
 جامعة طنطا  –الالئحة الداخلية لكلية طب األسنان 

 طبقا الخر تعديل 

 16/5/0211( بتاريخ  999     صادرة بالقرار الوزاري رقم )

 )مرحلة البكالوريوس(
 

 األقسام العلمية التي تتكون منها الكلية والتخصصات التابعة لها
 التالية:جامعة طنطا من األقسام  –تتكون كلية طب الفم واألسنان 

 قسم االستعاضة الصناعية لألسنان. .1

 قسم أمراض الفم. .2

 (تشريح وهستولوجيا الفم واألسنانو  .التشريح الوصفي لألسنان)ويشمل  -قسم بيولوجيا الفم .3

 قسم تقويم األسنان. .4

    الفم والوجه والفك والتجميل ويشمل )التخدير الموضعي والتخدير العام( ةقسم جراح .5

 فال ويشمل )صحة الفم وطب األسنان الوقائي(قسم طب أسنان األط .6

 قسم المواد الحيوية لطب األسنان. .7

 قسم طب الفم. ويشمل )طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص واألشعة(.  .8

     قسم العالج التحفظي لألسنان .9

 قسم التيجان والجسور.- .11

 قسم عالج الجذور.- .11

  الجييداوا ايتييية توزييير المقييررات الدراسييية الييا سيينوات الدراسيية ومجمييو  اييدد  تبييي

 السااات المخصصة للدروس النظرية والعملية أسبواياً.
 

 السنة اإلادادية

 المقرر
 ادد السااات األسبوايـة

 مجمو  السااـات
 املــي نظــري

 4 2 2 الكيمياء

 4 2 2 الفيزياء وتشمل مبادئ اإلحصاء

 4 2 2 الحيوان والوراثة

 8 4 4 التشريح العام والهستولوجيا العامة

 4 3 1 التشريح الوصفي لألسنان

 1 - 1 أساسيات المواد الحيوية لطب األسنان

 2 - 2 اللغة اإلنجليزية والمصطلحات الطبية

 2 - 2 الحاسب اآللـي

 2 - 2 حقوق اإلنسان

 11 11 19 المجمـــو 
 

 السنة األولــا

 المقرر
 ادد السااات األسبوايـة

 مجمو  السااـات
 املــي نظــري

 4 2 2 بيولوجيــا الفــم

 4 2 2 الباثولوجيــا العامـة

 3 1 2 الكيمياء الحيوية

 6 2 4 الفسيولوجيا العامة

 4 2 2 التشريح الخــاص

 3 2 1 المواد الحيوية لطب األسنان

 4 2 2 الميكروبولوجيا العامة

 09 11 15 المجمـــو 



 السنة الثانية

 المقرر
 ادد السااات األسبوايـة

 مجمو  السااـات
 املــي نظــري

 6 3 3 أمــراض الفــم

 6 4 2 تكنولجيا العالج التحفظي

 6 4 2 تكنولوجيا التيجان والجسور

 8 6 2 تكنولوجيا االستعاضة الصناعية

 3 2 1 تكنولوجيا تقويم األسنان

 3 2 1 تكنولوجيا طب أسنان األطفال

 3 1 2 علم األدويـــة

 15 00 11 المجمـــو 

 

 السنة الثالثة

 المقرر
 ادد السااات األسبوايـة

 مجمو  السااـات
 املــي نظــري

 4 2 2 األمراض الباطنة العامة واألمراض الجلدية والتناسلية

 4 2 2 والرمدالجراحة العامة واألنف واألذن والحنجرة 

 4 2 2 جراحة الفم والتخدير

 4 3 1 العالج التحفظي

 4 3 1 التيجان والجسور

 3 2 1 تكنولوجيا عالج الجذور

 4 2 2 طرق التشخيص واألشعة

 5 3 2 االستعاضة الصناعية

 5 3 2 طب أسنان األطفال وصحة الفم وطب األسنان الوقائي

 3 2 1 تقويـم األســنان

 22 02 16 المجمـــو 

 السنة الرابعة

 المقرر
 ادد السااات األسبوايـة

 مجمو  السااـات
 املــي نظــري

 6 4 2 العالج التحفظي

 6 4 2 التيجان والجسور

 3 2 1 عالج الجذور

 6 3 3 جراحة الفم والفك والوجه والتجميل

 8 4 4 طب الفم وأمراض اللثة

 8 6 2 استعاضة صناعية

 13 01 12 المجمـــو 

 

  تبييين الجييداول اآلتييية النهاييية العظمييا للييدرجات المخصصيية المتحييان كييل مقييرر وتكييون االمتحانييات

 تحريرية وعملية وشفوية وإكلينيكية طبقاً لما هو مبين في هذه الجداول

   ويشترط لنجاح الطالب في المقرر أن يحصل علا النسبة المقررة لتقدير مقبول علا األقيل مين مجميو

 ( من هذه الالئحة 11متحان المخصص والمقرر وفقاً لحكم المادة )درجات اال

  ميين الدرجيية 31علييا أال تقييل الدرجيية التييي يحصييل عليهييا الطالييب فييي االمتحييان التحرييير  عيين %

 المخصصة لهذا االمتحان.

 

 

 



 السنة اإلادادية

 

 الدرجة أاماا سنة شفوي املي تحريري المقرر

 61 12 - 12 36 الكيمياء

 61 12 - 12 36 الفيزياء وتشمل مبادئ اإلحصاء

 61 12 - 12 36 الحيوان والوراثة

 121 24 24 24 48 التشريح العام والهستولوجيا العامة

 111 21 - 21 61 التشريح الوصفي لألسنان

 61 12 12 - 36 أساسيات المواد الحيوية لطب األسنان

 51 - - - 51 اللغة اإلنجليزية والمصطلحات الطبية

 51 - - - 51 الحاسب اآللـي

  - 2 - 51 حقوق اإلنسان

 512 92 38 81 312 المجمـــو 

 

 السنة األولا

 

 تحريري المقرر
 املي

 إكلينيكي
 الدرجة أاماا سنة شفوي

 151 31 21 41 61 بيولوجيــا الفــم

 111 21 11 11 61 الباثولوجيــا العامـة

 51 11 11 - 31 الكيمياء الحيوية  

 151 31 21 11 91 الفسيولوجيا العامة

 111 21 11 11 61 التشريح الخــاص

 111 21 21 - 61 المواد الحيوية لطب األسنان

 51 11 11 - 31 الميكروبولوجيا العامة

 711 141 111 71 391 المجمـــو 

 

 السنة الثانية

 

 تحريري المقرر
 املي

 إكلينيكي
 الدرجة أاماا سنة شفوي

 211 41 31 51 81 أمــراض الفــم

 151 31 25 35 61 تكنولجيا العالج التحفظي

 111 21 15 25 41 تكنولوجيا التيجان والجسور

 211 41 21 61 81 تكنولوجيا االستعاضة الصناعية

 51 11 11 11 21 تكنولوجيا تقويم األسنان

 51 11 11 11 21 تكنولوجيا طب أسنان األطفال

 51 11 11 - 31 األدويـــةعلم 

 811 161 121 191 331 المجمـــو 

 

 

 

 

 



 

 

 السنة الثالثة

 

 تحريري المقرر
 املي

 إكلينيكي
 الدرجة أاماا سنة شفوي

 111 21 15 25 41 األمراض الباطنة العامة واألمراض الجلدية والتناسلية

 111 21 15 25 41 الجراحة العامة واألنف واألذن والحنجرة والرمد

 151 31 21 41 61 جراحة الفم والتخدير

 111 21 15 25 41 العالج التحفظي

 111 21 15 25 41 التيجان والجسور

 111 21 15 25 41 تكنولوجيا عالج الجذور

 151 31 21 41 61 طرق التشخيص واألشعة

 151 31 21 41 61 االستعاضة الصناعية

 211 41 31 51 81 األطفال وصحة الفم وطب األسنان الوقائي طب أسنان

 151 31 21 41 61 تقويم األســنان

 1311 261 185 335 521 المجمــــو 

 

 السنة الرابعة

 

 تحريري المقرر
 املي

 إكلينيكي
 شفوي

أاماا 

 سنة
 الدرجة

 211 41 31 51 81 العالج التحفظي

 151 31 21 41 61 التيجان والجسور

 151 31 21 41 61 عالج الجذور

 311 61 41 81 121 جراحة الفم والفك والوجه والتجميل

 311 61 41 81 121 طب الفم وأمراض اللثة

 311 61 41 81 121 استعاضة صناعية

 1411 281 191 371 561 المجمـــو 

 

  نظام االمتحانات بالكلية
 بالكلية.اعمال السنه تعقد عن طريق االقسام العلمية  .1

امتحانات العملى تعقد باالقسام العلمية فى نهاية العام الدراسى اثناء  .2
 الحصص العملية.

بالنسبة للطالب المحولين والذين تفرض عليهم مواد نتيجة انهاء اجراءات  .3
 يعقد لهم امتحانات منفرده قبل بداية امتحانات الفرق بالكلية.

ب الكلية بجدول معلن فى امتحانات التحريرى والشفوى تعقد لجميع طال .4
 نهاية العام الدراسى ) دور مايو من كل عام (

بعد اعالن نتيجه دور مايو لنفس العام يتم تادية امتحانات للطالب المتخلفين  .5
 فى مادة او مادتين فى دور ستمبر.

الطالب الراسب فى اكثر من مادتين اساسيتين يكون باقى لإلعادة لهذا العام   .6
 فقط . فى مواد الرسوب



 


