  ة إنارة . )مقع 

  .3األريزة كاع كات الالزم  األتماؿ المخبري  الخاص  بتقكيـ األسناف )ر كؿ رقـ  .2
 التقنيات الت  تسيؿ تممي  الت ري  كاإلشراؼ تمى الطمب  كاستخ اـ ال اسك .  .3
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 (توفير جزء من مستشفى تعميمي، أو ممحق بالكمية)القسم السريري  معايير اعتماد

 
 

 جناح العمميات عمى أن تتضمن التفاصيل التالية:  .1
 
أف يككف لالختصاصييف غري  تمميات ررا ي  كبرل لررا   الفـ كالكرو كالفكيف تعتم  تمييا الكمي  ي   -

 ف السريري . معالر  المرةى كي  ت ريس تمـك ط  األسنا
ير  أف يخّصص ي  القسـ السريرم المعتم  غري  تمميات مريزة ترييزان كامالن إلرراء العمميات الررا ي   -

 الصغرل كالمعالرات السني  كالت اخالت العالري  ت ت التخ ير العاـ كالمكةع  )ك  ة تناي  يكمي  . 
يتناس  م   رـ اإلرراءات الت  يتـ إنرازىا  أف يتب  غري  العمميات غري  لإلنعاش تتس  لع   مف األسرة -

يكميان، كير  أف يتكير ليذه األسرة رمي  كسا ؿ اإلنعاش المتكيرة تا ة ي  غري  اإلنعاش التابع  
لممستشفيات، كير  أف يشرؼ تمى ىذا الرناح طبي  اختصاص  ي  التخ ير كاعنعاش كممرة  قانكني  

 كيسات ىا ممرةات أخريات. ليا خبرة ي  اإلنعاش كمراقب  المرةى 
 

 العيادات السريرية )عيادة أسنان متكاممة( وتشمل:  .2
 : "كرس  المريض، رياز أسناف، ك  ة إةاءة، خزا ف ل فظ األ كات dental unitsالعيا ات السريري  ) -

 كالمكا  . 
   تمى األقؿ يفصميا  كارز. 2ـ2×2ير  أع تقؿ مسا   ىذه العيا ة ) -

 ب  ي  مختمؼ اعختصاصات السريرة بط  األسناف، ير  أف يككف ت   العيا ات لغايات ت ري  الطم
 بمع ؿ تيا ة لكؿ طالبيف ي  المر م  السريري .  
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 مختبرات تكنولوجيا األسنان والمشاغل وتتكون من:  .3
 مختبرات المعالجة التحفظية واالستعاضة السنية لتدريب طمبة المرحمة السريرية وتحتوي عمى:  -أ 

  كير  أف يتكير رياز متكامؿ لكؿ ثالث  طال ،  يث يتألؼ Phantom Head Unitلمانيكاف )أريزة ا -
 رياز المانيكاف مف: 

)رأس قابؿ لم رك  برمي  اعتراىات كمريز بفكيف )العمكم كالسفم  ،رياز ال فر السري  كرياز ال فر 
از األتماؿ المخبري  الخاص  البط ء، اليكاء المةغكط، األريزة كالترييزات الر يس  الالزم  إلنر

   .1باعستعاةات السني  الثابت   كما ىك ي  الر كؿ رقـ )
 

Table (1) Equipment needed for Fixed Prosthodontics laboratory 
Main equipment 

Vacum 
mixer 

Vibrator Model 
trimmer. 

Porcelain 
furnace. 

Casting 
machine 

Micro motor (hand 
piece) 

 
 مختبرات االستعاضات السنية المتحركة وتحتوي عمى:  -ب 

  كير  أف يتكير ك  ة تمؿ لكؿ Dental technical Work Place for Studentك  ة تمؿ ) -
 طالبيف، كتتألؼ ك  ة العمؿ مف: 

 Dental Motor for)مقع  كطاكل  متصؿ بيا تم ي ات الغاز كاليكاء المةغكط، رياز  ؼ بط ء )
Prosthetic . ماص  الغبار ، 

األريزة كالترييزات الالزم  إلنراز األتماؿ الخبري  الخاص  باعستعاةات السني  المت رك  كما ي   -
  .2الر كؿ رقـ )

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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 سنان وتحتوي عمى: مختبرات تقويم األ -ج 
   كير  أف يتكير ك  ة تمؿ لكؿ ثالث  طال . تتألؼ ك  ة العمؿ مف: Working Placeك  ة تمؿ ) -

 )مقع  كطاكل  متصؿ بيا تم ي ات الغاز كاليكاء المةغكط، ماص  الغبار .
  .3األريزة كالترييزات الخاص  بتقكيـ األسناف كما ي  الر كؿ رقـ ) -

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
لمعايير العالمي  كبطريق  م ركس  عستيعا  ا تيارات القسـ بكاممو ير  أف يككف رناح التعقيـ مصممان  س  ا -

يكميان كمريزان بأ  ث أريزة التعقيـ، كالتركيز تمى تكير أريزة تعقيـ خاص  برمي  المكا  المستعمم  ي  ط  
  .4األسناف كما ي  الر ؿ رقـ )

 . يشرؼ تمى رناح التعقيـ ينيكف مؤىمكف كمف ذكم الخبرة ي  ىذا المراؿ -
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
ألشع  السيني  ىك مف المتطمبات األساسي  ي  تشخيص أمراض الفـ كاألسناف، كت تاج التصكير الشعات  با

ممارس  مين  ط  األسناف كبالتال  كمي  ط  األسناف أف يككف رناح األشع  مريزان بأ  ث األريزة المطكرة 
لبي   الخاص  بالتصكير الشعات  األمين  تمى ص   الطال  كالمريض كين  األشع  ك تى تمى سالم  ا

 ك س  مكاصفات كزارة الطاق .
 رناح األشع  األريزة التالي : تتكير ي ير  أف  -



  

AQACHEI                                                          ACCREDITATION DEP       18 

 

  ( أريزة تصكير الصكر الشعاتي  الصغيرةIntaoral X-Ray Dental Units كيككف ت   ىذه : 
األريزة بمع ؿ رياز كا   لكؿ خمس  كتشريف طالبان مف طمب  المر م  السريري  ك س  البرنامج 

 ري . الفصم  لمت 
 (  ريازيف تصكير الصكر الشعاتي  البانكراميO.P.G   تمى األقؿ أك رياز كا  OPG  كرياز

Conebeam CT  طبق   كرياز تصكيرأكCT. 
 (  رياز تصكير الصكر الشعاتي  الرانبيCephalometric.  
  . ظيار الصكر الشعاتي  ريازيف تمى األقؿ مف األريزة ال  يث  لت ميض كا 

  .Digital x-rayي  )أريزة صكر شعات -
أريزة قراءة الصكر الشعاتي  بمختمؼ أنكاتيا كبأت ا  مناسب  كما أنو مف الةركرم تكير ىذه األريزة ي  رمي   -

 . Viewersالعيا ات السريري  ب يث يككف لكؿ تيا ة رياز لقراءة الصكر الشعاتي  
ا ير  التأك  مف سالم  الرناح كاعريزة ير  أف يككف رناح األشع  مريزان برمي  كسا ؿ الكقاي  كالعزؿ كم -

 بشكؿ  كرم مف ق  اختصاصييف ي  ىذا المراؿ.
 ير  أف تتـ معايرة أريزة األشع   كريان لمتأك  مف  سف تمميا كمطابقتيا لممكاصفات العالمي  ال  يث .  -
 يشرؼ تمى رناح األشع  ت   مف يني  األشع  مف ذكم الخبرة ي  ىذا المراؿ.  -

 نة: مشغل الصيا .6
لةماف سالم  األريزة ك سف سير العمؿ ي  القسـ، ير  أف يتكير ي  القسـ مشغؿ لصيان  األريزة مريز  -

 بالمع ات كاأل كات الالزم  لذلؾ، ليتـ إصالح األتطاؿ كالقياـ بأتماؿ الصيان  الركتيني . 
  يقكـ بأتماؿ الصيان  ينيكف ذك اختصاص كخبرة ي  ىذا المراؿ.  -
ي  المختبرات كالعيا ات مريزة باألريزة ال  يث  الخاص  بالتيكي  لمم ايظ  تمى ص   الطال  ير  أف تككف رم -

 كأتةاء ىي   الت ريس كالعامميف. 
 تكيير ك  ة معالر  مياه.  -

 المستودعات:  .7
ير  أف تشتمؿ الكمي  تمى مستك تات ت كم تمى أماكف ل فظ المكا  المستعمم  كاألريزة كغيرىا مما ي تارو  -

 مب  كالكمي  كتككف تابع  لمقسـ اإل ارم مف الكمي . الط
 
 

 المجان الدائمة:  .8
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 ير  أف يتكير ي  الكمي  المراف اآلتي :  -
 )لرن  السرالت الطبي ، لرن  ةبط الع كل، لرن  السالم  العام  . 

  terms of referenceير  أف يككف ليذه المراف إطار تمؿ تاـ كأف يككف ليا مررعي  كصال يات ) -
 ير  أف ترتم  ىذه المراف  كريان، كتككف رمساتيا مكثق  بم اةر ارتماع خاص  بكؿ لرن .  -

 الجودة:  .9
   سنكات. 5ير  أف ت صؿ الكمي  أك القسـ السريرم تمى شيا ة رك ة )م مي  أك  كلي   كا  ة تمى األقؿ خالؿ ) -
 النفايات الطبية:  .10

ي  ب يث تتةمف آلي  كاة   لمتعامؿ معيا بالشكؿ األمثؿ كرك  خط  كسياس  كاة   لمتخمص مف النفايات الطب -
مف  يث رمعيا كنقميا ك رقيا أك التخمص منيا بشكؿ مناس  إةاي  إلى التعامؿ م  النفايات الكيميا ي  بما 

 يتناس  م  المتطمبات القانكني  كاألخالقي  السا  ة. 
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