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Welcome to the Egyptian Russian University (ERU), the
first and only Russian university in the Middle East.
It is indeed an exciting time to be a part of this dynamic society. Our academic programs are undergoing continuous quality reviews.
Our vision is simple: to be one of the best universities in
the region. We encourage you to learn more about the
academic life at ERU, and to consider becoming a part
of our success. The university offers the opportunity for
training and studying in Russia.

مؤسس الجامعة

 شريف حلمى.د.أ

Prof Sherif M.Helmy
Founder of the ERU
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أبنائي وبناتي األعزاء :
يطيب لى الترحيب بكم فى رحاب الجامعة المصرية
الروسية وأن أتقدم لكم بأصدق التمنيات بالتوفيق
والرقى خالل العام الجامعى الجديد.
يعد العمل المهنى فى الصيدلة والهندسة وطب
األسنان أحد روافد تطور ورقى الوطن ولتُصبحوا
مهنيين نافعين لوطنكم وفخر للجامعة فالبد أن
تعلموا أن التميز فى هذه المهن يتطلب السعى
المستمر للتزود بالعلوم والمعارف األساسية
والتطبيقية وكذلك إكتساب القدرات والمهارات
المرتبطة بهذه المهن مع ضرورة التحلى بالخلق
القويم واإللتزام بالمبادئ السامية .وهنا يجدر
التأكيد على أن إعدادكم بالجامعة ال يستهدف
العملية التعليمية فقط ولكن يستهدف تنمية وصقل
شخصيتكم من خالل النشاطات المختلفة المتاحة
بالجامعة.
لذا حاولوا أبنائى الطالب وبناتى الطالبات أن
تستثمروا الوقت وأن تحرصوا على اإلستفادة مما
توفرة لكم الجامعة من إمكانات علمية وتعليمية
وكل مصادر المعرفة داخل الجامعة وخارجها كما
عليكم أيضاً تنمية كل جوانب ذاتكم سواء كانت
الجوانب البدنية أو العلمية أو الوجدانية أو اإلجتماعية
أو الخلقية من خالل المشاركة فى األنشطة الطالبية
المتاحة بالجامعة.
كما أن التطور السريع فى جميع مجاالت الحياة
يستوجب من المهنى المتابعة المستمرة وهو ما
يتطلب أن يكون متسلحاً باألسس العلمية ومتمرساً

على اإلطالع لإلستمرار فى التعلم والبحث الذاتى.
ولذلك فالعملية التعليمية ال تقتصر على دراسة
المقررات داخل الجامعة وإنما تستكمل بالبحث
العلمى واستخدام جميع مصادر المعرفة للحصول
على المعلومات والوثائق والمراجع والتحليل العلمى
المنطقى لها للتطوير وإستنباط الحلول ومجابهة
المشكالت.
والمهنى عاد ًة ما يتعامل مع أصحاب القرار ويشارك
زمالءهُ فى العمل ويقود المساعدين لذلك فإنه
يحتاج مهارات عرض األفكار بوضوح واإلقناع والريادة
والقيادة .ويساعد فى إكتساب هذه المهارات التدريب
الميدانى خالل األجازة الصيفية سواء داخل الوطن أو
بدولة روسيا.
وبإنضمامكم للجامعة فمتوقع منكم اإللتزام بالتقاليد
الجامعية واألخالق القويمة والبعد عن األعمال الشائنة
ً
وخاصة الغش وتذكروا أن من غشنا فليس منا.
وقد تم إعداد هذا الدليل للتعريف بكليات الجامعة
وبرامجها األكاديمية وأنشطتها الثقافية والرياضية
والفنية واإلجتماعية لإلستفادة القصوى بسنوات
الدراسة بالكليات لتُصبحوا مهنيين متميزين يسعى
سوق العمل إليكم ولتتحملوا مسئولية تقدم وطننا
الحبيب مصر.
ً
تحية لكم جميعا وأتمنى أن تستمتعوا بالدراسة
فى هذه الجامعة وأن نفخر بكم عند تخرجكم وعند
تألقكم فى المجتمع.

رئيس الجامعة

أ.د .شريف فخرى محمد عبد النبي
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أبنائي وبناتي الطالب :
كل عام وأنتم بخير بمناسبة عامكم الدراسي الجديد داعين اهلل أن يوفقكم
لما تتمنون.
كما أتمنى ان أجد في كل منكم ذلك الشخص الذي يسعي دائما الن يكون
األفضل ،مجتهدا في دراسته مقدما كل ما عنده من جهد وثقة بالنفس الن
يصبح فيما بعد شخصا يعتمد عليه متفوقا في حياته مفيدا لكل من حوله
في بيئته ومجتمعه.
وأعدكم أن تجدوا كل الدعم و الرعاية من إدارة الكلية و أعضاء هيئة
التدريس بها لتحقيق الهدف المنشود فى أن تكونوا أطباء على اعلى
قدر من المستوى العلمي و المهارة العملية مع االلتزام بكل المعايير
األخالقية
لذا فاني انتظر منكم أبنائي وبناتي األعزاء إثبات ذاتكم
واعتبار الجامعة هي بيتكم الثاني وستجدونني دائما
معكم أبا وأخا اكبر قبل كوني عميداً للكلية..
بالتوفيق دائما.
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عميد كلية طب أسنان
د .خالد توفيق

أبنائي وبناتي األعزاء
ُكل عام وأنتم بخير وأه ً
ال بكم في الجامعة المصرية الروسية
وأتمنى أن تكونوا خير سفراء للجامعة عند تخرجكم أطباء أكفاء
في سوق العمل المحلي والخارجي.
وعند المشاركة بإيجابية فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة
واطلب منكم االلتزام بكافة القيم الحاكمة ومساعدة أنفسكم
قبل أي شىء لتصلوا إلى أعلى المراتب فى المجتمع وكامل
دعواتى لكم بالتوفيق.

أمين عام الجامعة
األستاذة  /إكرام عبد الحميد
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نبذة عن الجامعة
تأسس ــت الجامع ــة المصري ــة الروس ــية بالق ــرار الجمه ــوري رق ــم  256لع ــام
 ،2006وتق ــع ف ــى مدين ــة ب ــدر ،عل ــى طري ــق القاهرة-الس ــويس.
بـــدأت الدراســـة فـــى الجامعـــة فـــى الفصـــل الخريفـــى  2006بكليتـــى
الصيدلـــة والهندســـة ثـــم تمـــت الموافقـــة عـــام  2013علـــى انشـــاء كليتـــى
طـــب األســـنان وادارة األعمـــال.
وبدأت الدراسة بكلية طب األسنان فى خريف .2014

About ERU :
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The Egyptian Russian University was founded according to the governmental prescripts no. 256 in 2006.
The campus is located in Badr City, Cairo-Suez Road.
In fall 2006, ERU started with two faculties, Pharmacy and Engineering.
At, 2013, ERU got the approval for establishment of faculty of Dentistry
and Business administration.
Study in Faculty of Dentistry began in fall 2014.

الرؤية
ًأن تص ــل كلي ــة ط ــب الف ــم واالس ــنان بالجامع ــة المصري ــة الروس ــية إل ــى الري ــادة محليــاً واقليميــا
وعالميـــاً بتحقيـــق التميـــز فـــي التعليـــم والبحـــث العلمـــي فـــي مجـــال طـــب االســـنان وخدمـــة
.المجتمـــع مـــن خـــال الممارســـة الطبيـــة وفـــي اطـــار اخالقيـــات المهنـــة

VISION :
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Faculty of Dentistry as part of the Egyptian Russian University, hopes to offer the very
best level of education: national, regional and internationally.
It also hopes to be a pioneer in dental research and to achieve an excellent level of
Dental health care services for community, through ideal ethics.

الرسالة :
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• تلتـــزم الكليـــة بتوفيـــر فـــرص لتعلـــم طـــب الفـــم
واالســـنان علـــى أحـــدث مـــا وصـــل إليـــه العلـــم
وتكنولوجيـــا التعليـــم للطـــاب مـــن مصـــر وكافـــة
أقطـــار العالـــم .
• تلتــزم الكليــة بالتميــز فــي مجــاالت البحــث العلمــي
ال ــذي يرتب ــط بالمش ــكالت الصحي ــة عل ــى المس ــتوى
القوم ــي واإلقليم ــي والدول ــي .
• تلت ــزم الكلي ــة بإعط ــاء تركي ــزاً متوازنــاً الكتس ــاب
كل مـــن المعلومـــات
والمهـــارات واالتجاهـــات بمـــا يتفـــق مـــع الرؤيـــة
المطروحـــة .
• تلتـــزم الكليـــة بالمشـــاركة فـــي تقديـــم الرعايـــة
الصحيـــة ونشـــر الوعـــي الصحـــي لخدمـــة المجتمـــع
علـــى المســـتوى القومـــي واإلقليمـــي .
• تلتـــزم الكليـــة بتقديـــم فـــرص تعليـــم طبـــي
مســـتمر لكافـــة خريجيهـــا ومتابعتهـــم فـــي مجـــال
عمله ــم مم ــا يعط ــي ثق ــة ف ــي المؤسس ــة الطبي ــة .
• تلت ــزم الكلي ــة بتقدي ــم كاف ــة خدماته ــا ف ــي إط ــار
المث ــل األخالقي ــة والمهني ــة.

MISSION :
• The faculty is committed to offer the very best level of education for the dental students
according to the most recent advances and technologies in the field of dentistry from Egypt
and all over the world.
• The faculty confirms the excellence in all fields of scientific research that is related to health
problems on the national, regional and international levels.
• The faculty is committed to give all the attention needed in order to offer the student equal
opportunities both in teaching and acquiring knowledge, skills and attitudes according to its
vision.
•The faculty is committed to participate in offering health care services to the community and
spreading the health awareness as a part of its national and regional health role in community services.
• The faculty is committed to offer a continuous medical education to all its graduates as well
as following them up in their careers in order to give confidence as a medical institution.
• The faculty is committed to offer all its services according to the medical ethics.
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األهداف

.  إعداد كوادر من أطباء األسنان المتميزين وعلي درجة عالية من المهارة العلمية والعملية.1
 توفير فرص التعليم والتدريب المستمر سواء لخريجى الكلية أو لجميع العاملين فى مجال طب األسنان بهدف رفع كفاءتهم.2
. وإطالعهم علي كل تطور جديد فى مجال طب األسنان
. تطبيق النظم الحديثة فى طرق التدريس والتدريب في اإلمتحانات.3
.  تخريج طبيب أسنان قادر علي تلبية إحتياجات المجتمع سواء العالجية أو الوقائية.4
 فتح المجال للتعاون بين الطالب وخريجي الكلية مع مراكز األبحاث والمعاهد العلمية المماثلة لإلرتقاء بالمهنة وفتح المجال.5
.الدولي للدراسة والعمل بالخارج

OBJECTIVES :
1- To prepare a distinguished dentists with a very
high degree of proficiency both scientifically and
practically.
2- To provide continual opportunities for educational and training both for faculty graduates and
all the staff in the dental organization as well, with
the main target of increasing their efficiency and
acquainting them with every new development in
the dental field.
3- To apply up to date methods of teaching and
training.
4- To prepare a competent dentist who is able to

fulfill the therapeutic as well as the preventive treatment towards community needs.
5- To open fields of cooperation between
both the dental students and graduates of
the faculty on one hand, and the research
centers as well as the scientific institutions on the other hand, in order
to make an advancement in the
dental profession. In addition,
to provide new opportunities
for studying and practicing internationally.
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الباب األول

القواعد العامة لنظام الدراسة
( الالئحة الداخلية )
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الشهادة )(B.D.S.
تمنح الجامعة المصرية الروسية بناء على توصية مجلس الكلية درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم و األسنان للطالب
الذين اجتازوا بنجاح هذا البرنامج

شروط القيد :

 .1يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطالب المصريين و الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شعبة علوم أو من
المحولين من كليات أخري طبقاً للشروط و المعايير والقواعد التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية و المجلس األعلي
للجامعات .
 .2على الطالب التقدم بكافة المستندات المطلوبة و المعلن عنها بإدارة شئون الطالب  ،و كذلك تعبئة النماذج الخاصة بذلك .
 .3ضرورة اجتياز الطالب بنجاح الكشف الطبي وفق القواعد التي يقررها مجلس الكلية .
 .4ال يجوز قبول الطالب المفصولين نهائياً من جامعة أخري حكومية أو خاصة .
 .5يجوز تحويل الطالب المقيدين في إحدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو إحدي الجامعات
األجنبية المعترف بها  ،على أن يدرس الطالب بكلية طب األسنان -الجامعة المصريه الروسية ( )6ستة فصول دراسية
على األقل  ،بعد إجراء مقاصة و مراجعة المحتوي العلمي للمواد التي تم دراستها .

نظام الدراسة :
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 .1الدراسة بهذا البرنامج نظامية  ،و ال يجوز فيها اإلنتساب  ،وتخضع متابعة حضور الطالب في الكلية
وما يتعلق بها من شروط للقواعد التي ينص عليها مجلس الكلية .
 .2الدراسة بنظام الساعات المعتمدة  ،و تعادل الساعة المعتمدة :
• محاضرة نظرية لمدة ساعة فى اإلسبوع.
• تدريبات معملية أو إكلينيكية لمدة ساعتين أو ثالثة فى اإلسبوع .
 .3الدراسة باللغة اإلنجليزية لجميع المقررات الطبية .
 .4إجمالي عدد الساعات المعتمدة لهذا البرنامج ( )191ساعة معتمدة تشمل ()181
ساعة متطلبات كلية و ( )10ساعات متطلبات جامعة .

 .5ال يسمح للطالب بالتسجيل فى مواد المرحلة اإلكلينيكية (السنة الرابعة و الخامسة) إال بعد أن يجتاز
ٌ
المرحلة قبل اإلكلينيكية (السنوات األولي و الثانية و الثالثة ) و معدل تراكمى  CGPAال يقل
جميع مواد
عن 2.00

مواعيد الدراسة و القيد :

 .1تقسم السنة األكاديمية إلى ثالث فصول دراسية على النحو التالي :
 :يبدأ من السبت الثالث من شهر سبتمبر و لمدة  16أسبوع
الفصل األول
الفصل الثاني  :يبدأ من السبت الثاني من شهر فبراير و لمدة  16أسبوع
الفصل الصيفي  :يبدأ من السبت األول من شهر يوليو و لمدة  7أسابيع .
 .2يتم القيد ألي مرحلة خالل أسبوعين قبل بدء أي فصل دراسي بعد استيفاء شروط القيد ودفع الرسوم المقررة و يعتبر الفصل
الصيفي اختياري للطالب  -و يحدد مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب الذين يسمح بتسجيلهم بالفصل الصيفي .
 .3يتم القيد بالفصل الدراسي الصيفي لمقررات رسب بها الطالب  ،أو بغرض رفع المعدل التراكمي للطالب .
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أقسام كليه طب الفم واألسنان :
قسم بيولوجيا وباثولوجيا الفم واالسنان ،
ويشمل التخصصات التاليه:
 - 1التشريح الوصفي لالسنان.
 - 2بيولوجيا الفم واالسنان .
 - 3باثولوجيا الفم واالسنان.

قسم األستعاضه الصناعيه لألسنان ،
ويشمل التخصصات التاليه:
 - 1التركيبات المتحركه لألسنان (الكامله والجزئيه).
 - 2خواص المواد الحيويه .
 - 3التركيبات الخاصه بجراحه الوجه والفكين.

قسم طب األسنان التحفظي ،
ويشمل التخصصات التاليه:
 - 1العالج التحفظي لألسنان.
 - 2عالج الجذور .
 - 3التركيبات الثابته (التيجان والجسور).

قسم جراحه الفم والوجه والفكين ،
ويشمل التخصصات التاليه:
 - 1جراحه الفم والوجه والفكين.
 - 2التخدير الموضعي والتخدير العام .
 - 3غرس االسنان .
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قسم التقويم وطب اسنان االطفال ،
ويشمل التخصصات التاليه:
 - 1تقويم االسنان .
 - 2طب أسنان االطفال.
 - 3الصحه العامه للفم واالسنان.

قسم طب الفم وأمراض اللثه والتشخيص
وأشعه الفم  ،ويشمل التخصصات التاليه:
 - 1طب الفم`.
 - 2أمراض اللثه.
 - 3التشخيص .
 - 4اشعه الفم .

قسم العلوم االساسيه والطبيه  ،ويشمل التخصصات التاليه :
 - 1الهستولوجيا العامه.
 - 2الفسيولوجي.
 - 3الباثولوجيا العامه.
 - 4الكيمياء الحيويه.
 - 5تشريح عام.
 - 6فيزياء.

 - 7العلوم الحيويه .
 - 8ميكروبيولوجي.
 - 9الفارماكولوجي.
 - 10باطنه عامه.
 - 11جراحه عامه.
Dental
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مدة الدراسة

 .1الحد األدني للدراسة بهذا البرنامج خمس سنوات .
 .2الحــد األقصــى للدراســة عشــر ســنوات  ،و يفصــل الطالــب بعدهــا و يجــوز إعــادة قيــده بعــد موافقــة مجلــس الكليــة علــي أن ال
يزيــد عــدد الســاعات المعتمــدة التــي تحســب لــه عنــد إعــادة القيــد عــن ثلثــي الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للحصــول علــى الدرجــة .

شروط التسجيل :

 .1يقــوم الطالــب بتســجيل المقــررات الدراســية فيمــا ال يزيــد عــن الحــد األقصــى للســاعات المعتمــدة لــكل فصــل دراســي علــي حــدة
كمــا هــو مبيــن بالجــداول الدراســية  ،و يجــوز لمجلــس الكليــة التجــاوز عــن هــذه الحــدود لدواعــى التخــرج أو عــدم الفصــل .
 .2ال يسمح للطالب الذي حقق  CGPAأقل من  2.00بالتسجيل في أكثر من  14ساعة معتمدة .
 .3يمكــن للطالــب التســجيل فــي الفصــل الصيفــي فــي مقــررات ال تزيــد ســاعاتها المعتمــدة عــن( )7ســاعات  ،بشــرط أن يســتوفى
شــروط التســجيل فــي كل مقــرر وبعــد استشــارة المرشــد األكاديمــي وفــي المواعيــد المحــددة بتوقيتــات التســجيل .
 .4ال يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة قبل النجاح في تلك المقررات السابقة المطلوبة .

شروط التعديل و اإللغاء و االنسحاب :
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 .1يحــق للطالــب تغييــر مقــررات ســجل فيهــا بأخــري خــال أســبوعين مــن بــدء الدراســة و ال يســري ذلــك علــى الفصــل
الصيفــي  .2.يحــق للطالــب اإلنســحاب مــن المقــرر خــال ثمانيــة أســابيع علــى األكثــر مــن بدايــة الدراســة للفصليــن
األول والثانــي وأســبوعين علــى األكثــر فــي الفصــل الصيفــي و ال تــرد لــه الرســوم .
 .3الطالــب الــذي يرغــب فــي اإلنســحاب مــن فصــل دراســي بعــذر يقبلــه مجلس الكليــة  ،عليه التقــدم بطلب
لشــئون الطــاب ويحصــل علــى موافقــة باإلنســحاب ويقــوم بإعــادة المقــررات التــي انســحب منهــا فــي
فصــل دراســي الحــق دراسـ ً
ـة و إمتحانـاً و ال تحســب عليــه كمــرة رســوب .
 .4يحــق للطالــب إعــادة التســجيل فــي أي مقــرر حصــل فيــه علــى تقديــر راســب ( )Failأو تــم
حرمانــه مــن دخــول االمتحــان فيــه لعــدم إســتيفائه متطلبــات دخــول االمتحــان (Forced
 )Withdrawalحتــى ينجــح و يعيــد المقــرر دراسـ ً
ـة و إمتحانـاً  ،ويحســب تقديــره فيــه C
كأقصــى تقديــر .

الئحة الساعات اإلضافية
أوال :ال يحق ألى طالب تسجيل عدد ساعات إضافية عن الساعات الموجودة بالالئحة الخاصة بالكلية إال بعد :
 موافقة إدارة الكلية سداد مصروفات هذه الساعاتً
الجدول التالى يوضح عدد الساعات األساسية طبقا لالئحة كل مستوى :
المستوى

عدد ساعات الخريف

عدد ساعات الربيع

األول

19

19

الثانى

17

16

الثالث

21

19

الرابع

20

19

الخامس

20

21

وفــى الحــاالت التــى ال يحقــق فيهــا الطالــب عــدد الســاعات الالزمــة لدخــول أى مســتوى يحمــل الطالــب
بمصروفــات ســاعات إضافيــة تســاوى الفــرق بيــن عــدد الســاعات التــى حققهــا والحــد األدنــى لســاعات
المســتوى المطلــوب دراســته .وفــى جميــع الحــاالت ال تزيــد تلــك الســاعات علــى مــا يلــى :
المستوى

عدد ساعات الخريف

عدد ساعات الربيع

األول

-

-

الثانى

-

-

الثالث

4

3

الرابع

-

-

الخامس

-

2
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المرشد األكاديمي :
 .1يقــوم مجلــس الكليــة بتوزيــع الطــاب المقيديــن
بالكليــة علــى مرشــدين أكادمييــن مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس و معاوينهــم ،مــع مراعــاة التخصــص
العلمــى لعضــو الهيئــة األكاديميــة و خبراتــه .
 .2يلتــزم المرشــد األكاديمــي بمتابعــة أداء الطالــب
ومعاونتــه فــي اختيــار المقــررات الدراســية كل فصل
دراســي ولــه أن يطلــب وضــع الطالــب المتعثــر
دراســيا تحــت المالحظــة لفصــل دراســي واحــد مــع
خفــض عــدد الســاعات المســجل فيهــا.
 .3يجــوز للمرشــد األكاديمــي طلــب إعــادة الطالــب
لبعــض المقــررات التــي نجــح فيهــا مــن قبــل أو
إضافــة مقــررات جديــدة لــه بغــرض رفــع متوســط
النقــاط ليحقــق متطلبــات التخــرج .
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متطلبات الجامعة

متطلبات الكلية

تقديرات مقررات متطلبات الدراسة :
النسبة المئوية المناظرة

عدد
النقاط

التقدير

 % 90و أعلى

4.00

A

 % 85حتى أقل من % 90

3.70

-

A

 % 80حتى أقل من % 85

3.30

+

 % 75حتى أقل من % 80

3.00

B

 % 70حتى أقل من % 75

2.70

-

B

 % 65حتى أقل من % 70

2.30

+

C

 % 60حتى أقل من % 65

2.00

C

 % 56حتى أقل من % 60

1.70

C-

 % 53حتى أقل من % 56

1.30

D+

 % 50حتى أقل من % 53

1.00

D

أقل من % 50

0.00

F

B

التقدير
العام

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
مقبول

راسب

*تمــت الموافقــة علــى توحيــد هــذا النظــام للنقــاط
بمجلــس الجامعــات الخاصــة و األهليــة بجلســة رقــم
( )20بتاريــخ 3/5/2012
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حساب متوسط النقاط :
 .1ال يعتبــر الطالــب ناجحــا فــي أي مقــرر إال إذا حصــل علــى تقديــر  Cعلــى األقــل عــدا متطلبــات الجامعــة يعتبــر ناجحـاً
إذا حصــل علــى تقديــر  Dعلــى األقــل.
 .2ال ينتقل الطالب إلي السنة الربعة إذا كان ال  CGPAأقل من . 2.00
 .3ال يحصل الطالب على البكالوريوس إال إذا حقق متوسط نقاط تراكمي قدره (  )2.00على األقل .
 .4تحسب نقاط كل مقرر على أنها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة في النقاط الحاصل عليها فى هذا المقرر .
 .5يحســب مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــى الفصــل الدراســى علــى إنهــا مجمــوع نقــاط كل المقــررات
التــي درســها فــي هــذا الفصــل.
 .6يحســب متوســط نقــاط أي فصــل دراســي (المعــدل الفصلــي) SGPAعلــى أنــه ناتــج قســمة مجمــوع النقــاط التــي
حصــل عليهــا الطالــب فــي هــذا الفصــل مقســوما علــى مجمــوع الســاعات المعتمــدة لهــذه المقــررات .
 .7يحســب متوســط نقــاط التخــرج (المعــدل التراكمــي) CGPAعلــى أنهــا ناتــج قســمة مجمــوع النقــاط لــكل المقــررات
التــي درســها علــى مجمــوع الســاعات المعتمــدة لهــذه المقــررات .
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تقديرات المقررات التي ال تحسب ضمن المتطلبات :
المقــررات التــي يســجل فيهــا الطالــب كمســتمع أو التــي يطلــب فيهــا النجــاح فقــط أو لــم يكملهــا لســبب
قبلــه مجلــس الكليــة وال يدخــل فــي حســاب متوســط النقــاط و يرصــد لــه أحــد التقديــرات التاليــة :
التقدير

المدلول
منسحب

Withdrawal

W

راسب

Fail

F

غائب

Absent

FA

أقل من  %30فى إمتحان آخر العام

Less than 30% of the final written exam

FW

غير مستوف

Incomplete

I

مادة مستمرة

In Progress
Pass

IP
P

مطلوب النجاح فقط

إعادة المقرر الحاصل فيه الطالب على تقدير منخفض :
 .1يسمح للطالب بإعادة المقرر الحاصل فيه على تقدير منخفض ،ويرصد للطالب أعلى التقديرين .

إعادة المقرر الحاصل فيه الطالب على تقدير منخفض :
.1لكــي يعــد الطالــب ناجحــا فــي مقــرر أن يحصــل
علــى األقــل علــى (  ) % 30مــن درجــة االمتحــان
التحريــري النهائــي.
.2يتــم تقييــم الطــاب خــال الدراســة علــى النحــو

التالــي  • :االنتظــام فــي الدراســة .
• المتطلبات العلمية و التعليمية .
• االمتحانات الدورية .
• االمتحانات النهائية (نظري  ،عملي  ،شفوي) .
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المواظبة :
يجــب أال تقــل نســبة حضــور الطالــب للمحاضــرات النظرية
و الــدروس العمليــة وفقــا للنظــام الــذى يقــره مجلــس
الكليــة عــن  % 75مــن مجمــوع ســاعات تدريــس أي مقــرر .
و فــي حالــة تجــاوز هــذه النســبة يحــق لمجلــس الكليــة
بنــ ْاءا علــي طلــب مجالــس األقســام المختصــة أن يقــرر
منــع الطالــب مــن دخــول إمتحــان نهايــة الفصل الدراســي،
بعــد أن يكــون المقــرر قــد أخطــر القســم العلمــي و إتخــذت
إجــراءات توجيــه إنذاريــن متعاقبيــن للطالــب و ذلــك طبقــا
لمــا يقــرره مجلــس الكلية.يعتبــر الطالــب راســبا فــي
المقــررات التــى حــرم مــن دخــول إمتحاناتهــا
النهائيــة لتجــاوزه نســبة الغيــاب و يحصــل
علــي تقديــر راســب وإّذا كان غياب الطالب
بعــذر يقبلــه مجلــس الكليــة ،فيعتبــر
غائبــا بعــذر مقبــول ويســجل فــي
ســجله األكاديمــي تقديــر
منســحب وال يدخــل فــى
حســاب CGPA
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متطلبات التخرج :
 .1أن يتـــم الطالـــب بنجـــاح دراســـة المقـــررات
المعتمدة المطلوبة (  191ساعة معتمدة ).
 .2أال يقــل المعــدل التراكمــي العــام للطالــب عنــد
التخــرج عــن (.)2.00
 .3يحســب المعــدل التراكمــي للطالــب المحــول إلــى
الكليــة علــى المــواد التــي درســها بالجامعــة فقــط .
 .4الطــاب الذيــن تمتــد فتــرة دراســتهم أكثــر مــن
خمــس ســنوات يتــم تخرجهــم فــي أي فصــل دراســي
و ذلــك إذا حقــق كل متطلبــات التخــرج

سنة االمتياز :
ســنة االمتيــاز إجباريــة للطالــب المصــري قبــل
التصريــح لــه بمزاولــة المهنــة فــي جمهوريــة مصــر
العربيــة  ،و تقــوم الكليــة بإتاحــة التدريــب المناســب
لخريجيهــا علــي أن يقضــى الطالــب تدريبــا بحــد
أدنــي ثالثــة أشــهر داخــل الكليــة .
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قواعد اإلمتحانات

 .1فــي حــاالت الغــش إذا تــم ضبــط طالــب يقــوم بالغــش فــى اإلمتحانــات و ثبــت ذلــك بعــد التحقيــق يحــرم مــن المــادة التــى تــم
الغــش فيهــا و المــادة التــي تليهــا .
 .2فى حالة أن تكون المادة التي تم الغش فيها آخر مادة يحرم من هذه المادة و المادة السابقة.
 .3فــي حالــة تغيــب الطالــب عــن اإلمتحانــات بعــذر يقبلــه مجلــس الكليــة يتــم تحديــد موعــد آخــر لــه خــال إســبوعين مــن تاريــخ
نهايــة االمتحانــات.
 .4في حالة تغيب الطالب عن اإلمتحانات بدون عذر يقبله مجلس الكلية يعتبر الطالب راسبا FA
 .5توزع درجات المواد كاآلتي :
طبيعة امتحان المقرر

العظمى

أعمال
فصلية

نظري فقط

100

20

نظري و شفوي

100

20

10

نظري و شفوي و عملي

100

10

10

التظلمات :
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الدرجة

عناصر التقييم و توزيع الدرجات عليها
امتحان
شفهي

امتحان
عملي
نهائي

امتحان
منتصف
الترم

امتحان
تحريري
نهائي

---

20

60

20

50

15

40
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 .1يحــق للطالــب التقــدم للتظلــم خــال إســبوع مــن إعــان النتيجــة النهائيــة و ذلــك علــي
النمــوذج الخــاص بالتظلمــات و بعــد دفــع الرســوم المقــررة فــى إدارة شــئون الطــاب .
 .2يشــمل التظلــم التأكــد مــن تصحيــح جميــع األســئلة و رصــد الدرجــات الخاصــة بهــا
ثــم يتــم مراجعــة مجمــوع الدرجــات و إخطــار الطالــب بنتيجــة التظلــم .

الفصل من الكلية :

 .1يفصل الطالب في حالتين :
• إذا تكرر انخفاض معدله التراكمي ( ) SGPAعن ( )2.00ستة فصول دراسية رئيسية متتابعة .
• إذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقصى للدراسة .
يجــوز لمجلــس الجامعــة  -فــي الحالتيــن الســابقتين  -النظــر فــي إمكانيــة منــح الطالــب المعــرض للفصــل
فرصــة واحــدة وأخيــرة مدتهــا فصــان دراســيان رئيســيان ؛ لرفــع معدلــه التراكمــي إلــى ( ، )2.00أو لتحقيــق
متطلبــات التخــرج.
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الباب الثانى

مراحل التعليم
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University requirements (10 credit hours)
Compulsory courses (8 credit hours)
Credit Hours
2
2
2
1
1

Course Title
Russian language (I)
Russian language (II)
English language (I)
English language (II)
Scientific thinking

Course code
RL 106
RL 116
EL 107
EL 117
ST 207

Elective courses (2 credit hours ) ; only two courses are selected
Credit
Hours
1
1
1
1
1
1
1

Course

Course code

Political science
Impact of technology on society
History of Egypt
Profession relationships
Natural resources
Science of law
Technical writing

ELA 208
ELB 208
ELC 208
ELD 208
ELE 208
ELF 208
ELG 208
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First Year
Semester One :
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Credit Hours

Practical

Theoretical

Course Title

Course Code

3
3
3
3
3
2
2
19

2
2
2
2
2
----5

2
2
2
2
2
2
2
14

Anatomy (I)
Physiology (I)
Dental anatomy and physiology (I)
General Histology
Biochemistry
Russian language (I)
English language (I)

ANA 101
PHY 101
DAP 101
GHT 111
BIO 111
RL 106
EL 107

First Year
Semester Two :
Credit Hours
3
3
3
3
3
1
2
1
19

Practical
2
2
2
2
2
------5

Theoretical
2
2
2
2
2
1
2
1
14

Course Title
Anatomy (II)
Physiology (II)
Dental anatomy and physiology (II)
General Pathology
Microbiology and immunology
Physics
Russian language (II)
English language (II)

Course Code
ANA 102
PHY 102
DAP 102
GPA 112
MBI 112
PHC 112
RL 116
EL 117
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Second Year
Semester One :
Credit Hours
3
2
2
3
3
2
1
1
17

31
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Practical
2
2
2
2
2
------5

Theoretical
2
1
1
2
2
2
1
1
12

Course Title
Oral Histology and embryology (I)
Conservative dentistry (I)
Removable Prosthodontics (I)
Pharmacology
Bioscience
Basic Dental Material
Occlusion (I)
Elective course

Course Code
OHE 201
CDT 201
PRS 201
PHA 211
BSC 211
BDM 212
OCC 211

Second Year
Semester Two :
Credit Hours
3
2
2
2
2
1
2
1
1
16

Practical
2
2
2
2
2
-------5

Theoretical
2
1
1
1
1
1
2
1
1
11

Course Title
Oral Histology and embryology (II)
Conservative dentistry (II)
Removable Prosthodontics (II)
Applied Dental Materials (I)
Infection Control/CPR
Cariology
Dental public health
Scientific Thinking
Elective course

Course Code
OHE 202
CDT202
PRS 202
ADM 301
INC 212
CAR 212
DPH 212
ST 207
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Third year
Semester One :
Credit Hours
3
2
2
4
3
2
3
2
21

33
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Practical
4
2
2
2
2
2
2
2
9

Theoretical
1
1
1
3
2
1
2
1
12

Course Title
Fixed Prosthodontics (I)
Conservative dentistry (III)
Removable Prosthodontics(III)
Oral Pathology (I)
Oral diagnosis and orofacial Pain (I)
Applied Dental Materials (II)
General Medicine
Oral and maxillofacial radiology (I)

Course Code
FPR 301
CDT 301
PRS 301
OPA 301
ODG 301
ADM 302
GMD 211
RDG 301

Third year
Semester Two :
Credit Hours
3
2
2
4
3
3
2
19

Practical
4
2
2
2
2
2
2
8

Theoretical
1
1
1
3
2
2
1
11

Course Title
Fixed Prosthodontics (II)
Conservative dentistry (IV)
Removable Prosthodontics(IV)
Oral Pathology (II)
Oral diagnosis and orofacial Pain (II)
General Surgery
Dental anesthesia

Course Code
FPR 302
CDT 302
PRS 302
OPA 302
ODG 302
GSG 212
DAN 312
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Fourth year
Semester One :
Credit Hours
2
2
2
2
2
4
3
3
20

35
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Practical
3
3
3
2
2
2
2
2
8

Theoretical
1
1
1
1
1
3
2
2
12

Course Title
Fixed Prosthodontics (III)
Conservative dentistry (V)
Removable Prosthodontics(V)
Orthodontics (I)
Endodontic (I)
Oral medicine and periodontology(I)
Oral and maxillofacial Surgery (I)
Oral and maxillofacial radiology (II)

Course Code
FPR 401
CDC 401
PRS 401
ORT 501
END 401
OMP 401
OMS 401
RDG 401

Fourth year
Semester Two :
Credit Hours
2
2
2
2
3
4
3
1
19

Practical
3
3
2
2
3
2
2
--7

Theoretical
1
1
1
1
2
3
2
1
12

Course Title
Fixed Prosthodontics( IV)
Conservative dentistry (VI)
Removable Prosthodontics (VI)
Orthodontics (II)
Endodontic (II)
Oral medicine and periodontology (II)
Oral and maxillofacial Surgery (II)
Occlusion (II)

Course Code
FPR 402
CDC 402
PRS 402
ORT 502
END 402
OMP 402
OMS 402
OCC 412
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Fifth Year
Semester One :
Credit Hours
2
3
3
3
2
3
3
1
20
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Practical
2
2
2
2
2
2
2
--7

Theoretical
1
2
2
2
1
2
2
1
13

Course Title
Pediatric dentistry (I)
Fixed Prosthodontics (V)
Conservative dentistry (VII)
Removable Prosthodontics (VII)
Endodontic (III)
Oral medicine and periodontology (III)
Oral and maxillofacial Surgery (III)
Implantology

Course Code
PED 501
FPR 501
CDC 501
PRS 501
END 501
OMP 501
OMS 501
IMP 511

Fifth Year
Semester Two :
Credit Hours
3
3
3
3
2
3
3
1
21

Practical
2
2
2
2
2
2
2
--7

Theoretical
2
2
2
2
1
2
2
1
14

Course Title
Pediatric dentistry (II)
Fixed Prosthodontics (VI)
Conservative dentistry (VIII)
Removable Prosthodontics (VIII)
Endodontic (IV)
Oral medicine and periodontology (IV)
Oral and maxillofacial Surgery (IV)
Esthetic dentistry

Course Code
PED 502
FPR 502
CDC 502
PRS 502
END 502
OMP 502
OMS 502
EST 512
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الباب الثالث

الوسائل التعليمية
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قاعات المحاضرات:

جميع قاعات المحاضرات مجهزة بأجهزة الكومبيوتر والميكروفونات أجهزة العرض والشاشات والقاعات مكيفة و Data Show
*قاعة  1و 2بالدور األرضى ويتسع لعدد  200طالب
* قاعة  3و 4بالدور األول ويتسع لعدد  100طالب
* قاعة  5و 6بالدور األول ويتسع لعدد  150طالب
* قاعة  7و 8بالدور الثانى ويتسع لعدد  100طالب
* قاعة  9بالدور الثانى ويتسع لعدد  150طالب
*قاعة  ( 10قاعة المؤتمرات وتتسع لعدد  150حضور)

المعامل :
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تقدم مختلف الخدمات المعملية لطلبة الكلية
 معامل التشريح الوصفى لألسنان بالدور األول والثانى معامل االستعاضة الصناعية المتحركة بالدور األول والثانى معامل االستعاضة السنية المثبتة بالدور األول والثانى -معامل العالج التحفظى بالدور األول والثانى

عيادات األقسام لطالب مرحلة البكالوريوس:
 عيادة قسم األستعاضة الصناعية عيادة قسم جراحة الفم عيادة قسم طب الفم وأمراض اللثة عيادة قسم طب أسنان األطفال عيادة قسم األستعاضة السنية المثبتة عيادة قسم عالج الجذور -عيادة قسم العالج التحفظى
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أهداف وحدة الجودة واالعتماد :

 - 1تقويــم العمليــة التعليميــة مــن خــال قيــاس االداء لمدخــات ومخرجــات العمليــة التعليميــة (هيئــة التدريــس – الطــاب –
العاملــون – الخريجــون ).
 - 2تصميم واعداد االستمارات الالزمة للتقويم .
 - 3انشاء قاعدة معلومات متكاملة للبرنامج الدراسي والمقررات الدراسية لدرجة البكالوريوس
 - 4تحديد جوانب القوة والضعف فى البرنامج الدراسى وتقديم المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب عليها.
 - 5تمكيــن الكليــة مــن تحقيــق رســالتها األســتراتيجية مــن خــال الدراســات الخاصــة بتقويــم وتطويــر األداء وتحســين جــودة
العمليــة التعليميــة لضمــان قــدرة الخريــج علــى تلبيــة متطلبــات ســوق العمــل فــى ضــوء المتغيــرات والتحديــات المعاصــرة.
 - 6نشــر ثقافــة الجــودة وأهميــة تطبيــق برامــج التقويــم مــن كافــة اعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب والعامليــن والمشــاركة
المجتمعيــة.
 - 7اكتساب ثقة المجتمع المصرى والدولي فى مخرجات العملية التعليمية فى الكلية وأنها تتفق مع المعايير القومية.
 - 8اعــداد ومتابعــة البرامــج التدريبيــة التــي تســهم فــى تطبيــق الجــودة والتطــور المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس
واالطبــاء باســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة فــى العمليــة التعليميــة والممارســة الطبيــة.
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الخدمات التى يقدمها قسم شئون الطالب:
تقديــم الخدمــات األداريــة للطــاب بــدءاً مــن مرحلــة القبــول وحتــى مرحلــة األنتهــاء
مــن الدراســة والتــى تشــمل األتــى:
 - 1سداد الرسوم الدراسية
 - 2اعتماد استمارة الرقم القومى
 - 3اعتماد استمارة جواز السفر
 - 4تأجيل التجنيد
 - 5اصدار شهادة قيد للطالب وافادة معتمدة للجهات الخارجية
 - 6امكانية استخراج بيان درجات ومحتوى علمى للطالب

الخدمات التى يقدمها قسم شئون الخريجين :
 اصدار شهادات التخرج -اصدار شهادات بالمحتوى العلمى والتقديرات للخريجين
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اتحاد الطالب :
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة :
من حقك أن ترشح نفسك في عضوية تشكيل اتحاد الطالب ممثال لزمالئك
ويشترط ان تنطبق عليك الشروط التالية :
 أن تكون متمتعا بالجنسية المصرية. أن تكون متصفا بالخلق القويم و السمعة الحسنة. أن تكون طالبا مستجدا وغير باق لإلعادة. أن تكون مسددا الرسوم الدراسية. أن يكو ن لك نشاط في مجال اللجنة التي تترشح لها. -أال يكون سبق الحكم عليك بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة تأديبية.
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يتكون اتحاد الطلبة من:
رائد عام االتحاد ( عضو هيئة تدريس ).
أمين االتحاد (طالب).
أمين مساعد االتحاد (طالب).
رائد لكل لجنة من اللجان ( عضو هيئه تدريس).
أمين لكل لجنة (طالب).
أمين مساعد لكل لجنة (طالب).
اللجــان التــي تشــكل االتحــاد هــي ( اآلســر الطالبيــة –
االجتماعيــة – الرياضيــة – الثقافيــة – الفنيــة – الجوالــة )

تشكيل األسر الطالبية :
يتــم تشــكيل واعــادة تســجيل لألســر بالكليــة مــع بدايــة كل عــام دراســي وتشــمل اآلســر جميــع
اآلنشــطة المختلفــة مــع مراعــاة أال تتــم علــي أســاس فئــوي أو سياســى أوعقائــدي طبقــا للمــادة
 332مــن االئحــة التنفىذيــة لقانــون تنظيــم الجامعــات.
تتكــون االســرة مــن  50-100عضــو مــن الطــاب المقيديــن بالكليــة ولــكل أســرة رائــد مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس و يتــم وضــع برنامــج لــكل أســرة فــي ضــوء مقترحــات االعضــاء بهــا.
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النشاط العلمى :
 إقامة الندوات العلمية المشاركة فى وضع جداول األمتحانات وذلك بمشاركة ممثلين عن الطالب فى لجنة وضع الجداول مشاركة وحدة ضمان الجودة بعمل استفتاءات لمشاكل الطالب وتوزيعها وجمعها وتسليمها للوحدة -المشاركة فى تنظيم خزائن الحفظ بالكلية

النشاط الثقافي :
يتم إجراء مسابقة ثقافية (الشعر -الزجل -القصة القصيرة – الرواية  -المقال )
إصدار مجالت الحائط و مجالت مطبوعة.

النشاط االجتماعي والرحالت:
 يتم إجراء مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالكلية. عمل دورات تدريبية (االسعافات االولية). حمله التبرع بالدم. حفــات ترفيهيــة وغنائيــة بمشــاركة عــدد مــن المطربيــنوالمطربــات.
 رحالت ترفيهية إلي المدن والمناطق المختلفة. المساهمة في اآلنشطة المختلفة للجمعية العلمية بالكلية.46

قواعد جزاءات الطالب :
ينطبــق فــى شــأن تأديــب الطــاب األحــكام الــواردة فــى قانــون تنظيــم الجامعــات رقــم  49لســنة 1972
والئحتــه التنفيذيــة و تعديالتهــا .
المادة اآلولي  :يخضع لهذه الالئحة جميع الطالب بالكلية.
المــادة الثانيــة  :كل خــروج علــي التقاليــد واألنظمــة واللوائــح والتعليمــات الجامعيــة يعــد مخالفــة تقتضــي
التأديــب وعلــي األخــص مــا يلــي:
 - 1كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة او يخل بحسن السير أو السلوك داخل الجامعة او خارجها.
 - 2تصوير أى طالب أو طالبة أو العاملين بالجامعة أو تداول صور خاصة بهم دون موافقتهم.
 - 3الغــش فــي أي امتحــان أو الشــروع فيــه؛ يحــرم مــن دخــول االمتحــان فــى باقــي المــواد ويعتبــر راســبا فــى جميــع مــواد
هــذا االمتحــان ويحــال الــى مجلــس تأديــب؛.
 - 4اإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء المطلوب له.
 - 5تنظيم األنشطة أو الجمعيات المخالفة للوائح المعمول بها في الكلية.
 - 6كل إتالف أو محاولة إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب.
 - 7إساءة استعمال مرافق الكلية وملحقاتها ومحتوياتها لغير األغراض التي أعدت لها.
 - 8إصــدار النشــرات أو توزيعهــا أو جمــع أمــوال أو توقيعــات أو االشــتراك فــي مظاهــرات أو االعتصــام داخــل المبانــي دون
موافقــة مــن الكليــة.
 - 9دخول الطالب االمتحان بدال من غيره أو دخول سواه بدال عنه
 - 10التدخين داخل مباني الكلية أو عدم المحافظة علي النظافة.
 - 11الخروج علي آداب اللياقة في تصرفاته مع زمالئه أو الموظفين أو أعضاء هيئة التدريس
Dental
أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل .أو أى اعمال مخلة بأنظمة الكلية وتعليماتها.
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 - 12عدم االلتزام بالمظهر الالئق وعدم االلتزام بالمالبس المناسبة.

47

المادة الثالثة :
يمكــن تطبيــق العقوبــات التأديبيــة التاليــة وفــي حالــة تطبيــق أكثــر مــن عقوبتيــن لمخالفــة واحــدة تؤخــذ
موافقــة مجلــس الكليــة بذلــك:
 - 1التنبيه شفاهة او كتابة.
 - 2اإلنذار
 - 3إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر واعتباره راسبا في المقرر أو المقررات التي سجلها.
 - 4حرمان الطالب من دخول االمتحان في مقرر أو أكثر.
 - 5الفصل من الكلية لمدد مختلفة طبقا لقرار مجلس التأديب أو فصل دراسي أو أكثر.
 - 6الفصل النهائي من الكلية.
وفــي جميــع األحــوال يتحمــل الطالــب قيمــة مــا أتلفــه مضافــا إليــه تكلفــة األصــل أو التركيــب ومــا يترتــب علــي
ذلــك مــن تبعــات.

المادة الرابعة :

أ -تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
ب -يجــوز إعــان قــرار العقوبــة داخــل الكليــة وعلــي موقعهــا االلكترونــي ويجــب ابالغهــا
لولــى امــر الطالــب.

المادة الخامسة :

ال يعفــي الطالــب بحجــة عــدم علمــه بلوائــح الكليــة وأنظمتهــا وبمــا تصــدر مــن
تعليمــات.
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