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 الالئحة الجاخمية لسخحمة البكالؾريؾس
 جامعة الفيؾم –لكمية طب األسشان  

 ) الباب االول (

 التعخيف بالكمية 

والقخار  2013بتاريخ  277انذـأت كمية طب اآلسشان جامعة الفيؾم طبقًا لقخار مجمذ الؾزراء رقؼ 
م وتؼ تعييؽ 2012/2013امعى ببجء الجراسة بالكمية لمعام الج 8/10/2012بتاريخ  4587الؾزاري رقؼ 

ًا قدام وجارى استكسال تعييؽ باقى الكؾادر تسييجبعض األالدادة اعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة ب
 .قدام لتذكيل مجمذ الكمية ومجالذ األ

مؽ قانؾن تشغيؼ الجامعات  63إلى  40 رقؼ مؽ قدام ومجمذ الكمية طبقاً  لمسؾادتذكل مجالذ األ -
 تشفيحية وتعجيالتو.والئحتة ال

  : رؤية الكمية 
تشسية السيارات التقشية و العمسية لمجارسيؽ و العامميؽ و القجرة عمى التشافذ تحت مغمة السدتؾيات القياسية 

 . العالسية في مجالي التعميؼ وتقجيؼ الخجمة العالجية الستسيدة في طب الفؼ وجخاحة األسشان
 

  : رسالة الكمية 
 قادر عمى خجمة محافغة الفيؾم برفة خاصة والسجتسع السحمي مؽ  ان ذو مدتؾى عمسي متسيدتخخيج طبيب اسش 

سشان بأحجث التقشيات العمسية ب و جخاحة الفؼ واألط برفة عامة وتؾفيخ فخص لتعمؼ فشؾن محافغات الرعيج 
  .بسقاييذ جؾدة عالسية

 :الغايات اإلستخاتيجية 
سشان مؤىل لتقجيؼ خجمة عالجية أالزمة إلعجاد طبيب السيارات التقشية الصقل الجارس بالسعمؾمات العمسية و . 1

 . آمشة
 . البحث العمسي السيارات الحاتية لمجارس في مجالتشسية  . 2
 . تشسية السيارات االدارية والفشية لمعامميؽ في جسيع السجاالت. 3
 . تؾيات العالسية و القياسيةتفعيل قجرة الجارس والكمية كسؤسدة تعميسيةعمى التشافذ مع السد. 4
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 ) الباب الثانى(

بشاء عمى طمب مجمذ كمية طب األسشان درجة البكالؾريؾس فى طب  فيؾمتسشح جامعة ال: 1مادة 
 (B.D.S) وجخاحة الفؼ واألسشان 

بالكمية ان يكؾن حاصاًل عمى شيادة الثانؾية العامة الذعبة العمسية  ب: يذتخط قبؾل الظال2مادة 
ما يعادليا مؽ الذيادات السعادلة مؽ الجول العخبية والذيادات االجشبية مؽ داخل او خارج او 

 مرخ.

 ثالث()الباب ال

 الكمية العمسية بقدام األ

 اآلتية :العمسية مؽ األقدام  فيؾماألسشان ـ جامعة ال : تتكؾن كمية طب 3مادة 

 قدؼ بيؾلؾجيا الفؼ واألسشان . -1
 والفكيؽ . قدؼ بثالؾجيا الفؼ والؾجو -2
 قدؼ السؾاد الحيؾية لظب األسشان . -3
 قدؼ االستعاضة الرشاعية لظب األسشان . -4
 قدؼ االستعاضات الدشية السثبتة. -5
 قدؼ العالج التحفغى لألسشان . -6
 قدؼ جخاحة الفؼ والؾجو والفكيؽ . -7
 قدؼ طب الفؼ وأمخاض المثة والتذخيص . -8
 ن .قدؼ طب أسشان األطفال والرحة العامة لمفؼ واألسشا -9
 قدؼ تقؾيؼ األسشان . -10
 قدؼ عالج الجحور . -11
                                                        . والفكيؽ والؾجو قدؼ أشعة الفؼ -12
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 خابع ()الباب ال
درجة البكالؾريؾس فى طب وجخاحـة الفـؼ واألسـشان خسـذ سـشؾات  لحرؾل عمى: مجة الجراسة  4مادة 

 :وىسا  تيؽوتشقدؼ إلى مخحم
 السخحمة ما قبل اإلكميشيكية )الفخقة األولى والفخقة الثانية والفخقة الثالثة( . -1

 والفخقة الخامدة( . السخحمة اإلكميشيكية )الفخقة الخابعة -2

درجـة بكـالؾريؾس طـب وجخاحـة الفـؼ واألسـشان عمـى  لمحرـؾل يجرسيا الظالبالتى  قخارات: الس 5مادة 
 :ىى

 .الثالثة( -الثانية  -)الفخقة األولى  ية فى السخحمة ما قبل االكميشكيةيقؾم الظالب بجراسة السؾاد االت (1
 -الفخقة االولى : . أ

 

 اسى انًقشس ببنهغت االَجهٛضٚت اسى انًقشس ببنهغت انؼشبٛت كٕد انًقشس

GAN 1  تششٚح ػبو General Anatomy 

GHI 1 ػهى انخهٛت   ْستٕنٕجٛب ػبيت ٔ General Histology  &cell biology 

GPH 1 فسٕٛنٕجٛب ػبيت General Physiology 

BCH 1  كًٛٛبء حٕٛٚت Biochemistry  

DAN 1 ٌانتششٚح انٕصفٗ نالسُب Dental Anatomy 

ENG1 انهغت اإلَجهٛضٚت English 

CSC1 ٙٔانًؼهٕيبتٛت   ػهٕو انحبسب اٜن

 فٙ طب االسُبٌ

Computer science& dental 

informatics 

 -ة :الفخقة الثاني . ب
 اسى انًقشس ببنهغت االَجهٛضٚت اسى انًقشس ببنهغت انؼشبٛت كٕد انًقشس

OBI 2 ٌبٕٛنٕجٛب انفى ٔاالسُب Oral Biology 

DBM 2 ٌانًٕاد انحٕٛٚت نطب االسُب Dental Biomaterial 

PHA 2 ٍٚاالقشببص Pharmacology 

GPA 2 ببثٕنٕجٛب ػبيت General Pathology 

MBI 2 ذقٛقتانكبئُبث ان Microbiology 

ICO 2 ٖٔيكبفحت انؼذ Infection control  

SDE 2  1يقشس تًُٛت يٓبساث Skills Development 1 
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 -الفخقة الثالثة :جـ . 
 اسى انًقشس ببنهغت االَجهٛضٚت اسى انًقشس ببنهغت انؼشبٛت كٕد انًقشس

TCD 3 ٌتكُٕنٕجٛب انؼالج انتحفظٗ نالسُب Technology of Conservative 

Dentistry 

TRP 3 ٌتكُٕنٕجٛب االستؼبضت انصُبػٛت نالسُب Technology of Prosthetic dentistry 

TFP 3 تكُٕنٕجٛب اإلستؼبضبث انسُٛت انًثبتت Technology of Fixed 

Prosthodontics 

ORA 3 ٍٛ1 اشؼت انفى ٔانٕجّ ٔانفك Oral and maxillofacial Radiology  1 

OPA 3 ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ ببثٕنٕجٛب انفى Oral Pathology 

SDE 3  2يقشس تًُٛت يٓبساث Skills Development 2 

GMI 3 أيشاض ببطُّ ٔجهذٚت ٔتُبسهٛت General medicine, skin and 

venereal disease 

GSR 3 انجشاحت انؼبيت/أَف ٔارٌ ٔحُجشة/سيذ General surgery/ 

ENT/ophthalmology 
 

 مقخرات السخحمة االكميشيكية ) الفخقة الخابعة والخامدة ( (2)
   -الفخقة الخابعة :أ. 

 اسى انًقشس ببنهغت االَجهٛضٚت اسى انًقشس ببنهغت انؼشبٛت كٕد انًقشس

OME 4  1طب انفى ٔانتشخٛص Oral medicine and Diagnosis1 

PDO 4  ّ1أيشاض انهث Periodontology 1 

ORA 4 ٔ 2انٕجّ ٔانفكٍٛ أشؼت انفى Oral and maxillofacial Radiology 2 

OMS 4  ٍٛ1جشاحت انفى ٔانٕجّ ٔانفك Oral and maxillofacial surgery 1 

CDE 4  ٌ1انؼالج انتحفظٗ نالسُب Conservative Dentistry 1 

PRO 4  ٌ1االستؼبضت انصُبػٛت نطب االسُب Prosthodontics 1 

FPR 4 1انًثبتت  االستؼبضت انسُٛت Fixed Prosthodontics 1 

END 4   تكُٕنٕجٛب ػالج انجزٔس Technology of Endodontics  

ORT 4 ٌتقٕٚى االسُب Orthodontics  

 الفخقة الخامدة -ب
 اسى انًقشس ببنهغت االَجهٛضٚت اسى انًقشس ببنهغت انؼشبٛت كٕد انًقشس

OME 5  2طب انفى Oral medicine 

PDO 5  2انهثتأيشاض Periodontology 2 

OMS 5 ٍٛ2جشاحت انفى ٔانٕجّ ٔانفك Oral and maxillofacial surgey2 

PED 5 طب أسُبٌ األطفبل Pediatric dentistry 

CPH 5 ٌانصحت انؼبيت نهفى ٔاألسُب Community and dental public 

health 

CDE 5 ٌ2انؼالج انتحفظٗ نألسُب Conservative Dentistry 2 

PRO 5 ٌ2اإلستؼبضت انصُبػٛت نطب األسُب Prosthodontics 2 

FPR 5 2اإلستؼبضبث انسُٛت انًثبتت Fixed Prosthodontics 2 

END 5 ػالج انجزٔس Endodontics  
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 :  الفيؾمالسقخرات التالية سؾف يجرسيا الظالب فى كمية الظب جامعة  (3) 

 – االقخبازيؽ –باثؾلؾجيا عامة  – الكائشات الجقيقة –ؾية كيسياء حي –ىدتؾلؾجيا عامة  –تذخيح عام 
 الجخاحة العامة واالنف واذن وحشجخة والخمج . –االمخاض الباطشة والجمجية والتشاسمية 

 
خاكد عمسية متخررة فى تجريذ عزاء ىيئة تجريذ مؽ كميات اخخى او خبخاء مؽ مأتدتعيؽ الكمية ب (4 

 .سيارات التشسية  ي مقخر 

 مؾاد اختيارية مثل : و تذسل
 . أخالقيات السيشة 

 . إدارة العيادات 

 شي عمي الجليل .العمؼ السب 

 . طب االسشان الذخعي 

 الذاممةجؾدةال . 

 . التشسية البذخية 



 

 

 جامعة الفيوم            

 كلية طب األسنان          

6 
 

 : 6مادة 

عجد الداعات السخررة لمجروس الشغخية و العسمية و تؾزيع السقخرات الجراسية عمى سشؾات الجراسة  يتؼ
 : وفقا لمججاول التالية العغسي السخررة إلمتحان كل مقخر أسبؾعيًا والشياية 

 
 الفرقة األولى 

 جدول بعدد الساعات النظرية والعملية

 انًجًٕع ػذد انسبػبث األسبٕػٛت انًبدة انكٕد

 ػًهٙ َظش٘

GAN 1  4 2 2 تششٚح ػبو 

GHI 1 3 2 1 ْستٕنٕجٛب ػبيت 

GPH 1 4 2 2 فسٕٛنٕجٛب ػبيت 

BCH 1 4 2 2 حٕٛٚت كًٛٛبء 

DAN 1 5 3 2 نألسُبٌ  ٕصفٗانتششٚح ان 

ENG1 2 - 2 انهغت اإلَجهٛضٚت 

CSC1 ٙػهٕو انحبسب اٜن 

 ٔانًؼهٕيبتٛت فٙ طب االسُبٌ

1 2 3 

 25 13 12 انًجًٕع 

 الفرقة األولى

 جدول النهايات العظمى للدرجات في األمتحانات التحريرية والعملية والشفوية
 

 

 

 

 

انذسجت  شفٕ٘ ػًهٙ تحشٚش٘ ػًبل انسُتأ انًبدة انكٕد

 انُٓبئٛت

GAN 1  100 10 20 50 20 تششٚح ػبو 

GHI 1 100 10 20 50 20 ْستٕنٕجٛب ػبيت 

GPH 1 100 10 20 50 20 فسٕٛنٕجٛب ػبيت 

BCH 1 100 10 20 50 20 كًٛٛبء حٕٛٚت 

DAN 1 150 15 30 75 30 نألسُبٌ ٕصفٗانتششٚح ان 

ENG 1 ٛ100 10 - 60 30 ضٚتانهغت اإلَجه 

CSC1  ػهٕو انحبسب اٜنٙ ٔانًؼهٕيبتٛت

 فٙ طب االسُبٌ

20 50 20 10 100 

 750 انًجًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕع 
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 الفرقة الثانية 

 ية والعمليةجدول بعدد الساعات النظر
 انًجًٕع ػذد انسبػبث األسبٕػٛت انًبدة انكٕد

 ػًهٗ  َظش٘

OBI 2 ٌ6 4 2 بٕٛنٕجٛب انفى ٔاألسُب 

DBM 2 ٌ6 2 4 انًٕاد انحٕٛٚت نطب األسُب 

OPA2 4 2 2 ببثٕنٕجٛب ػبيت 

MBI 2  3 2 1 انكبئُبث انذقٛقت 

PHA 2 ٍٚ4 2 2 االقشببص 

ICO 2 ٖٔ2 1 1 يكبفحت انؼذ 

SDE 2  2 1 1 1يقشس تًُٛت يٓبساث 

 27 14 13 انًجًٕع 

 

 الفرقة الثانية

 جدول النهايات العظمى للدرجات في االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

 

انذسجت  شفٕ٘ ػًهٙ تحشٚش٘ أػًبل انسُت انًبدة انكٕد

 انُٓبئٛت

OBI 2 واألسنان الفم بيولوجيا  30 75 30 15 051 

DBM 2 األسنان لطب الحيوية المواد  30 105 - 15 051 

OPA2 011 10 20 50 20 ببثٕنٕجٛب ػبيت 

MBI 2  100 10 20 50 20 انكبئُبث انذقٛقت 

PHA 2 ٍٚ011 10 20 50 20 االقشببص 

ICO 2 ٖٔ50 10 - 25 15 يكبفحت انؼذ 

SDE 2  50 10 - 25 15 1يقشس تًُٛت يٓبساث 

 700 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕعــــــــــــــــــــــــــانًجًــــــــــــــــــــــــ 
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  الفرقة الثالثة

 جدول بعدد الساعات النظرية والعملية

 انًجًٕع ػذد انسبػبث األسبٕػٛت انًبدة انكٕد 

 ػًهٙ َظش٘

TCD 3 ٌ6 4 2 تكُٕنٕجٛب انؼالج انتحفظٗ نألسُب 

TRP 3  6 4 2 السُبٌنتكُٕنٕجٛب اإلستؼبضت انصُبػٛت 

TFP 3 6 4 2 تكُٕنٕجٛب اإلستؼبضبث انسُٛت انًثبتت 

ORA 3 3 2 1 1 ٔانفكٍٛ ٔانٕجّ أشؼت انفى 

OPA 3 6 2 4 انٕجّ ٔانفكٍٛ نٕجٛب انفى ٕٔثبب 

GMI 3 3 2 1 أيشاض ببطُت ٔجهذٚت ٔتُبسهٛت 

GSR 3 3 2 1 يذٌ ٔحُجشة/سانجشاحت انؼبيت/أَف ٔار 

SDE 3 2 1 1  2 يقشس تًُٛت يٓبساث 

 35 21 14 انًجًٕع 

 الفرقة الثالثة

 العملية والشفويةجدول النهايات العظمى للدرجات في األمتحانات التحريرية و 

 

 

 

انذسجت  شفٕ٘ ػًهٙ تحشٚش٘ أػًبل انسُت انًبدة انكٕد

 انُٓبئٛت

TCD 3      ٌ051 15 30 75 30 تكُٕنٕجٛب انؼالج انتحفظٗ نألسُب 

TRP 3  150 15 30 75 30 السُبٌنكُٕنٕجٛباإلستؼبضت انصُبػٛت ت 

GSR 3      051 15 30 75 30 اإلستؼبضبث انسُٛت انًثبتت تكُٕنٕجٛب 

ORA 3 100 10 20 50 20 1 ٔانفكٍٛ ٔانٕجّ أشؼت انفى 

OPA 3 ٔ 150 15 30 75 30 انٕجّ ٔانفكٍٛبثبنٕجٛب انفى 

GMI 3 011 10 20 50 20 أيشاض ببطُت ٔجهذٚت ٔتُبسهٛت 

GSR 3 100 10 20 50 20 سيذٌ ٔحُجشة/انجشاحت انؼبيت/أَف ٔار 

SDE 3 2    يقشس تًُٛت يٓبساث  15 25 - 10 50 

 950 انًجــًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕع                
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 الفرقة الرابعة

 جدول بعدد الساعات النظرية والعملية

 انًجًٕع ػذد انسبػبث األسبٕػٛت انًبدة انكٕد

 ػًهٙ َظش٘

OME 4 3 2 1  1 طب انفى ٔانتشخٛص 

PDO 4 3 2 1 1 أيشاض انهثت 

ORT 4 3 2 0 األسُبٌ تقٕٚى 

OMS 4 ٍٛ4 2 2 1 جشاحت انفى ٔانٕجّ ٔانفك 

ORA 4 3 2 1 2 ٔانفكٍٛ ٔانٕجّ أشؼت انفى 

CDE 4 ٌ3 2 1 1 انؼالج انتحفظٗ نألسُب 

PRO 4  3 2 1 1ألسُبٌناالستؼبضت انصُبػٛت 

FPR 4 3 2 1 1 االستؼبضبث انسُٛت انًثبتت 

END 4  3 2 1 ػالج انجزٔستكُٕنٕجٛب 

 28 18 10 انًجًٕع 

 ةالفرقة الرابع

 جدول النهايات العظمى للدرجات في اإلمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

انذسجت  ٘شفٕ ػًهٙ تحشٚش٘ أػًبل انسُت انًبدة انكٕد

 انُٓبئٛت

OME 4 100 10 20 50 20 1 طب انفى ٔانتشخٛص 

PDO 4 100 10 20 50 20 1 أيشاض انهثت 

ORT 4 100 10 20 50 20 األسُبٌ تقٕٚى 

OMS 4 ٍٛ100 10 20 50 20 1 جشاحت انفى ٔانٕجّ ٔانفك 

ORA 4 100 10 20 50 20 2 ٔانفكٍٛ ٔانٕجّ أشؼت انفى 

CDE 4 ٗ100 10 20 50 20 1 نألسُبٌ انؼالج انتحفظ 

PRO 4  100 10 20 50 20 1ألسُبٌناالستؼبضت انصُبػٛت 

FPR 4 100 10 20 50 20 1 االستؼبضبث انسُٛت انًثبتت 

END 4 100 10 20 50 20 1 ػالج انجزٔس 

 900 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕعانًجـــًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
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 الفرقة الخامسة

 جدول بعدد الساعات النظرية والعملية

ػذد انسبػبث  انًبدة انكٕد

 األسبٕػٛت

 انًجًٕع

 ػًهٙ َظش٘

OME 5  3 2 1 2طب انفى 

PDO 5 3 2 1 2 أيشاض انهثت 

OMS 5 ٍٛ4 2 2 2 جشاحت انفى ٔانٕجّ ٔانفك 

PED 5 4 2 2 ٔصحت انفى طب أسُبٌ األطفبل 

CDE 5 ٌ5 4 1 2 انؼالج انتحفظٗ نألسُب 

PRO 5  5 4 1 2 ألسُبٌناإلستؼبضت انصُبػٛت 

FPR 5 5 4 1 2 اإلستؼبضبث انسُٛت انًثبتت 

END 5 3 2 1 ػالج انجزٔس 

 34 24 10 انًجًٕع 

 الفرقة الخامسة

 جدول النهايات العظمى للدرجات في األمتحانات التحريرية والعملية والشفوية

انذسجت  شفٕ٘ ػًهٙ تحشٚش٘ أػًبل انسُت انًبدة انكٕد

 انُٓبئٛت

OME 5  100 10 20 50 20 2طب انفى 

PDO 5 100 10 20 50 20 2 أيشاض انهثت 

OMS 5 ٍٛ100 10 20 50 20 2 جشاحت انفى ٔانٕجّ ٔانفك 

PED 5 051 15 30 75 30 نفى اصحت ٔ طب أسُبٌ األطفبل 

CDE 5 ٌ051 15 30 75 30 2 انؼالج انتحفظٗ نألسُب 

PRO 5  051 15 30 75 30 2 ألسُبٌناإلستؼبضت انصُبػٛت 

FPR 5 051 15 30 75 30 2 اإلستؼبضبث انسُٛت انًثبتت 

END 5 100 10 20 50 20 ػالج انجزٔس 

 1050 ـــــٕعانًجـــًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
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  : 7 مادة

 % ( 60ىي)و  األقل عمى السقبؾل لتقجيخ السقخرة الشدبة عمى يحرل أن السقخر فى الظالب لشجاح يذتخط
 االمتحان فى الظالب عمييا يحرل التي الجرجة تقل أال عمى لمسقخر السخررة اإلمتحان درجات مجسؾع مؽ

 ىحه فى ودرجات تجسع ال %30وان كانت اقل مؽ  االمتحان ليحا السخررة الجرجة مؽ% 30 عؽ التحخيخى 
 .السادة ويحرل عمى تقجيخ ) راسب ( فى السادة

 : 8مادة 
بخالف مقخرات الفخقة ىحه  مقخراتإال بعج نجاحو فى جسيع االعمى إلى الفخقة  ى فخقةاال يشقل الظالب مؽ 
  .(  2،  1تشسية السيارات ) 

  :9مادة 

في شيخ سبتسبخ مؽ كل  فقط مقخريؽأو  مقخرلمخاسبيؽ أو الغائبيؽ فى  لكل الفخق يعقج امتحان دور ثانى 
  . عام و يعتبخ الظالب باقي لإلعادة في السادة التي يخسب بيا فقط 

 :  10مادة 

 يقجر نجاح الظالب بأحج التقجيخات اآلتية:
 

 

 انُسبت انًئٕٚت انتقذٚش

 % فأكثش يٍ يجًٕع انذسجبث 85 يًتبص

 % يٍ يجًٕع انذسجبث 85% إنٗ أقم يٍ  75 جٛذ جذا  

 % يٍ يجًٕع انذسجبث 75% إنٗ أقم يٍ  65 جٛذ

 % يٍ يجًٕع انذسجبث 65% إنٗ أقم يٍ  60 يقبٕل

 % يٍ يجًٕع انذسجبث60 إنٗ أقم يٍ % 30 ضؼٛف

 ساسب
% فٙ ايتحبٌ انتحشٚش٘ يٍ انذسجبث انًخصصت نٓزا  30أقم يٍ 

 االيتحبٌ ٔال ٚجًغ نهطبنب ببقٙ دسجبتّ فٙ ْزِ انًبدة .

 

ن حرل الظالب عمى إ ح الظالب فى إمتحان الجور الثانى أو االعاده بتقجيخ مقبؾل حتى ويقجر نجا -1
 ويحتفظ الظالب بتقجيخ درجاتو فى السادة اذا تقجم لسجمذ الكمية بعحر مقبؾل.أعمى مؽ ذلػ  درجة

يتؼ  و ال( إلي السجسؾع الكمي أو التخاكسي الشيائي  2،  1ال تزاف درجات مادتي تشسية السيارات )  -2
 عسل دور ثاني في ىحه السؾاد ما عجا الدشة الخامدة يتؼ إجخاء دور ثاني استثشائي ليحه السؾاد .

ىي مؾاد اختيارية وال يؤدي الخسؾب فييا إلي إعادة الظالب لمعام (  2،  1تشسية السيارات )  مادتي -3
يسشح درجة  يسكؽ أن يؤدي امتحانو فييا في أي سشة مؽ الدشؾات التالية و الالجراسي و 

 . البكالؾريؾس إال بعج الشجاح فييا
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 ة :ـــــــــــام عامــــــــــــــكـــأح
 :11مادة 

السجرجـة  يذتخط لشيل درجة البكالؾريؾس في طب وجخاحة الفؼ واألسشان إجتياز الظالب اإلمتحان في كافة السؾاد
 .في الججاول الؾاردة في ىحه الالئحة بشجاح 

 : 12مادة 
الجراسى بالكمية ىؾ نغام العام الجراسى الكامل يتخممو امتحانات اعسال الدشة ويختص مجمذ كل  الشغام -1

 قدؼ بتحجيج طخيقة ىحه االمتحان وإجخاؤه .

 .  بجسيع الفخق فى نياية العام الجراسى يعقج إمتحان )تحخيخى وعسمى وشفؾى( -2

ولسجمذ الكمية بشاءًا عمى , م الجراسي يجب عمى الظالب متابعة السحاضخات والجروس العسمية خالل العا -3
أن يحخم الظالب مؽ التقجم الى اإلمتحان إذا رأي أن مؾاعبتو عمى الحزؾر  العمسيةطمب مجالذ األقدام 

 السحاضخاتعجد  % ( مؽ 75أو أداء التجريبات والستظمبات العسمية غيخ مخضية و تقل عؽ ندبة )
في ىحه الحالة يعتبخ الظالب راسبًا في السقخرات التي حخم مؽ والتجريبات العسمية خالل العام الجراسى و 

 التقجم لإلمتحان فييا إال أن يكؾن قج تقجم بعحر يقبمو مجمذ الكمية فيعتبخ غائبا بعحر مقبؾل 
 . بشفذ العام الجراسي ياال يحق لمظالب التقجم إلمتحان الجور الثاني في السقخرات التي حخم مش -4

عمـى أسـاس درجاتـو فـى اإلمتحانـات  الثـانىجور الـاد التى يتقجم لإلمتحان فييا فى يحاسب الظالب فى السؾ  -5
بسعامل مؽ درجـات االمتحـان احتداب درجات أعسال الدشة  معالتحخيخية والذفؾية والعسمية أو اإلكميشيكية 

 التحخيخى .

 ظالب مؽ الكميات االخخي : و شخوط تحؾيل الإجخاءات  -6

 -: ولى: نقل قيج الفخقة األ  أوالً 

 في نفذ العام الحي ُقبل فيو بالكمية .أن يكؾن حاصاًل عمي الثانؾية العامة  -

 و أن يكؾن حاصاًل عمي الحج االدني لمقبؾل بالكمية . -

 -: انيًا : نقل قيج الفخق االعمىث

بعـج  " عمـي األقـل " فقط ويذـتخط حرـؾلو عمـي تقـجيخ جيـج جـجاً  يقترخ التحؾيل إلي الفخقة الثانية .1
 .صة لمسؾاد التي درسيا الظالب في كميتو عسل مقا

 . د الظالب السقيجيؽ بالفخقة الثانية% مؽ عج10أال تديج ندبة السحؾليؽ عؽ  .2
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لمتحؾيل مؽ بيؽ الستقجميؽ لمظالب الحاصميؽ عمـي أعمـي تقـجيخ طبقـًا لمسجسـؾع أن يكؾن األولؾية  .3
 الكمي .

 ال يجؾز قبؾل طالب بعج مزي شيخ مؽ ابتجاء الجراسة . .4

قامتــو مــع الؾالــجيؽ مــع التؾزيــع الجغخافــي لجامعــة الفيــؾم مــع ضــخورة إثبــات ن يقــجم مــا يثبــت إأ .5
    البظاقة الذخرية لمظالب أو ولي أمخ الظالب أو شيادة الثانؾية العامة .حقيقي مؽ 

 ال يجؾز قبؾل خخيجي الكميات األخخي لمقيج بالكمية .  -7

 األحكام االنتقالية لسخحمة البكالؾريؾس

 

السمتحقيؽ  الظمبة عمى الالئحة لرجور التالي الجراسي العام مؽ إعتباراً  الالئحة ىحه أحكام تظبق .1
 (.فقط   يؽجمدتج ) األولى بالفخقةفى نفذ العام  بالكمية 

 
 أحكام عمييؼ فتظبق الالئحة ىحه تظبيق عمى الدابقة األعؾام في بالكمية السقيجيؽ لمظالب بالشدبة .2

 .  بالكمية دراستيؼ تياءان حتى القجيسة الالئحة
        

تدخى احكام ىحه الالئحة بسا ال يخالف االحكام الؾاردة فى قانؾن تشغيؼ الجامعات والئحتو الجاخمية  .3
 وما لؼ يخد فيو نص ىحه الالئحة فتظبق احكام القانؾن 


