
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية دفتر الضوابط البيداغوجية الوطن

 دكتور في طب األسنان دبلومل

 

 

 



 

 

 
 

 الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب األسنان
 

 

 الضوابط الخاصة بالتكوين في طب األسنان .1
 

 تعريف التكوين 1ت.ط.أ

عشر  يثنا يشمل ،يمتد على مدى ست سنوات في التعليم العالي مسارا للتكوين طب األسناندبلوم دكتور في  تكوينيعد  

في  من اكتساب معارف ومؤهالت وكفايات إلى تمكين الطالب  ويهدف ،يتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات ،فصال

 .بدبلوم دكتور في طب األسنانهذا التكوين يتوج و  .طب األسنان حقل تخصص

 

 تنظيم التكوين 2 ت.ط.أ

 لى النحو التالي:ع تنظم، عشر فصال يويشمل اثن ،ى مدى ست سنواتعل يمتد التكوين

تداريب  على ملت. وتشحدات األساسية وما قبل السريريةو لتدريس ال تخصصمن األول إلى السادس الفصول  -

 ؛وتضم تداريب تكميلية وتداريب  للتفتح ،األسنان طب ملزاولة مهنةتمهيدية 

 تخصصية ية سريريةخارج تداريبعلى مل تتشو  ،السريريةوحدات للتخصص  اشرالعإلى  السابع الفصول من -

 ؛قتالو  لنصف

متعددة التخصصات للتعمق  لكامل الوقت داخليةريب اتدل اناني عشر تخصصوالث رالحادي عش نالفصال  -

 .، وتشمل دروس مدمجة عند اإلقتضاءولالنغماس املنهي

 وتكون موضوع مناقشة. ،تحضر في نهاية الدراسة أطروحة الدكتوراه

زمني الغالف ويحدد ال ،على األقل ساعة للوحدة 50بغالف زمني محدد في  حداتست إلى سبع و  من كل فصل يتكون 

 والتقييم. التدريسمن  على األكثر ساعة 490في  للفصلجمالي اإل 

على  وذلك ،موزعة على ثالث مجموعات من الوحدات ،ريباالتدبما فيها  ،على األقل وحدة  80 على مل التكوينتيش

 :النحو التالي

وحدة بما فيها الوحدات  70وتضم لخصائص العلمية التخصصية للتكوين، تعكس ا حدات األساسيةمجموعة الو  -

 قبل السريرية والتداريب األساسية؛املخصصة لألنشطة التطبيقية ما 

وتضم ثالث  ن،بميدان تخصص التكوي ذات صلة تكميليةوتداريب  مجموعة الوحدات التكميلية تتكون من وحدات -

 وحدات؛

ب تتكون من وحدات وتداري مهنية وشخصية، ة الوحدات األدواتية ووحدات للتفتح الالزمة لتقوية مؤهالتمجموع -

ن الئحة يتم إعدادها موحدات للتفتح تختار من بين االختيارات املدرجة في  ثالثو  وحدات أدواتية وتضم أربع ،للتفتح

 .طرف الكلية

 ساعة  على 500ساعة على األقل حضوريا من التدريس والتقييم، منها  6200يحدد الغالف الزمني اإلجمالي للتكوين في 

 ساعة على األقل للتداريب. 2900ل أنشطة تطبيقية ما قبل سريرية واألقل في شك

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 تجانس التكوين 3ت.ط.أ 

 د تحصيلها.الكفايات املراو  املعارف واملؤهالت ملكونة للتكوين متجانسة مع أهدافتكون أهداف ومضامين الوحدات ا

 

 الجسور  4 ت.ط.أ

أو الجامعية  جسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه داخل نفس املؤسسة مد يراعي التكوين

 أخرى مع ترصيد مكتسباته. مؤسسة جامعية إلى جامعيةال ؤسسةهذه املمن 

 

 تكوينانتماء ال 5 ت.ط.أ

يمكن أن تتبع الوحدات إلى شعبة أو عدة شعب ويتطابق مع اختصاصاتها ومهامها. ، طب األسنانكلية التكوين ل ينتمي

  أو عدة مؤسسات للتعليم العالي.

 

 تكوينلل البيداغوجي الفريقو  البيداغوجي املنسق 6 ت.ط.أ
 املنسق البيداغوجي للتكوين هو عميد كلية طب األسنان.

صة وبتتبع سير التكوين والتقييم واملداوالت الخا ،بيداغوجي للتكوينيقوم املنسق البيداغوجي بتنشيط أشغال الفريق ال

 .بمساعدة منسقي السنوات ويمكن أن يتم ذلك ،تبع لها وحدات التكوينبتنسيق مع الشعب التي ت بالتكوين

  يتكون الفريق البيداغوجي للتكوين من جميع األساتذة املتدخلين في التكوين.
 

 منسق السنة  7 ت.ط.أ
ت من بين منسقي وحداعميد الكلية  هأستاذا مؤهال. يعين أو أستاذا مبرزاأو  ون منسق السنة أستاذا للتعليم العالييك

 . وذلك بعد استطالع رأي رؤساء الشعب املعنية ،السنة

 ورؤساء ،منسقي وحدات السنة معنسيق بت ،اوالت الخاصة بفصول السنةدتتبع سير التكوين والتقييم واملويتولى 

  .البيداغوجي للتكوين املنسقتحت إشراف و  ،الشعب املعنية
 

 التكوينعتماد طلب ال امللف الوصفي 8 ت.ط.أ

 من ، باقتراحوفق امللف الوصفي لطلب االعتماد تنتمي للكلية ةبيداغوجيعداد مشروع التكوين من طرف لجنة يتم إ

السلطة  إلىيوجه  ،جلس الجامعةمه من طرف صادقة عليملوبعد ا، مجلس املؤسسة الذي يتبع له التكوين طرف

 الحكومية املكلفة بالتعليم العالي قصد االعتماد.

 ،، ويتضمنقا بامللفات الوصفية للوحداتمرف ،املعد لهذا الغرض طبقا للملف الوصفي التكوين اعتماديقدم طلب 

 ما يلي: ،على الخصوص

 ؛نوان التكوينع -

 ؛نالتي يتبع لها التكوي اسم الكلية -

  اآلراء املعللة لكل من: -

 ؛ بصفته املنسق البيداغوجي للتكوين طب األسنانعميد كلية  -        

 الجامعة؛ رئيس -         

 أهداف التكوين؛ -

 ات املراد تحصيلها ؛لكفايا -



 

 

 
 

 منافذ التكوين؛ -

 شروط الولوج؛ -

 الجسور مع مسالك أخرى؛ -

 االختيارات املحتملة؛ -

 ؛وغالفها الزمني  (للتفتح أو أدواتية ) أساسية أو تكميلية أوات مع تحديد طبيعتها لوحداقائمة  -

 ومخطط تدريسها؛ لوصفية لوحدات التكوينامللفات ا -

 وصف التداريب؛ -

 ؛ وصف العمل الشخص ي للطالب -

ملؤسسة والشعبة وا واإلطار واملجال والتخصص سماء) األ أسماء منسقي الوحدات وأسماء املتدخلين في التكوين -

 (؛الدروس واألنشطة املنوطة بهمو  لها ون التي يتبع

 ؛تدخلين من خارج الكليةالتزامات امل -

 ؛ل اللوجستيكية  واملاديةالوسائ -

 .الشراكة والتعاون  -

وحدات الترابط بين بالجامعة )الجدوى و  املتاح لتكوينل شامل بورقة تقديمية لعرض  التكوين عتمادا رفق طلبي

  .( ات التكوين والجسور بين املسالكمسار و  وينالتك

 

 التكويناعتماد مدة  9 ت.ط.أ
خضوع ست سنوات قابلة للتجديد بعد  ملدة من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي التكوين عتماديمنح ا

 .بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وذلك للتقييم التكوين

  .في منتصف فترة االعتماد للتكوين إجراء تقييم ذاتي ،عتماداال  مدةخالل  ،عينيت

حسب اإلجراءات املحددة على مستوى  إجراء تقييم ذاتي شامل للتكوينعند نهاية مدة االعتماد،  كليةيتعين على ال 

أو  ينالتكو األمر بطلب تجديد اعتماد بنتائجه سواء تعلق املكلفة بالتعليم العالي السلطة الحكومية ، تتم موافاة الجامعة

 عدم تجديده.   ب

ن موافاة السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بطلب لكل تعديل بالتكوي ،ل فترة االعتمادخال كليةعلى ال يتعين

 املعتمد، قصد إبداء الرأي.

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ) وح ( الضوابط الخاصة بالوحدات .2
 

 تدريسها تعريف وخصائص الوحدة وطرق    1وح

بلغة  تدرسيمكن أن و  ،ثالثة عناصر متجانسة إلىلتكوين. وتتكون من عنصر واحد تعد الوحدة املكون األساس ي لنظام ا

  أكثر.أو واحدة 

 أو االشكال التالية: شكلال وفقمن الوحدة  عنصريمكن تدريس 

 ؛دروس نظرية -     

 ؛ أعمال توجيهية -     

 ؛تطبيقية أشغال -     

 .سريرية أو تدريب(ما قبل ) أنشطة تطبيقية -     

 وفق اإلجراءات املحددة في امللف الوصفي للوحدة. ، دعن بع الوحدة من زءجيمكن تدريس 
 

 الوحدةعنوان  2 وح

 .يعكس عنوان الوحدة مضمونها وأهدافها
 

 للوحدة الغالف الزمني  3 وح

   .التقييم حضوريا يتمو  .التدريس والتقييم منساعة  50عن ال يقل بغالف زمني  ،واحد لفصل دراس يوحدة التمتد 
 

 ما قبل السريري النشاط التطبيقي   4 وح
 واكتساب املهاراتحركية  لتمكين الطالب من تطوير مؤهالتشكل محاكاة  السريري  قبل ما يتخذ النشاط التطبيقي 

  وضوع التداريب السريرية الخاصة بالتكوين.م التخصصمجال الصحية في الرعاية  عمالأ لتقديم لتهييئه ةالالزم
 

 التداريب 5وح 

 : تداريب تمهيدية وتداريب أساسيةيشتمل مسار التكوين لزوما على  
 

يب ول إلى السادس، وتضم تداريب تكميلية وتدار تد على مدى ستة فصول من الفصل األ تم التداريب التمهيدية: -1

 للتفتح:

ايات عن أنشطة مؤطرة للتكوين والكتساب معارف تمهيدية ملزاولة املهنة واكتساب كف تكميلية عبارةالتداريب ال - 

 خاصة في الطب االجتماعي وتقنيات املختبر واملستعجالت؛ ،تكميلية ذات صلة بميدان التخصص

خصية. تداريب للتفتح عبارة عن مجموعة من األنشطة لتمكين الطالب من تقوية كفاياته ومؤهالته املهنية  والش -

 يختار الطالب تدريبا من بين التداريب املدرجة في قائمة االختيارات كوحدات للتفتح.

لية تمتد على مدى ستة فصول من الفصل السابع إلى الفصل التاني عشر، وتضم تداريب داخ :ساسيةاأل تداريب ال -2

 صصية لنصف الوقت.وتداريب خارجية تخ ،لكامل الوقت متعددة التخصصات للتعمق واالنغماس املنهي

لتمكين الطالب ،واألسنان الفمعالج عبارة عن أنشطة مؤطرة تتعلق بالتكوين وباكتساب معارف و التداريب األساسية 

 وتطوير وتعميق كفاءاته في امليدان املمهنن والتشخيص والوقاية وعالج األسنان. وتمثل ،من تطبيق معارفه األساسية

 م وأمراض اللثة والتعويض الثابت والتعويض املتحرك وطب األسناننشطة سريرية في تخصص جراحة الفأ

 وطب أسنان األطفال وتقويم األسنان والوجه. يظاالحتفا

 



 

 

 
 

ية االستشفائية الجامعلى الفصل العاشر في أحداملراكز إابتداءا من الفصل السابع   التداريب األساسية الطالب ينجز 

 سنان .األ ة طب كليمرتبطة بشراكة مع بمؤسسات صحية  أو

 االستشفائية الجامعيةعشر في أحداملراكز ثاني إلى الفصل الحادي عشر من الفصل ال التداريب هذهوتنجز 

طار إوبعيادات طب األسنان التابعة للقطاع الخاص في  سناناأل كلية طب مرتبطة بشراكة مع بمؤسسات صحية و 

  .سنانلية طب األ طباء األسنان الوطنية وكأشراكة بين هيئة 

  تحدد كيفيات التقييم واستيفاء التداريب في امللف الوصفي للتكوين.
 

 انتماء الوحدة  6وح 

  .شعبة أو عدة شعبأن تساهم فيها  ويمكن تنتمي الوحدة لشعبة معينة،

 

 لوحدةالبيداغوجي لفريق الو  الوحدة نسقم 7 وح

 أستاذا مؤهال.  أو زاأستاذا مبر أو يكون منسق الوحدة أستاذا للتعليم العالي

عميد يعين من طرف و  .الوحدة تي تتبع لهاال بالوحدة، إلى الشعبة بصفته متدخال في التدريس ،ينتمي منسق الوحدة

 بعد استطالع رأي رئيس الشعبة املعنية. للوحدة لفريق البيداغوجيمن اباقتراح  الكلية

الفريق البيداغوجي  كل من ت الخاصة بالوحدة بتنسيق معيقوم منسق الوحدة بتتبع سير التكوين والتقييم واملداوال 

 .املنسق البيداغوجي للتكوينو  رئيس الشعبة املعنيةو  للوحدة

 .لتقييم واملداوالتوا املكلفين بالتدريس املتدخلين في الوحدةللوحدة من  الفريق البيداغوجي يتألف

 

 امللف الوصفي للوحدة 8وح 

 ما يلي: ،على الخصوص،يحدد  يوضع لكل وحدة ملف وصفي مفصل

 ؛عنوان الوحدة –

  لغة أو لغات تدريس الوحدة؛ –

 اسم املنسق البيداغوجي للوحدة؛ –

 الشعبة التي تتبع لها الوحدة؛ –

 أدواتية أو للتفتح(؛ طبيعة الوحدة )أساسية أو تكميلية أو –

 ؛بالوحدة أهداف التكوين –

 ؛االقتضاءعناصر الوحدة، عند  –

 املعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛ –

 وصف محتوى الوحدة ومخطط مفصل لتدريسها؛ –

 لها ون التي يتبع والشعبةواملؤسسة والتخصص  واإلطار واملجال الئحة املتدخلين في تدريس الوحدة )األسماء –

 الدروس أو األنشطة املنوطة بهم(؛و 

 الوحدة؛لتدريس  ية والوسائل البيداغوجية املطلوبةالطرق الديداكتيك –

 كيفيات تنظيم األنشطة التطبيقية ما قبل السريرية؛ –

 كيفيات تنظيم التداريب؛ –

 طرق التقييم املالئمة؛ –

 طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛ –

 الوحدة. استيفاء أو اكتسابكيفية  –



 

 

 
 

 

 الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د( .3
 

 مدة الدراسة 1ن د

 عشر فصال. يوتضم اثنر في طب األسنان ست سنوات دبلوم دكتو  تستغرق الدراسة لنيل

 

 السنة الجامعية 2ن د 

التقييم دون احتساب و  التدريسأسبوعا من  16 ، يتضمن كل واحد منهمادراسيين تتكون السنة الجامعية من فصلين

 التداريب التمهيدية ملزاولة مهنة طب األسنان.مدة 

 يجدد التسجيل كل سنة جامعية.و  جامعية كل سنة عند بداية ألول مرة يتعين التسجيل

 

 شروط الولوج 3 دن 

حد أ فيكالوريا شهادة البفي وجه الحاصلين على  عن طريق مباراة تفتح طب األسنانفي يتم الولوج للسنة األولى للدراسة 

ى املعارف الالزم واملتوفرين علاملستوفين ملعايير القبول و  ،أو دبلوم معترف بمعادلته لها العلمية مسالك الشعب

  .في حدود عدد املقاعد املتوفرةوذلك ،في امللف الوصفي للتكوين ا هو محددمل اوفق اكتسابها مسبقا

 

 تقييم أشكال ال 4ن د 

 تتم عملية تقييم املعارف واملؤهالت والكفايات بالنسبة لكل وحدة  في شكل:

ختبارات شفوية أو فروض أو عروض أو تقارير التدريب مستمرة تنظم طيلة مدة الفصل في شكل روائز أو ا مراقبة -

 أي طريقة أخرى للمراقبة واملحددة في امللف الوصفي للوحدة؛أو املنجز 

 في امللف الوصفي؛ أو سريري  وفقا للكيفيات املحددة تطبيقيطابع  ييكون إما ذفي نهاية الفصل  امتحان كتابيأو  -

 معا. أو هما -

 املعارف مع طبيعة التكوينات. وتتم مالءمة طرق  تقييم

 

 تقييم النظام  5ن د 

مجلس املؤسسة  من لدنملعارف واملؤهالت والكفايات يقترح تضع كل كلية من كليات طب األسنان نظاما لتقييم ا

 طرق التقييم ،على الخصوص،ا النظاميتم إطالع الطلبة عليه، ويتضمن هذمجلس الجامعة و يصادق عليه من قبل و 

، كما يتضمن طرق إطالع الطلبة على أوراق الغش والتأخر والتغيب عن الدراسةءات املتخذة في حاالت واإلجرا

 االمتحانات.

 

 نقطة الوحدة 6ن د 

الوحدة طبقا للكيفيات  عناصر تحدد النقطة املحصل عليها في الوحدة باحتساب معدل متوازن ملختلف تقييمات

 املحددة في امللف الوصفي للوحدة.

 خذ املوازنة بعين االعتبار طرق التدريس والغالف الزمني ملختلف مكونات الوحدة وطبيعة التقييم.تأ 

 



 

 

 
  

 الوحدة استيفاء أو اكتساب 7 دن 
 يتم تحصيل الوحدة إما باستيفائها أو عن طريق املعاوضة : 

  عناصر نقط  نقطة مال تقل أي نأ على 20 على 10يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق

بالنسبة لعناصر الوحدات امللقنة في شكل أنشطة تطبيقية ما قبل سريرية أو  . غير أنه20على  7الوحدة عن 

 ؛ 20على  10 عنفيها النقطة الدنيا   تدريب يجب أن ال تقل

 أو تفوق  دليحتفظ الطالب في حالة عدم استيفائه لوحدة ما بالنقط املحصل عليها في عناصر الوحدة التي تعا

 للفصل املعني؛ 20على  10

 .11 وفقا للضابطة ن.دذا استوفى الطالب السنة التي تتبع لها الوحدة إعن طريق املعاوضة  الوحدة يتم تحصيل 

 

اقبة االستدراكية 8ن د   املر
من الوحدات  وحدة أو عدة وحدات، اجتياز مراقبة استدراكية في كل وحدة استيفاءللطالب الذي لم يتمكن من  يمكن

 .4لضابطة ن د في ا املحددة الكيفيات نفس وفق  املعنية

نسبة باجتياز املراقبة االستدراكية بالال يسمح له  لذلكو  بصفة نهائية،الطالب يكتسبها  هااستيفاؤ الوحدة التي تم  إن

 لهذه الوحدة.

 .راقبة االستدراكيةيحتفظ الطالب بالنقطة األعلى من بين النقطتين املحصل عليهما قبل وبعد امل

 استيفاء تم بالعبارة التالية"   كشف النقط دة بعد املراقبة االستدراكية، يذيلو اكتساب الوحفي حالة استيفاء أ

 ."الوحدة بعد املراقبة االستدراكيةو اكتساب أ

 

 لجنة املداوالت الخاصة بالفصل 9ن د 
 ومن املنسق البيداغوجي للتكوينبصفته رئيسا، أو ممثله،  ةكليالعميد ، من الخاصة بالفصلتتشكل لجنة املداوالت 

 . عناصر الوحدة ممثليعند االقتضاء من و  ،ومن منسق السنة التي يتبع لها الفصل ومنسقي وحدات الفصل

والذين اكتسبوا  ة الطلبة املستوفين لوحدات الفصلوتحدد الئح بعد إجراء املراقبة االستدراكية تتداول اللجنة

 .ت عن طريق املعاوضةالوحدا

املخول له نشر نتائج  عميد الكليةإلى  رسلوي ،من طرف أعضائهاوقع عليه لجنة املداوالت بإنجاز محضر ي تقوم

 املداوالت.

   يتم إبالغ الطلبة بنتائج املداوالت. 

 

  السنة مداوالت لجنة 10ن د 
ومن منسق  ومن املنسق البيداغوجي للتكوينيسا، أو ممثله بصفته رئ كليةالمن عميد  السنة مداوالت تتألف لجنة

 عناصر الوحدة. ممثليعند االقتضاء من  و فصلي السنة وحداتملعنية ومنسقي السنة ا

 وتحدد ما يلي: ،بعد إجراء املراقبة االستدراكية تتداول اللجنة

 ؛13ن د بطة عادة التسجيل وفق الضاكذا الطلبة املسموح لهم بإالئحة الطلبة املستوفين للسنة و  –

 .تقديرات واالقتراحات املتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبةال –

املخول له نشر نتائج  عميد الكليةإلى  رسلوي ،تقوم لجنة املداوالت بإنجاز محضر يوقع عليه من طرف أعضائها

 املداوالت. 

  يتم إبالغ الطلبة بنتائج املداوالت. 



 

 

 
  

 استيفاء السنة  11ن د 

 :في حالة اإلستجابة ملا يلي التسجيل بالسنة املوالية  الحق في خول اء السنة وييتم استيف

 ؛20على  10في السنة يساوي أو يفوق  املعدل العام للنقط املحصل عليهإذا كان  -

 ؛وحدتين في السنة املستوفاة غيرعدد الوحدات  أال يتجاوز  -

    ،20على  7 عن عناصر الوحدة  نقطتقل أي نقطة من  أالو  20 على 8عن  يتينغير املستوف ينالوحدت تيأال تقل نقط - 

 ؛يتم تحصيل  هذه الوحدات باملعاوضة

 10امللقنة في شكل أنشطة تطبيقية ما قبل سريرية أو تداريب عن  األساسية الوحداتنقط  ة مننقط أي  تقلال أن  -

 .20على 

 أن يستوفي الطالب التداريب التكميلية. -

 ،ه لتدريب أساس ي واحد أو تدريبين تكميليين على األكثرلية في حالة عدم استفائلتسجيل بالسنة املوايسمح للطالب ا

  خالل هذه السنة. ساس ي أو التدريبين التكميليينالتدريب األ  فاءياستويتعين عليه 

 

 غير مكتسبةإعادة التسجيل في وحدة   12ن د
، ، ويمكن للطالبللكيفيات املحددة في نظام التقييم وفقا كتسبةر ممرة واحدة في وحدة غيلب يتم إعادة تسجيل الطا

 .وأخيرة رة ثانيةملقصد إعادة التسجيل عميد الكلية االستفادة من ترخيص من لدن  عند االقتضاء،

 .5في نظام التقييم املنصوص عليه في الضابطة ن د  كتسبةاملفي الوحدات غير تم تحديد إجراءات إعادة التسجيل ي
 

 هالم يتم استيفاؤ إعادة التسجيل في سنة   13ن د
 التسجيل املسبق بالوحدات:

السنة املوالية بالوحدات التكميلية والوحدات األدواتية في يسمح للطالب في حالة عدم استيفاء سنة ما، بالتسجيل 

 .غير املستوفاة من وحدات السنة %50للتفتح،  شريطة ترصيد على األقل تلك املخصصة و 

 : كتسبةامل صيد الوحداتتر 

 استيفاء سنة ما، يسمح للطالب بما يلي: عدم في حالة
 

 ؛املكتسبة التفتحوحدات األدواتية و الوحدات و  بشكل نهائي بالوحدات التكميلية االحتفاظ -

الوحدة  طة املحصل عليها فيأن تكون النق شريطة املكتسبة الوحدات األساسية الوحدة أوللسنة املوالية ب االحتفاظ -

 ؛20على  12 أو تفوق  تساوي 

 .املستوفاة بشكل نهائي بالتدريب أو التداريب التكميلية االحتفاظ -

  على الطالب استيفاء التداريب السريرية األساسية من جديد. هغير أن

 

 سريري لطب األسنانال االمتحان 14ن د 

يهدف إلى لطب األسنان  اسريري اامتحان ،دسةنة الساتدريب الس خالل ،ن لكل سنوات التكوينيجتاز الطلبة املستوفو 

 تقييم الكفايات املكتسبة.

 تعين من طرف عميد الكلية. امتحان تحت إشراف لجنة ،من طرف الكليةالسريري لطب األسنان  االمتحانينظم هذا 

 .يحدد تأليف لجنة االمتحان في امللف الوصفي للتكوين

 .، سنويا، في دورة أساسية ودورتين استدراكيتينالسريري لطب األسنان االمتحان مظين



 

 

 
 

 .20على  10إذا حصل الطالب على نقطة تساوي أو تفوق السريري لطب األسنان  االمتحاناستيفاء يتم 

 .يةفي الدورات املوال باجتياز امتحان استدراكيالسريري لطب األسنان  االمتحانللطالب الذي لم ينجح في  يمكن السماح

 

 طب األسنانقشة أطروحة الدكتوراه في منا 15ن د 

 .املناقشة أمام لجنة بمناقشة أطروحة الدكتوراه السريري لطب األسنان االمتحانالناجحين في يسمح للطلبة 

، أستاذا مؤهالأو  أستاذا مبرزا أو الذي يكون أستاذا للتعليم العالي األطروحةتحت إشراف مدير جز أعمال األطروحة تن

 ويتبع للكلية.

 .األطروحة مديربطلب من  قشة األطروحة من طرف عميد الكليةبمنا يمنح الترخيص

 في امللف الوصفي للتكوين. األطروحةشكل و  طبيعة حددت 

  كان موضوعها يكتس ي طابعا سريا. إذا إال عالنيةتكون مناقشة األطروحة 

اذا أستعين أن يكون رئيس لجنة املناقشة ويت ،األطروحة أعضاء بما فيهم مدير ةاألقل من أربعتتألف لجنة املناقشة على 

 ندع ،يمكنو  أعضاء اللجنة أساتذة للتعليم العالي أو أساتذة مبرزين أو أساتذة مؤهلين.باقي يكون العالي وأن للتعليم 

 .موضوع األطروحة تخصصالخبرة في مجال  ذات الكلية شخصيات من خارج االقتضاء، دعوة

 طروحة.األ  مدير باقتراح منعميد الكلية من طرف  يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها

 ويوجه إلى عميد الكلية. ،تقوم اللجنة بإنجاز محضر يوقع عليه أعضاؤها

 :نيمكن للجنة أ

تساوي أو نقطتها ، إذا كانت أو مشرف 20على  14تساوي أو تفوق نقطتها ، إذا كانت تقبل األطروحة بميزة مشرف جدا -

 ؛20على  14ن وتقل ع 20على  10تفوق 

 كذاو  أسباب رفض األطروحة إلىحضر املتتم اإلشارة في   .20على  10تقل عن نقطتها كانت  إذا، رفض األطروحةت أو -

بعد إدخال وذلك  عندئذ تمنح اللجنة للطالب أجال من أجل إعادة مناقشة األطروحةو  ،توصيات من أجل تصحيحها

 التصحيحات.

 

 طب األسنانور في حصول على دبلوم دكتال 16ن د 

 باستيفاء الشروط التالية: طب األسنانيحصل الطالب على دبلوم دكتور في 

 سنوات التكوين؛كل استيفاء  -

 ؛السريري لطب األسنان االمتحان النجاح في  -

 .طب األسنان في الدكتوراه أطروحة قبول  -

 


