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 ،تحية طيبة وبعد

 معة الشرق األدنى.من عميد كلية طب األسنان في جا تحية لك

النسخة المطبوعة من هذا الكتيب من قبل كلية طب األسنان يحتوي على معلومات حول لوائح 

 .المتطلبات العامة للتقدم والتخرجوالدرجات و ونظام المواد ،المواد كاملةالكلية وكذلك وصف 

 هذا الكتيب. خالل آمل أن تتمكنوا من العثور على جميع المعلومات الضرورية من 

وأدعوكم لمعرفة المزيد حارا لجميع الطالب والمرضى والزوار في المستقبل،  با  ونحن نرحب ترحي

 خص كلية طب األسنان.الشرق األدنى وباألعن جامعة 

 

Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY 

مطهر أولوسوي  .الدكتور األستاذ  

 عميد كلية طب األسنان في جامعة الشرق األدنى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األسنان:برنامج طب 

 :ساليب التعليمأمعلومات عامة عن طب األسنان و

جامعة الشرق األدنى كلية طب األسنان حيث يعتبر مستشفى الشرق األدنى هو أول مستشفى طب 

 .7002 تشرين األول 1فتتح في إوكلية في نفس الوقت في قبرص حيث 

في مجال طب األسنان، وفي  عتراف بها كمركز للتميزطب األسنان ومن المتوقع أن يتم اإلكلية  

لخريجيها  ذوي  ، الذي يجلب األعتزازنهاية المطاف أن تكون معروفة في المجتمع الدولي لألسنان

 ة عالمية. ويتمتع الخريجين بمنافس  المستوى العالمي،

ين يقومون في دراسة واللذ جميع الطالب الطموحينأفضل توقع لصور أعضاء هيئة التدريس يت

عليا من ماجستير ودكتوراه؛ هدفنا هو تعزيز المهارات التقنية ألطباء األسنان في الدراسات ال

لتزام قوي لتمثيل هذه المهنة  المرضى بشكل ممتاز وغرس القيم السليمة مع إ المستقبل في رعاية

 أي مهنة طب األسنان.

في جامعة خمس سنوات فترة البرنامج الرسمي: دكتوراه في جراحة األسنان هو برنامج لمدة 

 .أسبوعا   27كلية طب األسنان. السنة األولى تتكون من الشرق األدنى، 

 دوام كامل.طريقة الدراسة: 

 لمحة عن البرنامج وطريقة التعليم:

لالزمة للوقاية والتشخيص والعالج من التدريب المقدم لممارسي طب األسنان يزودهم بالمهارات ا

 .المرتبطة بها أمراض األسنان والفم والفكين واألنسجة

عاليا من الناحية األكاديمية التي تخص  تعليما   أن يكون متعلما  على المتخرج  في  طب األسنان 

جميع مجاالت طب األسنان السريرية، والتدريب في مجال العلوم بعلى العمل ا  األسنان ويكون قادر

مختلف من أطباء األسنان إلى جنب مع طاقم  على العمل جنبا  ا  ن يكون قادر، وأالطبية الحيوية

للقيام بالتطوير  والرعاية الصحية الكاملة  في نظام الرعاية الصحية للمرضى، أن يكون مستعدا  

على ممارسة طب األسنان القائم على التعلم مدى الحياة، أن يكون قادرالمهني المستمر بدعم مفهوم 

هارات النظرية والعملية ام المستخدحل المشاكل التي تواجهه، وذلك بإ األدلة على أساس نهج

 .األساسية

رق مختلفة للمرضى من يطبق بط سنان أن يتمتع بالتفكير النقدي. الذيعلى المتخرج  كطبيب أ

السن ضمن مجموعة معينة من ، بما في ذلك األطفال والمراهقين والبالغين وكبار جميع األعمار

 .العالم

 ECTSعتمادات سنوات ونظام التعليم بدوام كامل، مع اإل 5طب األسنان دراسة برنامج  مدة

 ماجستير بطب األسنان. يعتبر درجة المناسبة، مما 

 ةكامل بثقة مؤمنون وواثقون بإجراء أي شيءخريجيين  من طالب الشرق األدنى أن يكونوا مطلوب

 وذلك بما يخص الممارسة المستقلة لطب األسنان.

 بتنظيمها في شكل وحدات. األسنان وذلكالمتعلقة بطب  هجوالمنا بعد توصيات بولونيا،

ند إلى هي تست. نضباط أو الهيكل اإلداريبأنها وحدة تعليمية مستقلة عن اإلتعرف الوحدة النمطية 

تستمد من الكفاءات المناهجية، مع توضيح واضح نتائج تعليم محددة جيدا، أساسية للمنهج ككل، 

وساعات التعليم  )مثل المحاضرات والندوات ومجموعات  ميةلمسارات الدراسة والمواد التعلي



للطالب كيف يعمل، عند اإلنتهاء من المادة  العمل( وإجراءات التقييم . يجب أن يكون واضحا  

ستخدام الخبرة في مجاالت أخرى من المناهج الدراسية. يجب أن يتضمن وصف إينبغي التعليمية، 

موجزا   تائج التعلم؛ وصفا  ون ECTSنسبة للنظام الساعات األوروبية المادة بال كل مادة: العنوان، قيمة

 ؛ أساليب التدريس والتعلم؛ طرق التقييم.للمنهج

 ؤهل الممنوح:الم

 طبيب جراحة األسنان.

 مستوى التأهيل:

 200 -درجة / البكالوريوس والماجستير  /دورة واحدة 

 :الدراسة في الكليةمتطلبات 

ختبار الطالب التركية في التعليم العالي على إمتحان إ العامة، يعتمد القبول بالجنسياتشهادة الثانوية 

يستند قبول . (YÖK( الذي يديره مجلس التعليم العالي في تركيا )ÖSSبمستوى معترف في بلدهم )

حديد المستوى تحان تإلى مدخل جامعة الشرق األدنى وإم الجمهورية التركية  لشمال قبرص

 األتراك. للقبارصة

 .قبول الطالب األجانب على أوراق إعتمادهم في المدرسة الثانويةيستند 

 .مطلوب إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية أيضا   

 :متطلبات التأهيل

عدد  تعني تعتمد نظام الساعاتجامعة الشرق األدنى )جامعة الشرق األدنى  ساعة في  717

عتمادات يجب أن تكتمل بعد أن ينجح اإلو ECTS 200المقررة للمادة( الذي هو مجموع الساعات 

 الطالب  في المواد  ليصبح خريج من كلية طب األسنان.

ECTS .هو نظام الوحدات أو الساعات المصممة للتسهيل على الطالب لإلنتقال بين مختلف البلدان 

، يمكن للطالب نقل ء العمل من مادة الى أخرىوعب ألنها تقوم على أساس اإلنجازات التعليمية

مساهمة في من جامعة إلى أخرى بحيث يتم إضافتها لل ECTS)النظام األوروبي(  عتمادات اإل

بل هو أداة التدريب يساعد على جعل التعليم أكثر تركيزا على الطالب.  برنامج  درجة الفرد.

 .ظم الوطنية أكثر توافقا  ا، والتي تهدف إلى جعل النمركزية في منهج  بولوني

ECTS    امج الدراسة، ويجعلها أكثر شفافية.وتسليم وتقييم برعلى تخطيط  يساعد أيضا 

(http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm) 

( SCH-والساعات المعتمدة  الواليات المتحدة )الفصل الدراسيتحويل ساعات معتمدة من قبل معهد  

   .ECTSل 

ECTS  األكثر شيوعا في أوروبا. الفرق الرئيسي بين النظام هو نظام الوحدات أو الساعات

الواليات المتحدة هو أن األول يقوم على عبء العمل  نظام الوحدات لجامعاتو ECTSاألوروبي 

الوقت الالزم للطالب لتلبية نتائج الدراسة موجهة نحو ECTSللطالب والثاني على ساعات التعليم. و

ريس د، في حين أن النظام األمريكي هو أكثر توجها نحو الوقت الذي يحتاج عضو هيئة التدالمقصو

 للتدريس.

لساعات معتمدة في الفصل الدراسي للكلية أو الجامعة في   ECTSعتمادات من هنا مثال لتحويل اإل

   ECTS 16.2الواليات المتحدة := 

 .ألميركيةساعات معتمدة في جامعات الواليات المتحدة ا 1600



 .قد تختلف معايير التحويل بين مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة

(http://www.mastersportal.eu/articles/1110/what-you-need-to-know-

about-academic-credit-systems-in-the-us.html) 

والحصول على الحد  األدنى من درجة النجاح من كل فصلالحد  يحصل علىيطلب من الطالب أن 

 (.GPAالتراكمي لدرجة المعدل ) 0600/  7600 هو األدنى

قائمين على العلم،  يجب على الطالب الذين أكملوا بنجاح البرنامج أن يكونوا قادرين على أن يكونوا

ستعداد لمواجهة تحديات ممارسة طب األسنان في المهارة، الكفاءة والرحمة كأطباء وأيضا  على إ

لمتطورة والتي ستعداد إلجراء البحوث الطبية الحيوية اإ، والباحثين الذين هم على 71القرن ال 

 وتحسين حالة اإلنسان والنهوض بالفهم األساسي للعلوم الطبية.تركز على التطوير 

 لم السابق(:عتراف بالتعت لنقل من كلية طب أسنان أخرى )اإلترتيبا

نجليزية إذا رغب ب على الطالب إثبات إتقان لغته اإلالطالب الراغب في النقل من جامعة أخرى: يج

يجب أن ال تكون درجة مدخل المرشح   OSSفي حضور قسم اللغة االنجليزية. في وقت الفحص 

 أقل من أدنى درجة للقبول في كلية طب األسنان في الشرق األدنى. 

أعضاء هيئة التدريس وطب األسنان بالطبع مقدم الطلب من قبل  وكشف العالمات، المواديتم فحص 

 لى السنة المناسبة للبرنامج.من ثم يتم قبول الطالب إو

 مزيد من التفاصيل يرجى االتصال ب:لل

 مكتب الطالب األجانب:

 كلية اإلتصاالت، الطابق الثاني،

 27707صندوق بريد . P.O، بوليفارد الشرق األدنى

 تركيا -10نيقوسيا، جمهورية شمال قبرص التركية عبر مرسين 

 :تلفون

+90 (392) 680 2000  

  295/143/163/424داخلي 

 فاكس:

+90(392) 680 20 40/43 

 :اإليميل

info@neu.edu.tr 

 

 :لوائح الفحص والتقييم والدرجات

متحانات نتصف الفصل، اإلمتحانات مإ. في جامعة الشرق األدنىأنواع من اإلمتحانات  2هناك 

، إمتحانات إعادة اإلمتحان النصفي مع عذر متحانات إعادة الجلوسالتدريب، إ متحانات، إالنهائية

متحانات . يمكن أن تكون هذه اإلمتحانات من الشروط السابقةشل اإلمتحانات اإلعفاء وفمسبق، إ
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mailto:info@neu.edu.tr


شفوية أوعملية. يتم تحديد وقت ومكان اإلمتحانات من قبل عميد الكلية  ، شفهية أو مكتوبة ومكتوبة

، يجب أن يكون الطالب متحانعنها  قبل أسبوع على األقل من اإلمتحانات. في يوم اإلعالن واإل

وغيرها من الوثائق المطلوبة.  اصة بهالخوقت المحدد مع البطاقة الجامعية البمتحان في مكان اإل

ع متحانات في عطلة نهاية األسبوإلالمديرين أن ذلك ضروري، يمكن إجراء اعندما يرى مجلس 

أال تكون عطلة وطنية أو دينية. خالل التقييم ، إذا تقرر أن الطالب قد خدع أو قام بالغش، فإنه  شرط

الى  خبرتحان وبناء على تطبيق المحاضر ذات الصلة إلى ارسال سوف يعتبر أنه قد فشل في اإلم

تخاذ إجراءات ضدهم "اللوائح التأديبية الطالبية من قبل مؤسسات ة، فإن الجامعة تقوم بإعميد الكلي

يوما من  15الكلية خالل إلى مكتب تسجيل  والشهاداتمتحان ليم العالي". يتم تقديم نتائج اإلالتع

 متحان لمدة سنتين في الكلية.إليتم أرشفة أوراق ا أيضا  تاريخ اإلمتحان. 

تحانات منتصف الفصل  ونطاق وشكل وتقييم تابع لميزات إممتحان منتصف الفصل: يتم تحديد عدد إ

 متحان منتصف الفصل على األقل خالل المدة.جنة الكلية معتبرا أنه سيتم عقد إبناء على قرار ل

المدة   لمشابهة التي يتم تقديمها في إطارلواجبات المنزلية والمشاريع والموضوعات ايمكن إعتبار ا

في إمتحانات منتصف  الفصل. ال يمكن للطالب الجلوس أكثر من مرتينالدراسية إلمتحان منتصف 

تحان منتصف الفصل قد رسبوا مالفصل خالل يوم اإلمتحان. سيتم إعتبار أولئك الذين ال يحضرون إ

 متحان. في اإل

مكان الذي تحدده لجنة الكلية. من في الوقت وال: يتم إجراء اإلمتحان النهائي للفصل متحان النهائياإل

في المائة   %20ن  ستمرار في ما ال يقل عانات النهائية يجب على الطالب. اإلمتحاإل تخاذإ جلأ

النجاح في  في المائة من مقرراتهم العملية، % 00النظرية، حضور ما ال يقل عن من التدريبات 

" تعقد في نهاية السريريلطب األساسي" و "متحانات النهائية لمصطلح "ادراستهم العملية تشمل اإل

 كل فصل. 

ختبارات النهائية للمقررات السريرية )جراحة الفم والوجه والفكين، وأمراض الفم فيما يتعلق باإل

ناعية، طب صطألسنان، طب اللثة، طب األسنان اإلوالوجه والفكين، اللثة، تقويم األسنان، طب ا

متحان إمن متوسط  ٪00ظري. متحان النلعملية تشكل األساس لإلاألسنان التصالحية(، اإلمتحانات ا

هي النهائي تعتبر نسبة النجاح في اإلمتحان متحان النهائي واإلمن متوسط  ٪0.منتصف الفصل و

 تبين النجاح األكاديمي للطالب. التي النتيجة

إطار المبادئ المحددة / أو عملي في إمتحان التدريب الداخلي: يحمل القسم المعني إمتحان نظري و

 متحان النظري يمكن أن يكون مكتوبا و/ أو شفهيا. إل. احسب المادة

متحانات يوما على األقل من اإلنتهاء من اإل 15عقد بعد متحانات ت: إعادة الجلوس لإلمتحانإعادة اإل

المدة المحددة والتدريب الداخلي ضمن  يتم إجراء اإلمتحانات بعد اإلنتهاء من جميع المواد .النهائية

ون زيادة درجاتهم متحانهم أو يريدرسبوا في إوفقا للمعاييرالتي وضعتها اإلدارة. الطالب الذين 

. متحان إعادة الجلوس إما نظريا و/ أو عمليا  يمكن أن يأخذوا إمتحان إعادة الجلوس. ويجرى إ

 إعتبارهلجلوس يمكن متحانات إعادة امكن أن يكون مكتوبا و/أو شفهيا. إمتحان إعادة النظر يإ

إمتحان منتصف الفصل  من متوسط  ٪00ة الفصل. ويعتبر متحان النهائي الذي عقد في نهايإلا

 متحان.ن بمثابة معدل النجاح النهائي لإلمتحامن إمتحان إعادة اإل ٪0.و



 

في  متحاناتإلا لموادمتحان إعادة الجلوس أن يقوموا بالتسجيل وعلى الطالب الذين رسبوا في إ

متحان إعادة الجلوس يكرر التدريب الخاصة العام الماضي الذين رسبوا في إ المدة التالية. طالب

 بهم.

درجتهم . يمكن للطالب الذين يقل متوسط يمكن للطالب إتخاذ أكثرمن التدريب في نفس الفترة ال 

متحانات إعادة الجلوس والذين يحضرون الفصول الدراسية بإنتظام إجراء إ  7600التراكمية عن 

 من أجل زيادة درجاتهم.

اإلعتبارات إلمتحانات منتصف المدة  عتبارالسنة الثاني مع عذر مسبق: يمكن إمتحان نصف إ 

متحانات النهائية. ولكي يتم إعفاؤه، يجب على الطالب تقديم وثيقة تثبت أسبابها ويجب على لجنة واإل

ولكن ال يمكن أن  الفصلمتحان منتصف إ تخاذلديهم فرصة إل ها. إذا كان الطالبالكلية الموافقة علي

متحان في التاريخ ن لدى الطالب فرصة أخرى إلجراء اإلتأخذ، فإنها تعتبر معذرة. وعندها سيكو

متحانات إعادة الجلوس مرتين. يمكن قبل عميد الكلية. ال يمكن إجراء إوالمكان والوقت المحدد من 

التركية -ن مستشفى جامعة الشرق األدنى، في جمهورية قبرص الشماليةللطالب الذين لديهم تقرير م

للخدمات الصحية المركزية الطبية  والجامعات وفقا   الحكوميةلجمهورية التركية والمستشفيات او

أيام عمل  10الل ، تقديم تقرير وذلك للموافقة عليه إلى عميد الكلية خومبادئ تنفيذ المعايير الصحية

  تهاء التقرير. في غضون تلك الفترة من الزمن.إن تبدأ من تاريخ

مسبق وليس عليه أن يقدم اإلمتحانات خالل أيام العذر. مع ذلك،  عتذارالتقرير المقدم كإ يعتبرو

نتهاء التقرير. نتصف الفصل مع هذا العذر المسبق بعد تاريخ إمتحانات ميمكن للطالب أخذ إ

 التقارير الطبية ال تؤثر على حضور الطالب. 

متحان اإلعفاء من اللغة األجنبية: ليس لدى الكلية سنة تحضيرية إلزامية، أما بالنسبة للطالب إ

متحان اإلعفاء من اللغة األجنبية في بداية الفصل. ويتم ن حديثا، فإن عميد الكلية سينظم إالمسجلي

ظام التعليم والتدريب في جامعة الشرق األدنى". لمعايير"ناإلعفاء هذا وفقا  إمتحانترتيب مبدأ 

ي الذين حضروا متحانات )الشروط السابقة(: عندما يقوم الطالب في العام الماضسوب في اإلالر

عذر واحدة فقط تنطبق مع  رسبوا في تحقيق نجاح المادة لمرةنتظام ولكن الفصول الدراسية بإ

 متحان لتلك المادة لمرة  واحدة قبل بدء الفصل الثاني.لديهم فرصة إلجتياز إاإللتماس، سيكون 

المقررات الغير مسبقة: علم األحياء الطبية وعلم الوراثة، العلوم السلوكية، الكمبيوتر، الفيزياء،  

الفيزياء الحيوية، علم وظائف األعضاء، علم األنسجة، دعم الحياة األساسية هي مواد غير مشروطة 

تخاذ حانات قبل إمتبشرط أن يكون الطالب ناجحين في اإل. يجب إكمال المواد الغير المسبقة سبقا  م

سنوات. إذا فشل الطالب في هذه المواد، فإنها ال تمكنهم من االنتقال إلى  0الدراسات السريرية لمدة 

 السنة الرابعة.

 من خاللاألولى علم التشريح في السنة  تدرس: يجب أن (المتطلب السابق)المقررات الدراسية  

 .السنة الثانية مادة التشريح الطوبوغرافيو أيضا، مادة  التشريح وفي السنة الثانية مادة التشريح

الكيمياء والكيمياء الحيوية التابعة للسنة الرابعة ومادة  هنالك مواد مثل مادةفي السنة األولى  

نة الثانية ومادة علم األحياء الدقيقة التابعة للسنة الرابعة الكيمياء الحيوية التابعة لكلية األسنان في الس



للسنة الثالثة مادة علم األمراض التابعة  للسنة الرابعة  في علم األحياء الدقيقة عن طريق الفم وأيضا  

األسنان في  علوم التي تخص أمراض الفم األولى في السنة األولى لطالب كلية طب األسنان ومادة

ة صطناعيفي كلية طب األسنان اإلصطناعية في السنة الثانية في كلية طب األسنان اإل ة الثانيةالسن

صطناعية والسنة الثانية في طب األسنان التصالحية والثالث وفي السنة الثالثة من طب األسنان اإل

جراحة الفم والوجه في سنوات ، يجب على الطالب إجتيازثالث سنوات في طب األسنان التجميلي

األنسجة ين وأمراض الفم والوجه والفكين وتخدير األسنان، اللثة، تقويم األسنان، علم أمراض والفك

األسنان التصالحية، تاريخ طب األسنان، علم األدوية ، طب صطناعيالداعمة، طب األسنان اإل

 في مواد السنة الرابعة. وعلم األمراض من أجل المضي قدما  

جراحة الفم والوجه والفكين واألشعة والفكين وتخدير األسنان، اللثة،  إجتيازيجب على الطالب  

صطناعية، طب األسنان التصالحية، الفم ، طب اللثة، طب األسنان اإلتقويم األسنان، طب األسنان

وصحة األسنان، الكيمياء الحيوية لألسنان، علم األحياء الدقيقة عن طريق الفم، التشريح  اإلجتماعي

 ، علم األمراض القبلية، من أجل المضي قدما في مواد السنة الخامسة.الطوبوغرافي

 

 

نظام الدرجات والدرجات 
 النسبية

 

 نقاط العالمات ودرجتها  درجة المادة

 )ممتاز(  4,00 أ أ  90-100

 )ممتاز(  3,50 أ ب  85-89

 )جيد جدا (  3,00 ب ب  80-84

 )جيد جدا (  2,50 س ب  70-79

 )جيد(  2,00 س س  60-69

 )راسب(  1,50 د س  55-59

 )راسب(  1,00 د د  50-54

 )راسب(  0,50 ف د  40-49

 )راسب(  0,00 ف ف  0-39

 
 
 

   

 المالمح المهنية للخريجين:
يمكن لخريجي كلية طب األسنان، وأطباء األسنان )طبيب في جراحة األسنان( العمل في 

كممارسين عامين أو التقدم بطلب للحصول على برنامج اإلقامة المستشفيات والمكاتب الخاصة 
 لقواعد البلد المعني. لتصبح متخصص في مجال ذات الصلة وفقا  

 



 

 مدير البرنامج:

     مطهر  أولوسوي العميد الدكتور البروفوسير 

 

 NEU / 2677 0 444 (392) 90+: تلفون

 fo@neu.trin: اإليميل

 

 :نتائج التعلم الرئيسية

 يجب أن يكون الطالب الذي يكمل بنجاح البرنامج قادرا على:

 حتراف:اإل -1

واسعة  السلوك المهني والسلوك عند التخرج، يجب أن يكون طبيب األسنان المختص في مجموعة

والتواصل، ومهارات من المهارات، بما في ذلك التحقيق والتحليل، وحل المشكالت، والتخطيط، 

لممارسة  المعرفة المعاصرة والفهم المستمر للقضايا األوسع نطاقا  ب الترابط العرض ويجب أن يظهر

 طب األسنان.

يجب على طبيب األسنان فهم أهمية هذه القضايا، بما في ذلك البحوث وبناء الفريق والمهارات  

 القيادية في الممارسة السريرية لألسنان.

 

 لفقه:ااألخالق و

ق عند التخرج يجب على طبيب األسنان عرض المعرفة من المحتوى ويكون لديه فهم دقي

المشاركة في توفير الرعاية للمرضى، والمجتع المحلي. يجب  للمسؤوليات األخالقية واألخالقيات

 التي تنطبق على ممارسة طب األسنان. ،على طبيب األسنان إظهار القوانين المعرفية المعروفة

 

 :جتماعية، التواصل والمهارات اإلالعالقات الشخصية -7

في التواصل الفعال  يجب على طبيب األسنان أن يكون مختصا  التواصل عند التخرج وبذلك 

والتفاعلي مع المرضى وأسرهم وأقاربهم ومقدمي الرعاية وغيرهم من المهنيين الصحيين 

 والثقافية.  جتماعيةاإلالعمر والخلفية عن  المشاركين في رعايتهم بغض النظر

 

 قاعدة المعرفة والمعلومات والمعلوماتية: - 3

تطبيق العلوم البيولوجية والطبية والفنية والسريرية األساسية وبذلك على المتخرج  كطبيب أسنان 

السريرية والطبية والتقنية والفهم للعلوم البيولوجية يجب أن يكون مختص بتطبيق المعرفة و

ضطرابات ذات الصلة لممارسة بين الظروف المرضية العادية / اإلاف بالفرق عتراألساسية لإل

 األسس.طب األسنان السريري وفهم 

https://neu.edu.tr/academic/faculties/faculty-of-dentistry/academic-staff/prof-dr-mutahhar-ulusoy/
mailto:info@neu.tr


بذلك عند التخرج، يجب أن يكون طبيب األسنان المختص في الحصول على المعلومات وإستخدامها 

نات األخرى، بياوقواعد ال  ستخدامها من المكتبةوإ يهاإظهار المعلومات المناسبة للحصول عل

ستخدام هذه المعلومات بطريقة حاسمة وعلمية وفعالة. يجب أن يظهر طبيب وعرض القدرة على إ

 وفهمها طوال حياته المهنية. األسنان القدرة على الحفاظ على معرفته المهنية

 

 جمع المعلومات السريرية : -4

فم واألسنان وعند التخرج، الحصول على وتسجيل تاريخ كامل لحالة المريض الطبية، عن طريق ال

يجب أن يكون طبيب األسنان المختص في الحصول على وتسجيل تاريخ كامل من حالة المريض، 

جتماعية طبية والنفسية واإلعن طريق الفم واألسنان للمريض. وهذا يشمل المعلومات البيولوجية وال

طبيب األسنان المختص في باإلضافة إلى ذلك، سوف يكون ييم حالة الفم واألسنان للمريض. لتق

وتنظيم مزيد من التحقيقات عند الضرورة للتوصل تفسير النتائج إجراء الفحص البدني المناسب. و

 إلى تشخيص مناسب.

 

 التشخيص والعالج: -5

في  بذلك يجب أن يكون طبيب األسنان مختصا   التفكير السريري والتحكم عند التخرج،صنع القرار، 

لتطوير التشخيص التفاضلي أو المؤقت أو  ،السريري والحكم بالتشخيصصنع القرار، التفكير 

حسب تاريخ المريض، والفحص السريري واإلشعاعي النهائي من خالل التفسير والربط بين النتائج 

قتصادية يصية، مع األخذ بعين اإلعتبار الحالة اإلجتماعية واإلختبارات التشخوغيرها من اإل

ن طبيب األسنان المختص في صياغة وتسجيل خطة للمريض. يجب أن يكووالخلفية الثقافية 

حتياجات ومطالب المرضى. أما بالنسبة للعالجات التي تتجاوز التشخيص والعالج الذي يلبي إ

 / أو عالج متخصص.على الرجوع إلى رأي  مهاراتهم، فيجب على طبيب األسنان أن يكون قادرا  

 

 

 :لحالة وذلك للحفاظ على صحة الفمالعالج : تعيين أو تشخيص ا -6

 في: عند التخرج، يجب أن يكون طبيب األسنان مختصا  

تثقيف المرضى وإدارة الرعاية الصحية األولية عن طريق الفم للمرضى في جميع مراحل   -

حياتهم )بما في ذلك األطفال والمراهقين والبالغين والمسنين / كبار السن( بشكل مناسب وفعال 

التشديد على المفاهيم الحالية للوقاية وتقييم المخاطر وعالج أمراض الفم الذي يدعم وآمن، مع 

 د.الحفاظ على الصحة النظامية والشفوية وتحسين نوعية الحياة للفر

طفال( على حتياجاتهم الخاصة ورغباتهم ومتطلباتهم )مثل األعالج المرضى الذين قد تؤثر إ -

 العناية باألسنان.

ضطرابات المفصل الفكي والعضالت، إلدارة آالم الوجه، بما في ذلك إ قنيات المناسبةستخدام التإ -

 وعدم الراحة والضائقة النفسية.

 إدارة أمراض اللثة. -

 تسوس وغيرها من فقدان األنسجة الصلبة.الإدارة  -



 ضطرابات.إدارة  أمراض الجذر واإل -

 ى شكل مقبول، وظيفتها وعلم الجمال./ أو مفقودة من األسنان إل تصليح التشوه الخلقي -

 نطباع.كة، بما في ذلك إعداد األسنان واإلوتنفيذ جميع اإلجراءات التعويضية المشتر تخطيط -

فهم وتطبيق المبادئ الميكانيكية الحيوية لألطراف الصناعية الثابتة والقابلة لإلزالة التي تستخدم  -

 عادة لتحل محل األسنان المفقودة.

وإدارة الحاالت التي تتطلب إجراءات جراحية طفيفة من األنسجة الصلبة واللينة وتطبيق معالجة  -

 وصف وكالء الصيدالنية المناسبة لدعم العالج.

 ضطرابات.فم الشائعة واإلإدارة األمراض المخاطية عن طريق ال -

حليب  التدائية، أسنان بات الصلة بنمو وظيفية األسنان اإلإدارة طفيفة النمو أو المكتسبة، تشوهات ذ -

 واألسنان الدائمة.

منع وإدارة غالبية حاالت الطوارئ الطبية واألسنان التي تواجهه في المماراسات السريرية لعالج  -

 األسنان.

 الوقاية وتعزيز الصحة: -2

لفم واألسر في تعزيز وتحسين صحة ا عند التخرج يجب على طبيب األسنان أن يكون مختصا  

 المجتمع. والجماعات في

 .CTSعتمادات من جامعة الشرق األدنى وقائمة المواد مع اإل

 .  على المثال المرفق من ملحق الدبلوم الذي يعطى لجميع خريجي جامعتنا مجانا   اإلطالعيرجى 

IS .ترمز الى المرتبة في اللغة اإلنجليزية 

عتراف الشفافية" الدولية واإلة لتحسين "الملحق الدبلوم هو وثيقة والغرض منها توفير بيانات كافي

 درجات والشهادات، وما إلى ذلك(.األكاديمي والمهني وتكون عادلة للمؤهالت )الدبلومات وال

والمستوى والسياق والمحتوى وحالة الدراسات التي تم متابعتها  هي مصممة لتقديم وصف للطبيعة

ينبغي أن إلحاق هذا الملحق. صلي الذي يتم بنجاح من قبل الفرد وذلك المسمى على المؤهل األ

 عتراف.إقتراحات بشأن اإلتكون خالية من أي أحكام قيمة، بيانات التكافؤ أو 

 

 :أهداف المواد  ومحتواها

 :السنة األولى 

 

؛ رقم جباريةح األسنان وطريقة العالج )نوع المحاضرة: مادة إمادة تشري

 (DHDMME115المادة:

، مقدمة في علم طب األسنان، شكل األسنانمحتوى الموضوع: تجويف الفم ومصطلحات 

، تفاصيل  الفك FDIالمصطلحات التفصيلية العلمية، نظام ترقيم األسنان، نظام ترقيم األسنان 

، مورفولوجيا الفك السفلي الوسطى والجانبية، الفك العلوي الثاني، مورفولوجي العلوي، تفاصيل 

الفك السفلي األول، تفاصيل  الفك السفلي الفك  ،مورفولوجيا الفك السفلي، تفاصيل الفك السفلي

الفك السفلي، مورفولوجيا الثالثة الفك السفلي، وتثبيت األسنان شكليا في تفاصيل عن السفلي الثاني، 

ع وأنواع ستخدامات الجبس، تعريف الشموإ نفس وقلب األسنان المعاكس، تعريف الجبس وأنواعه

نحناء، تعريف وأنواع تقنيات اإل سالك،اع المواد التي يمكن إستخدامها لألسالك، وأنواألالشمع، و



تصنيف أقواس األسنان ذات (، صطناعية اإلأكريليك، مقدمة وتاريخ قصير، بناء نماذج األسنان )

اق في أطقم طبتركيب على األاألسنان الجزئية، والحافات وسطح السن، وقواعد األسنان، وال

طباق في مجموع أطقم على األل، وقواعد األسنان وتركيبها األسنان الجزئية، الحافات أوكلوجا

 األسنان، تعريف الصب، تشكيل وخواص مسارات الصب،  التشطيب والترميمات المعدني.

 

 ( DHDBE109)نوع المحاضرة: مادة اجبارية؛ رقم المادة:  علم السلوك

قرابة، الدين / دمة في العلوم السلوكية، األنثروبولوجيا الثقافية، العرق / الجتماعي: مقالمحتوى اإل

جتماعي، التفاعالت بين األفراد / المجموعة، الطقوس، الفرد اإلجتماعي، اإلدراك / السلوك اإل

نظريات الشخصية، التعلم /  جية للسلوك، وعلم النفس التنموي،وعلم النفس، واألسس البيولو

 القضايا األخالقية.السلوك، 

 (DHAİTE013نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:مدراء أتاتورك وتاريخ الثورة التركية )

نهيار العثماني، حروب البلقان، الحرب العالمية األولى، ديناميكيات : إنتقاد أسباب اإلالموضوع

 .ثل الثورة واإلصالحجيد لهذه المفاهيم مللطالب بشكل  النضال الوطني. للحصول على شرح

باإلضافة إلى تلخيص التطورات السياسية في المرحلة المكتملة من الثورة التركية وعملية إنشاء 

 جتماعية.سية واإلالدولة الجديدة، ثورة  أتاتورك في المجاالت السيا

 (DHFİZE001نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:فيزياء )

اقل والديناميات وقوانين نيوتن وتطبيقات قوانين نيوتن والعمل والطاقة محتوى المادة: القياس والنو

صطدامات والشحن الكهربائي والمجال اإلوالحفاظ على الطاقة والحفاظ على الزخم الخطي و

الكهربائي وقانون غاوس واإلمكانات الكهربائية والطاقة الكهربائية المحتملة، السعة والعوازل، 

والمقاومة، الدوائر الحالية المباشرة واألدوات  المغناطيسية. السيطرة على التيارات الكهربائية 

الهورمون  من عملية التمثيل الغذائي في الكائن الحي. تصنيف الهرمونات والخصائص العامة 

 ضطرابات األيضية.إستقالب الهرمونات واإلو

 (DHTBGE112قم المادة:نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رعلم األحياء الطبية وعلم الوراثة )

متعددة تصاالت والكائنات الوالهيكلية للخلية، خلية خلية اإل الخصائص التشريحية :المادة محتوى

ستنساخ في الكائنات الحية. المواد الوراثية، هيكلة ومراقبة الجينات، الطفرات، الوراثة الخاليا، اإل

البشر، األمراض الوراثية، عبر األمراض ستنساخ  في ؛ علم الوراثة البشرية، اإلوأنماط وراثية 

 الوراثية وطب األسنان / مشاكل األسنان. الطرق الوراثية الوراثية وعلم الوراثة والتطبيقات.

 

 DHCOME108)نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:كومبيوتر )

تعريف أشرطة األدوات، تحديد كلمة الشاشة من ملف فتح وحفظ ميزة   Word:محتوى المادة 

 .تعريف الكلمة، وثيقة

ملف أسم تسجيل الشرائح الجديدة، مضيفا، تعديل  : PowerPointعرض تقديمي, بوربوينت 

نزالق الشريحة بين التنظيم والرسوم المتحركة الشرائح تحديد أشرطة األدوات، واإلالشرائح، 

 .ر والموسيقى والفيديووإضافة الصو



، وإزالة الحسابات، وفتح ملف اكسل، وتحديد شريط األدوات، حسابات: إضافة  Excel االكسل 

إضافة الصيغ في الجداول، وجعل العمليات الحسابية عن طريق البرنامج في الصياغة، على جدول 

 إكسل لخلق الرسوم البيانية والجداول.

 

نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم لحيوية )الكيمياء العضوية و الكيمياء ا

 (DHOKBE113المادة:

محتوى المادة : الكيمياء الحيوية ومحتويات المادة، هيكل الذرات والمفهوم الجزيء، للهيكل العام. 

(C ،H ،O ،S  ،N ،الذرات األخرى، التهجين، الكيماويات، األوصاف، الروابط األيونية )

األهمية البيولوجية لروابط الهيدروجين، العضوية، الهيدروكربونات، التساهمية والهيدروجينية، 

الوصف العام ، قواعد التسميات،األحماض العضوية ومشتقاتها، تعريف، الكحول، الفينوالت، 

شتقات، مركبات النيتروجين األلدهيدات، الكيتونات، اإليثرات، استرات، األحماض العضوية والم

سرطانية، المركبات العضوية في الفيتامينات الحية، وصف، ال، المركبات العضوية العضوي

تصنيف، الخصائص العامة، الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، الفيتامينات القابلة للذوبان في 

الدهون، اإلنزيمات، هيكل وتصنيف،  اإلنزيمات في التشخيص والعالج، الطاقة الحيوية، 

ضطرابات إالسمات العامة، التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والكربوهيدرات، الوصف، التصنيف، 

التمثيل الغذائي، والتمثيل الغذائي الكحول واإلصابات، والليبيدات، وصف، تصنيف،  الحموضة، 

ضطرابات نية وإضطرابات التمثيل الغذائي، إستقالب الكوليسترول وإاألحماض الدهواأليض 

صنيف، السمات العامة، البروتينات، هيكل، تصنيف، السمات التمثيل الغذائي، أمينواسيدس، هيكل، ت

العامة، البروتين وحمض األحماض األمينية،  بنية الحمض النووي والسمات، هيكل الحمض 

النووي الريبي، تصنيف، وظائف، البروتين الحيوي التوليف، المناعي، توزيع المياه في الكائن 

ل الغذائي للمياه، المعدنية الميزان، التوازن الحمضي الحي واألهمية األيضية، اضطرابات التمثي

القلوي في اإلنسان، ناتريوم، البوتاسيوم، الكلور، المغنيسيوم، الفريوم، الكالسيوم، الفوسفور، الزنك، 

 وتتبع العناصر.

 

 (DHTDEE105نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:اللغة التركية )

الفكر والعالقة بين اللغة والثقافة واللغة   -اللغة-اللغة والخصائص و : في سياق تعريفالمادةمحتوى 

 ،مكان والتطور التاريخي للغة التركيةالالمتحدثة والفرق بين اللغات واللغة التركية بين هذه اللغات 

وميزات الصوت، يسلط الضوء على قواعد اإلمالء والممارسة، وعالمات الترقيم والتطبيق، اللغات 

اللغة التركية وتطورها الى اليوم وأيضا  االعالمية، اللغة التركية ومكانتها بين األسر والممتلكات. 

ت الحاضر النصوص الحالية رافقت في الوقالحروف الهجائية المستخدمة، والتطور التاريخي و

القضايا التركية والنص الحالي يرافقه "دي"، "و" و "من" كتابة النصوص المترجمة مصحوبة 

(، )مركب الكلمات، حروف العلة واإلمتثال الساكنالتركية من الكلمات ذات الصلة  اللغة بهجاء

ة الكلمات. كيفية كتاب األرقام،، قواعد اإلمالء. بعض الهجاء اإلضافية وحروف الجر. أسماء محددة

للغة. لحيث تستخدم األحرف الكبيرة والصغيرة، وقواعد اإلمالء. عالمات الترقيم، أهمية الترقيم 

الجمل وطريقة صياغتها على تنفيذ هذه العالمات والهجاء وعالمات الترقيم والقواعد ذات الصلة 

 ضطرابات الكالم، أخطاء اللغة والتطبيقات ذات الصلة بها.، إالتطبيقية



 

 (DHBFE118نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:) فيزياء الحيويةال

 الموضوع: ما هي الفيزياء الحيوية؟

الوظائف الشهيرة للفيزيائيين في تاريخ األساسية من الفيزياء الحيوية والتركيب الجزيئي للمادة 

رة وذرات جزيئات الجزيئات لنظام الحياة: المواد النقية والمخاليط الهيكلية  الداخلي للمركبات الذ

وتعتبر  ، ضمحالل اإلشعاعي كمضخة القلبقنوات اإلالتي تعتبر نوع من أنواع النشاط الالسيلكي و

بنية لغشاء هيكل جزيئات منظمة لأليونات الصغيرة مثل الذرة  لقنوات نقل المواد الفيزياء الحيوية ب

نكماش إمكانات إوإمكانات الغشاء والعمل بفي نشر غشاء الخلية  وتنشط نقل العصب والعضالت  

الملساء للجهاز العصبي ليستريح وبسبب إثارة العضالت والهيكل العظمي من تحفيز العضالت 

غشاء النشاط الكهربائي المحتمل خالل تحفيز العصبية للنشاط الكهربائي خالل الخاليا العصبية 

ضالت القلب: كمضخة القلب لتحفيز اإليقاع وع الكهربائية وما يعادلها من نموذج الدائرة للقلب

الكهربائي وعالقته بالدورة الدموية و نظام الدورة الدموية: وعلى قدرة المقاومة في الضغط والضخ 

 أي تتضمن الجهاز العصبي والكهربائي للجسم.

يناميكية للدورة ونظام الرئة والتهوية الد التوتر الناتج للفيزياء الحيوية للقلب من إعادته ميكانيكا  كما 

الدموية الرئوية والمبادئ الفيزيائية للتبادل الغاز والفيزياء من نشر الغاز والغاز الجزئي للضغط 

والغشاء التنفسي في نشر أنواع اإلشعاع للغازات من شروط اإلشعاع العالقة بين وحدات إشعاع 

لإلشعاع والجرعات اإلشعاعية اإلشعاع  ومصادر اإلشعاع والتفاعالت البيئية واآلثار البيولوجية 

 . المزمنة والوقاية من اإلشعاع

 

 (DHİNGE010نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:اللغة األجنبية )

محتوى المادة: تهدف المادة إلى تعريف الطالب على الوعي بأساسيات اللغة اإلنجليزية بشكل 

لغة اإلنجليزية والتأكيد على تطوير لكاف لعام.هدف المادة هو مساعدة الطالب على تحقيق إتقان 

 وتحسين اللغة  شفهيا وخطيا وقدرات التواصل.

 

 (DHANAE111نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:التشريح )

العظام، المفاصل، العضالت، األطراف  -: مقدمة في علم التشريح، معلومات عامةمحتوى المادة

ة العصبية ، قحف حشوي ، الجمجمة، الهياكل السطحية للوجه، العليا، األطراف السفلى، الجمجم

، الحفرة الجناحية، الجانب مالحفرة داخل الرح   ، المنطقة النكفيةالصدعيالمفصل الصدغي الفكي، 

التأمور )لها ، الجدار الصدري، القلب والمنطقة تحت القذالياألمامي والجانبي للرقبة، جذر العنق، 

 نف.، األالحجاب الحاجز، عالقة بالقلب(

  السنة الثانية :

 (DHMADE217نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:مواد طب األسنان )

سمنت األيونات الزجاجية، إسمنت األسنان، و: مقدمة في مواد طب األسنان، وإمحتوى المادة

الهالمية، الحفر ومانع تسرب  والراتنج في تعديل األيونات،  المواد الوقائية، الهالمية فلوريا المواد



الشقوق، المواد التصالحية المؤقتة، المواد التصالحية الدائمة، طالء التجويف، بطانات التجويف، 

، المواد الالصقة، المواد اإلنطباعية الغروانية، الجبس، أكسيد الزنك، المواد الراتنج المركبة

(، سيراميك Iريليك، سيراميك األسنان )ألسنان، مواد قاعدة األكسمنت، الشمع لالمطاطية، اإل

)إي(، مواد الصب، مواد توظيف سبائك المعادن(، وIاألسنان )إي(، المعادن وسبائك المعادن )

 األسنان.

 (DHFZYE213نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم وظائف األعضاء )

نظمة وظيفية للخلية، ودمج الخاليا تنظيم الخلية، وأ: مقدمة في علم وظائف األعضاء، محتوى المادة

واألعضاء بشكل منظم، علم وظائف الغشاء، نقل المواد من خالل أغشية الخاليا، مستقبالت 

األنسجة  ،ستراحة الغشاء، إمكانيات العمل، أدوار األيونات أثناء العمل المحتملإ الغشاء، وإمكانيات

لخاليا العصبية، ونقل النبضات من نهايات المنكهة، والخاليا العصبية، التواصل مع ومن خالل ا

العصب إلى ألياف العضالت والهيكل العظمي، التقاطع العصبي العضلي، وعلم وظائف األعضاء 

نكماش العضالت، علم وظائف األعضاء والهيكل العظمي، اآللية العامة إلالعضالت  -العضالت 

أيضا القلب ونظام  القلب، لى نحو سلس، علم وظائف األعضاء وإنقباضوتقلص العضالت ع

الدورة الدموية، نظام اإلثارة الموجودة المتخصصة من القلب، السيطرة على اإلثارة والتوصيل في 

القلب  الكهربائي، الخصائص الفيزيائية، المبادئ األساسية للدوران الدوراني، وظائف الشرايين 

من األنسجة بتدفق الدم، خاليا الدم، واألنظمة الوريدية، السيطرة المكانية في الجسم والخلطية 

رقاء بالدم وتجلط  الدم، أنواع الدم، علم التشريح الفسيولوجي للنظام الرئوي المستدير، ، األالمناعة

التنفس، المبادئ الفيزيائية لتبادل الغاز، تنظيم التنفس، المبادئ العامة ووظيفة الجهاز الهضمي،  

متصاص في الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي، الهضم، اإلفرازات بتالع األغذية، وظائف إإ

سوائل الجسم والكلى ، الترشيح الفائق وتكوين البول، توازن توبولر ، تنظيم الصوديوم والماء 

والجلوكوز، تنظيم الجهاز العصبي، الجهاز العصبي الالإرادي، المستقبالت الحسية، علم وظائف 

وجيا العصبية التكاملية، الجهاز العصبي المركزي، الحواس األعضاء من األلم، المحرك والفيزيول

الحواس الكيميائية، مقدمة في الغدد   -الخاصة الرؤية، الحواس الخاصة بالسمع، الحواس الخاصة 

الصماء، الهرمونات النخامية، هرمونات الغدة الدرقية، الهرمونات القشرية، الغدد الصماء الخاصة 

 بالكالسيوم، األيض وتنظيم درجة الحرارة.بالبنكرياس، األيض الخاص 

 (DHHİSE104نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم األنسجة )

: خلية األنسجة العضلية، النسيج الضام الظهاري، الغضاريف، األنسجة النسيجية محتوى المادة

الدم بفضل الدورة  والتقنيات النسيجية، األنسجة العصبية بفضل الجهاز العصبي والحواس، أنسجة

 الدموية، الجهاز التنفسي، الجهاز المناعي، الجهاز الهضمي، نظام الغدد الصماء، علم األجنة العام.

 

 (DHTDVE210نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:التركيبات  )

اف ، مقدمة إلى المكونات الهيكلية لألطر: تصنيف أقواس األسنان السنية جزئيا  محتوى المادة

صطناعية التقليدية، أنواع المستخدمة في األطراف اإل الصناعية الجزئية التقليدية، أنواع ومبادئ 

ستخدامات المساح، المشابك السلكية وتقنيات البناء الخاصة بها في أطقم األسنان الجزئية مبادئ وإو

ع، إجراءات تغطية التقليدية، مبادئ ترتيب األسنان في أطقم األسنان الجزئية التقليدية، الشم

والتشطيب، مبادئ إصالحات في أطقم األسنان الجزئية القابلة لإلزالة )إصالحات قواعد األسنان 

(، التكرير والتنشيط، إدخال أنواع من التاج ومؤشراتها )التيجان القشرة، جزئية إضافيةوأسنان 



ب وبعدها االغالق، المبادئ تركي، وتقنيات لبناء القوالب، و)التاج(، واألساسيات لتجهيز األسنان

كريليك الكامل، المبادئ العامة من التيجان الكاملة، يلقي المعادن للتيجان الكاملة، أالعامة من التيجان 

المبادئ العامة للتطعيم والتركيب في  طبقة فتحة السن أي الرأس، إدخال أنواع الجسر في 

عاج وتفاعالت اللب في إعداد األسنان، التيجان الترميمات الثابتة، مؤشرات ترميم الجسر، الطالء، ال

المؤقتة والجسور، والتثبت من الهياكل التشريحية في الفك العلوي لغرض األسنان اإلجمالي، وتقييم 

أي مركب ألخر )الهياكل التشريحية في العضة لألسنان  لغرض األسنان اإلجمالي، أساليب البلمرة 

 بعض( في مجموع أطقم األسنان.في فك األسنان للتنطبق على بعضه ال

 (DHPROE215طب األسنان التصالحية )نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:

، علم األنسجة من دنتن، الطالء: مقدمة في طب األسنان التصالحية، علم األنسجة من محتوى المادة

ستعدادات، مواد اإلويف علم األنسجة من األسمنت، ومبادئ إعداد التجويف، الفئة األولى تجا

تسوس ستعدادات، نظريات األسنان وتسوس األسنان، تجاويف اإل Vتجويف، الدرجة السوداء ال

جباري لألسنان، أدوات طب األسنان المستخدمة في طب األسنان التجميلي، تسوس األسنان إ

مفهوم  تسوس األسنان: الجوانب األساسية والسريرية، تشخيص تسوس األسنان،  وشكلها،

مضاعفات تسوس األسنان، كيمياء تسوس األسنان، وظائف اللعاب و إيتسرول في لوحة رسم 

 األسنان وتشكيل تسوس.

 

 (DHTYDE219نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:دعم الحياة األساسية )

ة عاش ومواضيع الماداألمريكية للتخدير واإلن: موصوفة من قبل الواليات المتحدة محتوى المادة

 لألطفال(، الممارسات النموذجية.) لكبار السن(، دعم الحياة األساسية) هي: دعم الحياة األساسية

 

 (DHMİCE103نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم األحياء الدقيق )

علم األحياء الخاص بالطب الدقيق، التصنيف  -الميكرو بيولوجي بشكل عام : محتوى المادة

الميكروبي، التسميات والتعقيم والتطهير والتعقيم  أي كيفية التطبيقات والعالقات المضيفة للكائنات 

دار الخاليا البكتيرية الحية الدقيقة والنباتات والمضادات الحيوية والبكتيريا والبنية الجرثومية وج

ستقالب البكتريا والتكاثر وعلم الوراثة البكتيرية للبكتيريا، الفيروسات، تصنيف الفيروسات، وإ

هيكل، النسخ المتماثل، التشخيص الفيروسي، مضادات الفيروسات، طب األسنان والفيروسات 

 الفطريات المهمة، علم الطفيليات، تصنيف الهامة، علم الفطريات، تصنيف الفطرية، هيكل، النمو،

 -الطفيليات، البنية، النمو، أنواع الطفيليات الرئيسية، المناعة، الحصانة المكتسبة طبيعيا، المضادات 

ستجابة ، نظام مكمل، السيتوكينات، اإلالعالجية  المضاداتمستضدات الخاصة بالميكروبات، 

يرون، من المناعية المضادة للميكروبات، التحصين النشط والسلبي/ اللقاحات واألمصال أي الس

 HIV- HBV- HCVوجهة النظر المهنية التي تشكل خطر العدوى، وفيروس نقص المناعة البشرية، 

 ". ض المحاربينوأمرا ،، مرض السل

 



 (DHİNGE110نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:اللغة األجنبية  )

ستماع والتحدث التي والكتابة واإلحسين مهارات القراءة : تعتمد المادة على زيادة تمحتوى المادة

 .ENG 101طورها الطالب في مادة 

 

 (DHANAE207نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:) 1التشريح  

: البلعوم والمنطقة األمامية للبطن، الجدار البريتوني، أكبر وأقل ثرب من الكبد محتوى المادة

الجهاز الهضمي ونظام البوابة أي جدار البطن  والقنوات الصفراوية للبنكرياس والطحال وأعصاب

لمثانة البولية وإحليل الحوض والعجان لألعضاء التناسلية لألنثى الحالب التابع لالخلفي والكلى و

النخاع المستطيل   )واألعضاء المقدمة إلى الجهاز العصبي المركزي والحبل الشوكي )نخاع العظم

نظام األعصاب الالإرادي والتشكل في نصف الكرة  يني( الدماغ البالجمجمة وأعصاب المخيخ  )و

الدماغية والمحرك  في المنطقة الحسية من نصف الكرة المخية  والجيوب األنفية الجافية والسحايا 

مسارات  إلى ومسارات واردة من الجهاز العصبي المركزي الجهاز الحوفيفي الدماغ والبطينات و

ومحتوياته في لكرة العين والمسارات البصرية ومسار  مدارهوفعالة من الجهاز العصبي المركزي 

 لغدة الصعترية.وا الجنبدرقيةالغدة الدرقية والغدة يق الغدة النخامية واألذن والسمعية و طر

 السنة الثالثة:

 

 (DHTDVE310نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب األسنان التصالحية )

السريرية من الحشوات المؤقتة، وتقنيات تطبيق السريرية من المواد : طرق التطبيق محتوى المادة

التصالحية الدائمة األسنان، وتقنيات تطبيق السريرية من تجويف والطالء، وتقنيات تطبيق السريرية 

لتصاق، وتقنيات تطبيق ، إمن بطانات التجويف، وتقنيات تطبيق السريرية من زئبق ممزوج

تصاق، وإجراءات التطبيق السريري إلسمنت األيونات يعة اإللرالسريرية من مادة صمغية س

الزجاجية التقليدية، وإجراءات التطبيق السريري لإلصالحات التشكيلية والتشطيب والتلميع وتقنيات 

( للترميمات مادة صمغيةترميم زئبق ممزوج خاص لألسنان، التشطيب والتلميع وتقنيات الراتنج )

 المركبة.

 

 (DHORTE307نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:) تقويم األسنان

النمو، قياس   -التطويررتباط بين تقويم األسنان و: ما هو تقويم األسنان؟ ما هو اإلمحتوى المادة

الشذوذ في تقويم في عالج تقويم األسنان، لفك( ودرجة الرأس وتحليل السيفالومترية )الرأس 

الناشئة عن سوء الخلل، التشوهات الخلقية في الشفة والحنجرة والشفاه األسنان، العوامل الفعالة على 

والشذوذ القحفي، المفهوم الطبيعي لتقويم األسنان، التشريح الوظيفي، علم األجنة، مواقع وأنواع 

النمو في مجمع القحفي، المصطلحات والمبادئ األساسية للنمو والتنمية ونظرية ماتركس الوظيفية، 

جمة وقاعدة الجمجمة، النمو والتنمية، نمو ما قبل الوالدة وبعد الوالدة من الفك السفلي، نمو قبة الجم

نتقال من وير األسنان النفضية والدائمة، اإلتط قبل الوالدة وبعد الوالدة في نمو الفك العلوي، وأيضا  

نان(، تقويم األسنان األولية إلى األسنان الدائمة، تشخيص تقويم األسنان )طريقة الصب في األس

، تقييم تجاه السهمي(الهيكل العظمي )اإل األسنان وعالقته باألنسجة وحركة األسنان، العيوب في

اإلطباق ، الجانب والمعصم، معصب األشعة السينية، واألشعة اكس راي ختالالت الجهاز التنفسي،إ



الطبي، تقويم النظام الفكي التابع لألشعة السينية والصور، والتشخيص في تقويم األسنان والتاريخ 

 ، الهرمونات والعادات.واللسان له دور أيضا  

 (DHPERE312نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم اللثة )

الهياكل الداعمة لألسنان، الشيخوخة والدواعم، تصنيف  : الخلفية التاريخية لعلم اللثة،محتوى المادة

دواعم، علم األوبئة الخاص باللثة وأمراض اللثة، علم األحياء األمراض واألوضاع التي تؤثر على ال

، المؤهلةالدقيق الخاص بأمراض اللثة، دور حساب التفاضل والتكامل لألسنان وغيرها من العوامل 

لتهاب: المفاهيم األساسية، التفاعالت اإلالعوامل الجينية المرتبطة بأمراض اللثة، الحماية و

 اللثة. الميكروبية مع المضيف في

األمراض والتدخين وأمراض اللثة، البيولوجيا الجزيئية للتفاعل بين المضادات الحيوية 

والميكروبات والتفاعل في أمراض اللثة: التشوير الجزيئي، وجوانب تدمير العظام بوساطة العوامل 

ضطرابات، جهازية، واإلالممرضة في أمراض اللثة، وتعديل المضيف، وتأثير األمراض ال

 ضطرابات وإجهاد على اللثة. ض الجهازية، إإلجهاد على اللثة، تعديل المضاعفات، تأثير األمراوا

م الكريهة، آليات الدفاع اللثة، طب اللثة: تأثير بسبب التهاب اللثة على الصحة الجهازية، رائحة الف 

لتهابات اللثوية الحادة، أمراض اللثة ، اإللتهاب اللثة، تضخم اللثةإلتهاب اللثة، السمات السريرية إل

لتهاب إستجابة اللثة للقوى الخارجية، إفي مرحلة الطفولة، وفقدان العظام وأنماط تدمير العظام، 

لتهاب إلتهاب اللثة التقرحي النخري، إ لتهاب اللثة المزمن،التنفسي اللثوي، الجيب اللثوي، إ الجهاز

للثة في المرضی المصابين بفيروس نقص المناعة الجهاز التنفسي، أمراض وعالج مشکالت ا

البشرية، تشخيص التشخيص السريري، المساعدات اإلشعاعية في تشخيص أمراض اللثة، المخاطر 

 السريرية، تحديد التكهن، خطة العالج، األساس المنطقي لعالج اللثة، عالج اللثة في المريض

عالج أشكال عدوانية وغير ج اللثة لكبار السن، ناث(، عالج اللثة للمرضى المختلطين طبيا، عال)اإل

لتهاب اللثة، العالج من أمراض اللثة الحادة، عالج خراج اللثة، المرحلة األولى لعالج نمطية إل

 اللثة، التحكم بالترسبات  لمريض اللثة.

 (DHRADE314نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب العيون والفكين )

قدمة في األشعة / التعاريف، مقدمة في التشخيص عن طريق الفم/ تعريفات، : ممحتوى المادة

الفيزياء اإلشعاعية، شكل/ تقنيات ذكية، وحدات اإلشعاع / أنبوب األشعة السينية، عالمات حيوية، 

، I، فحص نظم األعضاء I/ التأثيرات الضارة / تاريخ األسرةاألشعة السينية، تاريخ المريض

، فحص نظم الجهاز اآلثار الضارةالضارة الثانية، فحص نظم الجهاز، اإلشعاع واإلشعاع واآلثار 

اإلشعاع الثاني، فحص الثالث، الحماية من اإلشعاع األول، فحص نظم الجهاز الرابع، الحماية من 

/ مظلمة، األسنان، فحص أنظمة الجهاز السادس، األلم األول، األلم الثاني، الغرفة الV نظم األعضاء

، تقنيات التصوير ات التصوير الشعاعي عن طريق الفمالمعالجة، أمراض الطفولة، تقنيحلول 

اإلشعاعي عن طريق الفم الثاني، جودة التصوير الشعاعي األول، جودة التصوير اإلشعاعي الثاني، 

متحان ، إ7متحان شفوي إضافي إ، 1متحان شفوي إضافي إ متحان شفوي إضافي،، إتقنيات الفحص

متحان الثاني، فحص داخل الفم ثالثا، فحص إنتراور ، اإلI، فحص إناتراورال 2ي شفوي إضاف

، النتاج الصنعي  األول، النتاج الصنعي  ة، المعالم التشريحية الثانيIالرابع، المعالم التشريحية 

، اللثة واألشعة، اللثة عن طريق األشعةتسوس رؤية ال،  (Parallactic)متخاطلالثاني، تقنية 

 .2شعة واأل ، اللثة7عة واألش



 (DHTARE301نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:تاريخ طب األسنان )

الطب السحري، طب األسنان في الثقافات العليا في  -: طب األسنان ما قبل التاريخمحتوى المادة

وقت مبكر: مقدمة، مصر، بالد ما بين النهرين ، طب األسنان في الثقافات العليا في وقت مبكر: 

اليونانية والهندية والصينية واألميركية وطب األسنان في القرون الوسطى والطب اإلسالمي في 

القرن، عصر النهضة وطب األسنان، القرن الثامن  12 -.1القرون الوسطى وطب األسنان، في 

نضباط العلمي، تاريخ الخالف مع العدوى وآثاره على طب اإلعشر: طب األسنان يصبح في 

 األسنان.

 (DHPATE318نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم األمراض )

لإلجهاد والمحفزات  ي الذبذة أستجابات لعلم األمراض، نظرة عامة على اإل : مقدمةمحتوى المادة

التكيفات الذبذبية  لإلجهاد، نظرة عامة على إصابة الخلية والموت الذبذبي لها، وأسباب الضارة، و

موت إصابة الخلية، التشكل من الخاليا واألنسجة، آليات الخلية و خسارتها، إصابة الخلية ونخرها، 

لمحة ، الشيخوخة، المرض الحاد والمزمن )ضتكلس المرة، تراكمات في الداخل، الخاليا المبرمج

من اإللتهاب الحاد، ئة غير متكافالحاد، أنماط  اإللتهاب ئة عنغير متكافلتهاب(، أنماط عامة عن اإل

لتليف، السيطرة تجديد، الشفاء، ا: الإصالح األنسجةلتهاب، مزمن، واآلثار الجهازية لإللتهاب الواإل

من عوامل النمو والمصفوفة  عملها تعتبرعلى الخلية، السيطرة على تكاثر الخاليا، وطبيعة واليات 

لتئام الجروح األنسجة، وإصالح النسيج الضام، وإخارج الخلية والتفاعالت الخلية، وتجديد الخاليا و

الجلطة في الدم ، الصدمة،  ،ضطرابات الدورة الدموية ، والجوانب المرضية لإلصالح، إالجلدية

الصدمة، األورام، التسميات،  ،حتشاءاإلنسداد واإلالتجلط، و  اإلرقاء النزف،  األحتقان واإلزدحام، 

لسرطنة: األساس الجزيئي للسرطان، مسببات الحميدة والخبيثة، وبائيات  اخصائص األورام 

ناعة الورم، والجوانب السريرية السرطان:المساعد على تسببه والدفاع المضيف ضد األورام: م

لألورام، و األمراض البيئية والتغذوية، واآلليات العامة للتسمم، والتلوث البيئي، آثار التبغ، أثار 

الكحول، واإلصابات الناجمة عن العقاقير المخدرة وتعاطي المخدرات واإلصابة من قبل العوامل 

 البدنية واألمراض التغذوية.

 (DHADÇE308المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:نوع جراحة الفم )

: تتم  الجراحة عن طريق الفم والتعرف على تاريخ الجراحة عن طريق الفم، مبادئ محتوى المادة

، التطعيم، التناقضات، تقنيات ستخالص األسنانطبيا، إ الجراحة، النهج الجراحي للمرضى األخطر

 ضطرابات التنموية، آفات األنسجة السنية، أمراض، اإلالمضاعفات، العناية بالجروح ستخراج،اإل

، أمراض اللثة، تكرر التشريح الجراحي، المخدرات فيما يتعلق  Pulpal diseases بولبال 

 بالجراحة الفموية.

 

 (DHANSE313نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:التخدير  )

في طب األسنان، تشريح العصب  ريجيونالالتخدير لوكوإلى التخدير، المدخل : محتوى المادة

 من األسنان العصب الداخلي إلى المحيطي، وعلم وظائف األعضاء من العصب الطرفية للتوصيل

Nالثالثي التوائم( العصب (. تريجيمينوس Nالفك العلوي ،N .في طب  التخدير المستخدم(، الفك

المستخدمة في التخدير الموضعي، تقنيات التخدير  فاسوريسور فاسوالتصنيف، ، األسنان

التخدي، تقنيات التخدير الفكي، تقنيات التخدير الفك السفلي،  تقنياتالموضعي، تقنيات الحقن، 



 Leuco Regionalلمضاعفات المحلية النظامية ذات الصلة بالتخدير الموضعي، تطبيقاتا

Anaesthesia  (في ال ليوكو اإلقليمية التخدير ) حاالت النظامية، التخدير لدى المرضى من أطفال

 ومراهقين.

 (DHFRME316نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم الصيدلة )

محتوى المادة: علم األدوية العام، العالج الكيميائي،علم األدوية فيما يخص الجهاز العصبي 

موية، علم األدوية لنظام القلب واألوعية الدالمركزي، علم األدوية للجهاز العصبي الالإرادي، علم 

، علم األدوية في نظام الغدد الصماء، علم األدوية الجهاز الهضمي، العقاقير األدوية للجهاز التنفسي

 غير الستيرويدية المضادة لاللتهابات، األدوية في أمراض الدم.

. 

 (DHPEDE320نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب أسنان األطفال )

لألعمار والنهج السلوكي، السلوكية والتقييم البدني، علم  محتوى المادة: سلوك األطفال وفقا  

األنسجة، التشكل وعلم وظائف األعضاء من األسنان األولية واألنسجة الداعمة، تسوس األسنان 

يات إعداد تقنأولية وتشخيصها،  والنظريات والمسببات، الفحص السريري لتسوس األسنان بطريقة

التجويف بطريقة ابتدائية لألسنان، تاريخ المريض )مدمن على أي شيء(، طرق الفحص السريري 

طفال )الفحص اإلشعاعي(، في طب أسنان األطفال، طرق الفحص السريري في طب أسنان األ

ستخالص في لب في األسنان األولية، مؤشرات اإلمعالجة أساس المشكلة، عالج الأمراض و

األولية، األدوية المستخدمة في طب أسنان األطفال، التقنيات التصالحية في األسنان األولية، األسنان 

 ير الناضجة بشكل تام.ية المتقدمة في األسنان الدائمة وغتقنيات التصالح

 (DHPROE315نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:التركيبات السنية )

 الجزئية، مفاهيم االحتفاظ المباشر وغير المباشر،أطقم األسنان حتفاظ في محتوى المادة: مفاهيم اإل

)الجزء  retainers)الجزء األول(، أنواع  retainers(، أنواع  retainersتصنيف األرك )

الثاني(، الموصالت الفك العلوي الرئيسية في أطقم األسنان الجزئية، الموصالت الرئيسية الفكية في 

صطناعية الثابتة، والمفاهيم الميكانيكية الحيوية قويم األسنان في األسنان اإلية، وتأطقم األسنان الجزئ

صطناعية الثابتة، المرفقات وتاج جسر األطراف اإلصطناعية، موصالت في األطراف اإلفي 

يمكن أن التلسكوبية، وصالت طفيفة، إعداد التاج بعد العملية األساسية في األسنان من الجذور و 

نطباع الوظيفي والتشريحي في أطقم األسنان الجزئية، المفاهيم متعددة، اإلتكون واحدة أو 

الميكانيكية الحيوية في أطقم األسنان الجزئية )الجزء األول(، المفاهيم الميكانيكية الحيوية في أطقم 

 األسنان الجزئية )الجزء الثاني(، المفاهيم الميكانيكية الحيوية في أطقم األسنان الجزئية )الجزء

صطناعية الثابتة واألنسجة اللثوية، اللون والجماليات في الثالث(، العالقة بين األطراف اإل

والجسور، تقييم الفعل في إعداد األسنان المؤقتة الترميمات الثابتة، الطالء، العاج واللب وردود 

اكل التشريحية في الهياكل التشريحية في الفك العلوي لألستفادة من  األسنان بشكل إجمالي، تقييم الهي

الفك األسفل لغرض األسنان اإلجمالي، نظرة عامة على مراحل سابقة لترتيب األسنان في بناء 

مجموع األسنان، ترتيب األسنان في مجموع أطقم األسنان، الشمع التغليف في مجموع األطراف 

نكماش ة، وطرق اإلابل لإلزالة االصطناعيالصناعية، طرق الصب واللحام، بناء اإلطار المعدني الق

طراف الصناعية غير المباشر في األالنطباع المباشر وطراف الصناعية الثابتة، وطرق اإلفي األ

نطباع النهائي ونموذج األسنان في اإل صطناعية،الثابتة، مبادئ اإلحتفاظ في مجموع األطراف اإل

شوها، تحديد العالقات الفك بناء مجموع األسنان، كيفية التعامل مع المفراغات الموجودة و كيفية ح



الفك األفقي، الترابط بين الخزف والمعادن، مؤشرات بين األسنان و العامودي، تحديد العالقات

ترميم الخزف المعدني وإعداد األسنان بشكل دقيق،اعداد إطار معدني في تصميم العمل وفي الترميم 

وكلوجال والعالقة ان، والتناغم أالخزف المعدني، تركيب وترتيب األسنان في مجموع أطقم األسن

صطناعية والتوافق مع مجموع أطقم األسنان، المبادئ العامة في الجسور المركبة بين األطراف اإل

  صطناعي المباشر.أطقم األسنان، المجموع والجزء اإلللفم الكامل، إعادة ترتيب مجموع 

 

 (DHENDE309نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:حشو األسنان )

محتوى المادة: تشريح  قناة الجذر، تجويف الوصول وأدوات عالج اللثة، إزالة األنسجة اللب 

كيفية ري نظام قناة الجذر، تطهير  وطرق تحديد طول العمل والتنظيف وتشكيل نظام قناة للجذر،

لتهاب، األسنان واإلا والوقاية منها، لب نظام قناة الجذر، قناة الجذر وعلم أمراض البلبلة: أمراضه

مباشر، السد  ، السد الغيرPulpal، التصنيف السريري ألمراض Pulpalعالج اللثة بسبب الـ 

، عالج قناة الجذر صال اللب، اإلزالة الجزئية لللب(ستئالمباشر، القطع الجزئي للب السن )إ

اد، الحوادث بتر اللب( مؤشرات وموانع، توطيد نظام قناة الجذر: المو  Pulpotomy)مجموع 

اللثية: كشفها وتصحيحها والوقاية منها، لب األسنان والغرغرينا ونخر لب األسنان، علم األحياء 

الدقيقة الخاص باللثة، علم األنسجة وعلم وظائف األعضاء من لب األسنان، األنسجة وعلم وظائف 

 لتهاب األمراض والعالجات.، اإلاألعضاء من األنسجة

 

 : السنة الرابعة

 

 (DHPERE412نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:اللثة )

الموجات فوق الصوتية، الري فوق اللثة وتحت اللثة، دور  محتوى المادة: عوامل العالج الكيميائي،

إندودونتيك العالقة، المرحلة الثانية لعالج اللثة، المبادئ العامة -مساعد تقويم األسنان، ثيبيريودونتيك

لجراحة اللثة، التشريح الجراحي للثة، تقنيات اللثة الجراحية، عالج توسع اللثة، جراحة المستقيم 

اللثة الترميمية، التمزيق: المشاركة والعالج، اللثة البالستيك وجراحة التجميل، أوسيوس، جراحة 

أحدث التطورات في الجراحة التكنولوجيا، إعداد الدواعم ألمراض األسنان التصالحية، الترميمي 

والعالقات المتبادلة، الجوانب البيولوجية لزراعة الفم، الجوانب السريرية وتقييم المريض في 

التصوير التشخيصي لمريض الزرع، اإلجراءات الجراحية للزرع، تكبير العظام وزرع في  الزرع،

موقع يتم فيه التنمية، إجراءات للقيام بالجراحة، التطورات الحديثة في زراعة األسنان بطريقة 

صطناعية، مضاعفات العالج واإلعتبارات اإلتكنولوجية مبتكرة، الميكانيكا الحيوية، تخطيط لطرق 

 شل الزراعة للسن ذات الصلة، عالج اللثة الداعمة، نتائج عالج اللثة.وف

 

 (DHORTE407نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:تقويم األسنان )

عتراضي، أجهزة قابلة لإلزالة، قوى تقويم إيم، عالج تقويمي وقائي وقمحتوى المادة: أنواع التو

 ويم األسنان، مناطق تركيب التقويم، تصنيفات المراسياألسنان، مصادر، أنواع ومواصفات قوى تق



عالقتها بمرضى الحنك والشفة المشقوقة، األجهزة الخارجية، تقويم وثبات، مبادئ العالج للشد واإل

تقنيات تقويم األسنان الثابتة، تقوس، الاألسنان )التشوه المرن البالستيك شكل القوس، تقنيات 

يفية التركيب وتقنيتها، عالج تقويم األسنان ،الصدمات النفسية وعادة سالك المستعملة واللسان وكاأل

الهاء أوستيو جينسيساند عالج  ستعمال األصبع التي تلزم بتقويم األسنان، العالج الجراحي للتقويمإ

 .OSASتقويم األسنان في 

 (DHADH 408نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:األمراض المنتقلة عن طريق الفم )

محتوى المادة: التركيب التشريحي والنسجي من الغشاء المخاطي للفم والفاصالت الحمراء، 

األبيض، المصطبغة، التقرحي، اآلفات الحويصلية من الفم للغشاء المخاطي والتوسعات اللثة تضخم 

ورم في تالمنطقة الوجه والعدوى من األمراض المعدية وأورام من األنسجة الناعمة وآفات الشفاه و

 الرقبة وأورام عظمية وأورام غير متجانسة في العظام عند تكون السن.

 

لمنتقلة عن طريق الفهم )نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ عمليات طب األسنان وعالج األمراض ا

 (DHCERE416رقم المادة:

سنان التخدير األ محتوى المادة: الفحص وطرق التشخيص في جراحة الفم، خزعة للجراحة ما قبل

تصاالت في الفم تعريف ومفاهيم اإلعمليات خاصة ب ،أخذ خزعة للزرع وإعادة زرعوستئصال إ

عطاء الجرعات وكيفية إ أساسية النزف والليزر وأنواع الليزر وتطبيقات الليزروتطبيقات الليزر

المشرط، ستخدام  شفرة كيفية إ –تطبيقات التجميد -أساسية التجميدتعريف ومفاهيم  ،المنخفضة

 مقارنة بين  الليزر وجراحة التجميد.

 

 (DHPATE422نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:علم األمراض عن طريق الفم )

 : فحص خارج الفم، فحص الفم، الفكين، الفك السفلي والغدد اللعابية. ةمحتوى الماد

، اآلفات التي تواجهها غير لتهابيةراض اإلالفحص: التشريح المرضي، التشوهات الخلقية، األم

األورام األخرى، األمراض الجلدية واألورام والورم مثل ظروف ظهارة السطح، الطالوة، النمو 

موقع سرطان الفم، آفات الفم وفيروس الورم الحليمي، سرطان الخاليا الحرشفية، سرطان  الشاذ،

نية المنشأ، وأورام الخاليا ، وغيرها من أنواع المجهرية، وأورام ظهارة سverrucous  ثؤلولي

 الصباغية، ظروف األورام من األنسجة الليمفاوية، واألورام األخرى وأسبابها.

 

 (DHTDVE410نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب األسنان التصالحية )

والخدمة الدورية، الوقاية للكبار  ستخدام والقطع المستخدمةمعدات طب األسنان: اإل محتوى المادة:

في طب األسنان التجميلي، إدارة اآلفة العميقة النخاعية، مشاكل األسنان المتعلقة باللب اللبنية، رد 

ستنزاف، تآكل، مبادئ األسنان، كشط، إإلى المواد التصالحية، حركة فيسيولوجية  Palpal فعل الـ 

التشخيصية الغازية مع التكنولوجيا المتقدمة في طب  التجويف الحديثة، الحد األدنى من التقنيات

األسنان، آفات عنق الرحم وضررها على األسنان، آالم ما بعد الجراحة في طب األسنان، فرط 

 الحساسية واإلدارة، تلون األسنان، تبيض، القشرة وصفح مركب.



 

 (DHENDE409نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب األسنان )

ى المادة: تشخيص اللثة، الصحة النظامية في اللثة، إزالة طبقة األوساخ في قنوات الجذر، محتو

في  Palpalعالج اللثة، إعادة معالجة اللثة، علم األدوية لعالج اللثة، جراحة اللثة، رد فعل الـ 

رق اإلجراءات التصالحية، عالج المشاكل في الفك واللثة، النجاح والفشل في اللثة، خيارات ط

ذى الذي يصاحب األسنان، عالج اللثة األ، Resorptionsالعالج للثة في حاالت الفشل، الجذور 

 األسنان.باألسنان، تبييض والتشوهات التي تحصل 

 

 (DHABE417نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:الكيمياء الحيوية والفم )

ختبارات التي أجريت في سوائل الجسم، ، اإللجسم، أنسجة الدم، تحليل الدممحتوى المادة: سوائل ا

تبارات الدهون، ا، اإلنزيمات، المعادن، األيض، إخالتحاليل الكيميائية في مصل الدم والبالزم

ختبارات ، إالورم نات، البروتينات األصلية، عالماتبروتينات المصل، الفيتامينات، تحليل الهرمو

 مصلية، تحليل اللعاب، تحليل البول.

 (DHTAYE423التشريح الطبوغرافي  )نوع المادة : مادة اجبارية ؛ رقم المادة:

ي الغشاء المصلي الشفاف، أكبر وأقل ثرب الكبد والقنوات أمحتوى المادة: البلعوم األمامي، الجدار 

الصفراوية للبنكرياس الطحال وأعصاب الجهاز الهضمي ونظام جدار البطن، الكالوي وثرب 

ة وإحليل الحوض ذكر أعضاء الجهاز التناسلي لألنثى واألعضاء التناسلية لإلناث المثانة البولي

وعالقة الجهاز العصبي المركزي بالحبل الشوكي ميدوال أوبلونغاتا بونس ميسنسيفالون كرانيال 

في نصف الكرة الدماغية المحرك والحسية من الدماغ   األعصاب المخيخ دينيسفالون الالإرادي

لجيبية والجيوب األنفية والسحايا في الدماغ البطينات ونظام ليمبيك في المسارات نصفي الكرة ا

الممثلة من الجهاز العصبي المركزي العين والمسارات البصرية مسارات األذن والسمع الغدة 

 النخامية والغدة الدرقية الغدة الكظرية الغدة الدرقية.

 (DHPEDE420؛ رقم المادة:نوع المحاضرة: مادة إجباريةطب أسنان األطفال )

محتوى المادة: إساءة المعاملة المنزلية لألطفال واإلهمال الدائم، نهج العالج والتعامل مع األطفال 

غير المتوافقين والمعوقين، النمو الجسدي، التنمية وصحة الطفل، التوجيه أوكلوجال في طب أسنان 

الج اللثة في األسنان الدائمة غير الناضجة األطفال وطريقة العالج، الصدمات النفسية وعالجها، ع

ضطرابات النمو في األسنان األولية أمراض وأعراض يتعرض لها الطفل، إ )أبيكسيفيكاتيون(

ضطرابات التنموية، تخطيط كيفية معالجة التصالحية والعالجية التي تخص اإلوالدائمة، العالجات 

 ارهم.المرضى حسب أعمارهم و باألخص األطفال وفقا لألعم

 

 (DHTADSE421نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:صحفة الفم بشكل عام )

الصحي، علم  وصحة الفم، تعلم الصحة بشكل عام، النظام : مقدمة في الصحة العامةمحتوى المادة

وأهداف منظمة الصحة العالمية، وضع  51-0 العمرية مرحلةالالتسوس في األوبئة، الوبائيات و

 51-0 العمرية مرحلةالبلدنا، المؤشر المستخدم في البحوث الوبائية لألطفال، وباء التسوس في 



وأهداف منظمة الصحة العالمية، وضع بلدنا، صحة الفم لدى الحوامل والرضع والمراهقين، 

ي تحتاج إلى عناية خاصة، تخطيط وتقييم البرامج المدرسية، تطبيقات الحماية في المجموعات الت

 حماية وتطوير البرامج الصحية.

 (DHRADE414نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:أشعة الوجه والفكين )

محتوى المادة: التقييم السريري والراديوغرافي األول، التقييم السريري واإلشعاعي الثاني، 

األول، تقنيات المختبر الثاني، تقنيات المختبر الثالث، ص والعالج، األلم، تقنيات المختبر التشخي

، تقنيات التصوير اإلشعاعي عن طريق الفم عن بعد، لتصوير اإلشعاعي عن طريق الفمتقنيات ا

تقنيات التصوير المعاصرة، الفحص  ،الخاص، المعاصرة لتقنيات التصوير الفحص اإلشعاعي

/ راديولوسنت ،راديوباك1راديوباك / راديولوسنت اآلفات لمفصل، الفحص واألشعة،الصدغي ا

، التصوير الغدة 0،راديوباك/ راديولوسنت اآلفات 2راديوباك/ راديولوسنت اآلفات  ،7اآلفات

اللعابية، التصوير الشعاعي الرقمي، اإليدز، الجهاز اللمفاوي،  تقويم العظام، التقييم السريري 

 رافي الثالث.والراديوغ

 (DHPROE415نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:التركيبات السنية )

محتوى المادة: الفحص داخل الفم، التشخيص وتخطيط العالج في أطقم األسنان الثابتة، الفحص 

السريري في حاالت األسنان الجزئية )الجزء األول(، الفحص السريري في حاالت األسنان الجزئية 

ستعدادات الفم في أطقم جيل ونقل العالقات اإلطباقية، إزء الثاني(، مؤشرات التأهيل البدني، تس)الج

ختيار نوع أطقم األسنان في أطقم األسنان الجزئية، وإ نطباع ووظيفيتهاإل األسنان الجزئية، وتقنيات

ميك، والفحص الجزئية الثابتة، والترميم في جميع أنواع السيراميك وأساليب تصنيع جمع السيرا

داد أطقم األسنان  بشكل كامل والترميم الراتنج والترابط ، قشرة الصفائح المصنوعة وإعداخل الفم 

ان جزئية، عناصر نسداد، تركيب أسنان جزئية ثابتة، مفهوم تثبيت في أطقم األسناإلمن الخزف، 

المباشر، تخطيط العالج في  حتفاظ الغيرأطقم األسنان الجزئية، مفهوم اإل حتفاظ فيتثبيت، مفهوم اإل

حاالت األسنان الجزئية )الجزء األول(، تخطيط العالج في جزئية الحاالت )الجزء الثاني(، تخطيط 

العالج في األسنان الجزئية )الجزء الثالث(، تخطيط العالج في حاالت األسنان الجزئية )الجزء 

ي التغذية، قواطع اإلجهاد في أطقم الرابع(، أطقم األسنان الكاملة، مؤشرات وأنواع اإلفراط ف

األسنان الجزئية، فشل الترميمات المعدنية والسيراميك وطرق اإلصالح، النظافة الشفوية للمرضى 

 صطناعية والعالج وتثقيف المريض، والمرفقات الدقة في أطقم األسنان الجزئية.إلبعد األطراف ا

 (DHBİYOİSTE408المادة:نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم اإلحصاء الحيوي )

محتوى المادة: مقدمة اإلحصاءات واإلحصاء الحيوي، الوصف اإلحصائي، جداول الترددات، 

ستنتاجية، اإلحصاءات اإلالرسومات والمتغيرات، الجداول المستعرضة والرسوم البيانية المتعددة، 

 مقدمة ألخذ العينات وطرق أخذ العينات.

 

 (DHFAMBE41ع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:)نو علم األحياء المجهري للفم

محتوى المادة: تعريف علم األحياء الدقيق عن طريق الفم، وتطوير البيئة الميكروبية عن طريق الفم 

والحنجرة، وآليات التعامل مع األمراض المتركزة في الفم وعن طريق الفم، هنالك أنواع من 

، التعرف على خصائص البكتيريا في طريق الفم، وخصائص البكتيريا تعتبر مفيدة في طريق الفم



تهابات اللثة ورؤيتها علم األحياء الدقيق، إلتجاويف الفم، تسوس األمعاء الدقيقة، أمراض اللثة و

مجهريا، فطريات تجويف الفم والطفيليات، الغشاء المخاطي للفم والعدوى تحت المخاطية واألنسجة 

تهابات الفم، األعراض الجهازية، ل، إوسي، اإليدز والوقاية منهلتهاب الكبد الفيرإفي فيروس 

عمل، ومكافحة العدوى، لتهابات التنسيق وأهمية الكائنات الحية الدقيقة عن طريق الفم وطريقة الإ

، وأمراض الفم الجلد واألغشية المخاطية واألمراض التي تسببها الفيروساتالتعقيم، التطهير، 

التهابات العدوى المعدية، وفرط الحساسية ضد المواد المختلفة في طب . وواألسنان، والمناعة

والعالج المضاد  تهابات الفم، والوقاية، إلتهابات الفم المزمن، إلاألسنان وأهمية الفحص السريري

 للميكروبات، والتحكم في العدوى.

 

 

 السنة الخامسة

 

 (DHÇYCE517إجبارية؛ رقم المادة:نوع المحاضرة: مادة جراحة الفم والوجه والفكين )

محتوى المادة: ألم الوجه، والفحص أو التحقق في حاالت األلم في عضالت الوجه، والمعايير 

األساسية لتحديد األلم، وتعريف األلم،األلم المشار إليه، األلم المتوقع، تقييم المريض الذي لديه 

ضطرابات إلفم، األعصاب، الصداع ، ألم،أسباب ألم األسنان، األمراض المخاطية عن طريق ا

المضغ، أسباب تعود للعظم، االم وعدم وجود أسنان، آالم ينشأ بالعين، عالج الصداع النصفي، 

ضطرابات ، إ السيطرة على األلم، ألم بسبب الصدمة، ألم بسبب االلتهاب،المفصل الفكي الصدغي،

 خلع، األورام.

 

 (DHADÇE502المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:نوع الفم، جراحة األسنان والفك )

محتوى المادة: أسباب صدمة الوجه والفكين، الكسور، أسباب الكسور، اإلسعافات األولية، موقف 

المريض في مكان الحادث، السيطرة على النزيف، إغماء،الصدمة،نزيف في الرأس سواء داخلي أم 

،كسور الفك دنتالفيوالر إصابات الرأس وفي ابات صوإتهابات إلخارجي، تسرب السائل النخاعي، 

تؤدي الى  إصابات الجذر، وكسور تاج منتصف الوجه، كسورالعلوي والفك السفلي، و

 مالمح اللعابية، والجديدة، الغدد القديمة العالج طرق الرأس، ضمادات اإلشعاعي، كسور،التحقيق

اللعاب وإفراز الغدد  على السيطرة اللعابية، الغدة ضطراباتإ اللعابية، اإلفراز ضطراباتإ اللعاب،

اللعابية، الخراجات الغدد اللعابية، األورام التي تحصل في الغدة اللعابية، مشاكل تحت اللسان، 

 المتالزمات المتعلقة بالغدد اللعابية، رائحة الفم الكريهة.

 

 (DHKBBE513نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب األنف واألذن والحنجرة )

 -األنفية الجيوب -الغدة اللعابية لحنجرة األذن والحنجرة وأمراضها،  محتوى المادة: الفحص البدني

وتأثير مشاكل الفك  HMİ-واألورام في الفك السفلي I-HMİالرأس والرقبة  والحساسية والشخير 

 باألورام وتجويف الفم.عالقة لها الأمراض -لتهابات المسالكإالعلوي على  الجهاز التنفسي و



 (DHETDE504نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:األخالق وعلم األخالق )

محتوى المادة:علم أصول وأساس نشأت األسنان والشروط المهمة في طب األسنان/ واجبات طبيب 

ة الطريقحفاظ على السرية في طب األسنان، لتزام بالاألسنان في الطب وطب األسنان، واإل

األخالقية نحو األوبئة )أخذ العينات مثل اإليدز(، سوء ممارسة ومسؤولية طبيب األسنان وحقوق 

األسنان، القواعد  المريض والتطور التاريخي لهذا المجال، موافقة المخبر وأهميته في مجال طب

 تصاالت المرضى.األخالقية في إ

 

 (DHİMPE516المادة:نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم زراعة خاصة بالفم )

محتوى المادة: زراعة األسنان وتاريخها، أنواع زراعة األسنان، أجزاء من الغرس والزراعة، 

نيات زرع األشعة )الموضوعات العامة(، تقنيات التصوير، التخطيط الجراحي، جراحة الزرع، التق

زرع وطريقة بسبب ال لتهاباإل، ندماج العظمياإل، الجراحية المتقدمة، األنسجة والزرع

 صطناعية، عروض الحالة التفاعلية.إالتخطيط لقيام أسنان عالجها،

 

Ergonomy  م لتسهيل العمل  (DHEMYE511نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:) ُمَصمَّ

محتوى المادة: العمل، إدارة المكاتب، القواعد واللوائح لجمهورية شمال قبرص التركية، القواعد 

 ا.لتركيواللوائح 

 

 (DHEMYE511نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:الصحة العامة والصحة الشفوية )

، األوبئة علم الصحي، النظاممحتوى المادة: مقدمة في الصحة العامة وصحة الفم، التعليم الصحي، 

وأهداف منظمة الصحة العالمية، وضع بلدنا، في مجال البحوث الوبائية  15-0تسوس بين عمر 

وأهداف منظمة الصحة العالمية، وضع بلدنا، صحة الفم  10-0األطفال، التسوس بين عمر لدى 

بالنسبة للحامل والرضع والمراهقين، البرامج المدرسية، تطبيقات الحماية في المجموعات التي 

 ج إلى عناية خاصة، تخطيط وتقييم حماية وتطوير الصحة البرامج.تحتا

 

 (DHATSE50نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طرق البحث والعرض )

محتوى المادة: إلجراء البحوث، لتعزيز المعدات المتقدمة لتكون قادرة على خدمة النظام التعليمي، 

 وتوفيرها للجميع.

 

 ( DHDERE515نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:) طب األمراض الجلدية 

متعدد األشكال، مرض بهسيت، لتهاب جلدي،القشرة، اآلفات، والحمامي اي إ: محتوى المادة

لتهاب إلتصال الجنسي، المناعة، إلتهابات الفطرية، األمراض الفيروسية، األمراض المنقولة بااإل



 ، أورام الجلد.الفم

 

 

  (DHADTE516نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:الطب الشرعي )

 : علم الطب الشرعي، شاهد خبير، المسؤوليات القانونية لطبيب األسنان، وجروحمحتوى المادة

الجروح، التغيرات بعد الوفاة، طب األسنان  ارير الطب الشرعي،طعن، تقالمتسببت عن طريق ال

 األسنان. تسمماألسنان،  قياسكيفية  تحديد ضحايا الكوارث، الشرعي،

 

 (DHACLE501نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:مبادئ الجراحة العامة والطوارئ )

ضطرابات النزيف والنهج الجراحي لنزيف المريض، : مقدمة في الجراحة العامة، إمحتوى المادة

الكبد، الصفيرة وأمراض مضاعفات الجراحة العامة، الجرح، أمراض المريء والمعدة، أمراض 

البنكرياس، أمراض الثدي، الغدة الدرقية، أمراض الغدة الدرقية، أمراض القولون، آالم في البطن، 

 أورام الرأس والرقبة، سرطان الجلد.

 

 (DHDHLE509نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:الطب الباطني )

 أعراض عامة وعالمات، 1-يوية ح وعالماتمحتوى المادة: الطب الباطني له أعراض عامة 

، أمراض الجهاز الهضمي 7-ومشاكل مثل نزيف الدم  1 -مثل نزيف الدممشاكل و 7-حيوية 

-المفاجئ  الموت غيبوبة صدمة، إغماء،، 1-المفاجئ  الموت غيبوبة صدمة، إغماء،وصحة الفم، 

، لتهاباإل -، الفشل الكلوي، غسيل الكلى وزرع األعضاء كان أكثر من طب األسنان، الحساسية 7

واألمراض األيضية األخرى، طب والسكري مختبر تقييم البيانات، نظام الغدد الصماء واألسنان 

ته عالقو األسنان، طب األسنانوعالقتها بوجع  األسنان، أمراض األنسجة واألمراض الروماتيزمية

لتهابية في الفم وطب وفشل الدورة الدموية، األمراض اإلالصمام أمراض القلب واألوعية الدموية، ب

 .األسنان

 

 (DHGÖZE515نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:طب العيون )

، األمراض المدارية، الحول، محتوى المادة: أمراض الجفون، نظام الدمع، متالزمات العين الجافة 

 لتهاب القزحية، أمراض الشبكية، أمراض القرنية، طب العيون العصبي.إ

 

 (DHÇYPE510نوع المحاضرة: مادة إجبارية؛ رقم المادة:جراحة الوجه والفكين )

محتوى المادة: تعريف علوم الوجه والفكين وتصنيف العوامل المسببة للتشوهات في الوجه، المواد 

صطناعية للوجه أعضاء إحتفاظ في لوجه والفكين، اإلة لالتي تستخدم لبناء األطراف الصناعي

ستئصال الفك إ صطناعية بعدأعضاء إحتفاظ في ، الجبائر، البدلة التي اإلوالفكين، بروش أسنان



العلوي والفك السفلي، الشفة المشقوقة والحنك، مشعة للضوء اإلشعاعي، األطراف المدارية، العين، 

، صدمة والتعرف على أدويتها ومعالجتها، أهمية Ectodermal لـاألنف واألذن الصناعية، ظاهرة ا

 والفكين. الوجه األطراف مختلفالوجه والفكين، 

 

 

 نموذج العينة

 

 األدنىجامعة الشرق 

 

 ديبلوما التكميلية

 رقم الدبلوم: ....

 دبلوم التاريخ: اليوم/ الشهر/ السنة

 

 

 ،قبرص الشمالية، -الشرق األدنى، بوليفارد، نيقوسيا، 

+90 392 680 2000 

 

 

 

 

 

 التقدير درجة المادة نظام الدرجات ونسبية الدرجة

 (ممتاز)  4,00 أ أ 90-100

)  3,50 أ ب 85-89 ممتاز   ) 

 (جيد جدا)  3,00 ب ب 80-84

 (جيد جدا)  2,50 س ب 70-79



هذا الملحق دبلوم يتبع النموذج الذي وضعته المفوضية األوروبية، والمجلس األوروبي واليونسكو/ 

عتراف واإلة لتحسين "الشفافية" الدولية هو توفير بيانات كافي. الغرض من الملحق القنصلية

مصممة لتقديم  هياألكاديمي والمهني للمؤهالت )الدبلومات والدرجات والشهادات، وما إلى ذلك(. 

تم متابعتها بنجاح من قبل  وصف للطبيعة والمستوى والسياق والمحتوى وحالة الدراسات التي

 المؤهل األصلي الذي يتم إلحاق هذا الملحق. الفرد،

عتراف. وينبغي كافؤ أو اقتراحات بشأن اإلحكام قيمة، بيانات التينبغي أن تكون خالية من أي أ

توفير المعلومات في جميع األقسام الثمانية. وفي الحاالت التي ال تقدم فيها المعلومات، ينبغي أن 

 يوضح السبب.

 المؤهل:عن  تعريف للمعلومات 

 العائلة: ............ إسم 161

 ……..سم المعطي: . اإل167

 تاريخ الميالد: .........مكان و 1-2

 رقم هوية الطالب: ......... 160

 . معلومات تحديد المؤهلين:7

 المؤهل: طبيب في جراحة األسنان، سم. إ761

 ،طب األسنانلمجال )مجاالت( الدراسة الرئيسية للتأهيل:  767

 ،سم وحالة المؤسسة المانحة: جامعة الشرق األدنى، الجامعة الخاصةإ 762

 ،762وحالة دراسات إدارة المؤسسة: نفس سم . إ760

 .اإلنجليزية-/ الفحص: التركية. اللغة )اللغات( للتعليم765

 . معلومات عن مستوى التأهيل:2

 ،200 –/ جنبا إلى جنب للبكالوريوس والماجستير دورة واحدة درجةمستوى التأهيل:  261

والبرنامج لمدة خمس سنوات في جامعة جراحة األسنان،  طول البرنامج الرسمي: دكتوراه في 267

 أسبوعا . 27الشرق األدنى كلية طب األسنان. سنة واحدة تتكون من 

متطلبات الوصول: دبلوم المدرسة الثانوية، يعتمد قبول الطالب األتراك في التعليم العالي وذلك  262

لس التعليم العالي في ( الذي يديره مجÖSSيتوجب القيام بإمتحان للطالب على مستوى تركيا عامة )

 (جيد)  2,00 س س 60-69

 (راسب)  1,50 د س 55-59

 (راسب)  1,00 د د 50-54

 (راسب)  0,50 ف د 40-49

 (راسب)  0,00 ف ف 0-39



(. ويستند قبول الطالب في جمهورية قبرص التركية الشمالة للدخول الى جامعة YÖKتركيا )

 الشرق األدنى وإمتحان دخول للقبارصة األتراك.

يستند قبول الطالب األجانب على أساس الشهادة الثانوية. مطلوب إثبات القدرة على التحدث والكتابة 

 أيضا.  باللغة اإلنجليزية 

 نظام الدرجات والدرجات 061. معلومات عن المحتويات والنتائج المكتسبة:0

من الطالب الحصول على الحد األدنى من درجة النجاح من كل مادة متطلبات البرنامج: يطلب  067

 .0600/  7600والحصول على الحد األدنى من المعدل التراكمي 

أن يكونوا قادرين على أن يكون قائم على العلم، الطالب الذين أكملوا بنجاح البرنامج يجب 

والمهارة، وهذا التخصص يتوجب على الطبيب أن يتمتع بالرحمة كطبيب، على إستعداد لتلبية 

، والباحثين الذين هم على إستعداد إلجراء البحوث 71تحديات ممارسة طب األسنان في القرن ال 

 اإلنسان والنهوض بفكر وفهم أساسي للعلوم الطبية.الطبية الحيوية المتطورة تركزعلى تحسين حالة 

 تفاصيل البرنامج والدرجات/ العالمات الفردية التي تم الحصول عليها. 062

 :معلومات عن وظيفة التأهيل -5

 ،الوصول إلى مزيد من الدراسة: قد تنطبق على برامج الدورة الثالثة 561

 .ممارسة المهنة تمكينك منعليها الوضع المهني الممنوح: تمكن هذه الدرجة الحائز  5-7

 . معلومات إضافية.

 إدكسل أسوريد لمعايير الجودة. " Edexcel Assuredقد تم اعتماد القسم من قبل خدمة" 61.

 . للمزيد من المعلومات:67.

 www.neu.edu.tr/en/node/6183موقع الكلية على االنترنت: //

 /http://english.neu.edu.trالموقع اإللكتروني الخاص باللغة 

 http://www.neu.edu.trالموقع الرسمي لجامعة الشرق األدنى  

 http://www.yok.gov.trموقع مجلس التعليم العالي في تركيا 

عترافات في شمال قبرص على شبكة اإلنترنت  تخطيط التعليم العالي، وإعتماد تقييم اإل

http://www.ncyodak.org 

Edexcel Quality Assured Services: 

-http://www.edexcel.com/international/qualifications/edexcel

assured/Pages/default.aspx 

 شهادة التكملة -2
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 :. معلومات عن نظام التعليم العالي الوطني0

ويتكون الهيكل األساسي لنظام التعليم في شمال قبرص من أربع مراحل رئيسية هي التعليم قبل 

 بتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي.والتعليم اإلبتدائي اإل

امي بتدائي هو برنامج إلزير إلزامية في حين أن التعليم اإلدرسي من برامج غويتدرج التعليم قبل الم

بتداء من سن السادسة. ويشمل نظام التعليم الثانوي "المدارس سنوات لجميع األطفال إ 0مدته 

 الثانوية العامة" و "المدارس الثانوية المهنية والتقنية".

عتماد س التعليم والتخطيط والتقييم واإلل مجلوينظم نظام التعليم العالي في شمال قبرص من قب

( YÖDAK -التعليم العالي واإلشراف واإلعتماد والتنسيق تتميز ب أيضا   مستشفىوالموالتعليم العالي )

مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بالبحوث مرافقة لوينظم أنشطة  1200تأسس المجلس في عام  -

 والتنظيم والتخطيط والتنظيم. 

سس مؤسسات التعليم العالي في إطار قانون التعليم العالي. يجب أن تكون جميع برامج التعليم وتأ

 .YÖDAKالعالي معتمدة من قبل 

التعليم العالي في شمال قبرص يشمل جميع برامج التعليم العالي ما بعد الثانوي، وتتألف من 

. ويستند نظام درجات Bolognaمعة المراحل، األولى، الثانية، والثالثة و نظامها شبيه بنظام جا

ستثناء طب األسنان والصيدلة ، بإالتعليم العالي في شمال قبرص إلى نظام من فصلين أو قسمين

 والطب وبرامج الطب البيطري التي لديها نظام من نظام سنوي واحد.

ي هذه ستثناء الطب الذي يستمر لمدة ست سنوات. المؤهالت فمدة هذه البرامج هي خمس سنوات بإ

البرامج من مستوى واحد تعادل المرحلة األولى )درجة البكالوريوس( باإلضافة إلى المرحلة  

 .الثانوية )درجة الماجستير(

رجة التي تمنح بعد االنتهاء بنجاح من بدوام كامل في برامج الدراسة لمدة عامين وأربع سنوات، دال

 على التوالي.

 والدورة الثالثة )الدكتوراه(.  -الثانية )درجة الماجستير(  يتكون مستوى الدراسات العليا من دورة

 دون أطروحة وماجستير مع أطروحة.  وتنقسم الدورة الثانية إلى نوعين الفرعية المسمى بماجستير

برامج الماجستير مع وومشروع الفصل الدراسي.  موادبرامج الماجستير بدون أطروحة تتكون من 

 ندوة، وأطروحة. مواد وأطروحة تتكون من 

متحان التأهيل ، إجتياز إالموادنتهاء من اإل الى للوصولالثالثة )الدكتوراه( برامج  المرحلةتتكون 

وأطروحة الدكتوراه. يتم تنفيذ التخصصات في طب األسنان، المقبولة كما يعادل برامج الدورة 



لى أنه معاد لبرامج الثالثة داخل كليات طب األسنان. ويجرى التخصص في الطب، المقبول ع

الدورة الثالثة، في كليات الطب، والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التدريب التي تديرها وزارة 

 الصحة.

وتتكون الجامعات من مدارس الدراسات العليا )المعاهد( التي تقدم برامج الدرجة الثانية )درجة 

تقدم برامج دورة األولى )البكالوريوس(، الماجستير( والدورة الثالثة )الدكتوراه(، والكليات التي 

تعتمد والمدارس العليا لمدة أربع سنوات التي تقدم دورة الدرجة األولى )درجة البكالوريوس( برامج 

سنتين، وتقدم برامج درجة قصيرة  تمتد الىالتركيز المهني، ومدارس التدريب المهني التي على 

 )درجة جامعية( ذات طابع مهني بحت.

املي درجة الدورة الثانية التقدم بطلب لبرامج الدورة الثالثة إذا كان أداءهم على مستوى يمكن لح

ستثنائي، كما أن امتحان القبول الوطني للدراسات العليا درجة عالية بشكل إأي الدرجة األولى 

(ALES هو أيضا )تخضع لنشر واحدووتمت الموافقة على تطبيقها. يتم منح درجة الدكتوراه  قوي 

 .من األبحاث على األقل على الموقع الرسمي والجريدة الرسمية

 



 


