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 .والوحيدة في الشرق األوسطمرحبًا بكم في الجامعة المصرية الروسية، الجامعة الروسية األولى 

برامجنا  حيث تمر جزًءا من هذا المجتمع الديناميكي واتكونل يثير الحماسحقًا  هذا التوقيت إن

 .مراجعات جودة مستمرةباألكاديمية 

 .رؤيتنا بسيطة: أن نكون من أفضل الجامعات في المنطقة

التفكير في أن بجانب الجامعة المصرية الروسية،  على معرفة المزيد عن الحياة األكاديمية في منشجعك

 .تقدم الجامعة فرص للتدريب والدراسة في روسياالجامعة حيث  جزًءا من نجاح تصبحون

 شريف محمد حلمىا.د. 

الجامعة المصرية  مؤسس

 الروسية
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            رئيس الجامعة      

    النبيمحمد عبد  فخري. شريف ا.د

 

 

 

 

 

  

 األعزاء: وبناتي أبنائي
 .الجديد الجامعي مالعا خالل والرقى بالتوفيق التمنيات بأصدق لكم أتقدم وأن الروسية المصرية الجامعة رحاب في بكم الترحيب لي يطيب

 للجامعة فخرو  لوطنكم نافعين مهنيين ولتُصبحوا الوطن ورقى تطور روافد أحد األسنان وطب والهندسة الصيدلة في المهني العمل يعد
 القدرات اكتساب لكوكذ والتطبيقية األساسية والمعارف بالعلوم للتزود المستمر السعي يتطلب المهن هذه في التميز أن تعلموا أن فالبد

 بالجامعة إعدادكم أن لىع التأكيد يجدر وهنا .السامية بالمبادئ وااللتزام القويم بالخلق التحلي ضرورة مع المهن بهذه المرتبطة والمهارات
 .بالجامعة المتاحة المختلفة النشاطات خالل من شخصيتكم وصقل تنمية يستهدف ولكن فقط التعليمية العملية يستهدف ال

 علمية إمكانات نم الجامعة لكم توفره مما االستفادة على تحرصوا وأن الوقت تستمروا أن الطالبات وبناتي الطالب أبنائي حاولوا لذا
 أو العلمية أو دنيةالب الجوانب كانت سواء ذاتكم جوانب كل تنمية أيضا   عليكم كما وخارجها الجامعة داخل المعرفة مصادر وكل وتعليمية

 .بالجامعة المتاحة الطالبية األنشطة في المشاركة خالل من الخلقية أو االجتماعية أو الوجدانية

 العلمية باألسس متسلحا   يكون  أن يتطلب ما وهو المستمرة المتابعة المهني من يستوجب الحياة مجاالت جميع في السريع التطور أن كما
 وإنما الجامعة داخل اتالمقرر  دراسة على تقتصر ال التعليمية فالعملية ولذلك .الذاتي والبحث التعلم في لالستمرار االطالع على ومتمرسا  
 للتطوير لها منطقيال العلمي والتحليل والمراجع والوثائق المعلومات على للحصول المعرفة مصادر جميع واستخدام العلمي بالبحث تستكمل

 .المشكالت ومجابهة الحلول واستنباط

 بوضوح ألفكارا عرض مهارات يحتاج فإنه لذلك المساعدين ويقود العمل في زمالءه ويشارك القرار أصحاب مع يتعامل ما عادة   والمهني
 .روسيا بدولة أو لوطنا داخل سواء الصيفية اإلجازة خالل الميداني التدريب المهارات هذه اكتساب في ويساعد .والقيادة والريادة واإلقناع

 من أن وتذكروا الغش ة  وخاص الشائنة األعمال عن والبعد القويمة واألخالق الجامعية بالتقاليد االلتزام منكم فمتوقع للجامعة وبانضمامكم
  منا فليس غشنا

 القصوى  لالستفادة الجتماعيةوا والفنية والرياضية الثقافية وأنشطتها األكاديمية وبرامجها الجامعة بكليات للتعريف الدليل هذا إعداد تم وقد 
  .صرم الحبيب وطننا تقدم مسئولية ولتتحملوا إليكم العمل سوق  يسعى متميزين مهنيين لتُصبحوا بالكليات الدراسة بسنوات

 .لمجتمعا في تألقكم وعند تخرجكم عند بكم نفخر وأن الجامعة هذه في بالدراسة تستمتعوا أن وأتمنى جميعا   لكم تحية
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 األعزاء وبناتي أبنائي

ًالروسية. المصرية الجامعة في بكم وأهلًا بخير وأنتم عام ُكل

 المحلي العمل سوًق أكفاءًفي أطباء تخرجكم عند للجامعة سفراء خير تكونوا أن أتمنىً
 المحيطة. والبيئة المجتمع خدمة في بإيجابية المشاركةًوفىوالخارجيً

 أعلى إلى لتصلوا شيء أي أنفسكمًقبل ومساعدة الحاكمة القيم بكافة االلتزام منكم واطلب
 .بالتوفيق لكم دعواتيوكاملً المجتمع في المراتب
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 :الطالب أبنائي
 .تتمنوًن لما يوفقكم أن هللا داعين الجديد الدراسي عامكم بمناسبة بخير وأنتم عام كل
 دراسته في مجتهدا األفضل، يكوًن الن دائما يسعي الذي الشخص ذلك منكم كل في أجد ان أتمنى كما

 مفيدا حياته في متفوقا عليه يعتمد شخصا بعد فيما يصبح الن بالنفس وثقة جهد من عنده ما كل مقدما
 .ومجتمعه بيئته في حوله من لكل

 في المنشود الهدف لتحقيق بها التدريس هيئة وأعضاء الكلية إدارة من والرعاية الدعم كل تجدوا أن وأعدكم
.ًاألخلقية المعايير بكل االلتزام مع العملية والمهارة العلمي المستوًى من قدر اعلى على أطباء تكونوا أن
 وستجدونني الثاني بيتكم هي الجامعة واعتبار ذاتكم إثبات األعزاء وبناتي أبنائي منكم انتظر فاني لذا

 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً..للكلية عميداًا كوني قبل أكبر وأخا أبا معكم دائما
ًبالتوفيقًدائماًاًً

 عميد كلية طب الفم واألسنان
 . خالد توفيقا.د
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 :الطالب أبنائي
النشاطًوالجديةًوأنًًيمألهاتقدمًبخالصًالتحيةًوأطيبًالتمنياتًبأنًيكونًعامكمًالدراسيًالجديدًعامااً

ً  ينتهيًبحصولكمًعلىًأعلىًالدرجاتًوأنًتكونًدراستكمًبالكليةًمثمرةًوناجحةًوذاخرةًبالذكرياتًالسعيدة

المستطاعًمنًوقتكمًًالستفادةًقدراألبناءًاألعزاءًأوصيكمًبالجديةًفيًالدراسةًوالتحصيلًمنًاولًلحظةًوا
لجامعةًقبلًأنًتكونًمكانااًلتحصيلًالعلمًهيًمكانًلتربيةًالعقولًوتهذيبًاألخلقً.ًوأذكركمًانًابالكلية

ً.والطبائع

بًاألبناءًاألعزاءًنعدكمًأنًنقدمًلكمًكلًماًنستطيعًمنًعونًلحلًجميعًالمشكلتًومواجهةًكلًالصعاً
 منكمًالكثيرًمنًاالجتهادًواالنضباطًوالنشاط،ًحتىًُنخرجًجيلاً وننتظرًالتيًقدًتصادفكمًداخلًالكلية

 .متفوقااًمميزاًمنًاطباءًاالسنان

 

لشئون التعليم كلية ال وكيل
 والطالب

 هشام الهواري . ا.د
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 الجامعة: عن نبذة

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 طريق على تقعًالتيبدرً لمدينةًالرئيسينهايةًالمحورًًفي وتقع ،٢۰۰٦لعامً ٢٥٦ رقم الجمهورًي بالقرار الروسية المصرية الجامعة تأسست
منًخللًًالصحراوًيكمًمنًمدينةًالسويس.ًوتتصلًبطريقًالقاهرةًاإلسماعلية٨٥ًًكمًمنًالقاهرةًوعلىًبعد٤٦ًًعلىًبعدًالسويسً-القاهرة

ًكمًتمرًبمدينةًالعاشرًمنًرمضان.۱۹ًًوصلةًطولهاً
دريبًتمًإنشاءًالجامعةًبالتعاونًمعًسبعًمنًأفضلًالجامعاتًالروسيةًبماًيضمنًتقديمًبرامجًاكاديميةًمتميزة،ًويتيحًالفرصةًللطلبًألداءًالت

 ثم والهندسة الصيدلةًبكليتي ٢۰۰٦ الخريفي الفصل في الجامعة في الدراسة بدأتًدروسيا.ًوقًفيأوًأكثرًًدراسيأوًتسجيلًفصلًًالصيفي
ً.األعمال وإدارة األسنانًوطبًالفمًًكليتي نشاءإ على ٢۰١٣ عام لموافقةا تمت

حيثًحصلواًعلىًدرجةًالبكالوريوس٢۰١۹ًًعامًًفيوتمًتخريجًأولًدفعةًمنًالكلية٢۰١٤ً خريف في األسنانالفمًًو طب بكلية الدراسة وبدأتً
وبناءاًعليهًأصبحً العاليطبًالفمًواألسنانًالمعادلةًلنظيرتهاًبالجامعاتًالمصريةًطبقااًلقراراتًالمجلسًاألعلىًللجامعاتًووزارةًالتعليمًًفي

 النقابةًالعامةًألطباءًاألسنان.ًفيالجامعةًالمصريةًالروسيةًأعضاءًً–كليةًطبًالفمًواألسنانًًخريجي
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  رؤية الكلية:                                                                                     

 

 

 رسالة الكلية:

 

 

 

             

 

 .الكليةًصرحاًتعليمياًبحثياًذوًريادةًاقليميةًوعالميةًفيًمجالًطبًاالسنانانًتكونً

عدادًخريجًمتميزًلديهًالقدرةًالتنافسيةًتلتزمًكليةًطبًالفمًواألسنانًبالجامعةًالمصريةًالروسيةًبإ
علميةًًأبحاثواالسهامًبًمتطورًامجًتعليميناالسنانًمنًخللًتوفيرًبًرالفمًًوفيًمجالًطبً

لفمًلًتميزًفيًالرعايةًالصحيةًوالتكنولوجيةًوتحقيقللمستحدثاتًالعلميةًًينمواكبًوتعليمًمستمر
 تنميةًالبيئةًوخدمةًالمجتمع.ًفيمماًيساهمًًالممارسةًاالخلقيةًعلىالقائمًًألسنانوا
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 لغايات االستراتيجية للكليةا
ً

 

 

 

 

 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

يةًمنًالمهاراتًالعلميةًوالعمليةًوتلبيةًاحتياجاتًمتميزينًقادرينًعلىًممارسةًطبًاألسنانًالعامًعلىًدرجةًعال.ًإعدادًأطباءًأسنان١ً
 المجتمعًالعلجيةًوالوقائية.

يمًستراتيجياتًالتدريسًوأساليبًالتقًو.ًتحسينًقدراتًالتفكيرًالتحليليًواتجاهاتًحلًالمشكلتًلدىًطلبًطبًاألسنانًمنًخللًاستخدامًا٢
 .وتعزيزًجودةًالتعليمًالحديثة

والمهنيينًلرفعًكفاءتهمًوإبقائهمًعلىًاطلعًدائمًبكلًتطورًجديدًفيًمجالًًالكليةًوغيرهم.ًتعزيزًفرصًالتعليمًوالتدريبًالمستمرًلخريجي٣ً
 طبًاألسنان.

 الًالدوليًللدراسةًوالعمل..ًفتحًمجالًللتعاونًبينًالخريجينًومراكزًالبحثًوالمعاهدًالعلميةًللتطويرًالمهنيًوفتحًالمج٤

 تطويرًالبنيةًالتحتيةًوالتكنولوجيةًللكلية..٥ً
ًفيًالتعاملًمعًمشاكلًاألسنانًالمختلفة.ًالمهنةًهًوأخلقياتأخلقياتبًتطويرًالبحثًالعلميًوااللتزام.٦ً

 األهداف االستراتيجية للكلية
 

ًإعدادًخريجًقادرًعلىًالمنافسةًفيًسوقًالعمل.ًالغاية األولى:
ًتطويرًاألداءًالمؤسسيًلتحسينًالوضعًالتنافسيًللكلية.الغاية الثانية: 

ًالبحثًالعلمي.رفعًكفاءةًوفاعليةًالغاية الثالثة: 
ًيةًالمستدامة.تعظيمًقدرةًالكليةًعلىًالمساهمةًفيًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيئةًبماًيحققًالتنمالغاية الرابعة: 

ًمنظومةًفاعلةًلضمانًجودةًالتعليمًوالتطويرًالمستمر.ًالغاية الخامسة:
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 للكلية الجوهريةالقيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحقيقًاألهدافًتبنتًالكليةًقيمااً تمثلًالمنطلقًاألساسيًالحاكمًللسلوكياتًالتيًتعتبرًاألساسًالمتينًلكافةًالتعاملت.ًالجوهريةالقيمً
ً:التالي.ًوتتمثلًفيًحاكمةًالتزمًبهاًالجميعًوكانتًدرعااًلمواجهةًالتحدياتًوالتهديداتًالمتوقعة

 ًًاألمانة
 ًًالتميز
 ًًالمصداقية
 ًًاالبتكار
 ًًالنزاهة
 ًًبروحًالفريقالعمل 
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 الباب األول
لنظام الدراسةالقواعد العامة   

)الالئحة الداخلية(   
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 كلية:األقسام العلمية بال

 :كالتالي وهيتتكون الكلية من سبعة أقسام علمية 
 :التالية التخصصات ويشمل التحفظي. قسم طب األسنان ٢ ًًًًًًًًًً:التالية التخصصات ويشمل. بيولوجيا وباثولوجيا الفم واألسنان. قسم ۱

 .لألسنان التحفظي العلجًً-ًًًًًًًً.لألسنان الوصفي التشريح -
 الجذور علجًً-ًًًًًًًًً.واالسنان الفم بيولوجيا -
 .المثبتة السنيةًالتركيباتً-ًًًًًًًًً.واالسنان الفم باثولوجيا -

 :التالية التخصصات يشملوالفكين. و والوجه الفم جراحه قسم. ٤      :التالية التخصصات ويشمل .لألسنان الصناعية االستعاضة قسمً.٣
ًوالفكين والوجه الفم جراحه ً-ًًًًًً(والجزئية الكاملة (لألسنان المتحركة لتركيباتاًًً-
ً.العام والتخدير الموضعي التخديرًً-ًًًًًًًًًالحيوية المواد خواص ًً-

ً.االسنان غرسًً-ًًًًً                   ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.والفكين الوجه بجراحه الخاصة التركيباتًً- ًًًً
 ويشمل ،الفم وأشعهوالتشخيص  اللثة وأمراض الفم طب . قسم٦                      :التالية التخصصات ويشملً،االطفال اسنان وطب التقويم قسم. ٥

 :التالية التخصصات
ًالفم. طب ً-         .االسنان تقويم -
 .اللثة أمراضًً-ًًًًًًًًًً.االطفال أسنان طب -
 .التشخيصًً-ًًًًًًًً.واالسنان للفم العامة الصحة -

 .الفم اشعه -
 . قسم العلوم األساسية والطبية ويشمل التخصصات التالية:٧ 

 الفسيولوجيًً-ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.فيزياء ً-ًً.العامة الهستولوجيا -
 .الفرماكولوجىً-ًًًًًًًًًًًً.ميكروبيولوجيًً-ًًًًًًًًًًًًًًً.الحيوية العلومً -
 .عامه جراحهًً-ًًًًًًًًًًًًًً.عامه باطنهًً-        ً.العامة الباثولوجيا -
 ًًعام تشريحًً-ًًًًًًًًًًًًًً.الحيوية الكيمياء -

ًًًً
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 :الدرجة الممنوحة 
برنامجًبكالوريوسًيتكونًمنًخمسًسنواتًدراسيةًكاملةًمقسمةًعلىًعشرةًفصول.ً الروسية المصرية واألسنانًبالجامعةتقدمًكليةًطبًالفمً

ًبإجمالي البرنامج هذا بنجاح اجتازوا الذينًللطلب واألسنان الفم وجراحة طب في البكالوريوس الكليةًتمنحًدرجة مجلس توصية وبناءاًعلى
 .ًًساعةًمعتمدة١۹١ً

 :القبول والتسجيل 
 المحولينًمن أو علوم شعبة يعادلها ما أو العامة الثانوية شهادة على الحاصلين الوافدينًو المصريين للطلب البرنامج بهذا بالقيد يسمح .١ًًً 

 .للجامعاتًاألعلى المجلسًو واألهلية الخاصة الجامعات مجلس يحددها التي والقواعد المعاييرًو للشروط طبقاًا أخرًي كليات من
 .بذلك الخاصة النماذج تعبئة كذلكًو ،الطلب شئوًن بإدارة عنها المعلنًو المطلوبة المستندات بكافة التقدم الطلب على.٢ًًًًً
 .الكلية مجلس يقررها التي القواعد وفق الطبي الكشف بنجاح الطالب اجتياز ضرورة.٣ًً ًً
ًً.خاصة أو حكومية أخرًي جامعة من نهائياًا المفصولين الطلب قبول يجوز ال .٤ًًًً

 األجنبيةًالجامعات إحدى أو الخاصة أو الحكومية المصرية بالجامعات األسنان طب كليات إحدى في المقيدين الطلب تحويل يجوز .٥ً
 إجراء بعد ،األقل علىًدراسية فصول ستة (٦)ًالروسية المصرية الجامعة- األسنان طب بكلية الطالب يدرس أن على ،بها المعترف
ً.دراستها تم التي للمواد العلمي المحتوًي مراجعةًو مقاصة

 :نظام الدراسة 
 التي للقواعد شروط من بها يتعلق الكليةًوما في الطلب حضور متابعة وتخضع االنتساب، فيها يجوز وال نظامية، البرنامج بهذا الدراسة .۱

ً.الكلية مجلس عليها ينص
 لمدة إكلينيكية أو معملية وتدريباتًاألسبوع /ساعة لمدة نظرية محاضرة المعتمدة الساعة وتعادل المعتمدة، الساعات بنظام الدراسة.٢ً

 .األسبوعً/ ثلثة أو ساعتين
 .الطبية المقررات لجميع اإلنجليزية باللغة الدراسة .٣ً
 .جامعة متطلبات ساعات (۱۰) و كلية متطلبات ساعة (۱٨۱) تشمل معتمدة ساعة(۱۹۱ًالبرنامجً) لهذا المعتمدة الساعات عدد إجمالي.٤ً
 (اإلكلينيكية قبل المرحلةً  مواد يجتازًجميع أن بعد إال) والخامسة الرابعة السنة (اإلكلينيكية المرحلة مواد في بالتسجيل للطالب يسمح ال.٥ً

٢.00ًًعنًيقل ال CGPA تراكمي ومعدل) والثالثة والثانية األولي السنوات
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 والقيد الدراسة مواعيد: 
 :التالي النحو على دراسية فصول ثلث إلى األكاديمية السنة تقسم .۱

 أسبوع 16 ولمدة سبتمبر شهر من الثالث السبت من يبدأ :األول الفصل
 أسبوع 16 ولمدة فبراير شهر من الثاني السبت من يبدأ :الثاني الفصل
 .أسابيع 7 ولمدة يوليو شهر من األول السبت من يبدأ :الصيفي الفصل

 الصيفيًالفصل ويعتبر المقررة الرسوم ودفع القيد شروط استيفاء بعد دراسي فصل أي بدء قبل أسبوعين خلل مرحلة ألي القيد يتم .٢
 .الصيفي بالفصل بتسجيلهم يسمح الذين الطلب لعدد األدنى الحد الكليةًمجلس ويحدد للطلب اختيارًي

ً.للطالب التراكمي المعدل رفع بغرض أو الطالب، بها رسب لمقررات الصيفي الدراسي بالفصل القيد يتم .٣
 الدراسة مدة 

 .سنوات خمس البرنامج بهذا للدراسة األدنى الحد .۱
 الساعات عدد يزيدًأال على الكلية مجلس موافقة بعد قيده إعادة ويجوز بعدها الطالب ويفصل سنوات، عشر للدراسة األقصى الحد .٢

 .الدرجة على للحصول المطلوبة المعتمدة الساعات ثلثي عن القيد إعادة عند له تحسب التي المعتمدة
 التسجيل شروط: 

 مبين هو كماًحدة على دراسي فصل لكل المعتمدة للساعات األقصى الحد عن يزيد ال فيما الدراسية المقررات بتسجيل الطالب يقوم .۱
 .الفصل عدم أو التخرج لدواعي الحدود هذه عن التجاوز الكلية لمجلس ويجوز الدراسية، بالجداول

 ساعة 14 من أكثر في بالتسجيل 2.00 من أقل Cumulative Grade Point Average)( CGPA حقق الذي للطالب يسمح ال .٢
ًمعتمدة

 في التسجيل شروطًيستوفى أن بشرط ،) ساعات (7عن المعتمدة ساعاتها تزيد ال مقررات في الصيفي الفصل في التسجيل للطالب يمكن .٣
ًالتسجيل بتوقيتات المحددة المواعيد وفي األكاديمي المرشد استشارة وبعد مقرر كل

ًالمطلوبة السابقة المقررات تلك في النجاح قبل سابقة متطلبات له مقرر في التسجيل للطالب يجوز ال .٤
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 واالنسحاب واإللغاء التعديل شروط: 
ًالفصلًالصيفي. على ذلك يسرًي وال الدراسة بدء من أسبوعين خال بأخرًى فيها سجل مقررات تغيير للطالب يحق .۱
 في األكثر على وأسبوعين والثاني للفصلينًاألول الدراسة بداية من األكثر على أسابيع ثمانية خال المقرر من االنسحاب للطالب يحق .٢

 .الرسوم له ترد وال الصيفي الفصل
 موافقة على ويحصل الطاب بطلبًلشئوًن التقدم عليه الكلية، مجلس يقبله بعذر دراسي فصل من االنسحاب في يرغب الذي الطالب .٣

 .رسوب كمرة عليه تحسب وال وامتحانا دراسةًا الحق دراسي فيًفصل منها انسحب التي المقررات بإعادة ويقوم باالنسحاب
 استيفائه لعدم فيه االمتحان دخول من حرمانهًتم أو (Fail)ًراسب تقدير على فيه حصل مقرر أي في التسجيل إعادة للطالب يحق .٤

 .تقدير كأقصى في تقديره ويحسب وامتحانا، دراسةًا المقرر ويعيد ينجح حتى (Forced Withdrawal) االمتحان دخول متطلبات
 اإلضافية الساعات الئحة 

 :بعد إال بالكلية الخاصة باللئحة الموجودة الساعات عن إضافية ساعات عدد تسجيل طالب ألي يحق ال :أوال
 الكلية إدارة موافقةً-ًًً
 الساعات هذه مصروفات سدادً-ًً

 الفرًق تساوًى إضافية ساعات الطالبًبمصروفات يحمل مستوًى أي لدخول اللزمة الساعات عدد الطالب فيها يحقق ال التي الحاالت وفى
 :يلي ما على الساعات تلك تزيد ال الحاالت جميع وفى .دراسته المطلوب لساعاتًالمستوًى األدنى والحد حققها التي الساعات عدد بين

 :مستوًى كل للئحة طبقاًا األساسية الساعات عدد يوضح التالي الجدول
 عدد ساعات الربيع عدد ساعات الخريف المستوى 

 ۱۹ ۱۹ األول
 ۱٦ ۱٧ الثاني
 ۱۹ ٢۱ الثالث
 ۱۹ ٢۰ الرابع

 ٢۱ ٢۰ الخامس
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 عدد بين الفرًق تساوًى إضافية ساعات الطالبًبمصروفات يحمل مستوًى أي لدخول اللزمة الساعات عدد الطالب فيها يحقق ال التي الحاالت وفى
 :يلي ما على الساعات تلك تزيد ال الحاالت جميع وفى .دراسته المطلوب األدنىًلساعاتًالمستوًى والحد حققها التي الساعات

 عدد ساعات الربيع عدد ساعات الخريف المستوى 
 - - األول
 - - الثاني
 ٣ ٤ الثالث
 - - الرابع

 ٢ - الخامس
 األكاديمي المرشد: 

ًالتخصص مراعاة مع ،ومعاوينهم التدريسًهيئة أعضاء من أكاديميين مرشدين على المقيدينًبالكلية بلالط بتوزيع الكلية مجلس يقوم .۱
 .وخبراته األكاديمية الهيئة لعضو العلمي

ًالمتعثر الطالب وضع يطلب أن وله دراسيًفصل كل الدراسية المقررات اختيار في ومعاونتهًالطالب أداء بمتابعة األكاديمي المرشد يلتزم .٢
ًفيها المسجل الساعات عدد خفضًمع واحد دراسي لفصل الملحظة تحت دراسيا

ًمتوسط رفع بغرض له جديدة مقررات إضافةًأو قبل من فيها نجح التي المقررات لبعضًالطالب إعادة طلب األكاديمي للمرشد يجوز .٣
 التخرج متطلبات ليحقق النقاط

 آلية اإلرشاد األكاديمي 

 من أعضاء هيئة التدريس بجميع األقسام العلمية الذين يتمتعون بالصفات اآلتية: نيتم اختيار المرشدين األكاديميي 

 االلتزام والسمعة الطيبة  -

 العالقات الطيبة مع الطالب -

 القدرة على حل المشكالت المتعلقة بالمشاكل األكاديمية والغير أكاديمية. -

  يعتمد نظام اإلرشاد األكاديمي على تخصيص مرشد أكاديمي عضواً من أعضاء هيئة التدريس لكل أربعين طالب ويعاونهم أربعة

ا يعمل المرشد على إيجاد حلول للمشاكل النفسية والعلمية واالجتماعية قدر المستطاع التي تواجه الطالب، أعضاء من الهيئة معاونة كم

 كما يقدم كل مرشد أكاديمي تقارير عن الطالب نهاية فصل دراسي.

 :اإلعالن عن اإلرشاد األكاديمي يكون عن طريق اآلتي 
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 المعامل في بداية الفصل الدراسي للتعريف باإلرشاد األكاديمييقوم المرشد األكاديمى بتخصيص جزء من وقت المحاضرة و -

 الجتماع بهم.اوضع إعالن في لوحة كل قسم وعلى موقع الكلية يتضمن عدد الطالب، المرشد األكاديمي الخاص بهم، وقت ومكان  -

  الجدول الدراسي.يجتمع المرشد األكاديمي مع الطالب بالمواعيد التي يحددها المرشد األكاديمي بما يتناسب مع 

 وكيل  ىالشكاوى المقدمة من قبل الطالب وإرسال هذا التقرير إل واألكاديمي بعمل تقرير يتضمن المشكالت، المقترحات، أ يقوم المرشد

 لشئون الطالب    الكلية 

 المقترحات وإرسالها إلى المرشد األكاديمي لمناقشتها مع الطلبة بطرح  يقوم وكيل الكلية لشئون الطالب 

 .عمل استبيان عن اإلرشاد األكاديمي للطالب في نهاية العام الدراسي 

 :دور المرشد األكاديمي

 أوالً:

فيما  في الكلية والجامعة. المتاحةمات المتعلقة باإلمكانيات وداد الطالب بالمعلمالمرشد األكاديمي يمكنه مساعدة الطالب فيما يحتاجه من خبرة أكاديمية وإ

 د التي يتوقف عندها دعمه ومساعدته للطالب:والمسئوليات للمرشد األكاديمي ولكن ليست هي الحديلي بعض 

 المساعدة في تحقيق هدف الطالب  -

 مساعدته في تنمية شخصيته وتطوير مستقبله المهني. -

 مساعدته في البرنامج التعليمي. -

 متابعة تقدمه األكاديمي. -

 للطالبتوضيح السياسة األكاديمية والجامعية  -

 المساعدة في الموضوعات األكاديمية -

 المساعدة في االهتمامات والهموم الشخصية -

 مساعدته في التعرف باإلمكانيات المتاحة بالكلية والجامعة -

 المساعدة في األمور المتعلقة بالدعم المالي -

  ثانياً:

عن طلب المساعدة من  له التعليمي وتعريف الطالب أنه مسؤوتشجيع الطالب على االتصال بالمرشد األكاديمي في حالة أي موضوع يتعلق بتقدم

( واهتمامات Interestsمات حول تقدمه األكاديمي ومواطن القوة ومواطن الضعف وأهدافه وطموحاته )والمرشد األكاديمي لمشاركته وإتاحة المعل

 الطالب.

 ثالثاً:

األول في البداية ثم في ;كل طالب يجب عليه كتابة تقرير المرشد األكاديمي وعليه أن يلتقي بالمرشد األكاديمي على األقل ثالث مرات بالفصل الدراسي 

 منتصف الفصل الدراسي ثم في نهاية الفصل الدراسي.
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 رابعاً:

 جميع الجلسات يجب أن تكون مثبتة

 الدراسة متطلبات مقررات تقديرات: 

 3 /5 / 2012 بتاريخ (20)رقم  بجلسة األهلية و الخاصة الجامعات للنقاط بمجلس النظام هذا توحيد على الموافقة تمت*

 التقدير العام التقدير عدد النقاط المناظرة المئوية النسبة 

 ممتاز   A 4.00 وأعلى 90%
  ˉA 3.70 % 90حتى أقل من 85%

 جيد جداً  + B 3.30 %85من  % حتى أقل 80

     B 3.00 %80حتى أقل من 75%

 جيد   ˉB 2.70 %75حتى أقل من  70%

   + C 2.30 %70حتى أقل من 65%

 مقبول     C 2.00 %65حتى أقل من 60%

 

     ˉC 1.70 %60حتى أقل من  56%

   + D 1.30 %56حتى أقل من  %53 مقبول

      D 1.00 %53حتى أقل من  50%

 راسب      F 0.00 %50أقل من 

 3/5/2012 خبتاري( 20يد هذا النظام للنقاط بمجلس الجامعات الخاصة األهلية بجلسة رقم )دتمت الموافقة على تح

  ًالنقاط:حساب متوسط
Dًحصلًعلىًتقديرًًناجحاًإذااألقلًعداًمتطلباتًالجامعةًيعتبرًًعلى Cتقديرًمقررًإالًإذاًحصلًعلىًًأيًفيالًيعتبرًالطالبًناجحااً .١

 األقل.علىً
 .٢.00منًًأقل CGPAالًينتقلًالطالبًإلىًالسنةًالرابعةًإذاًكانًالً .٢
 األقل.(ًعلى٢.00ًقدرهً)ًتراكميالًيحصلًالطالبًعلىًالبكالوريوسًإالًإذاًحققًمتوسطًنقاطً .٣
 المقرر.هذاًًفيالنقاطًالحاصلًعليهاًًفيلمعتمدةًمضروبةًتحسبًنقاطًكلًمقررًعلىًأنهاًعددًساعاتهًا .٤
 الفصل.هذاًًفيدرسهاًًالتيعلىًإنهاًمجموعًنقاطًكلًالمقرراتًًالدراسيالفصلًًفيحصلًعليهاًالطالبًًالتييحسبًمجموعًالنقاطً .٥
أنهًناتجًقسمةًمجموعًًعلىAverageSemester Grade Point ( SGPA( ً(يالفصلً)المعدلًدراسيفصلًًأييحسبًمتوسطًنقاطً .٦

 المقررات.مجموعًالساعاتًالمعتمدةًلهذاًًمقسوماًعلىهذاًالفصلًًفيحصلًعليهاًالطالبًًالتيالنقاطً

 الجامعة متطلبات

 لكليةا متطلبات
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درسهاًعلىًمجموعًالساعاتًًالتيعلىًإنهاًناتجًقسمةًمجموعًالنقاطًلكلًالمقرراتًًً CGPAًالتراكمي(ً)المعدليحسبًنقاطًالتخرجً .7
 المقررات.المعتمدةًلهذهً

 المتطلبات:ال تحسب ضمن  التيرات المقررات تقدي 
حسابًمتوسطًالنقاطًًفيوالًيدخلًيطلبًفيهاًالنجاحًفقطًأوًلمًيكملهاًلسببًقبلهًمجلسًالكليةًًالتييسجلًفهاًالطالبًكمستمعًأوًًالتيالمقرراتً

ًالتالية:ويرصدًلهًأحدًالتقديراتً
 التقدير المدلول

 WithdrawalًWًمنسحب
FailًFًًراسب
AbsentًFAًًغائب

Less than 30% of the final written examًFWًًآخرًالعامًامتحانًفيً%٣0أقلًمنً
IncompleteًIًًغيرًمستوف
In ProgressًIPًًمادةًمستمرة

PassًPًًمطلوبًالنجاحًفقط
  منخفض:المقرر الحاصل فيه الطالب على تقدير إعادة 

 التقديرين.ويرصدًللطالبًأعلىًًمنخفض،يسمحًللطالبًبإعادةًالمقررًالحاصلًفيهًعلىًتقديرً .١
  منخفض:إعادة المقرر الحاصل فيه الطالب على تقدير 

 النهائي.ًالتحريرًيًامتحان(ًمنًدرجةً%٣0مقررًأنًيحصلًعلىًاألقلًعلىً)ًفييعدًالطالبًناجحااًًلكي .١
ًالتالي:النحوًيتمًتقييمًالطالبًخللًالدراسةًعلىً .٢

 ًالدراسةًًفيًاالنتظام
 ًوالتعليميةالمتطلباتًالعلمية. 
 ًالدورية.ًاالمتحانات
 شفوي(.ًعملي،ًنظري،النهائيةً)ًامتحانات 
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 المواظبة: 

ًأيمنًمجموعًساعاتًتدريسًً%7٥يقرهًمجلسًالكليةًعنًًالذيللنظامًيةًوفقااًمليجبًأالًتقلًنسبةًحضورًالطالبًللمحاضراتًالنظريةًوالدروسًالع
نهايةًالفصلًًامتحانعلىًطلبًمجالسًاألقسامًالمختصةًأنًيقررًمنعًالطالبًمنًدخولًذهًالنسبةًيحقًلمجلسًالكليةًبناءاًحالةًتجاوزًهًمقرر.ًوفى

ويعتبرًالطالبًًالكلية.وذلكًطبقااًلماًيقررهًمجلسًبينًللطالبًإجراءاتًتوجيهًإنذارينًمتعاقًواتخذتًالعلميأنًيكونًقدًأخطرًالقسمًبعدًًالدراسي،
النهائيةًلتجاوزهًنسبةًالغيابًويحصلًعلىًتقديرًراسبًوإذاًكانًغيابًالطالبًبعذرًيقبلهًمجلسًًامتحاناتهاحرمًمنًدخولًًالتيالمقرراتًًفيراسبااً
ً CGPAحسابًًفيسجلهًاألكاديمىًتقديرًمنسحبًوالًيدخلًًفيفيعتبرًغائبااًبعذرًمقبولًويسجلًًالكلية،

 

  التخرج:متطلبات 
 معتمدة(.ساعة١9١ًًأنًيتمًالطالبًبنجاحًدراسةًالمقرراتًالمعتمدةًالمطلوبةً) .١
 (.٢.00العامًللطالبًعندًالتخرجًعنً)ًالتراكميأالًيقلًالمعدلً .٢
 فقط.درسهاًبالجامعةًًالتيللطالبًالمحولًإلىًالكليةًعلىًالموادًًالتراكميبًالمعدلًسيح .٣
 التخرج.متطلباتًًلوذلكًإذاًحققًكًدراسيفصلًًأيًفياتًيتمًتخرجهمًًوالطلبًالذينًتمتدًفترةًدراستهمًأكثرًمنًخمسًسن .٤

 

  االمتياز:سنة 
علىًًالخريجيهوتقومًالكليةًبإتاحةًالتدريبًالمناسبًًالعربية،جمهوريةًمصرًًفيالمهنةًًبمزاولةقبلًالتصريحًلهًًالمصرًيإجباريةًللطالبًًاالمتيازسنةً

ًالكلية.يقضىًالطالبًتدريبااًبحدًأدنىًثلثةًأشهرًداخلً    أن
ً

  االمتحانات:قواعد  ً
ًالتيتمًالغشًفيهاًوالمادةًًالتيوثبتًذلكًبعدًالتحقيقًيحرمًمنًالمادةًًاالمتحاناتًفيحاالتًالغشًإذاًتمًضبطًالطالبًيقومًبالغشًًفي .١

 تليها.
 السابقة.المادةًوالمادةًًهذهتمًالغشًفيهاًآخرًمادةًيحرمًمنًًالتيحالةًأنًتكونًالمادةًًفي .٢
 االمتحانات.بعذرًيقبلهًمجلسًالكليةًيتمًتحديدًموعدًآخرًلهًخللًأسبوعينًمنًتاريخًنهايةًًاالمتحاناتحالةًتغيبًالطالبًعنًًفي .٣
 .FAقبلهًمجلسًالطليةًيعتبرًالطالبًراسبااًبدونًعذرًيًاالمتحاناتحالةًتغببًالطالبًعنًًفي .٤
 كاآلتي:توزعًدرجاتًالموادً .٥
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 :التظلمات 
ًفيًالمقررةيحقًللطالبًالتقدمًللتظلمًخللًأسبوعًمنًإعلنًالنتيجةًالنهائيةًوذلكًعلىًالنموذجًالخاصًبالتظلماتًوبعدًدفعًالرسومً .١

 الطلب.إدارةًشئونً
ًالتظلم.يشملًالتظلمًالتأكدًمنًتصحيحًجميعًاألسئلةًورصدًالدرجاتًالخاصةًبهاًثمًيتمًمراجعةًمجموعًالدرجاتًوإخطارًالطالبًبنتيجةً .٢

 :إيقاف القيد 
 .المصروفاتمنًقيمةًً%٢٥يسمحًللطالبًعملًإيقافًقيدًبحدًأقصىًأربعًفصولًدراسيةًمعًسدادً

  الكلية:الفصل من 
 حالتين:ًفييفصلًالطالبً .١

 ًًالتراكميمعدلهًًانخفاضإذاًتكرر(SGPA)ً(ً٢.00عن)ًًمتتابعة.ستةًفصولًدراسيةًرئيسية 
 ًللدراسة.إذاًلمًيحققًالطالبًشروطًالتخرجًخللًالحدًاألقصى 

صلنًدراسيانًإمكانيةًمنحًالطالبًالمعرضًللفصلًفرصةًواحدةًوأخيرةًمدتهاًفًفيالنظرًً–الحالتينًالسابقتينًًفيً–يجوزًلمجلسًالجامعةً
ًالتخرج.أوًلتحقيقًمتطلباتًً(،٢.00إلىً)ًالتراكميلرفعًمعدلهًًرئيسان؛
 المصروفات.عنًالدراسةًوعدمًسدادًًاالنقطاعحالةًًفي 
 :سنةًبتفويضًمنًولى٢١ًًحالةًبلوغهًسنًًفيأوًالطالبًبنفسهًًالقانونيمنًولىًاألمرًأوًالواصىًًمًبسحبًالملفًكلًاًويق سحب الملف

 األمر.

 
 طبيعة امتحان المقرر

ً
ًالعظمىًالدرجة

 عناصر التقييم وتوزيع الدرجات عليها

 تحريري نهائي منتصف الترم عملي نهائي شفوي  أعمال فصلية

 ٦0 ٢0 -----  ٢0 100 نظري فقط

 ٥0 ٢0  10 ٢0 100 نظري وشفوي 

 ٤0 1٥ ٢٥ 10 10 100 نظري وشفوي وعملي
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 الباب الثالث
 مراحل التعليم
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 University requirements (10 credit hours)  

-  Compulsory courses (8 credit hours)    

 

 

 

 

 

 

 

-  Elective courses (2 credit hours); only two courses are selected                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit 

Hours 

Course Title Course 

Code 

   2 Russian language (l) RL 106 

2 Russian language (ll) RL116 

2 English language (l)  EL107 

1 English language (ll) EL 117 

1 Scientific thinking ST 207 

Credit 

Hours 

Course Title Course 

Code 

1 Political science ELA 208 

1 Impact of technology on society ELB 208 

1 History of Egypt ELC 208 

1 Profession relationships  ELD 208 

1 Natural resources ELE 208 

1 Science of law ELF 208 

1 Technical writing  ELG 208 
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First year  

Semester One: 

Credit Hours practical theoretical Course Title Course 

Code 

3 2 2 Anatomy (l) ANA 101 

3 2 2 physiology PHY 101 

3 2 2 Dental anatomy and physiology(1) DAP 101  

3 2 2 General Histology GHT 111 

3 2 2 Biochemistry BIO 111 

2 --- 2 Russian language (l) RL 106 

2 --- 2 English language (l) EL 107 

19 5 14   

 

Semester Two: 

Credit Hours practical theoretical Course Title Course 

Code 

3 2 2 Anatomy (II) ANA 102 

3 2 2 Physiology (II) PHY 102 

3 2 2 Dental anatomy and physiology(II) DAP 102  

3 2 2 General Pathology GPA 112 

3 2 2 Microbiology& immunology BIO 111 

   Physics PHC 112 

2 --- 2 Russian language (II) RL 116 

1 --- 1 English language (II) EL 117 

19 5 14   
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Second Year 

Semester One: 

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course Code 

3 2 2 Oral Histology and embryology (l) OHE 201 

2 2 1 Conservative dentistry (l) CDT201 

2 2 1 Removable prosthodontics (l) PRS201 

3 2 2 Pharmacology PHA211 

3 2 2 Bioscience BSC211 

2 --- 2 Basic Dental Material BDM212 

1 --- 1 Occlusion (l) OCC 211 

1 --- 1 Elective course  

17 5 12   

 

Semester Two:  

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course Code 

3 2 2 Oral Histology and embryology (II) OHE 202 

2 2 1 Conservative dentistry (II) CDT202 

2 2 1 Removable prosthodontics (II) PRS202 

3 2 2 Applied Dental Materials (l)  ADM 301 

2 2 1 Infection Control/CPR  INC212 

1 --- 1 Cariology  CAR212 

2 --- 2 Dental public health  DPH 212 

1 --- 1 Scientific thinking ST 207     

1 --- 1 Elective course  

16 5 11   



                    

Faculty of Oral and Dental Medicine                                                        28           

Students Guide                                                         

 

 

Third Year  

Semester One: 

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course Code 

3 4 1 Fixed prosthodontics (l) FPR 301 

2 2 1 Conservative dentistry (III) CDT 301  

2 2 1 Removable prosthodontics (III) PRS 301 

4 2 3 Oral Pathology OPA 301 

3 2 2 Oral diagnosis and orofacial pain (l) ODG 301 

2 2 1 Applied Dental Materials (II) ADM302 

3 2 2 General Medicine GMD 211 

   Oral and maxillofacial radiology RDG 301 

21 9 12   

Semester Two:  

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course Code 

3 4 1 Fixed prosthodontics (II) FPR 302 

2 2 1 Conservative dentistry (IV) CDT 302 

2 2 1 Removable prosthodontics (IV) PRS 302 

4 2 3 Oral Pathology (II) OPA 302 

3 2 2 Oral diagnosis and orofacial pain (II) ODG 302 

3 2 2 General Surgery GSG 212 

2 2 1 Dental anesthesia DAN 312 

19 8 11   
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Fourth Year: 

Semester One: 

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course Code 

2 3 1 Fixed prosthodontics (III) FPR 401 

2 3 1 Conservative dentistry (V) CDT 401 

2 3 1 Removable prosthodontics (V) PRS 401 

2 2 1 Orthodontics  (l) ORT 501 

2 2 1 Endodontic (l) END 401 

4 2 3 Oral medicine and periodontology (l) OMP 401 

3 2 2 Oral and maxillofacial Surgery (l) OMS 401 

3 2 2 Oral and maxillofacial radiology (II) RDG 401 

20 8 12   

Semester Two:  

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course Code 

2 3 1 Fixed prosthodontics (IV) FPR 402 

2 3 1 Conservative dentistry (VI) CDT 402 

2 2 1 Removable prosthodontics (VI) PRS 402 

2 2 1 Orthodontics  (II) ORT 502 

3 3 2 Endodontic (II) END 402 

4 2 3 Oral medicine and periodontology (II) OMP 402 

3 2 2 Oral and maxillofacial Surgery (II) OMS 402 

1 --- 1 Occlusion (II) OCC 412 

19 7 12   
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Fifth Year 

Semester One: 

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course 

Code 

2 2 1 Pediatric dentistry (I) PED 501 

3 2 2 Fixed prosthodontics (V) FPR 501 

3 2 2 Conservative dentistry (VII) CDC 501 

3 2 2 Removable prosthodontics (VII) FPR 501 

2 2 1 Endodontic (III) END 501 

3 2 2 Oral medicine and periodontology (III) OMP 501  

3 2 2 Oral and maxillofacial Surgery (III) OMS 501 

1 --- 1 Implantology  IMP 511 

20 7 13   

Semester Two: 

Credit Hours Practical Theoretical Course Title Course 

Code 

3 2 2 Pediatric dentistry (II) PED 502 

3 2 2 Fixed prosthodontics (VI) FPR 502 

3 2 2 Conservative dentistry (VIII) CDC 502 

3 2 2 Removable prosthodontics (VIII) FPR 502 

2 2 1 Endodontic (IV) END 502 

3 2 2 Oral medicine and periodontology (IV) OMP 502  

3 2 2 Oral and maxillofacial Surgery (IV)) OMS 502 

1 --- 1 Esthetic dentistry EST512  

21 7 14   



                    

Faculty of Oral and Dental Medicine                                                        31           

Students Guide                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث
 الوسائل التعليمية
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 المحاضرات:قاعات 

   Data Showو Smart boardمجهزة بأجهزة الكمبيوتر والميكروفونات والشاشات ومكيفة جميع قاعات المحاضرات 

 طالب  200ويتسع لعدد  األرضي بالدور 2و 1قاعة  -

 طالب  100األول ويتسع لعدد  بالدور 4و 3قاعة  -

 طالب  150األول ويتسع لعدد  بالدور 6و 5قاعة  -

 طالب  100ويتسع لعدد  الثاني بالدور 8و 7قاعة  -

 طالب  150ويتسع لعدد  الثانيبالدور  9قاعة  -

 فرد( 150المؤتمرات وتتسع لعدد  )قاعة 10قاعة  -

  المعامل:

 تقدم مختلف الخدمات المعملية لطلبة الكلية 

  والثانيور األول دبال الوصفيمعامل التشريح  -

  والثانيالصناعية المتحركة بالدور األول  االستعاضةمعامل  -

  والثانيبالدور األول  المثبتةالسنية  االستعاضةمعامل  -

  والثانيبالدور األول  التحفظيمعامل العالج  -
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           البكالوريوس:عيادات األقسام لطالب مرحلة 

 الصناعية  االستعاضةعيادة قسم  -

 عيادة قسم جراحة الفم  -

 عيادة قسم طب الفم وأمراض اللثة  -

 عيادة قسم طب أسنان األطفال  -

 السنية المثبتة  االستعاضةعيادة قسم  -

 عيادة قسم عالج الجذور  -

  التحفظيعيادة قسم العالج  -

 (8،7،6مبنى العيادات )عيادة  -

 عيادة االمتياز -
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 الطالب:يقدمها قسم شئون  التيالخدمات 

 والتيمن الدراسة  االنتهاءتقديم الخدمات اإلدارية للطالب بدءاً من مرحلة القبول وحتى مرحلة  

 اآلتي:تشمل 

 سداد الرسوم الدراسية  -1

  القوميالرقم  استمارةإعتماد  -2

 جواز السفر  استمارةإعتماد  -3

 تأجيل التجنيد  -4

 إصدار شهادة قيد للطالب وإفادة معتمدة للجهات الخارجية  -5

 للطالب  علميبيان درجات ومحتوى  استخراجإمكانية  -6

 الخريجين:يقدمها قسم شئون  التيالخدمات 

 إصدار شهادة التخرج  -

 والتقديرات للخريجين  العلميى وإصدار شهادة بالمحت -

 الطبية:الخدمات 

 يوجد وحدات عالجية للحاالت البسيطة بمبنى اإلدارة  -

 ار الجامعة المصرية الروسية ومستشفى مدينة بدر بج -

 

  :يقدمها قسم رعاية الطالب بالكلية التيالخدمات 

  الفني:النشاط  

  منسوجات( –أشغال فنية –زخرفة  –جرافيك  –رسم  – ضوئي )تصويرفنون تشكيلية. 

  والغناء.فنون الموسيقى 

  مسرحية.فنون 

  الرياضي:النشاط 

  كاراتيه. –كنغ فو –كرة ريشة  –ألعاب القوى  –تنس  –تنس طاولة  :فرديةأنشطة 

  طائرة.كرة  –السلة  ةكر -كرة القدم  :جماعيةأنشطة 
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  الطالبية:نشاط األسر 

  كل عام دراسي وتشمل األسر جميع األنشطة المختلفة مع مراعاة أال تتم على أساس يتم تشكيل وإعادة تسجيل لألسر بالكلية مع بداية

عضو من  100-50تتكون األسرة من  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 332عقائدي طبقاً للمادة فئوي أو سياسي أو 

 بها.أسرة في ضوء مقترحات األعضاء  الطالب المقيدين بالكلية ولكل أسرة رائد من أعضاء هيئة التدريس ويتم وضع برنامج لكل

 :النشاط العلمي 

  إقامة الندوات العلمية 

  المشاركة في وضع جداول االمتحانات وذلك بمشاركة ممثلين عن الطالب في لجنة وضع الجداول 

  بعمل استفتاءات لمشاكل الطالب وتوزيعها وجمعها وتسليمها للوحدة مشاركة وحدة ضمان الجودة 

 .المشاركة في تنظيم خزائن الحفظ بالكلية 

 :النشاط الثقافي 

 المقال( –الرواية  –القصة القصيرة  –الزجل  -يتم إجراء مسابقة ثقافية )الشعر 

 .إصدار مجالت الحائط ومجالت مطبوعة 

 :النشاط االجتماعي والرحالت   

 .يتم إجراء مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالكلية 

 )عمل دورات تدريبية )اإلسعافات األولية 

 .حملة التبرع بالدم 

  المطربين والمطربات.حفالت ترفيهية وغنائية بمشاركة عدد من 

 .رحالت ترفيهية إلى المدن والمناطق المختلفة 

 .المساهمة في األنشطة المختلفة للجمعية العلمية بالكلية 

 :اتحاد الطالب 

 في عضوية تشكيل اتحاد الطالب: أن تنطبق عليك الشروط التالية يشترط

 .أن تكون متمتعاً بالجنسية المصرية 

  القويم والسمعة الحسنة.أن تكون متصفاً بالخلق 

 .ظان تكون طالباً مستجد غير باق لإلعادة 

 .أن تكون مسدداً الرسم الدراسية 

 .أن يكون لك نشاط في مجال اللجنة التي تترشح لها 

 .أال يكون سبق الحكم عليك بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة تأديبية 
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 من: بيتكون اتحاد الطال

  تدريس(رائد عام االتحاد )عضو هيئة. 

 .)أمين االتحاد )طالب 

 .)أمين مساعد االتحاد )طالب 

  عضو هيئة تدريس(رائد لكل لجنة من اللجان(. 

 .)أمين لكل لجنة )طالب 

 .)أمين مساعد لكل لجنة )طالب 

  الجوالة( –الفنية  –الثقافية  –الرياضية  –االجتماعية  –اللجان التي تشكل االتحاد هي )األسر الطالبية 

 جزاءات الطالب:قواعد 

 والئحته التنفيذية وتعديالتها.1972لسنة  49ينطبق في شأن تأديب الطالب األحكام الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 

 يخضع لهذه الالئحة جميع الطالب بالكلية. المادة األولى:

 

 يعد مخالفة تقتضي التأديب وعلى األخص ما يلي: كل خروج على التقاليد واألنظمة واللوائح والتعليمات الجامعيةالثانية: المادة 

 كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو يخل بحسن السير أو السلوك داخل الجامعة أو خارجها. .1

 تصوير أي طالب أو طالبة أو العاملين بالجامعة أو تداول صور خاصة بهم دون موافقتهم. .2

في باقي المواد ويعتبر راسباً في جميع ماد هذا االمتحان ويحال إلى ل االمتحان ويحرم من دخ فيه،الغش في أي امتحان أو الشروع  .3

 مجلس تأديب.

 اإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء المطلوب له. .4

 تنظيم األنشطة أو الجمعيات المخالفة للوائح المعمول بها بالكلية. .5

 كل إتالف أو محاولة إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب. .6

 إساءة استعمال مرافق الكلية وملحقاتها ومحتوياتها لغير األغراض التي أعدت لها. .7

 داخل المباني دون موافقة الكلية. االعتصامإصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات أو االشتراك في مظاهرات أو  .8

 دخول الطالب االمتحان بدال من غيره أو دخول سواه بدالً عنه. .9

 ين داخل مباني الكلية أو عدم المحافظة على النظافة.التدخ .10

الخروج على آداب اللياقة في تصرفاته مع زمالئه أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل. أو اى  .11

 أعمال مخلة بأنظمة الكلية وتعليماتها.

 بالمالبس المناسبة. االلتزامعدم االلتزام بالمظهر الالئق وعدم  .12
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 المادة الثالثة:

 ية بذلك:يمكن تطبيق العقوبات التأديبية التالية وفى حالة تطبيق أكثر من عقوبتين لمخالفة واحدة تؤخذ موافقة مجلس الكل

 التنبيه شفاهه أو كتابة. .1

 اإلنذار. .2

3.   ً  في المقرر أو المقررات التي سجلها. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر واعتباره راسبا

 في مقرر أو أكثر. االمتحانحرمان الطالب من دخول  .4

 .(دراسي أو أكثر )فصلالفصل من الكلية لمدد مختلفة طبقاً لقرار مجلس التأديب  .5

 الفصل النهائي من الكلية. .6

 تبعات. نالتركيب وما يترتب على ذلك مفي جميع األحوال يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه مضافاً إليه تكلفة األصل أو  .7

 

 المادة الرابعة:

 الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب. تتحفظ القرارا .1
 داخل الكلية وعلى موقعها اإللكتروني ويجب إبالغها لولى األمر.يجوز إعالن قرار العقوبة  .2

 

 المادة الخامسة:

 وأنظمتها وبما تصدر من تعليمات.ال يعفى الطالب بحجة عدم علمه بلوائح الكلية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

Faculty of Oral and Dental Medicine                                                        38           

Students Guide                                                         

 

 

   واالعتماد وحدة ضمان الجودة
 وحدة:الرؤية 

أنًتصبحًواحدةًمنًوحداتًالجودةًالوطنيةًوالدوليةًمنًخللًاعتمادًمعاييرًًفيواألسنانًالفمًفيًكليةًطبًًواالعتمادًالجودةضمانًتتمثلًرؤيةًوحدةً
ًالجودةًالوطنيةًالمطبقةًعلىًمعاييرًالجودةًالدوليةًووضعًخطةًاستراتيجيةًتعليميةًمستقبلية.

 :وحدةال رسالة
اًالعتمادًكليةًطبًاألسنانًمنًخللًنشرًثقافةًالجودةًإجراءًعملياتًالتدقيقًالداخليًللوفاءًبمعاييرًالهيئةًالوطنيةًلضمانًالجودةًواالعتمادً استعدادا

ًلكسبًثقةًخريجيًالمجتمعًالمتميزين.
 وحدة:الأهداف 
 ضمانًاستيفاءًشروطًومتطلباتًالهيئةًالقوميةًلضمانًالجودةًواالعتمادًوتأهيلًالكليةًللحصولًعلىًاالعتماد. -١
ًنشرًثقافةًالجودةًوضمانًاالعتمادًبينًاعضاءًهيئةًالتدريسًومعاونيهمًوأعضاءًالجهازًاالداريًوالعاملينًوطلبًالكليةًمماًيحققًالتميزً -٢

 فيًاالداءًويدعمًانجازًالمهام.
 تبنيًالقيمًواألهدافًالتيًتتوافقًمعًقيمًوأهدافًالهيئةًالوطنيةًلضمانًالجودةًواالعتماد.ً -٣
 البرامجًاالكاديميةًالتيًتمنحهاًالكليةًبماًينعكسًعلىًمستويًالخريجين.تحسينًجودةً -٤
 تحقيقًرسالةًالكليةًواهدافهاًاالستراتيجيةًمنًخللًضمانًجودةًاالنشطةًالتعليميةًالبحثيةًوالمجتمعيةًً -٥
 تهمًالتنافسية.ًتحسينًجودةًونوعيةًالبرامجًاالكاديميةًالتيًتمنحهاًالكليةًبماًينعكسًعلىًمستويًالخريجينًوقداًر -٦
 تطبيقًااللياتًاللزمةًلتحقيقًنظمًالمراجعةًالداخليةًواستمراريتها -7
 وضعًنظامًلتلقيًومتابعةًشكاوىًالطلبًوكذلكًاليةًللتعاملًمعها.ً -٨
 ًالكلية.ًللرقابةًوالمتابعةًواعتمادًنظامًالتقاريرًالسنويةًووضعًخطةًللعملًداخللتقويمًاالداءًوضمانًالجودةًبالكليةًإعدادًآليةًً -9

طلبًً-موظفيًالكليةًوالعاملينًً-معاونيًاعضاءًهيئةًالتدريسًً-عملًقاعدةًبياناتًكاملةًللكليةًتتضمنًالسادةً)اعضاءًهيئةًالتدريسً -١0
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 طلباتهم(ًتحديدًالمستفيدينًمنًخريجيًالكليةًومتً-توصيفًالبرامجًوالمقرراتًً-الدرجاتًالعلميةًالتيًتمنحهاًالكليةًً-برامجًالكليةًً-الكليةً
 إعلءًقيمًالتميزًوالقدرةًالتنافسيةًفيًكافةًالتخصصاتًالتابعةًللكليةًً -١١
 كسبًثقةًالمجتمعًفيًالخريجينًواقتراحًانشاءًبرامجًجديدةًوفقااًالحتياجاتًالمجتمعً -١٢
 دينًرفعًمستويًالمشاركةًالمجتمعيةًللكليةًبماًيضمنًتقديمًخدماتًمتميزةًنوعاًوكيفاًلكسبًرضاءًوثيقةًالمستفي -١٣
 تنظيمًاداءًالكليةًفيًمجالًخدمةًالمجمعًوتنميةًالبيئةًورفعًوزيادةًالتواصلًبينًالكليةًوخريجيهاًً -١٤
 تعظيمًاداءًاالداراتًالمختلفةًمنًخللًتقاريرًالتقييمًإلدارةًالتحسينًوالتطويرًالمستمرانًوصوالاًإلىًمستويًالجودةًالمطلوبًً -١٥
 خارجيًألنشطةًالكليةًاالكاديميةًوغيرًاالكاديميةًوضعًالياتًلتفعيلًالتقويمًالداخليًوالً -١٦
 المشاركةًالفعليةًفيًالمؤتمراتًالمختلفةًواالقليميةًوالدوليةًالتيًتنظمهاًاللجنةًالقوميةًلضمانًالجودةًواالعتماد. -١7
ًبناءًالقدراتًالبشريةًوتحسينهاًوتأهيلهاًللتمييزًمنًخللًبرامجًتدريبيةًمتخصصةًلرفعًكفاءةًاالفرادًبالكلية.ً -١٨
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 Covid-19 واالحتياطات الالزم اتخاذها في ظل جائحة كوروناقواعد ال
ًالجائحةاألسئلةًالتاليةًتتيحًلكًعزيزيًالطالبًالتعرفًعلىًيجبًااللتزامًبهًفيًظلً

ًًماًهوًفيروسًكوروناCOVID-19ً؟
ًالسللةًالجديدةًمنًالفيروسًالتاجيًهيًفيروسًتنفسيًينتشرًبشكلًأساسيًمنًخللًاالتصالًبشخصًمصابًمنًخللًالرذاذًالتنفسيًالذيًيتولد

أوًمنًخللًقطراتًاللعابًأوًإفرازاتًمنًاألنف.ًيشارًإلىًالسللةًالجديدةًمنًالفيروسًًالعطس،عندًالسعالًأوًًالمثال،علىًسبيلًًالشخص،عندً
COVID-19ًباسمً
ًًهلًيمكنًالتقاطًفيروسًكوروناCOVID-19ًًمنًشخصًالًتظهرًعليهًأعراض؟

بناءاًعلىًالبياناتًالمتاحةًًذلك،ومعًمعديينًقبلًظهورًاألعراض.COVID-19ًًقدًيكونًاألشخاصًالمصابونًبفيروسًكوروناًًالتقارير،وفقااًلبعضً
ًفإنًاألشخاصًالذينًتظهرًعليهمًاألعراضًهمًالسببًفيًغالبيةًانتشارًالفيروس.ًحالياا،
ًًأينًيمكننيًالعثورًعلىًمزيدًمنًالمعلوماتًحولًاآلثارًالصحيةًوممارساتًالنظافةًالجيدة؟

يرجىًالرجوعًإلىًصفحاتًًالعقلية،والتوعيةًبالصحةًًاالجتماعي،والتباعدًًالذاتية،والعزلةًًالجيدة،للحصولًعلىًمعلوماتًحولًممارساتًالنظافةً
ًاالمنة.الويبً

ًًكيفًيؤثرًذلكًعلىًأنشطةًالتدريسًوالتقييمًالمجدولةًالخاصةًبي؟
مجموعاتًصغيرةًلحضورًالتدريباتًوتقسيمًالدفعاتًالىًًالهجين،مًيمنًخللًالتعلًذلكيرجىًالتأكدًمنًأنناًسنواصلًالحفاظًعلىًجودةًتعليمنا.ًًو

ً.العمليةًوفقاًلجدولًسيتمًارسالهًاليكم
ًًأينًيمكننيًأنًأجدًنصائحًوإرشاداتًحولًالتعليمًاإللكتروني؟

فيجبًعليكًاالتصالًبمنسقًالتعليمًاإللكترونيًالمركزيًأوًمسؤولًالتعليمًاإللكترونيًفيًالمقامًًاإللكتروني،إذاًكانًلديكًأيًأسئلةًتتعلقًبالتعليمً
ًاألول.
ًًًفماذاًأفعل؟ًدراستي،اضطررتًإلىًالعزلةًالذاتيةًوأناًقلقًبشأنًالتأثيرًالمحتملًعلى

ستعملًبجدًلتقييمًتأثيرًالعزلةًالذاتيةًعلىًالدراساتًاألكاديميةًللطلبًالذينًيشتبهونًفيًإصابتهمًبفيروسًكورونا.ًً،ERU واألسنانكليةًطبًالفمً
فيرجىًإبلغًمساعدًالتدريسًأوًشؤونًالطلبًفيًالمقامًاألولًًالدراسة،إذاًكنتًتعتقدًأنكًمصابًبالفيروسًوقدًأثرًذلكًسلبااًعلىًقدرتكًعلىً

 ات.للحصولًعلىًإرشاد
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 أثناء فترة الجائحة السالمة في الحرم الجامعي
ً:الكمامات.١ً

ًداخلًجميعًمبانيًالجامعة.ًالكمامةيجبًارتداءً
ًًويشملًذلكًقاعاتًالمحاضراتًوالمختبراتًوالممراتًوغرفًالتدريس
ًًولكنًستتوفرًأغطيةًإضافيةًللوجهًفيًنقاطًرئيسيةًعبرًحرمناًالجامعيةًألولئكًالذينًليسًلديهمًًالخاصة،قدًترغبًفيًإحضارًأغطيةًوجهك

ًواحدة
ًًًمثلًأولئكًالذينًلديهمًمتطلباتًصحيةًشخصيةًوظروفًخفية.ًاستثناءات،قدًيتمًتطبيق
ً.ًاتبعًإجراءاتًالنظافة:٢

ًثانية.٢0ًتأكدًمنًغسلًيديكًبانتظامًبالماءًوالصابونًلمدةً
ًًًويشملًذلكًأجهزةًالماوسًولوحاتًالمفاتيح.ً-تنظيفًمحطاتًالعملًوالدراسةًقبلًاالستخدامًوبعده
ًتجنبًمشاركةًالمعداتًواألدواتًالمكتبيةًمعًالموظفينًوالطلبًاآلخرين.ً
ً.ًالحفاظًعلىًالتباعدًاالجتماعي:٣
ًًنحنًنلتزمًحاليااًباإلرشاداتًالحكوميةًالخاصةًبالحفاظًعلىًمسافةًً-امعيًالجًالحرميرجىًالحفاظًعلىًالتباعدًاالجتماعيًفيًجميعًاألوقاتًفي

ً.وزيادةًالتهوية(ًفيًالداخلً،الكماماتأوًمسافةًمترًواحدًمعًاتخاذًاحتياطاتًإضافيةً)ًمنازلنا،مترينًمنًاألشخاصًخارجً
ً)"ًيجبًأالًتتجمعًفيًمجموعاتًمنًأكثرًمنًستةً)إالًإذاًكنتًفيًنفسً"المنزل
ًاتبعًنصائحًالعزلًواإلبلغ:.٤ً
ًًإذاًشعرتًبتوعكًأوًظهرتًعليكًأعراضCOVID-19،ً.ًفلًتأتيًإلىًالحرمًالجامعي
ًًإذاًكنتًتعانيًأنتًأوًأيًشخصًفيًأسرتكًأعراضCOVID-19،ًًوهذاًيعنيًالبقاءًفيًالمنزلًإذاًكنتًتعيشًفيًً-فيجبًعليكًعزلًنفسك

ً.سكنًمشتركوالبقاءًفيًغرفتكًإذاًكنتًتعيشًفيًًخاص،مسكنً
ًًيرجىًإبلغًالجامعةًعنًطريقًشؤونًالطلب.ًأعراض،إذاًبدأتًتشعرًبالمرضًأوًظهرتًعليك 

 

 


