
                                                                                                             جبيعخ كفشانشيخ          

    االعُبٌانفى ٔ تـــخ طكهيــــ      

                                                                               االداسح انعبيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

 يعتًذ,,,                                      ػ. انتعهيى ٔانطالة                 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة                         عًيذ انكهيخ                     

 َبئت سئيظ انجبيعخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة                                                                                                                                                                                      

 أ.د/يحًذ يصطفٗ عجذ انعبل          / أيُيخ يحًذ ْٔجخ                           أ.د / إيُبط أحًذ انجُذٖ                             .وأ.د                                                 

 

 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهعبو انجبيعٗ  (انشاثعخانفشلخ ) داخم انكهيـــخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 " قسم طب األسنان التحفظى "

 يالحظبد  عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

  3 1 تحفظٗطت االعُبٌ ان يذسط د/ يُٗ انششثيُٗ حبفع  .1

 يذسط  ط / حُبٌ أحًذ َجيم عهيًبٌ   .2

 يذسط يغبعذ ط/ سشب يحًذ سضب عاليخ  .3

 

 

 عًهٗ 

 تحفظٗطت االعُبٌ ان

 ـــــــــ

 يحًذ عجذانحًيذ ط/ كشو  .4

 

 يعيذ

 

 يعيذِ ط/ ايّ يحًذ يحًٕد يَٕظ  .5

 

 

ٔ يحبضشاد أ انميبو ( يٍ انالئحخ انتُفيزيخ نمبٌَٕ تُظيى انجبيعبد ٔانتٗ تمضٗ ثبالتٗ : نًجهظ انكهيخ اٌ يكهف اعضبء ْئيخ انتذسيظ ثبنكهيخ انمبء دسٔط ا 276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔتعتجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًعبْذ انتبثعخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثزاتٓب .ثتًبسيٍ عًهيخ 
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      (  نهعبو انجبيعٗ انشاثعخانفشلخ ) داخم انكهيـخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 ة "الصناعي ةقسم اإلستعاض" 

 يالحظـــــبد  عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

 يذسط  د/ َٕسْبٌ أحًذ ساغت  .1

  

 إعتعبضّ صُبعيّ 

 
1 3  

 عجذِط /ايًبٌ صجشٖ   .2

     

 يذسط يغبعذ

     

 

 عًهــٗ 

 

 إعتعبضّ صُبعيّ 

 ـــــــــ

 يذسط يغبعذ ط/ ٔعبو انششيذٖ   .3

 

 عجذانعضيض  ط / ثبعى طبسق   .4

  

 يذسط يغبعذ

    

 يعيذ َٕساٌ اعبيخ حًبد ط/   .5

    

 يعيذ ايُبط ععيذ احًذ عهٗ ْٔذاٌ ط/   .6

    

 

والتى تقضى ببالتى : لوجلس الكليت اى يكلف اعضبء هئيت التدزيس ببلكليت القبء دزوس ( هي الالئحت التٌفيريت لقبًىى تٌظين الجبهعبث  672وذلك فى ضىء احكبم الوبدة ) 

 ب وحدة قبئوت براتهب .او هحبضساث او القيبم بتوبزيي عوليت فى االقسبم الولحقيي بهب او فى غيسهب داخل الكليت وتعتبس الكليت ببقسبههب والوعبهد التببعت له
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      (  نهعبو انجبيعٗ انشاثعخانفشلخ ) داخم انكهيـخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 " التيجان واجلسورقسم " 

 يالحظـــــبد  عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

  انتيجبٌ ٔانجغٕس يذسط  طّ اعًبعيمد/ احًذ   .1

 
1 3  

 عًهــٗ يذسط يغبعذ  ط/ َٓبل يحًٕد عًشِ  .2

  انتيجبٌ ٔانجغٕس 

 ـــــــــ

 يذسط يغبعذ  ط/ اييشح حغيٍ عجذ انهطيف حًبد  .3

 يعيذح ط/ انضْشاء عبدل صجحٗ اثٕ اعًبعيم  .4

 يعيذح ط/ ايّ يغعذ عجذ انخبنك عهطبٌ  .5

 يعيذح احًذ اعًبعيم ثذس صيذط/ ايُبط   .6

 

( هي الالئحت التٌفيريت لقبًىى تٌظين الجبهعبث والتى تقضى ببالتى : لوجلس الكليت اى يكلف اعضبء هئيت التدزيس ببلكليت القبء دزوس  672وذلك فى ضىء احكبم الوبدة ) 

 غيسهب داخل الكليت وتعتبس الكليت ببقسبههب والوعبهد التببعت لهب وحدة قبئوت براتهب .او هحبضساث او القيبم بتوبزيي عوليت فى االقسبم الولحقيي بهب او فى 
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 أ.د/يحًذ يصطفٗ عجذ انعبل          / أيُيخ يحًذ ْٔجخ                           أ.د / إيُبط أحًذ انجُذٖ                             .وأ.د                                                 

 

 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      هعبو انجبيعٗ ن ) انفشلخ انشاثعخ ( داخم انكهيـــخيٍ  ثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ

 "     باثولوجيــا الفم " قسم 

 

( يٍ انالئحخ انتُفيزيخ نمبٌَٕ تُظيى انجبيعبد ٔانتٗ تمضٗ ثبالتٗ : نًجهظ انكهيخ اٌ يكهف اعضبء ْئيخ انتذسيظ ثبنكهيخ انمبء  276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 داخم انكهيخ ٔتعتجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًعبْذ انتبثعخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثزاتٓب . دسٔط أ يحبضشاد أ انميبو ثتًبسيٍ عًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب

 

 يالحظــــــــــــــــــبد  عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

 اعتبر يغبعذ  أ.د.و/ أيُيخ يحًذ ْٔجخ   .1

 )ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة(

  2 2 باثولوجيا الفم 

 ــــ باثولوجيا الفم عملى  يعيذح  ط/ عًش يحًذ حبفع   .2
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      نهعبو انجبيعٗ  داخم انكهيـــخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 "     أشعـة الفم " قسم 

انذسجخ  االعـــــــــــــى و

 انٕظيفيخ

 يالحظـــــــبد  عذد انغبعبد انفشلخ اعى انًمشس

 عًهٗ َظشٖ 

  2 1 الرابعة  الفم أشعة يذسط  / َٕس شكشٖ انششتبٖٔ د  .1

 

انكهيخ اٌ يكهف اعضبء ْئيخ انتذسيظ ثبنكهيخ انمبء  ( يٍ انالئحخ انتُفيزيخ نمبٌَٕ تُظيى انجبيعبد ٔانتٗ تمضٗ ثبالتٗ : نًجهظ 276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 عخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثزاتٓب .دسٔط أ يحبضشاد أ انميبو ثتًبسيٍ عًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔتعتجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًعبْذ انتبث
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      ( نهعبو انجبيعٗ انفشلخ انشاثعخ) داخم انكهيـــخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 " قسم جزاحة الفم والوجه والفكيني" 

 يالحظـــــــــــــبد  عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

  2 1 جراحة الفم والتخدير الموضعى   يتفشغ أعتـــبر أ.د/ يحًذ يحًذ حغيٍ   .1
 / يغعذ عجذ انجٕاد خهيفخ أ.د.و  .2

    

 أعتبر يغبعذ

 ـــــــــ جراحة الفم عملى  يذسط يغبعذ ط/ يحًذ فبسٔق عجبط يكٗ  .3

 ط / خبنذ احًذ اثشاْيى عٕض   .4

  

 يذسط يغبعذ

 ط/ يحًذ يختبس انغيذ حبفع   .5

  

 يذسط يغبعذ

 يعيذ  ط/ْجّ احًذ يحًذ حغٍ   .6

 

( يٍ انالئحخ انتُفيزيخ نمبٌَٕ تُظيى انجبيعبد ٔانتٗ تمضٗ ثبالتٗ : نًجهظ انكهيخ اٌ يكهف اعضبء ْئيخ انتذسيظ ثبنكهيخ انمبء  276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 ثتًبسيٍ عًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔتعتجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًعبْذ انتبثعخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثزاتٓب .دسٔط أ يحبضشاد أ انميبو 
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 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      ( نهعبو انجبيعٗ انفشلخ انشاثعخ) داخم انكهيـــخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 "قسم عالج اجلذور" 

 يالحظبد  عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

 د/ اششف اييٍ عهيًبٌ   .1

 

 يذسط 

     

 عالج الجذور

 

1 

 

3  

 ط/ ْشبو يحًٕد حًذٖ عجبدح   .2

 

 يذسط 

 

 عالج الجذور

 

 ط/ ديُب عجذ هللا عشحبٌ   .3

  

 يذسط يغبعذ

 

 عملى عالج الجذور

 

 ـــــــــ

 
 ط/ احًذ صجحٗ عجذ انًجيذ   .4

  

 يعيذ 

 

 يعيذح  ط/ ايُبط احًذ يٕعف اثشاْيى عٌٕ  .5
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انكهيخ اٌ يكهف اعضبء ْئيخ انتذسيظ ثبنكهيخ انمبء دسٔط أ ( يٍ انالئحخ انتُفيزيخ نمبٌَٕ تُظيى انجبيعبد ٔانتٗ تمضٗ ثبالتٗ : نًجهظ  276ٔرنك فٗ ضٕء احكبو انًبدح ) 

 حذح لبئًخ ثزاتٓب .يحبضشاد أ انميبو ثتًبسيٍ عًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔتعتجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔانًعبْذ انتبثعخ نٓب ٔ

 ثيــــــــــــــــــبٌ

     /      ( نهعبو انجبيعٗ انفشلخ انشاثعخ) داخم انكهيـــخثأعًبء انغبدِ اعضبء ْيئخ انتذسيظ ٔانٕظبئف انًعبَّٔ انمبئًيٍ ثبنتذسيظ يٍ 

 " قسم طب الفم" 

 يالحظــــــــبد عذد انغبعبد اعى انًمشس انذسجخ انٕظيفيخ االعـــــــــــــى و

 عًهٗ َظشٖ

 / ايُبط احًذ انجُذٖ  أ.د  .1

  

  2 1 التشخيص اعتبر  )عًيذح انكهيخ(

 د/ ٔنيذ عهٗ حبيذ انعًشٔعٗ   .2

  

 يذسط

 

 التشخيص

 التشخيص يذسط انجُذ٘  يحًذ عهٗ د/احًذ  .3

 ط/ دانيب يحًذ سشيذ    .4

  

 يذسط 

 

 التشخيص

 ـــــــــــ التشخيص يعيذح  ط/ دعبء حغيٍ فتحٗ حغبَيٍ  .5

 



                                                                                                             جبيعخ كفشانشيخ          

    االعُبٌانفى ٔ تـــخ طكهيــــ      

                                                                               االداسح انعبيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

 يعتًذ,,,                                      ػ. انتعهيى ٔانطالة                 ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة                         عًيذ انكهيخ                     

 َبئت سئيظ انجبيعخ نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة                                                                                                                                                                                      

 أ.د/يحًذ يصطفٗ عجذ انعبل          / أيُيخ يحًذ ْٔجخ                           أ.د / إيُبط أحًذ انجُذٖ                             .وأ.د                                                 

ٔ ( يٍ انالئحخ انتُفيزيخ نمبٌَٕ تُظيى انجبيعبد ٔانتٗ تمضٗ ثبالتٗ : نًجهظ انكهيخ اٌ يكهف اعضبء ْئيخ انتذسيظ ثبنكهيخ انمبء دسٔط ا 276ضٕء احكبو انًبدح )  ٔرنك فٗ

 نًعبْذ انتبثعخ نٓب ٔحذح لبئًخ ثزاتٓب .يحبضشاد أ انميبو ثتًبسيٍ عًهيخ فٗ االلغبو انًهحميٍ ثٓب أ فٗ غيشْب داخم انكهيخ ٔتعتجش انكهيخ ثبلغبيٓب ٔا


