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 شروط إنشاء كليات طب أسنان يف اجلامعات األردنية
 

 أواًل: توفري خمتربات املرحلة ما قبل السريرية وتتضمن: 

الطلبة فيها على علوم العالج التحفظي والتيجان  خمتربات املعاجلة التحفظية واليت تشمل تدريب .أ 

 واجلسور واملعاجلة اللبية وحتتوي على ما يلي:

( وجيب أن يتوفر جهاز لكل طالبني يف مساحة ال تقل عن Phantom Head Unitأجهزة املانيكان ) .1

 ويتألف جهاز املانيكان من:  2م2×2

جهاز احلفر السريع وجهاز العلوي والسفلي، ت وجمهز بفكني رأس قابل للحركة جبميع االجتاها)

، وحدة إنارة ،اللعابماصة ، اهلواء املضغوط، صينية لوضع أدوات املعاجلة عليها، احلفر البطيء

  .(كرسي جللوس الطالب أثناء العمل

األجهزة واألدوات الالزمة إلجناز األعمال املخربية اخلاّصة بالتيجان واجلسور املعدنية واخلزفية مبا  .2

 اسب هذه األجهزة مع أعداد الطلبة.يناسب وعدد الطلبة كما يستحسن أن تتن

( ويكون عدد هذه األجهزة مبعدل جهاز X-Ray dental Unitsأجهزة تصوير الصور الشعاعية الصغرية ) .3

 .لعامةاواحد لكل عشرة طالب توضع يف مكان تراعى فيه السالمة 

 . Viewersأجهزة قراءة الصور الشعاعية بأعداد مناسبة  .4

 أجهزة قراءة الصور الشعاعية احلديثة بأعداد مناسبة.  .5

 لى الطلبة كاستخدام احلاسوب مثال. التقنيات اليت تسهل عملية التدريب واإلشراف ع .6

خمتربات االستعاضات السنية املتحركة واليت تتضمن تدريب الطلبة فيها على علوم االستعاضة السنية  .ب 

 املتحركة وحتتوي على ما يلي: 

( وجيب أن ال تقبل مساحة الوحدة لكل Dental Technical Work Place for Studentوحدة عمل ) .1

 وأن تتوفر وحدة عمل لكل طالبني. وتتألف كل وحدة عمل من:   2م 1×1طالب 

 piece Dental Motor for)جهاز حفر بطيء ،مقعد وطاولة بها متديدات الغاز واهلواء املضغوط)

d)Prosthetic Work and straight han،وحدة إنارة،ماصة الغبار). 

 (.Articulatorجهاز إطباق لكل طالب  ) .2

 اصة باالستعاضة السنية املتحركة.الالزمة إلجناز األعمال املخربية اخلاألجهزة واألدوات  .3
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 التقنيات اليت تسهل عملية التدريب واإلشراف على الطلبة كاستخدام احلاسوب مثاًل.  .4

 خمتربات تقويم األسنان حتتوي على ما يلي:  .ج 

وأن تتوفر وحدة  2م1×1( وجيب أن ال تقل مساحة الوحدة لكل طالب عن Working Placeوحدة عمل ) .1

 عمل لكل ثالثة طالب وتتألف وحدة العمل من: 

 .(وحدة اإلنارة، ماصة الغبار، مقعد وطاولة متصل بها متديدات الغاز واهلواء املضغوط)

 .األجهزة واألدوات الالزمة إلجناز األعمال املخربية اخلاصة بتقويم األسنان .2

 الطلبة كاستخدام احلاسوب مثاًل. التقنيات اليت تسهل عملية التدريب واإلشراف على .3

 خمتربات طب أسنان األطفال: وحتتوي على ما يلي:  .د 

( وجيب أن يتوفر جهاز لكل ثالثة طالب يف مساحة ال تقل Phantom Head Unitأجهزة املانيكان ) .1

 ويتألف جهاز املانيكان من: 2م2×2عن 

جهاز احلفر السريع وجهاز ، والسفليرأس قابل للحركة جبميع االجتاهات وجمهز بفكني )العلوي )

، وحدة إنارة، ماصة اللعاب، اهلواء املضغوط، صينية لوضع أدوات املعاجلة عليها، احلفر البطيء

  (.كرسي جللوس الطالب أثناء العمل

مبعدل جهاز  هزةاألج( ويكون عدد هذه x-Ray dental Unitsأجهزة تصوير الصور الشعاعية الصغرية ) .2

 واحد لكل عشرة طالب توضع يف مكان تراعى فيه السالمة العامة.

 Viewersأجهزة قراءة الصور الشعاعية بأعداد مناسبة  .3

 أجهزة حديثة لتحميض األفالم الشعاعية حبيث يكون هناك جهازين على األقل.  .4

 التقنيات اليت تسهل عملية التدريب واألشراف على الطلبة كاستخدام احلاسوب مثاًل.  .5
 

 

 خمتربات املرحلة السريرية: توفري ثانيًا: 

خمتربات الرتكيبات السنية الثابتة واليت ينجز فيها الطلبة األعمال املخربية للرتكيبات السنية  .أ 

 على ما يلي:الثابتة ملرضاهم يف املرحلة السريرية وحتتوي 

تقل مساحة الوحدة لكل  ( وجيب أاّلDental Technical work Place for Studentوحدة عمل ) .1

 وأن تتوفر وحدة عمل لكل طالبني. وتتألف كل وحدة عمل من:  2م1×1طالب 

 Dental piece Motorجهاز حفر بطيء )، مقعد وطاولة متصل بها متديدات الغاز واهلواء املضغوط)

Prosthetic Work and straight handfor )،وحدة إنارة، ماصة الغبار.) 
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 (.Articulatorجهاز إطباق لكل طالب ) .2

  .األجهزة واألدوات الالزمة إلجناز األعمال املخربية اخلاصة باالستعاضة السنية املتحركة .3

للرتكيبات السنية خمتربات الرتكيبات السنية املتحركة واليت ينجز فيها الطلبة االعمال اخلربية  .ب 

 املتحركة ملرضاهم أثناء املرحلة السريرية وحتتوي على ما يلي:

( وجيب أن ال تقل مساحة الوحدة لكل Dental Technical Work Place for Studentوحدة عمل ) .1

 وأن تتوفر وحدة عمل لكل طالبني. وتتألف كل وحدة عمل من:  2م1×1طالب 

 . (وحدة إنارة، ماصة الغبار، لغاز واهلواء املضغوطمقعد وطاولة متصل بها متديدات ا)

 (.3املخربية اخلاصة بتقويم األسنان )جدول رقم  لألعمالاألجهزة واالدوات الالزمة  .2

 التقنيات اليت تسهل عملية التدريب واإلشراف على الطلبة كاستخدام احلاسوب.  .3
 

 يشرتط إضافة إىل ما ورد أعاله ثالثًا:

وأن ال تزيد نسبة الطلبة إىل مدرسي املادة املخربية عن (، ²م60ملساحة كل خمترب ) أن يكون احلد األدنى

يتجاوز العبء التدريسي مُلشرف امُلخترب عن  أن يشرف على امُلخترب كادر فين مؤهل، وأاّل، كما جيب (1:20)

لوريوس يف ( أسبوعيًا، وأن يكون املشرف حاصاًل على درجة البكاContact hours( ساعة عملية )36)

 التخصص كحد أدنى. 
 

 :  حيتوي علىتوفري جزء من مستشفى تعليمي، أو ملحق بالكلية والقسم السريري إنشاء رابعًا:  

 : على أن تتضمن التفاصيل التالية جناح العمليات .1

أن يكون لالختصاصيني غرفة عمليات جراحية كربى جلراحة الفم والوجه والفكني تعتمد عليها الكلية  -

 يف معاجلة املرضى ويف تدريس علوم طب األسنان السريرية. 

راء العمليات عمليات جمهزة جتهيزًا كاماًل إلج جيب أن خيّصص يف القسم السريري املعتمد غرفة -

اجلراحية الصغرى واملعاجلات السنية والتداخالت العالجية حتت التخدير العام واملوضعي )وحدة 

 عناية يومية(. 

يتبع غرفة العمليات غرفة لإلنعاش تتسع لعدد من األسرة يتناسب مع حجم اإلجراءات اليت يتم أن  -

اإلنعاش املتوفرة عادة يف غرفة اإلنعاش إجنازها يوميًا، وجيب أن يتوفر هلذه األسرة مجيع وسائل 
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التابعة للمستشفيات، وجيب أن يشرف على هذا اجلناح طبيب اختصاصي يف التخدير واالنعاش 

 وممرضة قانونية هلا خربة يف اإلنعاش ومراقبة املرضى ويساعدها ممرضات أخريات. 

 : )عيادة أسنان متكاملة( وتشمل العيادات السريرية .2

خزائن حلفظ  ،(: "كرسي املريض، جهاز أسنان، وحدة إضاءةdental unitsرية )العيادات السري -

 . (األدوات واملواد

 على األقل يفصلها حواجز. ( ²م2×2جيب أال تقل مساحة هذه العيادة ) -

  لغايات تدريب الطلبة يف خمتلف االختصاصات السريرة بطب األسنان، جيب أن يكون عدد

  يف املرحلة السريرية.  طالبنيالعيادات مبعدل عيادة لكل 

 : وتتكون من خمتربات تكنولوجيا األسنان واملشاغل .3

 خمتربات املعاجلة التحفظية واالستعاضة السنية لتدريب طلبة املرحلة السريرية وحتتوي على:  -أ 

( وجيب أن يتوفر جهاز متكامل لكل ثالثة طالب، حيث Phantom Head Unitأجهزة املانيكان ) -

 يتألف جهاز املانيكان من: 

جهاز احلفر السريع وجهاز ،رأس قابل للحركة جبميع االجتاهات وجمهز بفكني )العلوي والسفلي()

األجهزة والتجهيزات الرئيسة الالزمة إلجناز األعمال املخربية اخلاصة ، اهلواء املضغوط، احلفر البطيء

  (.1كما هو يف اجلدول رقم ) (باالستعاضات السنية الثابتة

Table (1) Equipment needed for Fixed Prosthodontics laboratory 

Main equipment 

Vacum mixer Vibrator Model trimmer. Porcelain furnace. Casting 

machine 

Micro motor (hand piece) 

 

 خمتربات االستعاضات السنية املتحركة وحتتوي على:  -ب 

( وجيب أن يتوفر وحدة عمل لكل Dental technical Work Place for Studentوحدة عمل ) -

 ، وتتألف وحدة العمل من: طالبني

 Dental Motor forجهاز حف بطيء )، مقعد وطاولة متصل بها متديدات الغاز واهلواء املضغوط)

Prosthetic) ،ماصة الغبار.) 
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األجهزة والتجهيزات الالزمة إلجناز األعمال اخلربية اخلاصة باالستعاضات السنية املتحركة كما يف  -

 (.2اجلدول رقم )

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   

 

 خمتربات تقويم األسنان وحتتوي على:  -ج 

 ( وجيب أن يتوفر وحدة عمل لكل ثالثة طالب. تتألف وحدة العمل من: Working Placeوحدة عمل ) -

 (.ماصة الغبار، مقعد وطاولة متصل بها متديدات الغاز واهلواء املضغوط)

 (.3األجهزة والتجهيزات اخلاصة بتقويم األسنان كما يف اجلدول رقم ) -

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

التعقيم مصممًا حسب املعايري العاملية وبطريقة مدروسة الستيعاب احتياجات القسم  جيب أن يكون جناح -

بكامله يوميًا وجمهزًا بأحدث أجهزة التعقيم، والرتكيز على توفر أجهزة تعقيم خاصة جبميع املواد املستعملة 

 (.4يف طب األسنان كما يف اجلدل رقم )

 اخلربة يف هذا اجملال.  يشرف على جناح التعقيم فنيون مؤهلون ومن ذوي -

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 
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 جناح األشعة:  .5

التصوير الشعاعي باألشعة السينية هو من املتطلبات األساسية يف تشخيص أمراض الفم واألسنان، وحتتاج 

ممارسة مهنة طب األسنان وبالتالي كلية طب األسنان أن يكون جناح األشعة جمهزًا بأحدث األجهزة 

ريض وفين األشعة وحتى على سالمة املطورة اخلاصة بالتصوير الشعاعي األمينة على صحة الطالب وامل

 البيئة وحسب مواصفات وزارة الطاقة.

 األجهزة التالية:يف جناح األشعة  جيب أن تتوفر  -

  ( أجهزة تصوير الصور الشعاعية الصغريةIntaoral X-Ray Dental Units ويكون عدد هذه :)

األجهزة مبعدل جهاز واحد لكل مخسة وعشرين طالبًا من طلبة املرحلة السريرية وحسب 

 الربنامج الفصلي للتدريب. 

 ( جهازين تصوير الصور الشعاعية البانوراميةO.P.G على األقل أو جهاز واحد )OPG  وجهاز

Conebeam CT  أو جهاز تصوير طبقيCT. 

 جهاز تصوير الصور الش( عاعية اجلانبيةCephalometric.) 

  .جهازين على األقل من األجهزة احلديثة لتحميض وإظهار الصور الشعاعية 

 (.Digital xrayأجهزة صور شعاعية ) -

أجهزة قراءة الصور الشعاعية مبختلف أنواعها وبأعداد مناسبة كما أنه من الضروري توفر هذه األجهزة يف  -

 . Viewersيكون لكل عيادة جهاز لقراءة الصور الشعاعية مجيع العيادات السريرية حبيث 

جيب أن يكون جناح األشعة جمهزًا جبميع وسائل الوقاية والعزل كما جيب التأكد من سالمة اجلناح  -

 اختصاصيني يف هذا اجملال. قبلواالجهزة بشكل دوري من 

 جيب أن تتم معايرة أجهزة األشعة دوريًا للتأكد من حسن عملها ومطابقتها للمواصفات العاملية احلديثة.  -

 يشرف على جناح األشعة عدد من فنيي األشعة من ذوي اخلربة يف هذا اجملال.  -

 مشغل الصيانة:  .6

يانة األجهزة جمهز لضمان سالمة األجهزة وحسن سري العمل يف القسم، جيب أن يتوفر يف القسم مشغل لص -

 باملعدات واألدوات الالزمة لذلك، ليتم إصالح األعطال والقيام بأعمال الصيانة الروتينية. 

 ذو اختصاص وخربة يف هذا اجملال. يقوم بأعمال الصيانة فنيون -
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 ةجيب أن تكون مجيع املختربات والعيادات جمهزة باألجهزة احلديثة اخلاصة بالتهوية للمحافظة على صح -

 طالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملني. ال

 توفري وحدة معاجلة مياه.  -

 املستودعات:  .7

أن تشتمل الكلية على مستودعات حتوي على أماكن حلفظ املواد املستعملة واألجهزة وغريها مما جيب  -

 من الكلية. اإلداري حيتاجه الطلبة والكلية وتكون تابعة للقسم 

 اللجان الدائمة:  .8

 جيب أن يتوفر يف الكلية اللجان اآلتية:  -

  (.جلنة السالمة العامة، جلنة ضبط العدوى، جلنة السجالت الطبية)

 (terms of referenceجيب أن يكون هلذه اللجان إطار عمل عام وأن يكون هلا مرجعية وصالحيات ) -

 جيب أن جتتمع هذه اللجان دوريًا، وتكون جلساتها موثقة مبحاضر اجتماع خاصة بكل جلنة.  -

 اجلودة:  .9

( 5جيب أن حتصل الكلية أو القسم السريري على شهادة جودة )حملية أو دولية( واحدة على األقل خالل ) -

 سنوات. 

 النفايات الطبية:  .11

للتخلص من النفايات الطبية حبيث تتضمن آلية واضحة للتعامل معها بالشكل وجود خطة وسياسة واضحة  -

مل مع النفايات ص منها بشكل مناسب إضافة إىل التعامن حيث مجعها ونقلها وحرقها أو التخلاألمثل 

 الكيميائية مبا يتناسب مع املتطلبات القانونية واألخالقية السائدة. 

ية حبيث يكون احلد األدنى لعدد الساعات املعتمدة هلا لنيل ًا: أن تقدم اجلامعة خطة دراسخامس

 ( ساعة معتمدة موزع على النحو اآلتي:195درجة البكالوريوس يف التخصص )

 اجملاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ 

احلد األدنى  اجملاالت املعرفية

 للساعات املعتمدة

علم أحياء الفم وعلم التشريح الوصفي لألسنان  علوم طب األسنان األساسية:

 وعلم أنسجة الفم واألسنان وعلوم مواد طب األسنان وعلم أمراض الفم

23 
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 والعالجالرتكيبات السنية الثابتة واملتحركة  علوم طب األسنان السريرية:

 األسنان وتقويم اجلذورالتحفظي لألسنان وعالج 

63 

ية: علم التشريح، والكيمياء احليوية، وعلم العلوم الطبية احليوية األساس

وظائف األعضاء، والفيزياء الطبية، وعلم اخللية، وعلم الوراثة، وعلم األحياء 

 الدقيقة، وعلم املناعة، وعلم األدوية، وعلم األمراض

54 

 4 العلوم الطبية السريرية: األمراض الباطنية، واجلراحة العامة

 اجملاالت املساندة:  .ب 

احلد األدنى  اجملاالت املعرفية

 للساعات املعتمدة

اجتماعية، وتكنولوجيا املعلومات  وعلوممتطلبات العلوم األساسية: علوم، 

 واالسعافات األولية

24 

 

املعرفية يف علوم طب األسنان. مجاالت للأن تعكس التطبيقات العملية للمواد النظرية املواد العلمية:  .ج 

( والذي تتوفر أجهزته يف خمتربات Simulationمعتمد على احملاكاة )وأن يتوفر تدريب عملي 

 % من التدريب لذلك املساق. 21الكية شريطة أن ال يتجاوز نسبة التدريس عن 

 يكون التدريب السريري مربجمًا يف مركز خمتص أو مستشفى تعليمي. التدريب السريري:  .د 

 أعضاء اهليئة التدريسية يشرتط يف سادسًا:

أن يشرف أعضاء هيئة التدريس املسؤولني عن تدريس املادة النظرية اخلاصة باملادة العلمية على التدريب   -

العملي للطلبة، إضافة إىل وجود مدربني سريريني مؤهلني من املؤسسات الصحية اليت يتدرب بها الطلبة 

 (. 1:8حسب احلاجة. وعلى أال تتجاوز نسبة طالب إىل مدرب عن )

اليت الربامج وئمة بأعضاء هيئة التدريس املتفرغني املؤهلني واألكفاء مهنيًا، حبيث ُيغطوا اجملاالت إرفاق قا -

تطرحها الكلية وتتناسب يف جماالت التخصص للمواد املتضمنة يف اخلطط ومستوياتها )حبيث توفر الكلية 

وز يف حاالت خاصة أن عضو هيئة تدريس واحد على األقل لكل جمال يف جماالت التخصص األساسية، وجي

 يراعى التداخل بني جمالني على األكثر(. 
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%( من جمموع أعضاء هيئة التدريس من محلة 20أال تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس غري املتفرغني عن ) -

الدكتوراه )أو ما يعادهلا( املتفرغني، وأال تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس من محلة املاجستري املتفرغني  درجة

 (.Full-time%( من عدد محلة درجة الدكتوراه املتفرغني أو  ما يعادهلا )20عن )

أن توفر الكلية أسس حمددة للرتقية والتفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس، وأن تنص تعليمات الكلية على  -

تعليمات سن التقاعد، وإجراءاته، وسياسات االستفادة من أعضاء هيئة التدريس املتقاعدين، وأن تكون ال

 واألنظمة والسياسات املتصلة بأعضاء هيئة التدريس منشورة ومتوفرة.

أن توفر الكلية فرصة التدريب والتعليم أثناء اخلدمة ألعضاء اهليئة التدريسية، وتطوير أدائهم يف جماالت  -

لينيكي، وأن التعلم والتعليم اجلامعي والتقويم، ومهارات البحث العلمي، واإلشراف والتدريب السريري اإلك

 تتيح هلم فرص حضور الورش والندوات واحملاضرات واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية. 

%( 81يشرتط يف القبول أن تكون نسبة الطلبة الوافدين املقبولني يف ختصص طب األسنان )سابعًا: 

   املسموح به.عدد الطالب املقبولني من 

 واإليفاد واإلبداعات ما يلي:ًا: يشرتط يف البحث العلمي ثامن

عم ونشر البحث العلمي حيدد فيها وضع السياسات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات اليت تتعلق بد . أ

االهتمامات البحثية بناًء على احتياجات الكلية واجملتمع مع مراعاة اهتمامات أعضاء هيئة التدريس 

فيها، فضاًل عن جماالت التعاون مع املؤسسات واملنظمات املختلفة احمللية والدولية، حبيث تنسجم 

 تلك األولويات مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها. 

 يف جمالت ومؤمترات املنشورةية ملشاريع البحث العلمي والبحوث حوافز ومكافآت وجوائز تشجيع وضع . ب

 علمية حمكمة . 

 الدراسات العليا:يشرتط يف ًا: تاسع

 وطبيعتها مع رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها. العلياالدراسات  برامجأن يتفق مستوى  -

موضوعية واضحة مناسبة، وأن اليت تقدمها الكلية مستندة إىل أهداف  العلياج الدراسات امأن تكون بر -

   .ختتلف يف مستواها عن برامج الدراسات اجلامعية األوىل

أن تكون برامج الدكتوراه ذات مستوى أعلى من تلك اليت تقدم يف الربامج األكادميية على مستوى الدرجتني  -

متيمز وخمتلف من حيث اجلامعيتني األوىل والثانية مع توفري املصادر املختلفة الالزمة هلذه الربامج بشكل 

النوعية عن تلك اليت تتوافر لدرجيت البكالوريوس واملاجستري، مبا يف ذلك املصادر البشرية )أعضاء هيئة 
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تدريس من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك متميزين يف أدائهم التدريسي والبحث والعلمي. ولديهم إسهامات 

ختربات، وأن واملادية، واملكانية، واملعدات واألدوات واملواضحة يف تقديم املعرفة وتطورها، وزيادة حدودها(، 

تصمم اخلطة الدراسية لربنامج الدكتوراه حبيث يكون احلد األدنى لعدد الساعات الدراسية للحصول على 

 ( ساعة معتمدة. 54الدرجة )

 املاجستري على النحو التالي:  لربنامجم الكلية اخلطة الدراسية أن تصم -

  ماجستري علوم طب األسنان األساسية، ومدته سنتان على األقل، حبيث يكون احلد األدنى أواًل: برنامج

( ساعة معتمدة وفقًا ملساري برنامج املاجستري 33لعدد الساعات الدراسية للحصول على درجة املاجستري )

 )الشامل والرسالة(.

 سنوات على األقل حبيث يكون  ثانيًا: برنامج ماجستري يف علوم طلب األسنان السريرية، ومدته ثالث

( ساعة معتمدة موزعة وفقًا ملسار 42احلد األدنى لعدد الساعات الدراسية للحصول على درجة املاجستري )

 برنامج املاجستري )الشامل والرسالة(.

 يف لياأن تقرتح جلنة الدراسات العليا يف الكلية اخلطة الدراسية وشروط منح الشهادة لربنامج الدراسات الع -

السريرية واملاجستري يف علوم طب األسنان السريرية(  للعلومعلوم طب األسنان السريرية )االختصاص املالي 

املعتمدة يف اجلامعة، على أن تعليمات للمعة إلقرارها حسب األصول وفقًا ورفعها إىل اجلهات املختصة يف اجلا

شفى تعليمي معتمد من قبل اجمللس الطيب يكون القسم السريري املنوي تدريب الطلبة فيه تابع إىل مست

 األردني. 

إعداد األطروحات والرسائل العلمية: تقتصر عملية اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه، ومناقشتها  -

على أعضاء هيئة التدريس الذين حيملون درجات أكادميية ال تقل عن رتبة أستاذ مشارك، كما جيوز لألستاذ 

أو يناقشها شريطة أن يكون قد ُنشر له أو قبل  املاجسترييف عملية اإلشراف على رسائل املساعد أن يشارك 

بها بعد حصوله على درجة  ومعرتفللنشر حبثان على األقل يف جمال ختصصه يف جماالت علمية حمكمة 

 الدكتوراه أو ما يعادهلا، وأاّل يكون البحثان مستلني من رسالة املاجستري أو الدكتوراه. 

ودة لربنام  طب األسنان والصادرة معايري ضمان اجلأعاله حتقيق  ما ورديشرتط إضافة إىل : ًاعاشر

  .عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

 


