
 .03جامعة قسنطينة  -كلية الطب  -تجربة السنة االولى طب االسنان 

 

 متداول بيننا. او علم الشرادنة كما هو األسنانو مرحبا بكم في علم طب  كل الناجحين في البكالوريا أهنئ

بهذه المقالة باللغة  أبادر نأ أريداوال عن تجربة العام الماضي وجدت اغلب المقاالت تتحدث باللغة الفرنسية لذا 

للدراسة بل بالعكس  عائقاانو اللغة الفرنسية ليست  أطمئنكمو نستغل الفرصة و  العربية حتى تكون في متناول الجميع

 الثانويعليكم في التعليم  مرت حات الفرنسية التقنية كل المصطلرانا  ندرس ب

 

 مقياسا مختلفا هم : 14خالل العام الدراسي ستدرسون 

 ٠embryologie , La biophysique, la physique , la cytologie , la ’histologie , L’anatomie , L’L

, la biostatistique , la chimie , la biochimie , la déontologie( sciences PHYSIOLOGIE -génétique 

. humaines et santé sociale ) , français ( Terminologie) , Anglais 

 

 الدراسة كيف تتم ؟؟

تتم في المدرجات ولك حرية الحضور او الغياب اال ان الغياب قد يؤثر عليك فيما بعد : )les cours( أوال الدروس

  في فهم الدروس لذا انصح بالحضور

 -حل تمارين  –في القاعات ويتم فيها مراجعة الدرس  )groupe(تتم في أفواج : )TD ( التوجيهية األعمالثانيا 

 الدرس إكمالممكن 

    إجباريالحضور  إنأي  العياباتوتأخذ 

في ستستعملون المجاهر عامة إضافة الى الهياكل العظمية  أينتتم هذه األخيرة في المخابر : التطبيقية األعمالأخيرا 

 سيكون متاحا التطبيق في موديل التشريح العام فقط .  السنة االولى

  

بالنسبة للسنة االولى طب اسنان ال توجد نقطة لالعمال التوجيهية او االعمال التطبيقية فقط يجب الحضور اوال 

 لالستفادة تانيا لتجنب االقصاء في حال تجاوز عدد الغيابات المحددة 

 الحد االقصى للغيابات قبل االقصاء  المقاييس المعنية  طبيعة المقياس 

IEANATOM -  سنوي
 -BOIPHYSIQUE

-BOISTASTISTIQUE
 BIOCHIMIE -CHIMIE  

 غير مبررة  6
 مبررة  12

IEOGLHISTO -  سداسي 
 - IECYTOLOG
 - IEEMBUROLOG

 GENETIQUE 

 غير مبررة  3
 مبررة  6

  اعمال تطبيقية او اعمال توجيهيةتوي على حبقية المقاييس الغير موجودة في الجدول ال ت -

 

  ماذا سندرس ؟؟؟

 مادة 14تقريبا نفس المواد كالطب: 

( Anatomieالتشريح البشري) 

سوف تقومون فيها بدراسة عامة لجسم االنسان واهم األجهزة التي تسيره من جهاز تنفسي فالهضمي إلخ  4معامل  

 فيها عالمات جيدة  يأخذو الجميع  تعتمد على الحفظلكنها  ... إضافة الى دراسة عظام الرأس بالتفصيل 

( Histologieعلم االنسجة) 

 ٠وهي أنواع االنسجة دروس 04هذه المادة مسؤولة عن دراسة االنسجة المكونة لجسم االنسان لها 

, tissu nerveux ,  )tissu osseux - conjonctif -cartilagineux(épithélium , tissu    



  iretissu muscula 

 مادة علم االجنة منها وتدرس لمدة نصف العام لتاتي بدال مادة تحتاج الى الحفظ أيضا

( Embryologieعلم األجنة) 

من التطور الجنيني هذه  الرابع مسؤولة عن كيفية تشكل االنسان بداية من األجهزة التناسلية وصوال الى األسبوع 

 تعتمد على الحفظ و الرسومات ايضا . ة الماد

(  Cytologieعلم الخاليا)  

 مع بعض التعمق . ثانويستتم فيها دراسة انواع الخاليا و مكوناتها تماما متل السنة تانية 

 مالحظة :

 HEC  واحد اسمه  )مقياسا (  في التنقيط العام كل من علم االجنة و علم االنسجة و علم الخلية يعتبرون موديال

 . 4معاملة 

( Génétiqueعلم الوراثة) 

  الثانويةو وغيرها و سبق ان تعرفنا عليها في المرحلة  بالمورثاتتم هت ةكالعاد الثانيتدرس في السداسي .2معاملها 

 تعتبر من موديالت الرطرباج المشهورة بين الشرادنة النه يدرس في اخر العام و امتحان واحد فالعام فاحدرو منه -

( Physiqueفيزياء) 

 مادة سداسية تدرس في السداسي االول  - . مادة للفهم ليست كالفيزياء السابق دراستها بها أربع محاور2معاملها 

 les rayonnements –optique  –électrostatique  –Les états de la matière   

( Chimieكيمياء) 

 تدرس العام كامال  اهم محاورها. مادة للفهم فيها بعض ما سبق دراسته كما فيها الجديد 3معاملها 

 –liaison chimique  –tableau périodique  –modèle de Bohr  –Radioactivité  

thermodynamique 

( Physiologieعضويةفيزياء) 

الجسم تحتوي  بفيزلزجيا تستمر لمدة نصف عام يغلب عليها الحفظ يوجد بها ما درس وما سيدرس تهتم ب 2معاملها 

 دروس منهم 10ى تقريبا عل

système  –milieu intérieur  –ligand récepteur  –neurone  –sang  –Membrane  

- nerveux 

 منه . اروذيدرس في اخر العام و امتحان واحد فالعام فاح ألنهتعتبر من موديالت الرطرباج المشهورة بين الشرادنة  -

( Biophysiqueفيزياء حيوية) 

 تعتمد على الفهم جديدة نوعا ما على الطالب ما عدا الوحدة األولى تحتوي على اربع وحدات 3معاملها  

potentiel de repos et de  –transport membranaire  –les fluides  –Les solutions  

travail 

( Biochimieكيمياء حيوية) 

 ما فيها الجديد تنقسم الى نوعينفيها الحفظ كما فيها الفهم فيها القديم ك 3معاملها :

 Biochimie Métabolique –Biochimie Structurale  

 يتم تدريس االثنين فيما يخص:

 les enzymes –les acides nucléiques  –les protéides  –les lipides  –les glucides 

 énergétique cellulaire – 

( Biomathématiqueإحصاء واحتماالت) 

يمكن اعتبارها رياضيات أي انها فهم يدرس فيها اإلحصاء سهل لذا وجب استغالله و تحصيل اكبر عالمة  3المعامل 

 ممكنة الن اغلبية الطلبة يجدون صعوبة مع االحتماالت

( françaisفرنسية) 

 تدرس فيها أشياء عامة ستجدها في حياتك إضافة الى بعض المصلحات العلمية وتحليلها 1معامل 



( Anglaisانجليزية) 

 كسابقتها وهما يعتبران الفرق الوحيد في السنة األولى بين الطب و طب االسنان 1معامل 

Santé Social 

 .  10فيها عالمة فوق  يأخذالمشرف الجميع  لألستاذال يوجد فيها امتحان و انما بحت يدفع 

 

 نظام االمتحانات

 QCM جميع االمتحانات تتم بنظام  السنة االولى وفي الطب قسنطينة  بالنسبة لكلية -

و  10يجب ان يكون معدله السنوي العام يساوي او يفوق  الثانيةليكون الطالب ناجحا في السنة االولى الى السنة  -

 . 5معدل كل مادة يفوق او يساوي 

  

يطان حاولت تلخيص اهم نهاية هذا ما استطعت افادتكم به قد أكون نسيت العديد من النقاط الهامة وما انساني اال الش

  ما


