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 االعتماد الخاص معايير تعليمات و لالعام  اإلطار 

 البكالوريوس )دكتور في طب االسنان( / طب االسنان لتخصص 

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

سات التعليم العالي رقم قانون هيئة اعتماد مؤس من( 7( من املادة )سلصادرة بموجب الفقرتين )أ،وا

 وتعديالته 2007( لسنة 20)

 
  :(1املادة )

برنامج )دكتور في طب االسنان(/ طب االسنان لتخصصالخاص "اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد  يسمى هذا االطار

 (13/9/2017)( تاريخ 33/2017 /374)بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  واملعدل 2010 ( لسنة7رقم )البكالوريوس 

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

مع رؤية الكلية  ومعلنة تتوافقمتوقعة واضحة  ومخرجات تعلمرسالة وأهداف  طب االسنان تخصصليجب أن يكون 

 وأهدافها.ورسالتها 

 الخطة الدراسية: (3املادة )

 ملعاييطب االسنان الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في  يكون الحد األدنى لعدد الساعات املعتمدة للخطة .أ
ً
ر وفقا

 موزعة على النحو اآلتي:طب االسنان  تخصصاالعتماد الخاص ل

 الساعات املعتمدة 

( سنننناعة معتمننننندة أو تسنننننب قنننننرارات مجلنننننس 27( سننننناعة معتمننننندة   نننننى )21منننن  ) متطلبات الجامعة

 التعليم العا ي.

 م  مجموع الساعات املعتمدة (50%) تزيد ع  أن ال املرتلة األساسيةمتطلبات 

 م  مجموع الساعات املعتمدة (40%)أن ال تقل ع   متطلبات املرتلة السريرية 

 توزع مواد التخصص في الخطة الدراسية لتغطي املجاالت املعرفية اآلتية: .ب

 ملعايير يحدد الحد األدنى م  الساعات املعتمدة لكل مجال م  امل :( املجاالت األساسية1
ً
جاالت األساسية وفقا

 .عتماد الخاص لتخصص طب االسنان متضمنة املواد العمليةال ا

 ملعايير ا2
ً
 عتمادال ( املجاالت السريرية: يحدد الحد األدنى م  الساعات املعتمدة لكل مجال م  املجاالت السريرية وفقا

 .الخاص لتخصص طب االسنان متضمنة املواد العملية

 اء الهيئة التدريسيةأعض (4املادة )

 متطلبات املرحلة األساسية )العلوم الطبية األساسية وعلوم طب األسنان األساسية(:  أوال:
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توفير العدد الكافي م  أعضاء هيئة تدريس م  ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الطبية األساسية وعلوم طب األسنان 

 ميجامعات املرموقة واملعتمدة م  وزارة التعليم العا ي والبحث العلاألساسية في جميع املجاالت املعرفية وم  خريجي ال

 اآلتي: النحووبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة املنوي قبولهم في البرنامج، وتسب سنوات الدراسة، وذلك على 

 السنة األولى:

فة توراة أو ما يكافئها باالضا( أعضاء هيئة تدريس على األقل في العلوم الطبية األساسية م  تملة درجة الدك6توفير )

لعضوي هيئة تدريس م  تملة درجة املاجستير في التخصصات التالية، وتسب الخطة الدراسية في الكلية، وذلك قبل 

 بدء السنة االو ى:

 .علم الخلية والعلوم الحياتية الجزيئية 

 .الكيمياء الحيوية 

 .التشريح العام وعلم االجنة 

 .علم االنسجة 

  عضاء.علم وظائف اال 

 .علم األمراض 

 .األتياء الدقيقة وعلم املناعة 

 .علم األدوية 

 .علم الوراثة 

 .علم األتصاء الحيوي 

 .علم تشريح األسنان واألطباق 

شريطة أن يكون أعضاء هيئة التدريس لتخصصات التشريح العام وعلم االجنة وعلم االنسجة وعلم األمراض وعلم 

 األطباق م  تملة درجة الدكتوراة أو ما يكافئها.وظائف األعضاء وعلم تشريح األسنان و 

 السنة الثانية:

ا ( أعضاء هيئة تدريس على األقل في علوم طب األسنان األساسية  م  تملة درجة الدكتوراة أو ما يكافئه3توفير ) .1

 باالضافة لعضوي هيئة تدريس م  تملة درجة املاجستير في التخصصات التالية، وتسب الخطة الدراسية في

 الكلية، وذلك قبل بدء السنة الثانية:

 .علم بيولوجيا وأنسجة الفم واألسنان 

 .علم أمراض الفم 

 .علم مواد طب األسنان 

 .علم وظائف األعضاء الخاص بالفم 

( على األقل م  تملة درجة الدكتوراة أو ما يكافئها خالل الفصل الدراس ي 2توفير أعضاء هيئة تدريس عدد ) .2

 تحفظية واإلستعاضات السنية.الاملعالجة  يفي تخصص  انيةالصيفي م  السنة الث
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 لعلوم الطبية األساسية: ا

 املعتمدةعدد الساعات ) xعدد أعضاء هيئة التدريس في املرتلة األساسيةمجموع =  عدد أعضاء هيئة التدريس .1

األسنان  وعلوم طبللعلوم الطبية األساسية  املعتمدةعدد الساعات للعلوم الطبية األساسية/ مجموع 

 األساسية(

  على ان يكون واتد م  أعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ مشارك على االقل .2

 :علوم طب األسنان األساسية

دد أعضاء هيئة ع -عدد أعضاء هيئة التدريس في املرتلة األساسية مجموع عدد أعضاء هيئة التدريس =  .1

 للعلوم الطبية األساسيةالتدريس 

 األقلعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ مشارك على على ان يكون واتد م  أ .2

:
ً
 متطلبات املرحلة السريرية:  ثانيا

رفية توفير العدد الكافي م  أعضاء هيئة تدريس م  ذوي القدرة والكفاءة في العلوم السريرية في جميع املجاالت املع

بة العلمي وبأعداد تتناسب مع عدد الطل وم  خريجي الجامعات املرموقة واملعتمدة م  وزارة التعليم العا ي والبحث

 املنوي قبولهم في البرنامج، وتسب سنوات الدراسة، وذلك على النحو التا ي:

 السنة الثالثة:

( أعضاء هيئة تدريس متفرغين على األقل م  تملة درجة الدكتوراه أو ما يكافئها، على أن 9توفير ) .1

في التخصصات التالية، وتسب الخطة الدراسية في يكون  ثنين منهم برتبة أستاذ مشارك على االقل 

 الكلية، وذلك قبل بدء السنة الثالثة:

 .طب وأمراض الفم 

 .املعالجة التحفظية 

 .املعالجة اللبية 

 .اإلستعاضات السنية الثابتة واملتحركة 

 .أشعة الفم والفكين 

 .أمراض وجراتة اللثة 

 .طب أسنان األطفال 

 .جراتة الفم والفكين 

اص ي جراتة عامة وإختصاص ي طب باطني لتدريس وتدريب طلبة السنة الثالثة في توفير  ختص .2

 هذي  التخصصين.

 السنة الرابعة:

( أعضاء هيئة تدريس على األقل م  تملة درجة الدكتوراة أو ما يكافئها وعضوي هيئة تدريس م  5توفير )

الكلية، وذلك قبل بدء السنة  تملة درجة املاجستير في التخصصات التالية، وتسب الخطة الدراسية في

 الرابعة:
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 .تقويم األسنان 

 .املعالجة التحفظية واللبية 

 .اإلستعاضات السنية الثابتة واملتحركة 

 .طب فم وأسنان املجتمع 

 
ً
 التنويع في مصادر شهادات الدكتوراه ألعضاء الهيئة التدريسية. :ثالثا

 
ً
ل تق ان الالتدريس مم  يحملون الجنسية األردنية في الجامعة على % على األقل م  أعضاء هيئة 80تعيين ما نسبته  :رابعا

% في التخصص الواتد وفي تال وجود أكثر م  برنامج في التخصص يتم اتتساب نفس النسبة ألعضاء الهيئة 25ع  

 في جميع البرامج لنفس التخصص.

 
ً
على مستوى  ثالث سنواتتقل مدتها ع  % على األقل م  أعضاء هيئة التدريس بعقود ال 25تعيين ما نسبته  :خامسا

 التخصص.

 
ً
ضرورة تسلسل شهادات عضو هيئة التدريس م  البكالوريوس   ى الدكتوراه بحيث تكون في نفس التخصص ما  :سادسا

 أمك  مع األخذ باالعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات.

 
ً
 -الشروط التالية:  ب االسنانط تخصصيجب أن يحقق املدرس السريري غير املتفرغ في  :سابعا

 .تاصال على شهادة االختصاص العا ي في التخصص أو املاجستير السريري أو ما يعادلها أن يكون  .أ

تاصال على شهادة املجلس الطبي األردني أو شهادة االختصاص م  النقابة مل  تصلوا على االختصاص  أن يكون  .ب

 .قبل اقرار قانون االختصاص لطب األسنان

 قد مر على تصوله على شهادة االختصاص ما ال يقل ع  ثالث سنوات. أن يكون  .ج

 أن يكون لديه خبرة تدريسية في التدريب السريري ال تقل ع  ثالث سنوات. .د

 يجب أن يكون املدرس السريري تاصال على تدريب ممنهج في التدريس السريري وأساليبه مرة كل سنتين. .ه

 
ً
 سبوعي ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرون املتفرغون:الحد األقص ى للعبء التدريس ي األ  :ثامنا

 9 .ساعات معتمده لألستاذ 

 12 .ساعة معتمده لألستاذ املشارك أو األستاذ املساعد 

 15 .ساعة معتمده للمدرس املساعد واألستاذ املمارس 

 6  (.أن يكون ذلك بموافقة الجهة التي يعمل فيها متف )علىساعات معتمده للمحاضر غير املتفرغ
ً
 رغا

  الطلبة(: 5املادة )

 ( طالب.100أن ال يتجاوز عدد الطلبة املقبولين في كل عام جامعي ع  ) .أ

 للمرتلة األساسية. (1:20) نسبة عدد الطلبة ا ى عدد أعضاء هيئة التدريس ع  تزيد ان ال .ب

 .السريرية( للمرتلة 1:8) نسبة عدد الطلبة ا ى عدد أعضاء هيئة التدريس ع  تزيد ان ال .ج

بة الخاصة والطل في الدراسةعتبر الطلبة املسجلون في الجامعة منتظمين في الدراسة بما في ذلك الطلبة املسجلون ي .د

 املؤجلون أو املنقطعون عنها.

 الطاقة االستيعابية (:6املادة )

 تراعى األمور اآلتية:طب االسنان  ألغراض اتتساب الطاقة االستيعابية لتخصص
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 :األساسية املرحلة .1

 .للمرتلة األساسية املتفرغيندرجة الدكتوراه  تملة .أ
 تملة درجة الدكتوراه املتفرغين مجموع %( م 10) تملة درجة املاجستير املتفرغين وبنسبة ال تزيد علىيضاف   .ب

 .األساسيةللمرتلة 

 املرحلة السريرية: .2

 املتفرغين للمرتلة السريرية )او ما يعادلها (تملة درجة الدكتوراه  .أ

%( م  مجموع تملة درجة 40وبنسبة ال تزيد على )الفعلي(  املتفرغين )العددن السريري  غير املدرسييضاف  .ب

 .املتفرغين للمرتلة السريرية الدكتوراه

 املختبرات:  (:7املادة )

 أوال: متطلبات عامه

  .²م (60يكون الحد األدنى ملساتة كل مختبر ) .1

  الحاسوب بعشري يجب أن يجهز مختبر  .2
ً
 تديثا

ً
 األقل.على تاسوبا

. 20الطاقة القصوى لكل مختبر ) .3
ً
 ( طالبا

4.  
ً
( ساعة 18يزيد عبئه اإلشرافي على ) وأال ىأدنة البكالوريوس في التخصص كحد على درج أن يكون املشرف تاصال

 .
ً
 عملية أسبوعيا

قبل بداية  تجهيز املختبرات األساسية قبل بداية التدريس باملعدات واألجهزة الالزمة وتجهيز مختبرات التخصص .5

 السنة الثانية م  تاريخ اعتماد التخصص.

 
ً
 مختبرات املرحلة ما قبل السريرية : ثانيا

 ملعايير االعتماد الخاص لتخصص طب االسنان                               
ً
 وفقا

 
ً
 : مختبرات املرحلة السريريةثالثا

 ملعايير االعتماد الخ                              
ً
 اص لتخصص طب االسنانوفقا

 سريري (: التدريب ال8املادة )

أن يشرف أعضاء هيئة التدريس املسؤولين ع  تدريس املادة النظرية الخاصة باملادة العلمية على التدريب العملي  .1

 ،لتي يتدرب بها الطلبة تسب الحاجةللطلبة،  ضافة   ى وجود مدربين سريريين مؤهلين م  املؤسسات الصحية ا

 (. 1:8 تتجاوز نسبة طالب   ى مدرب ع  )وعلى أال

ساعة  800ع   (Actual clinical contact hours)أن ال تقل الساعات الفعلية للتدريب السريري في البرنامج  .2

 خالل السنوات السريرية(، م  خالل تصص  12بمجملها )بما اليقل ع  
ً
ساعة تدريب سريري اسبوعيا

دة كل تصة ساعتين زمنيتين على األقل، وأن تتناسب أماك  التدريب عملية للتدريب السريري واملخبري م

 مع أعداد الطلبة.
ً
 وكما

ً
 العملي نوعا

 مصادر التدريب السريري: .3

 مع أعداد الطل .أ
ً
 وكما

ً
بة املسجلين في التدريب أن توفر الكلية أماك  للتدريب السريري تتناسب نوعا

 يحقق مخرجات العملية التعليمية. مابالسريري 
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ن يتم تدريب الطلبة في أماك  التدريب السريري التي تنطبق عليها معايير القسم السريري )جزء م  أ .ب

 مستشفى تعليمي أو ملحق بالكلية( 

 في املرتلة السريرية. طالبينع  عيادة لكل  (Dental units)أال يقل عدد العيادات السنية  .ج

دة النظرية الخاصة باملادة العملية على أن يشرف أعضاء هيئة التدريس املسؤولين ع  تدريس املا .د

كما يمك  أن تستعين  ،مدربين سريريين مؤهلين م  الكليةالتدريب العملي للطلبة،  ضافة   ى وجود 

وعلى أال  ،لتي يتدرب بها الطلبة تسب الحاجةالكلية بمدربين سريريين مؤهلين م  املؤسسات الصحية ا

  (.1: 8تتجاوز نسبة طالب   ى مدرب ع  )

 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:  (9املادة )

 :يجب توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التالية

  موضعي( وعيادات ومختبرات متكاملة  )تخديرعمليات جراتيه  يشمل غرفةمركز طبي اسنان متكامل

 .والتعقيم والصيانة لألشعةباإلضافة  السنيةلكافة التخصصات 

 توفي( ر وتدات املانيكانPhantom Heads) على االكثر وبنسبة وتده لكل طالبين. 

  واتده لكل طالبين على االكثر. عيادةتوفير 

 .)أجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس ) لكترونية وتقليدية 

 .ما يكفي م  مواد ) لكترونية وغيرها( متعلقة بالتخصص 

 املناسبة للتخصص. توفير عدد م  البرامج التعليمية واإلتصائية 

  لكل عضو هيئة تدريس. تاسوب تديثجهاز 

 الكوادر الفنية املساعدة (:10املادة )

 مشرفو املختبرات:  .أ

ى نسننبة الطلبننة   ننال تزينند بحيننث يعننين العنندد الننالزم منن  مشننرفي املختبننرات منن  تملننة درجننة البكننالوريوس فنني التخصننص 

ساعة عملية  18( وال يزيد العبء اإلشرافي للمشرف على 1:20س ع  )في املختبر الواتد أثناء التدري مشرفي املختبرات

 
ً
 .أسبوعيا

 فنيو املختبرات:  .ب

 يعين فني واتد على األقل لكل قسم م  تملة درجة الدبلوم املتوسط كحد أدنى.

تنننوفير العننندد املناسنننب مننن  الكنننوادر الفنينننة املسننناعدة مننن  مسننناعد طبينننب أسننننان ومرشننندي  نننحة فنننم وأسننننان وفن ننني  .ج

بنننننرات صنننننناعة األسننننننان وتصنننننوير طبننننني )اشنننننعه سنننننينيه( وتعقنننننيم وصنننننيانة ألجهنننننزة املختبنننننرات باإلضنننننافة   نننننى أمنننننين مخت

 مستودع، وذلك على الشكل التا ي، وتسب الخطة الدراسية في الكلية:

 (.1( وطبيب أسنان عام عدد )2مختبر تشريح األسنان واألطباق:  فني أسنان عدد ) -

(، 2(، فني أشعة عدد )2(، فني أسنان عدد )2بية: مساعد طبيب أسنان عدد )مختبر املعالجه التحفظيه والل -

 (.2وأطباء أسنان عامين عدد )
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(، 2(، فني  ستعاضات سنية ثابتة عدد )2مختبر اإلستعاضات السنية الثابتة: مساعد طبيب أسنان عدد ) -

 (.2وأطباء أسنان عامين عدد )

 (.2( وأطباء أسنان عامين عدد )2تبر عدد )مختبر اإلستعاضات السنية املتحركة: فني مخ -

 (.2مختبر تقويم األسنان: فني مختبر عدد ) -

 (.1( وطبيب أسنان عام عدد )1مختبر طب أسنان األطفال: فني مختبر عدد ) -

 (.1( وطبيب أسنان عام عدد )3مختبر العنايه باللثة واألسنان : مرشدي  حة أسنان عدد ) -

( كرس ي، وذلك 20( في كل جناح تدريبي يضم )4ن( بعدد ال يقل ع  )كادر تمريض ي )مساعد طبيب أسنا -

 خالل املرتلة السريرية م  البرنامج.

( م  تملة درجة البكالوريوس على األقل لكل مختبر تشغيلي للتركيبات السنية الثابتة 5فنيين عدد ) -

 واملتحركة.

 تشغيلي لطب أسنان األطفال والتقويم.( م  تملة درجة البكالوريوس على األقل لكل مختبر 2فنيين عدد ) -

 (.2( م  تمله الدبلوم او البكالوريوس و عمال نقل عدد )3فنيين تعقيم عدد ) -

 (.2فني صيانة أجهزة طبية عدد ) -

 ( لقسم األشعة املركزي  ولغرف األشعة في جناح العيادات.5فني تصوير طبي )أشعة( عدد ) -

 (.2)( وسجالت طبيه عدد 2موظفي استقبال  عدد ) -

 أمين مستودع لتخزي  املواد التي يحتاجها الطلبة ملعالجة املرض ى. -

 (: الكتب والدوريات واملعاجم واملوسوعات: 11املادة )

 تلتزم الجامعة بتوفير اآلتي:

 أ( الكتب:

ان قننع نسننختين علننى األقننل منن  كننل عنننو تننوفير خمسننة عننناوي  مختلفننة علننى األقننل لكننل مننادة منن  مننواد الخطننة الدراسننية وبوا

 .ويشترط ان تكون الكتب اخر اصدار

 ب( الدوريات:

  .اإللكتروني ويكون ذلك لخمس سنوات سابقة على األقل او /توفير دوريات لكل تخصص بنوعيها الورقي و

 املتطلبات العامة: (12املادة )

 على مستوى القسم أو التخصص:

 تدريس.سنوات في مجال ال 3رئيس قسم في مجال التخصص بخبرة ال تقل ع   -

  .مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم -

 التجهيزات الالزمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية. -

 لكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على كافة املعلومات األكاديمية.موقع   -

- .
ً
 وجود آلية ملراجعة الخطط الدراسية للبرامج دوريا
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واد الدراسية مبينا في كل منها خطة املساق، واملحتوى التعليمي، واملخرجات التعليمينة، ونمناذج أرشيف متكامل للم -

االمتحانات والوظائف والتجارب العملية والحلول النموذجية، ونماذج ألوراق امتحانات الطلبة ووظائفهم مصححة 

تخننرج وسننجالت الطلبننة واإلرشنناد والخننريجين )العليننا والوسننطى والنندنيا( ونمنناذج تقننارير التنندريب امليننداني ومشنناريع ال

 واماك  عملهم ومحاضر جلسات مجلس القسم واللجان األكاديمية املختلفة.

بمنا يعنادل  توفير آلة تصوير في كنل قسنم أكناديمي لخدمنة العمنل اإلداري وأعضناء هيئنة التندريس فينه ، ويجنوز تنوفير  -

 ي في الكلية.واتده لكل قسمين اذا كان هنالك وتدة تصوير مركز  آلة

 توفير لوتات  عالنية كافية في الكلية )تقليدية أو  لكترونية(. -

 وضع وصف للمساقات  -
ً
واملادة الدراسية املطلوبة وطرق التقييم واملراجع وأساليب  لألهدافبحيث تتضم  تحديدا

 التدريس واملخرجات املتوقعة.

 فه والخطة الدراسية ومخرجات التعليم ونحوه.لكترونية الزمة للتعريف بالتخصص وأهداوجود نشرات ورقية وإ -

 ومشاريع التخرج واملشاريع البحثية. سريري توفير مكتب للتواصل مع سوق العمل ومتابعة التدريب ال -

 الطلبة:اليات تقييم  (13املادة )

 يتم تقييم الطلبة باستخدام وسائل وأساليب مختلفة لتقييم أداء الطلبة مثل: 

  بأنواعها. االمتحانات -

 .سريري تقارير التدريب ال -

 بحوث الطلبة وتقاريرهم. -

 مكتب ضمان الجودة: (14املادة )

تننوفير مكتننب ضننمان الجننودة علننى مسننتوى الكليننة بحيننث يقننوم بمتابعننة  جننراءات الجننودة فنني  طننار املعننايير واملؤشننرات  -

 عتماد.ال للبرامج األكاديمية الصادرة ع  هيئة ا

الصنننادرة عننن  هيئنننة  ينننر التقينننيم النننذاتي كنننل عنننامين فننني  طنننار األسنننس واملعننناييريقنننوم مكتنننب ضنننمان الجنننودة بتقنننديم تقر  -

 م  خالل القياس الدقيق للمؤشرات. االعتماد

 (15املادة: )

 تلتزم الجامعات أو الكليات الجامعية، عند التقدم بطلب االعتماد الخاص، بما يلي:

 املتزام  ومكوناته ونماذجه على نحو فاعل في املساقات تطبيق التعلم اإللكتروني الكامل ع  بعد بنوعيه املتزام  وغير .1

 .القرارات والتشريعات النافذةوفق 

القنننننننرارات تطبينننننننق النننننننتعلم املننننننندمج بشنننننننكلية الوجننننننناجي واإللكترونننننننني عننننننن  بعننننننند ومكوناتنننننننه ونماذجنننننننه فننننننني املسننننننناقات وفنننننننق  .2

 .والتشريعات النافذة

 أحكام عامة

 (16املادة )

 ولم يبدأ التدريس فيه بعد مرور سنتين م  ترخيصه يتم التنسيب   ى مجلس التعلنيم 
ً
 ذا لم يعتمد التخصص اعتماًد خاصا

 العا ي بإلغائه.
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 ( 17املادة )

رفع الطاقنة االسنتيعابية الخاصنة ألي تخصنص فني املؤسسنة التعليمينة  ذا كنان عليهنا  الخاص أو االعتماد طلبال يتم النظر في 

وفني تنال تكنرار تلننك املخالفنات الينظنر بهنذه الطلبننات  الغرامننات،ت أو غرامنات للهيئنة لحنين  زالننة تلنك املخالفنة أو دفنع مخالفنا

 .م  تاريخ  زالتها واتد قل ال بعد فصل دراس ي على األ

 (18املادة )

 يبت مجلس الهيئة في أية أمور أخرى لم يرد بها نص في هذه التعليمات.

 (19املادة )

 التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها. تلغي هذه

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

  تعني:السريرية  املرتلةما يعادل شهادة الدكتوراه في  *

ا د األمريكنني أو الزمالنة البريطانينة أو الزمالننة اإليرلندينة فنني التخصنص أو منندرجنة املاجسنتير باإلضننافة   نى شننهادة البنور  .1

 يعادلها )شريطة أن يكون قد تصل على الشهادة بعد تقديم امتحان م  مؤسسة معترف بها(.

درجة املاجستير أو شهادة االختصاص العا ي م  جامعة أردنية تكومينة بعند تندريب مبنرمج ومتندرج ال تقنل مدتنه او   .2

ثالث سنوات في دراسة منتظمة باإلضافة   ى الزمالة البريطانية أو الزمالة اإليرلندية في التخصص أو منا يعادلهنا ع  

شريطة أن يقض ي مندة سننتين علنى األقنل فني تقنل االختصناص الندقيق خنارج األردن فني مستشنفيات أو مراكنز غربينة 

 التحاد األوروبي( بعد تصوله على شهادة االختصاص.معترف بها )أمريكا/ بريطانيا/ أستراليا/  يرلندا/ كندا/ ا

 

 )دكتور في طب االسنان( لتخصص طب االسنان الخاص االعتمادتعليمات ومعايير 

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

 وتعديالته.

 

:
ً
( سننننناعة 195ى لعننننندد السنننناعات املعتمنننندة للخطنننننة الدراسننننية لنيننننل درجننننة البكنننننالوريوس فنننني التخصننننص )يكننننون الحنننند األدننننن أوال

  معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

 املجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

 املجاالت املعرفية
الحد األدنى للساعات 

 املعتمدة

سنان وعلم أنسجة الفنم علم أتياء الفم وعلم التشريح الو  :علوم طب األسنان األساسية
َ
صفي لأل

 .األسنان وعلم أمراض الفم مواد طبواألسنان وعلوم 
23 
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 :السريريةعلوم طب األسنان 

لألسننننننان وعنننننالج الجنننننذور , املعالجنننننه التحفظينننننه طبننننناقوعلنننننم اال تشنننننريح االسننننننان الوصنننننفي والنسنننننجي 

واملتحركه, طب  الثابتةيه  , املواد السنيه, امراض  وجراتة اللثه, االستعاضات السنوتقويم األسنان

الفننننم والت ننننخيص وامننننراض الفننننم واالشننننعه السنننننيه, جراتننننة الفننننم والفكننننين والتخنننندير, طننننب اسنننننان 

 .االطفال وطب الفم الوقائي, طب اسنان املجتمع والرعايه السنيه الشامله

63 

عضنننناء، : علننننم التشننننريح، والكيميننناء الحيويننننة، وعلنننم وظننننائف األ العلووووم الطبيووووة الحيويووووة األساسوووية

، والفيزياء الطبية، وعلنم الخلينة، وعلنم الوراثنة، وعلنم األتيناء الدقيقنة، وعلنم املناعنة، وعلنم األدوينة

 وعلم األمراض

54 

 4 : األمراض الباطنية، والجراتة العامةالعلوم الطبية السريرية

 املجاالت املساندة:  .ب

 

 :
ً
 املواد العمليه:ثانيا

األسنننننان. وأن يتننننوفر تنننندريب عملنننني  علننننوم طننننبأن تعكننننس التطبيقننننات العمليننننة للمننننواد النظريننننة املجنننناالت املعرفيننننة فنننني 

ه في مختبرات الكلية شريطة ان ال يتجاوز نسبة التدريس ع  والذي تتوفر أجهزت (Simulation)معتمد على املحاكاة 

 % م  التدريب لذلك املساق.20

 :
ً
 التدريب السريري: ثالثا

 
ً
 القسنم السنريري معنايير اعتمناد  تنطبق عليها الشروط املذكورة فني وفي مراكز وأقساميكون التدريب السريري مبرمجا

 )جزء م  مستشفى تعليمي أو ملحق بالكلية(.

: را
ً
 املختبرات: بعا

يحتننناج طلبنننة كلينننة طنننب األسننننان   نننى مختبنننرات للتننندريب فننني علنننوم طنننب األسننننان فننني املرتلنننة منننا قبنننل السنننريرية واملرتلنننة 

 للحفاظ 
ً
 يتناسب مع املعاييرالصحية املعتمدة عامليا

ً
السريرية, تحتوي على أجهزة تديثة ومتطورة ومصممة تصميما

 بعاد واالرتفاعات واملساتات املخصصة لكل جهاز أو وتدة عمل وتشمل:على  حة الطالب وقوامه م  تيث األ

 مختبرات املرحلة ما قبل السريرية وتتضمن:  

مختبرات املعالجة التحفظية والتي تشمل تدريب الطلبة فيها على علوم العالج التحفظي والتيجان والجسور  .أ

 واملعالجة اللبية وتحتوي على ما يلي:

 الحد األدنى للساعات املعتمدة املجاالت املعرفية

لعلننننننوم االساسنننننية: علننننننوم، وعلنننننوم اجتماعيننننننة، وتكنولوجيننننننا متطلبنننننات ا

 املعلومات واالسعافات األولية
24 
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ويتألف  2م2×2( ويجب أن يتوفر جهاز لكل طالبين في مساتة ال تقل ع  antom Head UnitPhأجهزة املانيكان ) .1

 جهاز املانيكان م : 

)رأس قابل للحركة بجميع االتجاهات ومجهز بفكين العلوي والسفلي، جهاز الحفر السريع وجهاز الحفر البطيء،  .2

اب، وتدة  نارة، كرس ي لجلوس الطالب أثناء صينية لوضع أدوات املعالجة عليها، الهواء املضغوط، ماصة اللع

 العمل(. 

عدد و األجهزة واألدوات الالزمة إلنجاز األعمال املخبرية الخاّصة بالتيجان والجسور املعدنية والخزفية بما يناسب  .3

 الطلبة كما يستحس  أن تتناسب هذه األجهزة مع أعداد الطلبة.

واتد لكل  ( ويكون عدد هذه األجهزة بمعدل جهازX-Ray dental Unitsأجهزة تصوير الصور الشعاعية الصغيرة ) .4

 عشرة طالب توضع في مكان تراعى فيه السالمة لعامة.

 . Viewersأجهزة قراءة الصور الشعاعية بأعداد مناسبة  .5

 أجهزة قراءة الصور الشعاعية الحديثة بأعداد مناسبة.  .6

 ة كاستخدام الحاسوب مثال. التقنيات التي تسهل عملية التدريب واإلشراف على الطلب .7

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

 وتحتوي على ما يلي: 

  2م 1×1( ويجب أن ال تقبل مساتة الوتدة لكل طالب Dental Technical Work Place for Studentوتدة عمل ) .1

 ة عمل لكل طالبين. وتتألف كل وتدة عمل م : وأن تتوفر وتد

 piece Dental Motor for Prosthetic)تفر بطيء  املضغوط، جهاز)مقعد وطاولة بها تمديدات الغاز والهواء  .2

Work and straight hand)نارة(. وتدة ،الغبار ، ماصة  

 (.Articulatorطالب )جهاز  طباق لكل  .3

 األعمال املخبرية الخاصة باالستعاضة السنية املتحركة. األجهزة واألدوات الالزمة إلنجاز .4

5.  .
ً
 التقنيات التي تسهل عملية التدريب واإلشراف على الطلبة كاستخدام الحاسوب مثال

 مختبرات تقويم األسنان تحتوي على ما يلي:  .ج

ة عمل لكل وأن تتوفر وتد 2م1×1( ويجب أن ال تقل مساتة الوتدة لكل طالب ع  Working Placeوتدة عمل ) .1

 ثالثة طالب وتتألف وتدة العمل م : 

 )مقعد وطاولة متصل بها تمديدات الغاز والهواء املضغوط، ماصة الغبار، وتدة اإلنارة(. .2

 األجهزة واألدوات الالزمة إلنجاز األعمال املخبرية الخاصة بتقويم األسنان. .3

.التقنيات التي تسهل عملية التدريب واإلشراف على الطلبة كاستخد .4
ً
 ام الحاسوب مثال

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

 2م2×2( ويجب أن يتوفر جهاز لكل ثالثة طالب في مساتة ال تقل ع  Phantom Head Unitأجهزة املانيكان ) .1

 ويتألف جهاز املانيكان م :
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ر السريع وجهاز الحفر البطيء، )رأس قابل للحركة بجميع االتجاهات ومجهز بفكين )العلوي والسفلي، جهاز الحف

صينية لوضع أدوات املعالجة عليها، الهواء املضغوط، ماصة اللعاب، وتدة  نارة، كرس ي لجلوس الطالب أثناء 

 العمل(. 

ذه األجهزة بمعدل جهاز واتد لكل ه( ويكون عدد x-Ray dental Unitsأجهزة تصوير الصور الشعاعية الصغيرة ) .2

 تراعى فيه السالمة العامة. عشرة طالب توضع في مكان

 Viewersأجهزة قراءة الصور الشعاعية بأعداد مناسبة  .3

 أجهزة تديثة لتحميض األفالم الشعاعية بحيث يكون هناك جهازي  على األقل.  .4

5.  .
ً
 التقنيات التي تسهل عملية التدريب واألشراف على الطلبة كاستخدام الحاسوب مثال

  :وتتضمن مختبرات املرحلة السريرية

ي فرضاهم مختبرات التركيبات السنية الثابتة والتي ينجز فيها الطلبة األعمال املخبرية للتركيبات السنية الثابتة مل .أ

 املرحلة السريرية وتحتوي على ما يلي:

 تقل مساتة الوتدة لكل طالب Dental Technical work Place for Studentوتدة عمل ) .1
ّ
وأن  2م1×1( ويجب أال

)مقعد وطاولة متصل بها تمديدات الغاز والهواء  مل لكل طالبين. وتتألف كل وتدة عمل م : تتوفر وتدة ع

الغبار،  (، ماصةDental piece Motor for Prosthetic Work and straight handاملضغوط، جهاز تفر بطيء )

 وتدة  نارة(.

 (.Articulatorجهاز  طباق لكل طالب ) .2

 از األعمال املخبرية الخاصة باالستعاضة السنية املتحركة. األجهزة واألدوات الالزمة إلنج .3

هم ملرضا مختبرات التركيبات السنية املتحركة والتي ينجز فيها الطلبة االعمال الخبرية للتركيبات السنية املتحركة .ب

 أثناء املرحلة السريرية وتحتوي على ما يلي:

 2م1×1ويجب أن ال تقل مساتة الوتدة لكل طالب ( Dental Technical Work Place for Studentوتدة عمل ) .1

)مقعد وطاولة متصل بها تمديدات الغاز والهواء  وأن تتوفر وتدة عمل لكل طالبين. وتتألف كل وتدة عمل م : 

  املضغوط، ماصة الغبار، وتدة  نارة(.

 (.3األجهزة واالدوات الالزمة األعمال املخبرية الخاصة بتقويم األسنان )جدول رقم  .2

 التقنيات التي تسهل عملية التدريب واإلشراف على الطلبة كاستخدام الحاسوب.  .3

مستشوفى تعلييوي أو فتفاقيوة موت مستشوفى ألتورار تووفير فختصاروحي الجراحوة العاموة ولختصاروحي الطوب البواط ي  .ج

 ما يلي:املستشفى التعلييي ، ويتضمن لتدريس طلبة السنة الثالثة في هذين التخصصين

 تضمن التفاصيل التالية: يعلى أن جناح العمليات  .1

أن يكننننون لالختصاصننننيين غرفننننة عمليننننات جراتيننننة كبننننرى لجراتننننة الفننننم والوجننننه والفكننننين تعتمنننند عليهننننا الكليننننة فنننني  -

 معالجة املرض ى وفي تدريس علوم طب األسنان السريرية. 
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 إلجنراء العملين -
ً
 كنامال

ً
ات الجراتينة الصنغرى أن يخّصص في القسم السنريري املعتمند غرفنة عملينات مجهنزة تجهينزا

 واملعالجات السنية والتداخالت العالجية تحت التخدير العام واملوضعي )وتدة عناية يومية(. 

أن يتبنننع غرفنننة العملينننات غرفنننة لعنعننناا تتسنننع لعننندد مننن  األسنننرة يتناسنننب منننع  جنننم اإلجنننراءات التننني ينننتم  نجازهنننا  -

، ويجننننننننب أن يتننننننننوفر لهننننننننذه األسنننننننننرة جميننننننننع وسننننننننائل اإلنعنننننننناا امل
ً
تننننننننوفرة عنننننننننادة فنننننننني غرفننننننننة اإلنعنننننننناا التابعنننننننننة يوميننننننننا

للمستشفيات، ويجب أن يشرف على هذا الجناح طبيب اختصاصن ي فني التخندير واالنعناا وممرضنة قانونينة لهنا 

 خبرة في اإلنعاا ومراقبة املرض ى ويساعدها ممرضات أخريات. 

 العيادات السريرية )عيادة أسنان متكاملة( وتشمل:  .2

كرسنن ي املننريض، جهنناز أسنننان، وتنندة  ضنناءة، خنننزائ  ): وتحتننوي علننى منننا يلنني (dental unitsالعيننادات السننريرية ) -

 لحفظ األدوات واملواد(. 

 ( على األقل يفصلها تواجز. 2م2×2يجب أال تقل مساتة هذه العيادة ) -

ة بطنب األسننان، يجنب أن يكنون عندد العينادات بمعنندل يلغاينات تندريب الطلبنة فني مختلنف االختصاصنات السننرير  -

 ة لكل طالبين في املرتلة السريرية.  عياد

 مختبرات تكنولوجيا األسنان واملشاتل وتتكون من:  .3

 مختبرات املعالجة التحفظية واالستعاضة السنية لتدريب طلبة املرحلة السريرية وتحتوي على:  -أ

جهاز  ( ويجب أن يتوفر جهاز متكامل لكل ثالثة طالب، تيث يتألفPhantom Head Unitأجهزة املانيكان ) -

 املانيكان م : 

)رأس قابل للحركة بجميع االتجاهات ومجهز بفكين )العلوي والسفلي(،جهاز الحفر السريع وجهاز الحفر 

البطيء، الهواء املضغوط، األجهزة والتجهيزات الرئيسة الالزمة إلنجاز األعمال املخبرية الخاصة 

  (.1باالستعاضات السنية الثابتة( كما هو في الجدول رقم )

 

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 املتحركة وتحتوي على:  -ب

( ويجب أن يتوفر وتدة عمل لكل طالبين، Dental technical Work Place for Studentوتدة عمل ) -

 وتتألف وتدة العمل م : 

 Dental Motor for)مقعد وطاولة متصل بها تمديدات الغاز والهواء املضغوط، جهاز تف بطيء ) -

Prosthetic.)ماصة الغبار ،) 
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ل اضات السنية املتحركة كما في الجدو األجهزة والتجهيزات الالزمة إلنجاز األعمال الخبرية الخاصة باالستع -

 (.2رقم )

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   

 

 مختبرات تقويم األسنان وتحتوي على:  -ج

 تتألف وتدة العمل م : ( ويجب أن يتوفر وتدة عمل لكل ثالثة طالب. Working Placeوتدة عمل ) -

 )مقعد وطاولة متصل بها تمديدات الغاز والهواء املضغوط، ماصة الغبار(. -

 (.3األجهزة والتجهيزات الخاصة بتقويم األسنان كما في الجدول 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: جناح .4

 تسب املعايير العاملية وبطريقة مدروسة الستيعاب اتتياجات القسم بكامله  -
ً
يجب أن يكون جناح التعقيم مصمما

 
ً
 ومجهزا

ً
ن كما  بأتدث أجهزة التعقيم، والتركيز على توفر أجهزة تعقيم خاصة بجميع املواد املستعملة في طب األسنايوميا

 (.4رقم ) ل و الجدفي 

 يشرف على جناح التعقيم فنيون مؤهلون وم  ذوي الخبرة في هذا املجال.  -

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

حتاج م  املتطلبات األساسية في ت خيص أمراض الفم واألسنان، وت هوو التصوير الشعاعي باألشعة السينية 

 بأتدث األجهزة املطورة الخاص
ً
ة ممارسة مهنة طب األسنان وبالتا ي كلية طب األسنان أن يكون جناح األشعة مجهزا

بالتصوير الشعاعي األمينة على  حة الطالب واملريض وفني األشعة وتتى على سالمة البيئة وتسب مواصفات 

 وزارة الطاقة.

 تالية:جناح األشعة األجهزة ال تتوفر فييجب أن  .أ

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

 م  طلبة املرتلة السريرية وتسب البرنامج الفصلي 
ً
بمعدل جهاز واتد لكل خمسة وعشري  طالبا

 للتدريب. 

 ( جهازي  تصوير الصور الشعاعية البانوراميةO.P.Gعلى األقل أو جهاز )  واتدOPG  وجهاز

Conebeam CT  طبقي  جهاز تصويرأوCT. 

 ( جهاز تصوير الصور الشعاعية الجانبيةCephalometric.) 

  .جهازي  على األقل م  األجهزة الحديثة لتحميض وإظهار الصور الشعاعية 

 ( أجهزة صور شعاعيةDigital x-ray.) 

 اسبة كما أنه م  الضروري توفر هذه أجهزة قراءة الصور الشعاعية بمختلف أنواعها وبأعداد من

 . Viewersاألجهزة في جميع العيادات السريرية بحيث يكون لكل عيادة جهاز لقراءة الصور الشعاعية 

 بجميع وسائل الوقاية والعزل كما يجب التأكد م  سالمة الجناح واالجهزة  .ب
ً
يجب أن يكون جناح األشعة مجهزا

 املجال.اختصاصيين في هذا  لقببشكل دوري م  

 للتأكد م  تس  عملها ومطابقتها للمواصفات العاملية الحديثة.  .ج
ً
 يجب أن تتم معايرة أجهزة األشعة دوريا

 يشرف على جناح األشعة عدد م  فن ي األشعة م  ذوي الخبرة في هذا املجال.  .د

 :
ً
 مشغل الصيانةخامسا

القسم مشغل لصيانة األجهزة مجهز باملعدات  لضمان سالمة األجهزة وتس  سير العمل في القسم، يجب أن يتوفر في -

 واألدوات الالزمة لذلك، ليتم  صالح األعطال والقيام بأعمال الصيانة الروتينية. 

  يقوم بأعمال الصيانة فنيون ذو اختصاص وخبرة في هذا املجال.  -

حافظة على  حة الطالب يجب أن تكون جميع املختبرات والعيادات مجهزة باألجهزة الحديثة الخاصة بالتهوية للم -

 وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. 

 توفير وتدة معالجة مياه.  -

 :
ً
 املستودعاتسادسا
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يجب أن تشتمل الكلية على مستودعات تحوي على أماك  لحفظ املواد املستعملة واألجهزة وغيرها مما يحتاجه الطلبة  -

 والكلية وتكون تابعة للقسم اإلداري م  الكلية. 

 :
ً
 للجان الدائمةاسابعا

 يجب أن يتوفر في الكلية اللجان اآلتية:  -

 )لجنة السجالت الطبية، لجنة ضبط العدوى، لجنة السالمة العامة(.  -

 (terms of referenceيجب أن يكون لهذه اللجان  طار عمل عام وأن يكون لها مرجعية وصالتيات ) -

، وتكون جلساتها موثقة بم -
ً
 حاضر اجتماع خاصة بكل لجنة. يجب أن تجتمع هذه اللجان دوريا

 :
ً
 دةالجو ثامنا

 ( سنوات. 5يجب أن تحصل الكلية أو القسم السريري على شهادة جودة )محلية أو دولية( واتدة على األقل خالل ) -

 :
ً
 النفايات الطبيةتاسعا

ل األمثل م  وجود خطة وسياسة واضحة للتخلص م  النفايات الطبية بحيث تتضم  آلية واضحة للتعامل معها بالشك -

تيث جمعها ونقلها وترقها أو التخلص منها بشكل مناسب  ضافة   ى التعامل مع النفايات الكيميائية بما يتناسب مع 

 املتطلبات القانونية واألخالقية السائدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


