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: الدبلوم 
ً
 أوال

 ���� ��ص�א������ �����א� �����א��� ��وמ�א�د�א ����د� �����د�א �ط����د�א�ط���� �

�:�������#��ط��و"�א!��א� מ�وא����ن� �

  أن !�ــــــ�ن حاصـــــــل علــــــى درجـــــــة ال��ـــــــال�ر��س فــــــى �ـــــــ� وج�احــــــة الفـــــــ� واألســـــــ�ان  -
ــة لهــا    مــ1 إحــ/. -ل&ــات �ــ� األســ�ان +*(ه�ر�ــة م)ــ� الع�'&ــة أو علــى درجــة معادل

ــا (مــــ1  ــ/ العل(&ــــة ال(ع5ــــ�ف بهــ   ق9ــــل ال(*لــــ8 األعلــــى لل*امعــــات) مــــ1 إحــــ/. ال(عاهــ
  م1 ال*امعة.

  أن !�ــــــــــــ�ن قــــــــــــ/ م?ــــــــــــى عامــــــــــــان م<الد!ــــــــــــان علــــــــــــى األقــــــــــــل علــــــــــــى ح)ــــــــــــ�له  -
 على درجة ال��ال�ر��س.  

م/ة ال/راسة ل/بل�مات الB(C5 ل�A وج�احة الف� واألس�ان ف)ل<1 دراس<<1 ی9/أ فــى  -
�5هــى +ان5هــاء أع(ــال االمL5انــات ال�هائ&ــة ال5ــى تعقــ/ األس�9ع األول م1 شه� س59(�9 و� 

 فى شه� س59(�9 م1 العام الO. یل&ه.  

  
 ثانيًا: درجة املاجستري فى علوم طب األسنان 

 �:����"���ط����د�א�ط�����د�"��א���� �

أن !��ن ال(5ق/م حاصًال على درجــة ال��ــال�ر��س فــى �ــ� وج�احــة الفــ� واألســ�ان مــ1  -
�ان +*(ه�ر�ــة م)ــ� الع�'&ــة أو علــى درجــة معادلــة لهــا (مــ1 إحــ/. -ل&ــات �ــ� األســ 

ــام  ــ/ علــــــى األقــــــل فــــــى ال5قــــــ/ی� العــــ   ق9ــــــل ال(*لــــــ8 األعلــــــى لل*امعــــــات) ب5قــــــ/ی� ج<ــــ
ـــــــــــB ال(ــــــــــــــــــــــ�اد االلL5ــــــــــــــــــــــاق ب/راســــــــــــــــــــــ5ها،  ــادة الC5)ـــــــــــ   وج<ــــــــــــــــــــــ/ فــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــ
و�*ـــ�ز ق9ـــ�ل (ل/راســـة ال(اجUـــ5<�) الAـــالب الLاصـــل<1 علـــى دبلـــ�م الC5)ـــB ال(ـــ�اد 

  ام ج</ على األقل وج</ ج/ًا فى مادة الB(C5.  االلL5اق +ه ب5ق/ی� ع
  مدة الدراسة  

  مــــــــ/ة ال/راســــــــة الالزمــــــــة للL)ـــــــــ�ل علــــــــى درجــــــــة ال(اجUـــــــــ5<� الC5))ــــــــ&ة ســــــــ�5ان علـــــــــى 
األقل ... ت9/أ ال�Uة األول فى شه� س59(�9 وت�5هى فى شه� ی�ن<� م1 العام الO. یل&ــه (لل*ــWء 

  فى ال*Wء األول ل(/ة عام.  األول) و�U(ح للAال� بU5*<ل ال�سالة +(*�د ن*احه
خــالل ســ�5<1 أو ثــالث ســ��ات إن لــ� ال	ــ�ء األول و�لغــى الق<ــ/ إذا لــ� !L)ــل الAالــ� علــى 

خــالل خ(ــ8 ســ��ات مــ1 ب/ا!ــة تUــ*<له و�*ــ�ز مــ/ الق<ــ/ ال	ــ�ء ال�ــانى !U*ل ال�سالة وعلــى  
  +L/ أق)ى ف)ل<1 دراس<<1 (عام م<الد. -امل) +(�افقة ال(_�ف وم*ل8 ال^ل&ة. 
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 ثالثًا: درجة الدكتوراه  

 

 ط����د�א�ط�����د�"��א�د��و�א%�$ن���ون:��� 
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حاصًال على درجة ال(اج5U<� فى �� الف� واألســ�ان فــى نفــ8 الC5)ــB ال(ــ�اد الق<ــ/ +ــه -1
مــ1 إحــ/. -ل&ــات �ــ� الفــ� واألســ�ان فــى ج(ه�ر�ــة م)ــ� الع�'&ــة أو علــى درجــة معادلــة لهــا 

  (م1 ق9ل ال(*ل8 األعلى لل*امعات) م1 أح/ ال(عاه/ العل(&ة ال(ع�5ف بها م1 ال*امعة.
�ز للLاصــل<1 علــى درجــة ال(اجUــ5<� فــى العلــ�م اإلكل<�&�&ــة الU5ــ*<ل ل/رجــة الــ/-�5راه و�*ــ -2

  فـــــــى العلـــــــ�م األساســـــــ&ة ال(�)ـــــــ�ص عل<هـــــــا +الالئLـــــــة وعـــــــ/د الUـــــــاعات ال(ع5(ـــــــ/ة ل�ســـــــالة 
 ساعات خالل ف�5ة اع/ادها . 3ال/-�5راه 

 ــ*<لU5ال� ل/رجة ال/-�5راه +ع/ م?ى أر'ــع ســ��ات مــ1 تــار�خ الAل ال>*Uت fقU!  ال�هــائى
لل�ســـالة و�*ـــ�ز اإل+قـــاء علـــى تUـــ*<ل الAالـــ� لهـــOه ال/رجـــة +عـــ/ م�افقـــة م*لـــ8 ال/راســـات 
العل&ا وال�Lــ�ث +ال*امعــة ل(ــ/ة عــام أخــ� قابــل لل5*/یــ/ مــ�ة واحــ/ة، وذلــh ب�ــاء علــى اق5ــ�اح 

 ال(_�ف ال(�9ى على أس�اب عل(&ة تق9لها ال(*ال8 ال*امi&ة ال(5C)ة.  

 ط��و�א%:�'���د�"��א�د��!�ول���� 
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أن !قــ�م الAالـــ� بU5ـــ*<ل رســـالة عل(&ـــة وlعــ/ادها فـــى م�ضـــ�ع م59^ـــ� ، وت�ـــاقj هـــOه  -
ال�سالة +ع/ م?ى س�5<1 م<الدی5<1 على األقل م1 ق9ل ل*�ة ح�� م_�لة ��قــًا لق�اعــ/ 

  الالئLة ال�5ف<O!ة لقان�ن ت�m&� ال*امعات.  
  ـــان درجـــة الـــ/-�5راه مـــ�ت<1 ســـ���ًا خـــالل دور. مـــای� وأL58 -ـــ/ور ثـــانى مـــ1 !عقـــ/ امAـــUغ

 نف8 العام، و�(�1 دخ�ل ال/ور الoانى م�اش�ة.  
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