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أبنائي وبناتى الطالب والطالبات ...
يسعدني أن أرسل لكم أرق التحيات وأطيب األمنيات مع بداية العام الدارسي ،والذي نتطلع فيه معا
إلى حتول جامعة القاهرة نحو جامعة من اجليل الثالث في ضوء نظرية األمن القومى الشامل واستمرار
عمليات التحديث والتطوير لكي تالئم املتغيرات احمللية والدولية ،ومبا يحقق لها ريادة قاطعة وواعدة
في حاضرها ومستقبلها مستندة إلى إمكانية إشباع حاجات اجملتمع من اخلدمات التعليمية والبحثية
املؤثرة في حتقيق إضافة حقيقية لإلنسان املصري والعربي.
وال شك أننا نسعى جميعا لكي نستكمل اإلستراتيجية اجلديدة للجامعة في كافة ميادين العمل
األكادميي  ,والبحث العلمي والتدريس واألنشطة الطالبية واملدن اجلامعية ومستشفي الطلبة وغيرها
من قطاعات شئون التعليم والطالب وقطاع االمانة العامة وقطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع
خدمة اجملتمع  .ومن أهم مقاصد تلك اإلستراتيجية إحداث نهضة تعليمية وبحثية وثقافية؛ فنحن
نحرص دائما على التطوير ،ومن أهم معامله  :ربط التعليم بنظرية األمن القومي ،وتطوير التعليم
مبا يكفل عدم إنتاج عقول مغلقة ،والدخول في عصر التعليم الذكي ،وتطوير املناهج ،وتوظيف طرق
التعليم والتعلم احلديثة ،وتطوير أساليب التقومي وأسئلة االمتحانات ،وحوكمة اإلدارة األكادميية،
والتوسع في األنشطة اإلبداعية .تطبيق احلوكمة  ، Governanceتطوير البرامج واللوائح التعليمية،
تطوير املقررات أو الكتاب اجلامعى ،تطوير االمتحانات ،زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة،
تطوير املدن اجلامعية )البنية األساسية والقوة الناعمة( ،حتديث القرية األوليمبية الرياضية ومالعب
الكليات ،حتسني اخلدمات وميكنة القطاع ،تطوير اخلدمات الطبية ،تنمية روح االبتكار والفرق البحثية
واحلل العلمي للمشكالت ،جتديد التفكير الديني ،تنمية املواهب الثقافية والفنية والرياضية واألدبية
واكتشاف وصناعة النجوم ،التكافل االجتماعي ،زيادة أعداد الوافدين.
وألننا نتطلع إلى املستقبل جند أن أمامنا الكثير من العمل إلجنازه .وننتظر هذا العام من جميع الكليات أن
تقوم بواجباتها كاملة هذا العام ،وأن حتقق دورها في تنمية شخصية الطالب وإثراء وعيهم وتبصيرهم
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بطبيعة اجملتمع ،وعملية التنمية ،سواء تنمية الوطن أو تنمية الذات والقدرات الشخصية ،فضال عن
نشر الوعي الثقافي والسياسي والفني .ويعتمد استمرار ريادة جامعة القاهرة خالل الفترة القادمة إلى
حد كبير على مدى إمكانية استمرار عمليات التحديث والتطوير  .ونحن جميعا في جامعة القاهرة
نؤمن مبا لدينا من الرؤية واإلدارة واإلمكانيات ،كما نؤمن أننا قادرون على حتقيق األحالم الطموحة والتي
سوف تتبلور جميعها في اجتاه هدف واحد وهو املستقبل املشرق لهذه اجلامعة العريقة .ولن يحدث هذا
بدون تنفيذ اخلطط ،وفقا ملعايير اجلودة .وألننا ننظر إلى املستقبل جند أمامنا الكثير من العمل إلجنازه،
من أجل حتقيق الرسالة التي نصبو إليها ،وهي تخريج طالب على أعلى مستوى علميا ومهاريا وسلوكيا
 .ونرجو أن تقوم الكليات واملعاهد بدورها على أكمل وجه في هذا اإلطار.
إن طموحنا الذي نعمل على حتقيقه هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في فضاء التطوير خالل السنوات
القليلة املقبلة .ولن يتأتى هذا إال بإستراتيجية تعتمد على املهارات املتقدمة في التدريس ،واملنهجية
العلمية في البحث ،واألداء الفني في اإلدارة ،وقبل كل هذا مزيد من تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس
واإلداريني على نحو يالئم التطور احلادث في عملية اجلودة.
وفي النهاية  ..أمتنى من كل قلبي التوفيق لزمالئنا أعضاء هيئة التدريس والعاملني وألبنائنا الطلبة
األعزاء ..

وفقكم اهلل ..والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أ.د .محمد عثمان اخلشت
رئيس جامعة القاهرة .
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كلمة األستاذ الدكتور

هبة مصـطفي نوح

نائب رئيس جامعة القاهرة
لشـئون التـعليم والطـالب

أعزائى طالبات وطـالب جـامعة القاهرة العـريـقة

أهال ومرحبا بـكم مـع بـدايـة عـام دراسـى جـديـد في جـامعـة القـاهرة العام اجلامعى
 2019/2018الـتى هـى مـن أعـرق اجلـامعات وأكثرهـا إبـداعا ً وابتكـارا ومتيـزا ً  ،تـلك اجلامعـة الـتى
يحظـى أبناؤها بحـرية االختيار التـعليمى بني املئات من درجـات الليـسانس والبكالوريوس وبرامج
املاجستير والدكتوراه والدبلومات املتخصصة واملهنيـة باللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية .

أعزائى طالبنا املـستجدين
تتعلمون وتتدربون في جامعتكم العريقة على حرية اختيار قرارات مستقلة صائبة وكيف
تتحملون مسئولية اتخاذ هذه القرارات وتبعاتها في إختيار مسار حياتكم املستقبلية.
لذا نود جميعا أن نرى من خالل جهودكم ومتيزكم في جامعة القاهرة أنها أصبحت جامعة جناح
ومتـيز ,مـكانا ٌ يضع تعليم الطالب في األولوية ويغذى ويشجع املعرفة واإلنسانيات واملسئولية
االجتماعية  ,مكانا ٌ للعلم والتكنولوجيا والفنون والثقافة .
وتسعى جامعة القاهرة دوما ً في تنمية مواهب طالبها في االختراع واالبتكار وجميع مجاالت
الفنون والثقافة من خالل ممارسة األنشطة الطالبية اخملتلفة لنجعل سويا التعليم اجلامعى نقطة
اإلنطالق نحو تنمية الذات وتطوير القدرات اإلبداعية لدى الطالب وتدريبهم على ريادة األعمال
لنهضة مصرنـا احلبيبة بسـواعد شبابها اخمللصني مثلما نهض أجدادهم الفـراعنة بها وليكون
خريجو جامـعة القاهرة بحق هم خير خلف خليـر سـلف

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هبه مصـطفي نوح
نائب رئيس جامعة القاهرة
لشـئون التـعليم والطـالب
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كلمـة األسـتاذ الدكتور

عـاطف شــاكر
عمــيد الكلــية

أبنائي الطالب ...بناتي الطالبات،
لكم كل التحية واحلب...
أهال ومرحبا بكم جميعا  ...في رحاب كلية طب األسنان – جامعة القاهرة ...اجلامعة األم التي ضمت بني
جنباتها الرواد في شتي اجملاالت...اجلامعة العريقة التي تخرج فيها علماء أجالء نفخر بهم في جميع
احملافل ...اجلامعة الرائدة ليس في مصر وحدها بل في سائر اإلقليم...
إن االنتماء جلامعة القاهرة العريقة لهو شرف ال يضاهيه سوي شرف التخرج في إحدى كلياتها
املرموقة...فكلية طب األسنان – قصر العيني هي أول كلية لطب األسنان في في مصر والوطن العربي...
فليكن دافعكم هو إعالء شأنها ورفعة اسمها وموقعها على طريق التقدم العلمي...
أعزاءي ...إن التعليم هو السالح احلديث الذي يستخدم في مواجهة التحديات العصرية ...والذي به تتبوأ
األمم األماكن الالئقة في هذا العالم ...إن احلصول على التعليم ال يتحقق بدون السعي احلثيث منكم
الكتساب اخلبرة واملعرفة ...فليكن اجلد هو عنوانكم واملثابرة هي إميانكم ويقينكم...
إن تخصص طب األسنان لهو من التخصصات املشهود لها باملزج بني العلوم الطبية والفنون كالنحت
وعلم اللون ....إن كلية طب األسنان تسهم في تخريج فنانني يعملون في اجملال الطبي ..خالفا عن غالبية
التخصصات األخرى ...لذا فلتسعدوا باالنتماء لهذا التخصص الراقي ولتفخروا باجلمع بني الطب والفن
في حياتكم العملية...
إن إميانك بنفسك هو بداية الطريق لبناء عنصر ناجح في اجملتمع ...تأثيرك في اجملتمع ينبع من رغبتك
في النهوض بهذا البلد إلى املستوي الالئق به ...كلية طب األسنان – جامعة القاهرة هي بداية الطريق
ولسوف تلقي منا جميعا كل الدعم إلى أن تصل إلى مبتغاك.
يجب عليك استغالل حياتك اجلامعية في تنمية مهاراتك العديدة ...لقد خلق اهلل اإلنسان متعدد
املواهب واإلمكانات ...لذا أصقل مواهبك ...مني قدراتك ...استزد من معارفك وحتلي بالفضائل كافة...
6

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

استفد من خبرات أساتذتك لتنعكس باإليجاب على شخصيتك  ...أسمو بأهدافك لترتقي أفعالك...
إن اليوم ما هو إال البداية  ...بداية عهد جديد من اجلهد والدراسة والعمل ...سوف تعملون فيه على
التميز والتطوير بإذن اهلل ..فعلوم طب األسنان سريعة التطوير والتحديث ....فاعملوا على وجودكم في
طليعة الصفوف بالعلم والبحث واالستزادة من كل ما هو جديد ...ونحن من جانبنا ...سنبذل أقصي
جهودنا لدعمك وجناحك في هذه املرحلة الهامة من حياتك...

وفق اهلل خطاكم على طريق النجاح والتفوق ..
أ.د .عاطف شاكر
عميد الكلية
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كلمة األستاذ الدكتور

منال مصطفي العسيل
وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

أبنائي وبناتي أطباء وطبيبات املستقبل
أرحب بكم في بيتكم وكليتكم  :كلية طب األسنان جامعة القاهرة  ,أعرق اجلامعات العربية والصرح
العظيم الذي ينبغي أن تفتخروا بانضمامكم إليه وأن تسعوا جاهدين ألن تكونوا في مستقبل أيامكم
جزءا من أسباب مجدة وتطوره.
أشعر بالسعادة والفخر لوجودي بينكم وكلي أمل وتفاؤل مع جميع زمالئي من األساتذة وأعضاء هيئة
التدريس والعاملني بالكلية في أن جنعل فترة دراستكم بالكلية نقطة انطالق وبداية ناجحه وموفقه
بأذن اهلل في طريق حياتكم العلمية حاملني معكم أجمل الذكريات وأثمن اخلبرات .
لقد أنهيتم مرحله هامه وصعبه بنجاح باهر لتبدأوا مرحلة جديدة أهم ،أرجو لكم فيها سلسله
متواصله من النجاحات في جميع مجاالت احلياة فال تتخلوا عن طموحاتكم وأحالمكم والعمل املستمر
والدؤوب لتحقيقها في أفضل إطار من أخالق وقيم مهنتنا النبيلة .
ثقوا في اهلل ثم في أنفسكم وفي أساتذتكم وتواصلوا معهم  ,وستبهركم قدراتكم علي تخطي
الصعاب وحتقيق املستحيل .
نحن جميعا في انتظاركم ومستعدون لدعمكم ونعدكم باستمرار اجلهد ومواصلة العطاء  ,كلنا أمل
وتطلع ملستقبل مشرق واعد لكم ولبلدنا احلبيبة مصر .

واهلل من وراء القصد وهو ولي التوفيق

أ.د .منال مصطفي العسلي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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كلمة األستاذ الدكتور

عزه محمد عزالعرب
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث

أبنائي وبناتي األعزاء
يسعدني انضمامكم للجامعة األم جامعة القاهرة والتي تتميز بنخبة من كبار العلماء في
شتى اجملاالت .وتعد كلية طب األسنان جامعة القاهرة مركز الريادة والتميز في جمهورية
مصر العربية والوطن العربي ،لذلك أوصيكم بأن تنهلوا من العلم وتبذلوا قصاري جهدكم
لتستكملوا مسيرة خريجيها.
تشهد العملية التعليمية في قطاع طب األسنان تطور تكنولوجي هائل مما يستوجب معه
البحث املستمر والتعلم الذاتي لتطبيق أحدث التقنيات في عالج املرضى .كما يتطلب تخصص
طب األسنان التعامل املباشر مع املرضى واحترام أخالقيات املهنة وحتمل املسئولية اجملتمعية
والعمل في فريق لتقدمي أفضل خدمة عالجية للمرضى .أثناء دراستكم بالكلية ستتحلون
باملعارف واملهارات الالزمة لتخريج أطباء أسنان مدركني دورهم احليوي نحو الوطن وقادرين على
عالج املرضى بكفاءة عالية ومؤهلني باملهارات املهنية التي متيزهم على املستوى احمللي واإلقليمي
والدولي.

أتمنى من اهلل أن يوفقكم ويسدد خطاكم
ويكون مستقبلكم مشرف ونفخر بكم جميعًا.

أ.د عزة محمد عزالعرب
وكيل الكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث
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كلمـة األسـتاذ الدكتور

عـصام عـادل عـزيز
وكيل الكلية لشئون خدمة
املجتمع وتنمية البيئة

أبنائى وبناتى زمالء املستقبل ...
يطيب لى أن أرحب بكم في كليتكم العريقة التى أحرص على التأكيد لكم أننا جميعا ً نتعاون
بجدية للحفاظ على متيزها واألرتقاء بها دائما ً .
كما يسعدنى التعاون والتواصل معكم واالستماع إلى أرائكم البنائة خلدمتها ألنكم األمل
املشرق الذى نعول عليه املستقبل بإذن اهلل مع أرق األمنيات بحياة جامعية ميلؤها التعلم
وصقل املواهب واالعتداد مبا وهبنا القدير من هبات .
وفقنا ً اهلل جميعا ً خلدمة كليتنا العزيزة وجامعتنا ً العريقة ووطننا ً احلبيب .

أ.د .عصام عادل عزيز
وكيل الكلية لشئون
خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

10

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

املحتـــــــويـــــــات

13

• •نبذة عن الكلية
• •رسالة ورؤية الكلية
• •الهيكل التنظيمي لقطاع شئون التعليم والطالب

19

• •رسالة ورؤية قطاع شئون التعليم والطالب

20

• •رعــاية الشــباب

23

-

أسماء السادة العاملني بإدارة رعاية الشباب

24

-

األنشطة الطالبية

25

-

اخلدمات الطالبية

28

-

خدمات طالبية إضافية

30

-

دواليب احلفظ اخلاصة بالطالب

31

-

برامج التبادل الطالبي

31

• •االئحة مرحلة البكالوريوس

33

• •القواعد املنظمة للدراسة واالمتحان بالكلية

55

 -قواعد عامة لنظام الدراسة

56

 -املناهج اإللكترونية

56

 -احلرمان من دخول اإلمتحانات لعدم إلتزامة باحلضور بنسبة مرضية

57

 -اإلعفاء من دخول االمتحان

57

 -عذر عن دخول االمتحان للحاالت املرضية

57

 -التخلف بدون عذر

57

 -قواعد املتبعة قبل وأثناء االمتحان

58

 -إلغاء االمتحان

58

 -رصد الدرجات

58

 -قواعد التيسير

59

 -الرسوب

59

 -التظلمات ( إعادة رصد الدرجات )

59

 -مرتبة الشرف

59

 -االمتحانات التكميلية للحاصلني على الشهادات املعادلة

60

 -فرص القيد

60

 -إيقاف القيد

60

 -متطلبات أساسية للتخرج

61

• •البرنامج الدولي املتكامل

63

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس 2018 - 2019

11

املحتـــــــويـــــــات

12

• •الكنترول املركزى

73

• •إدارة شئون الطالب

77

 -أسماء السادة العاملني بإدارة شئون الطالب

78

 -اخلدمات التي تقدمها إدارة شئون الطالب

78

 -إجراءات احلصول على خدمات من إدارة شئون الطالب

79

 -إجراءات وشروط حتويل الطالب من الكليات االخرى

80

 -إجراءات تأجيل التجنيد

82

 -جلان الدعم الطالبي

82

 -جلنة دعم الطالب الوافدين

82

 -وحدة الدعم األكادميي

82

• •إحتـــاد الطـــالب

83

 -التعريف باحتاد الطالب

84

-

قواعد الترشيح باإلنتخابات الطالبية

84

-

إجراءات اإلنتخابات

84

-

تشكيل االحتاد (اللجان -املستشارين)

84

-

قواعد إنشاء األسر الطالبية

86

التمثيل الطالبي في اللجان الرسمية

88

• •ميثاق الشرف

89

• •اخملالفات التأديبية

93

• •الوسائل التعليمية

97

• •املكتبــــات

99

 -املكتبة املركزية جلامعة القاهرة

100

 -مكتبة الكلية

103

 -املكتبة الرقمية

107

• •قواعد قبول الطالب بالكلية

107

• •إدارة العالقات العامة

113

• •وحدة ضمان اجلودة

117

-

هيئة التحرير

119

-

لإلستقصاء واملرسالت

119

-

خرائط الكلية

120

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

نـبــــــذة
عن الكلية

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس

2020|2019

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس 2018 - 2019

13

نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

كلية طب األســنان بجامعة القاهرة
أول كلية طب أسنان في أفريقيا والشرق األوسط أنشأت في عام  1925وكانت تسمى مدرسة طب
األســنان التابعة لوزارة املعارف العمومية ( وزارة التعليم اآلن) .ساهمت الكلية في إنشاء العديد
من الكليات املناظرة في داخل جمهورية مصر العربية وفي املنطقة العربية وقامت بتخريج األطباء
املصريني وغير املصريني ومنهم العديد ممن يشغل املناصب القيادية في مجال طب األسنان داخل
البالد وخارجها .وفي عام  1961شغلت الكلية املبنى احلالى داخل حرم القصر العينى .وفي عام
 1980مت إنشاء مبنى طب أسنان األطفال مجاور ملبنى الكلية .وفي عام  2004افتتحت مستشفي
طب األســنان التعليمى وهى وحدة ذات طابع خاص.
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كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

تعتبر كلية طب األســنان بجامعة القاهرة من الكليات الرائدة في مجال ضمان اجلودة وتطوير
التعليم حيث يوجد بالكلية مكتبة متطورة بها أحدث الدوريات واملراجع العلمية.
تقدم الكلية خدمات عالجية مجانية للمرضى حيث يتردد على الكلية حوالي  700مريض و250
طفل مريض يوميا .وتقوم الكلية بنشاط كبير في مجال خدمة اجملتمع وتنمية البيئة من خالل
مشروعات وقوافل عالجية تنتشر في جميع محافظات اجلمهورية.
تستقبل الكلية األطباء للتدريب في مرحلة االمتياز وللعمل كنواب زائرين من أبناء الكلية وغيرها
من الكليات اخلاصة واحلكومية وأبناء الدول العربية الشقيقة.
الوحدات ذات الطابع اخلاص بالكلية تعد من مصادر التمويل الذاتي وهى وحدة العالج بأجر ،وحدة
بحوث ومستلزمات أجهزة طب األسنان ،وحدة عالج أسنان األطفال واألطفال ذوى االحتياجات
اخلاصة ومركز التعليم املستمر لطب األســنان.
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نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

تضم الكلية مستشفي طب األسنان التعليمي وهي أول مستشفي تخصصي لطب األســنان
تقام في جمهورية مصر العربية وتنفرد بها جامعة القاهرة صاحبة الريادة دائما و يقوم باإلشراف
عليها نخبة من السادة أساتذة الكلية .و تقع هذه املستشفي الفريدة في مبنى متميز بجوار
كلية طب األســنان .افتتحت املستشفي عام  2004خلدمة العملية التعليمية لطالب طب
األســنان وكذلك خدمة الطالب بعد التخرج من مرحلة الدراسات العليا.
تقوم املستشفي بخدمة ذات بعد اجتماعى وهى تقدمي خدمات طبية في جراحات الوجة والفكيني
على مستوى عالي من الكفاءة وكذلك بها عيادات خارجية تقدم اخلدمات الطبية املتخصصة
بواسطة أساتذة من كلية طب األسنان .يضم مبنى املستشفي مدرجات متعددة لعمل دورات
تدريبية للدارسني مع وجود املعامل املتخصصة لذلك وتنفرد املستشفي بوجود قاعات ضخمة
الستيعاب املؤمترات على احدث مستوى وقاعة كبرى لالحتفاالت مرفق بها قاعة لكبار الزوار
ويضم املستشفي معمل مركزى لصناعة األســنان يقوم باإلشراف عليه أساتذة من األقسام
املتخصصة بالكلية .ويوجد باملستشفي املكتبة الرقمية وتعد أول مكتبة رقمية أنشئت على
مستوى كليات طب األسنان باجلمهورية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
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نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

أسمـــاء الســـادة عمــداء الكلــــية
أول عميد مصري للكلية

األستاذ الدكتور  /أيـــوب عـــامـــر
وتولى العمادة في الفترة من  1960حتى ،1964
بدأ إرسال البعثات إلى كافة أنحاء العالم
ألعداد كوادر أعضاء هيئة التدريس
ثم توالى العمداء املصريني على النحو التالي :
مــــــن

الـــــــى

ا.د .عـــز الـــدين صــــدقـــــي

10/2/1971

9/10/1974

ا.د .محمــــــــــد داود التنــــير

10/10/1974

9/10/1977

ا.د .محمد السعــيد الصــــديق

15/10/1977

30/9/1981

ا.د .محمــــد سعـــــيد فهــيم

18/10/1981

17/10/1984

ا.د .على محمـد شـعـــــــــراوي

20/10/1984

1/8/1990

ا.د .مجـــيد امــــني أحمـــــــد

10/10/1990

9/10/1996

ا.د .سعيد محمد عبد العــزيـــز

5/11/1996

4/11/2002

ا.د .محمــود ابراهـــيم الرفاعـي

28/11/2002

27/11/2005

ا.د .خــالد محمـــد ابـو الفضـل

28/11/2005

5/12/2008

ا.د .نــــــــــور احمـــد حبيـب

6/12/2008

6/12/2011

ا.د .هشـــــــــام قطــــــامش

27/12/2011

31/7/2014

ا.د .عمــــــــرو أبــــوالعـــــز

22/10/2014

25/12/2017

ا.د .عــاطـف شـاكـر إبراهــيم

25/12/2017

حتى اآلن
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نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

أسماء السادة وكالء الكلية

18

مــــــن

الـــــــى

أ.د /محمد سعيد اجلريدلي

15/3/1970

2/12/1973

أ.د /محمد السعيد الصديق

2/12/1973

14/10/1977

أ.د /محمود سعيد فهــيم

2/11/1987

17/10/1981

أ.د /جمــال الدين العشــري

21/10/1981

19/10/1984

أ.د /عبدالهادي ناصف سليم

21/10/1984

20/10/1987

أ.د /خـــالد عـلى اجلعـــلي

24/10/1987

23/10/1990

أ.د /جمــال الدين العشـري

24/10/1990

21/10/1996

أ.د /عصام عبداحلافظ جنيب

22/11/1996

1/9/2002

أ.د /محمود ابراهيم الرفاعي

2/9/2002

20/1/2003

أ.د /محمد صادق محمود

21/1/2003

31/7/2004

أ.د /أشرف حسني شريف

12/9/2004

30/9/2009

أ.د /عمرو على محمد أبوالعز

1/10/2009

15/1/2012

أ.د /هبـــــــه فـــــــرج

17/1/2012

31/7/2015

أ.د /نـــاهــــد صــــدقي

1/8/2015

31/8/2018

أ.د /منال مصطفي العسلي

1/9/2018

حتى اآلن

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

الهيكل التنظيمي لقطاع
شئون التعليم والطالب

مجلس
الكلية
عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
جلنة شئون
التعليم والطالب

مكتب وكيل الكلية

إدرة شئـون
الطــــالب

إدارة رعاية
الشــباب

الكنترول
املركزي

جلنة اجلداول
الدراسية
واالمتحانات

جلنة دعم
الوافدين

جلنة اإلرشاد
األكادميي

جلنة الدعم
األكادميي
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نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

جامعـــــة
القـــــــاهرة
الرؤية

الريــادة والتميــز إقليميــا ودوليــا فــي مجــال طــب األســنان
اكادمييــا واكلينيكيــا وبحثيــا ومجتمعيــا

كليــــــــــــة
طب األسنان
جـامعــــــــة
القـــــاهــرة
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الهدف

إعــداد أطبــاء أســنان ذوى كفــاءة عاليــة تتماشــى مــع
االحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل احمللــى واالقليمــى فــي
ضــوء املعطيــات العامليــة وتطبيــق بحــث علمــى متوافــق
مــع اإلســتراتيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا
واإلبتــكار مــع االلتــزام باملســئولية اجملتمعيــة املتميــزة ذات
املعاييــر العامليــة

Since1925

نبــــذة عـــن الكلـيـــــــة

CAIRO
UNIVERSITY
Vision
To be regionally and internationally a recognized institution
with excellence in academic dental education, research and high
quality community based patient care.

Faculty of
DENTISTRY

CAIRO

University
21

Mission

To foster proficient dental practitioners with the highest quality
of education that integrates with local, national and international
market needs. To implement scientific research compatible with
the national strategies for science,technology and innovations
with commitment to the global standards of health care and
community service.
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رسالة قطاع التعليم والطالب
يهدف قطاع التعليم والطالب بكلية طب األسنان جامعة القاهرة إلى
تخريج أطباء أسنان متميزين من خالل برنامج تعليمي يتيح إكتساب
المعرفة والمهارات اإلكلينيكية وتعزيز التفكير النقدي والقدرة على
حل المشكالت والتعلم المستدام وضمان آليات تقويم للطالب
شاملة وعادلة وموضوعية كما يعمل القطاع على ضمان مرور
الطالب بتجربة حياة طالبية مثمرة تؤهلهم ألن يكونوا أفراد قادرين
على تطوير انفسهم وتطوير مجتمعاتهم

رؤية قطاع التعليم والطالب
أن تكون شهادات الكلية معترف بها عالميا من خالل
اإلعتمـاد القــومي والدولـــي للبرنامج الدراسي

رعــــاية
الشبـاب

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس
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رعــاية الشبــــــــــاب

إدارة رعـــاية الشـــباب
األستاذة  :إميــــــان مصــــطفي كمـال
األستاذة  :تغــــريــــد احمــد محمـــد
األستاذ  :شــريف حســــني توفيــــــق
األستاذة  :داليــــا سعـــيد إسمـــاعيل
األستاذة  :رضـــوى عـــادل عــبدالرحيم
األستاذة  :شيمـــاء مصــطفي محمــد

مدير إدارة رعاية الشباب
أخصـائي اجتماعي أول
أخصـــائي ريـاضي ثاني
أخصـائي ثقافي
أخصـائي اجتماعي
سكــرتــيـره

يقع مكتب رعاية الشباب في الدور األرضي مببنى الكلية الرئيسي بجوار وحدة العالة بأجر ومكتب
رعاية الشباب مسئول عن التخطيط واإلشراف على تنفيذ األنشطة الطالبية اخملتلفة حتت رعاية
املشرف العام على األنشطة الطالبية للكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
الرد على أي استفسارات
عن طريق صفحة إدارة رعاية الشباب على الفيس بوك Cu dentistry youth care

األنشطة الطالبية

تتيح وحتفز إدارة الشباب الطالب لالشتراك في جميع األنشطة الطالبية من أول العام الدراسي
1 .1جلـــنة األســـر
اإلشراف على تكوين األسر بالكلية والتعاون معهم في ممارسة نشاطهم وكذلك تقدم إدارة
الشباب للطالب فرصة املشاركة في مهرجان األسر السنوي باجلامعة.
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رعــاية الشبــــــــــاب

2 .2جلـــنة النشاط الرياضي:
جلنة محببة للطالب ألنها تخلق جو من التنافس الشريف واألخالق الرياضية العالية وروح الود واحملبة
بني الطالب باالشتراك في مسابقات دوري اجلامعات والكلية.

3 .3جلـــنة النشاط الثقايف واإلعالمي:
جلنة جتمع كل األنشطة الثقافية وتساعد الطالب على االشتراك في جميع املسابقات الثقافية
في (القصة  -الشعر  -الزجل  -املنتدى األدبي  -جماعة الصحافة  -الفنون التراثية  -ومسابقات في
القرآن الكرمي واألحاديث النبوية واملعلومات العامة) على مستوى اجلامعات.
4 .4جلـــنة النشاط الفني:
االشتراك في جميع مهرجانات ومسابقات اجلامعة والكلية الفنية في (الفنون التشكيلية فردية
وجماعية  -املسرح للعروض الطويلة أو القصيرة  -املنوعات) .وقد حصلت الكلية املركز الثالث في
املسرح على مستوى اجلامعة عام ٢٠١٨
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5 .5جلـــنة نشاط اجلوالة واخلدمة العام :
جلنة خاصة بالقوافل الطبية عالجية واحلركة الكشفية واإلرشادية.

6 .6جلـــنة النشاط االجتماعي والرحالت:
يقدم النشاط االجتماعي الكثير من األنشطة االجتماعية واخلدمية والتطوعية ألبناءنا الطالب
(مسابقة البحث االجتماعي  -مجالت احلائط  -الشطرجن  -الطالب املثالي  -طبق اخلير  -جماعة
أصدقاء املرضى  -جماعة مكافحة التعاطي واإلدمان  -جماعة تنمية املهارات احلديثة  -جماعة
الوعي البيئي  -جماعة النماذج  -الصالون االجتماعي  -التبرع بالدم  -يوم اليتيم  -األم املثالية
 معرض املالبس  -معرض األدوات  -ندوات  -خدمات صندوق التكافل االجتماعي  -دعم الكتاباجلامعي  -فطار رمضان  -الرحالت اليومية واملبيت خالل العام الدراسي.
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7 .7جلـــنة النشاط العلمي والتكنولوچي :
جلنة ذو طابق خاص تتميز بانضمام الطالب املوهوبني واملبتكرين واخملترعني وللنهوض باألبحاث
العلمية والتطبيقية  -رحالت علمية ،وتنبثق منها اجلمعية العلمية للكلية.

اخلدمات الطالبية
» »دعــم الكتاب اجلامعي
•يتم توزيع الكتب اجلامعية على الطالب غير القادرين من ميزانية دعم الكتاب بالكلية وذلك
بعد إجراء بحوث اجتماعية للطالب الراغبني في هذه اخلدمة .

» »املساعدات واإلعانات
تقدم الكلية للطالب غير القادرين مساعدات وذلك عن طريق صندوق التكافل اإلجتماعى وتشمل :
•مساعدات مالية للطالب .
•سداد رسوم اإلقامة الشهرية للطالب املقيمني باملدينة اجلامعية .
•سداد الرسوم الدراسية للطالب في بداية العام اجلامعى.
•عمل نظارات طبية  -معرض خيرى للمالبس واألدوات ( مرتني في العام )

» »التدريب الصيفي
•تتعاون إدارة رعاية الشباب ملساعدة الطالب في التدريب خالل اإلجازة الصيفية وعلى الطالب
الراغبني في التسجيل التقدم إلدارة رعاية الشباب بالكلية بعد إنتهاء امتحانات الترم الثاني.
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» »املـــــدن اجلامعية
¦إجراءات التقدم إلى املدينة اجلامعية :
•يتقدم الطالب بطلب تسكني باإلدارة العامة للمدن اجلامعية في أول أغسطس .

•يتوجه الطالب إلى املدينة اجلامعية إلحضار استمارة اإلقامة باملدينة
•يتم ملئ االستمارة من قبل الطالب بالبيانات اخلاصة به
•يتوجه الطالب باالستمارة إلى إدارة شئون الطالب ملراجعة البيانات وملئ بيانات مبعرفة
اإلدارة .
•يتم قبول الطالب باملدينة وفقا لترتيب درجات جناحهم وفي حدود األماكن اخملصصة
بشرط إال يزيد سن الطالب املستجد ألول مرة عن عشرين سنة عند التقدم .
•أما الطالب املنقولني يتم قبولهم حسب تقديراتهم وفي حدود األماكن احملددة للطالب
املنقولني وطبقا للشروط العامة التي تنص الالئحة الداخلية للمدن اجلامعية .
•يتم قبول الطالب الوافدين املدرجني على منح التبادل الثقافي وذلك في حدود األماكن
احملددة لهم .
¦الطالب الذين ال تنطبق عليهم قواعد القبول باملدن اجلامعية :
•الطالب احملولون من جامعات اخرى
•الطالب املقيمون في نطاق القاهرة الكبرى طبقا للخريطة املعمول بها
•الطالب الذين وقع عليهم عقوبة تاديبية
¦إجراءات ونظام اإلسكان :
•تعلن نتائج قبول الطالب في املدن اجلامعية بادارة رعاية الشباب بكل كلية

•يتوجه الطالب إلى املدينة في املوعد احملدد المتام الكشف الطبى باإلدارة العامة للشئون
الوقائية
•بعد اجتياز الطالب الكشف الطبى يتوجه إلى مركز الكمبيوتر بصورة شخصية المتام
اجراءات تسكينه
•تتم االجراءات بالبطاقة اجلامعية باالضافة إلى البطاقة الشخصية
•يطلع الطالب على قائمة اخملالفات التى تتعارض مع قوانني اإلقامة ويوقع على تعهد
بعدم مخالفته للقوانني .
•يستخرج الطالب بطاقة االقامه موضحا عليها بياناته ومكان سكنه باملدينة
•يتوجه الطالب بالبطاقة الستالم احلجرة مبرعرفة مشرف املبنى
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» »عناوين املدن اجلامعية جلامعة القاهرة
•املدينة اجلامعية الرئيسية شارع ثروت بني السرايات – اجليزة – أأمام اجلامعة - 37623891
33360458 - 34788573
•مدينة الطالبات باجليزة شارع الشهيد جمال الدين عفيفي بجوار مستشفي الطلبة باجليزة
35722344
•ملحق بيت الطالبات رقم ( )1شارع املساحة الدقى 37486035
•ملحق بيت الطالبات رقم ( )2شارع املهندس اسماعيل انور املتفرع من شارع نوال – العجوزة
33359313
•مدينة رعاية الطالبات شارع الدكتور محمود مشرفة خلف قسم بوالق الدكرور 3734869

» »خدمات طالبية إضافية
•تقدم الكلية لطالبها العديد من اخلدمات التي توفر لهم الراحة والرفاهية واجلودة االنتاجية
في متناول الطالب وعلى رأس هذه اخلدمات:
املـــــول الطـــــبي:

• الذي يوفر جميع مستلزمات طب األسنان والعيادات واملستلزمات الدراسية بكل أنواعها
وبأسعار مناسبة وذلك في املستشفي اجلديدة.
•املنشآت الرياضية  :ليس للكلية منشآت رياضية ولكن ميكن استخدام منشآت كلية الطب
البشرى ( مالعب كرة القدم –تنس طاولة – كرة يد – حمام السباحة الذى يتم تشغيله صيفاً)
 ،وكذلك املتواجدة في حرم جامعة القاهرة واملدينة اجلامعية نظيرا ً عمل كارنيه رياضي.

» »اخلدمة الطبية
-

-

1توجد خدمة طبية خاصة جلميع طالب الكلية وهي شاملة جميع التخصصات الطبية
2اخلدمة مجانية بإثبات حتقيق الشخصية اجلامعية (كارنية الكلية لنفس العام الدراسي)
3تقدم اخلدمة الطبية من خالل املستشفي الطلبة ومقرها ميدان اجليزة بجوار كلية الطب
البيطري اجلديدة ومدينة الطالبات
4اخلدمة تتم طوال العام الدراسي واألجازة الصيفية
5تعتمد اإلدارة الطبية األجازات املرضية الصادرة من مستشفي الطلبة مباشرة بدون إعادة
الكشف الطبي على الطالب مرة أخرى

تليفونات املستشفى35721157 – 35739677 – 35721088 :
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صندوق التأمني ضد احلوادث:

 1في حالة ال قدر اهلل حدوق حادثة ألي من الطالب يتقدم الطالب أو أي من ذويه مبا يثبتذلك إلدارة رعاية الشباب بالكلية
 2حتول املستندات إلى صندوق التكافل اإلجتماعي املركزي لصرف التعويض الذي يتناسبمع كل حالة طبقا للوائح املنظمة لذلك
 3وفي حالة ال قدر اهلل حدوث وفاة ألي من الطالب يتقدم ذويه مبا يثبت ذلك لتقدمي التعويضاحملدد قيمته بالئحة صندوق التكافل االجتماعي املركزي

دواليب احلفظ اخلاصة بالطالب
توفر الكلية لطالبها خدمة مميزة من التخزين داخل الكلية في دواليب مناسبة متوفرة لكل طالب
الكلية بحيث توفر عليهم حمل ادوات العيادة معهم طوال الوقت ،وهذه الدواليب يتم توزيعها
في اول كل عام على طالب الكلية بالقرعة العلنية حتت اشراف مباشر من وكيل الكلية لشؤون
التعليم والطالب لضمان عدالة توزيعها على جميع الطالب بالكلية بالتعاون مع إحتاد الطالب
ورعاية الشباب

التبـــــادل الطـــــالبي
يتم التبادل الدولي بني طالب الكلية وطالب اجلامعات بدول العالم خالل العام الدراسي وأجازة
نصف العام واألجازة الصيفية .ويهدف التبادل الطالبى واملنح الدراسية إلى االرتقاء باملستوى العلمى
واملهني لطالب طب أسنان جامعة القاهرة وإثقالهم باملهارات احلياتية مبا يجعل منهم أطباء ذوى
كفاءة عالية وخرجني تفخر بهم كليتهم .
نذكر منها بعض املنح التابعة للجمعية املصرية لألبحاث والدراسات الطبية والدولية ( )EAIMSفي
جامعة  Grazبالنمسا .وكذلك املنح املقدمة للتبادل الطالبي التابع للجمعية العاملية لطالب طب
أسنان ( )IADSفي جامعة كارول في رومانيا ،وأيضا ً مشاركة الطالب في املؤمترات العاملية لطب األسنان.
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املعلومات املهنية
أهــداف الـربنــامـج

ومن املتوقع أن خريجى طب األسنان في كلية طب األســنان جامعة القاهرة سوف يكون
لديهم القدرة على :
1.1إكتساب املعرفة والفهم واملهارات اخملتلفة الالزمة لتوفير الرعاية الصحية األولية لفئات
ااجملتمع اخملتلفة .
2.2التواصل الفعال مع املرضى وأسرهم لتطوير إسلوب العناية بشكل ناضج دقيق .
3.3الوقايه من و تشخيص وعالج األمراض املنتشره اخلاصة باألســنان والتى يتعرض لها الفرد
واجملتمع بكافة مستوياتة .
4.4احلفاظ على مستويات األمان ومستويات مكافحة العدوى .
5.5احلفاظ على املعايير املهنية بشكل مرضى من خالل التعرف على أهمية التعلم مدى احلياة
والسعى إلى التعلم املهنى املستمر .
6.6التعرف على حدود معرفتهم وقدراتهم الطبية احلالية من خالل ممارستهم في العيادات
والتعرف على احلاالت التى حتتاج إلى الرجوع إلى تخصصات أخرى لعالجها .
 7.إمتالك املهارات الشخصية في اإلتصال والعرض والتفكير النقدى مع القدرة على إستخدام
التكنولوجيا اجلارية في مجال طب األسنان .
8.8إمتالك القدرة على متابعة املزيد من الدراسات والبحوث في مجاالت طب األســنان اخملتلفة,
وتوجيهها نحو حتسني الناحية الصحية للمجتمع واخلدمات .
9.9التعرف على املهارات اخملتلفة املطلوبة لسوق العمل ملهنة طب األسنان .

نتائج التعلم املستهدفة
اإلدراك واملعرفة

ومن املتوقع أن خريجى كلية طب األسنان سوف يكون لديهم القدرة على:
1.1التعرف على املفاهيم واملبادئ واملعايير اخملتلفة ذات الصلة بالعلوم األساسية .
2.2حتديد اخلصائص والتطبيقات واإلختيار الفعال ملواد طب األسنان .
32

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس

3.3مناقشة اساس الطب احليوى لنمو اإلنسان واألسنان وإطباقها التى متثل االساس لفهم
طبيب األسنان لألمراض وصحة الفم بإعتبارها جزء ال يتجزأ من األمراض والصحة العامه .
4.4حتديد اجلوانب املرضية والوبائية وامليكروبيولوجية واملناعية والوراثية من أمراض الفم واألمراض
العامة املتصلة بها.
5.5معرفة الوصف التشريحى ووظائف الرأس والعنق وجتويف األســنان وكذلك عالقتها باحلالة
السريرية .
6.6التعرف علي تصميم ووسائل اخملتبرات املستخدمة في إنتاج أجهزة األسنان .
7.7وصف املبادئ العلمية للتعقيم والتطهير وتعقيم عيادات األسنان واخملتبرات وذلك ملنع تسرب
العدوى لتوفير السالمه البيئية .
8.8التعرف على مفاهيم وطرق الوقاية والتشخيص والتدبير العالجى لألمراض الطبية واألسنان .
9.9التعرف على حاالت الطوارئ املتعلقة بتوفير خدمات طب األســنان للمرضى على املستوى
الفردى وإحتياجات اجملتمع
1010التعرف على حقوق اإلنسان ومصادره واألساليب التشريعية حلمايتة فضال َ عن األخالق واملبادئ
الطبية والقانونية املتعلقة مبمارسات طب األسنان .
1111التعرف على مبادئ طب األسنان التى تستند على البراهني وعالقتها بالبحث العلمى .
1212حتديد املبادئ األساسية للممارسة وإدارة اجلودة والترتيبات التنظيمية لتقدمي الرعاية الصحية
للفم في اجملتمع.
1313التعرف على اخللفية اإلجتماعية والنفسية لإلدارة الفعالة للمرضى وخاصة األطفال ذوى
اإلحتياجات اخلاصة .
1414حتديد مبادئ تعزيز صحة الفم وتطبيق أنواع مختلفة من التدابير الوقائية على مستوى الفرد
واجملتمع .
1515حتديد أنواع وطرق الوقاية ومعاجلة املضاعفات احملتملة املتعلقة بالتخدير املوضعى والعام
وكذلك كيفية إستخدام التخدير لألطفال .
املهــارات الذهنيــة

من املتوقع أن خريجى طب األسنان سوف يكون لديهم القدرة على -:
1.1تقييم مخاطر مرض تسوس األسنان وأمراض اللثه .
2.2ربط النتائج املستخلصة من تاريخ املريض والفحص العالجى ووضع التشخيص النهائي
والتدخل العالجي املناسب .
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 3.إدماج مبادئ الطب احليوى وعلوم طب األسنان مع أعراض وعالمات املرض اجلسدى .
 4.التمييز بني اخلاليا الطبيعية والغير طبيعية وأنسجة اجلسم وخاصة في جتويف الفم .
5.5ترتيب أولويات خطة العالج ذات الصله بإحتياجات ومتطلبات املرضى وكذلك إختيار مواد
ومعدات األسنان املناسبة .
6.6استقراء بيانات التشخيص مبا في ذلك األشعة بكفاءة للوصول إلى التشخيص املتباين
للمظاهر الغير طبيعية .
7.7حتديد املبادئ الدوائية الالزمة ليتم وصف الطريقة العالجية املناسبة أثناء التعامل مع املرضى.
8.8تعديل خطة العالج للمرضى ذوى اإلحتياجات اخلاصة مبا في ذلك مرضى األخطار الطبية .
9.9التمييز بني اجلوانب النفسية للمرضى من قلق وخوف وخاصة األطفال من أجل تطبيق تقنيات
سلوكية مناسبة للتعامل
1010حتديد مبادئ طب األسنان القائمة على األدلة وعالقتها بالبحث العلمى .
1111امكانية حتديد املواد والتقنيات املناسبة لتحقيق التخدير املوضعى اخلاص بإجراءات طب
األسنان اخملتلفة .
1212حتديد إجراءات فعالة ومناسبة ملكافحة العدوى ومنع إنتقال األمراض املعدية .
املهـــارات العملــية واملهنــية

ومن املتوقع أن خريجى كلية طب األســنان سوف يكون لديهم القدرة على -:
1.1اإلستخدام السليم للمجهر ملراقبة الظواهر البيولوجية على املستويني العيانية واجملهرية .
2.2تنفيذ اإلجراءات اخملبرية املتعلقة بالكيمياء والفيزياء ومواد طب األسنان بإستخدام املعدات
املناسبة .
3.3كشف الهياكل التشريحية جلسم اإلنسان من عالمات على سطح اجلسم فيما يتعلق
باألوعية الدموية واألعصاب اخملتلفة في الرأس والرقبة والهياكل .
4.4فحص املريض في العيادة وتسجيل املعلومات األساسية والتشاور مع املتخصصني في
الرعاية الصحية عند احلاجة .
5.5تطبيق مبادئ مكافحة العدوى في عيادة طب األسنان وفقا ً للمعايير واملتطلبات التنظيمية.
6.6تنفيذ إجراءات دقيقة وشاملة لفحص األســنان وتسجيل التاريخ الدميوغرافي والطبى وعمل
األبحاث املناسبة املطلوبة للكشف عن الظروف املرضية والغير طبيعية فضال ً عن العوامل
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املسببة أو اخملاطر التى قد تسهم في حدوث املرض .
7.7إجراء بحوث إضافية للفم وداخل الرأس والعنق وعن طريق االنسجة الصلبة واللينة بالفم
وذلك لتشخيص أمراض الفم مبا في ذلك التشوهات اخللقيه
8.8اتباع اإلجراءات الالزمه في التخدير املوضعي في جتويف الفم ومعاجلة املضاعفات الناجمة
بكفاءه عالية .
9.9ممارسة نحت األسنان لتوضيح اجلوانب الشكلية ألسنان اإلنسان .
1010تطبيق اإلسلوب السليم في إستخدام الضوء  ,اجملهر للكشف عن السمات الطبيعية
واملرضية ألنسجة اجلسم اخملتلفة خاصة األسنان .
1111معاجلة املرضى الفاقدين ألسنانهم بشكل كامل أو جزئى بإستخدام األجهزة التعويضية
اخملتلفة الثابتة واملتحركة خملتلف الفئات العمرية .
1212معاجلة اإلستخراج الغير معقد لألسنان  ,وإزالة اجلذور بإستخدام ملقط مناسب
1313أداء مختلف اإلجراءات لنظافة الفم ولتحسني الصحة الفموية .
1414إدارة الطوارئ الطبية و األساسية في عيادة األسنان .
1515معاجلة مستويات مختلفة من قلق املريض في مختلف الفئات العمرية للسيطرة على
السلوك .
1616يصف بشكل مناسب العقاقير الصيدالنية العالجية  ,مع األخذ في اإلعتبار تعارض األدوية
وعوامل املريض .
1717تطبيق مبدأ مكافحة العدوى في حفظ مرافق الرعاية للعميل  ,وبالتالى ضمان سالمة
املريض  ,املوظفني والبيئة .
1818عرض الكفاءة في إدارة التخدير املوضعى في جتويف الفم إلجراءات طب األسنان ومعاجلة
املضاعفات التى قد حتدث في تطبيق مثل هذه األساليب .
املهارات العامة واملتنقلة :ـ

من املتوقع أن خريجى كلية طب األســنان سوف يكون لديهم القدرة على -:
1.1التواصل الفعال مع املرضى وأسرهم وغيرهم من العاملني املشاركني في تقدمي الرعاية
الصحية في بيئة متعددة الثقافات
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2.2التواصل بشكل فعال وتعاونى خالل التفاعالت املهنية بوصفها عضو فريق وكقائد .
3.3تعزيز التعلم الذاتى والتحسني من خالل حضور املؤمترات العلمية والدورات .
 4.االستفادة من إجراءات تكنولوجيا املعلومات من أجل التعلم مدى احلياة .
5.5كسب املهارات في إدارة املمارسة وضمان اجلودة في ممارسة طب األسنان .
6.6القدرة علي العمل حتت الضغوط اخملتلفة مع القدرة على إعطاء أولوية عبء العمل في
مواقف إبداعية وأخالقية وعلمية .
7.7قبول القيود الشخصية التى تتطلب مساعدة أو مشورة .
8.8اإلستجابة للجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمعات اخملتلفة واملشاركة بشكل فعال
في خدمة اجملتمع .
9.9تطوير القدرة على تقييم القدرات الذاتية املهنية واألداء والتقدم .
1010إستخدام تكنولوجيا املعلومات كوسيلة لإلتصال جلمع البيانات وحتليلها لتوجيب التعلم
الذاتى للوصول إلى اخلبرة اإلحترافية .
1111إمتالك مهارات اعداد وعرض االبحاث العلمية املتقدمة .
املعايري األكادميية للربنامج

املعايير القوميه االكادمييه املرجعية لطب األســنان National Academic Reference Standard
( )NARSأعتمد من قبل مجالس االقسام و جلنة شئون الطالب ومجلس الكليه .
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(الـبـــاب األول)
األقســام العلمــية بالكلــية
مــادة  : 1تتكون كلية طب األســنان جامعة القاهرة من األقسام العلمية اآلتية :

1.1قسم بيولوجيا الفم .
2.2قسم بثالوجيا الفم والوجه والفكني .
3.3قسم املواد احليوية لطب األسنان .
4.4قسم االستعاضة الصناعية لطب األسنان .
5.5قسم أشعة السنية املثبتة.
6.6قسم العالج التحفظى لألسنان .
7.7قسم جراحة الفم والوجه والفكني .
8.8قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص .
9.9قسم طب أسنان األطفال والصحة العامة للفم واألسنان .
1010قسم تقومي األسنان .
1111قسم عالج اجلذور .
1212قسم أشعة الفم والوجه والفكني

مــادة : 2

متنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية طب األســنان درجة البكالوريوس في طب
وجراحة األســنان (. )B.D.S
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(الـبـــاب الثــانــي)
مــادة  : 3مدة الدراسة لحصول عىل درجة البكالوريوس يف طب وجراحة األســنان

خمس سنوات وتنقسم إىل مرحلتني وهام :

1.1املرحلة ما قبل اإلكلينيكية (الفرقة األولى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة) .
2.2املرحلة اإلكلينيكية (الفرقة الرابعة والفرقة اخلامسة) .
مــادة  : 4املقرارات التى يدرسها الطالب للحصول عىل درجة بكالوريوس طب وجراحة
األســنان هى:

 )1مقررات املرحلة ما قبل اإلكلينيكية (الفرقة األولى والثانية والثالثة).
الفرقة الثانية

الفرقة األولى
تشريح عام

الفرقة الثالثة
تكنولوجيا العالج التحفظى لألسنان

بيولوجيا الفم

هستولوجيا عامة

باثولوجيا عامة

تكنولوجيا االستعاضة
الصناعية لطب األســنان

فسيولوجيا عامة

املواد احليوية لطب األسنان

تكنولوجيا االستعاضات السنية املثبتة

كيمياء حيوية

أمراض باطنة وجلدية
وتناسلية

اجلراحة العامة /انف وأذن وحنجرة /رمد

مقررتنمية مهارات I

االقربازين

أشعة الفم والوجه والفكني

تشريح وصفى

ميكروبيولوجى

بثالوجيا الفم والوجه والفكني
مقررتنمية مهارات II
مقرر مكافحة العدوي وسالمة املرضي
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 )2مقررات املرحلة اإلكلينيكية (الفرقة الرابعة والفرقة اخلامسة ) .
الفرقة الرابعة

الفرقة اخلامسة

طب الفم والتشخيص

طب الفم

أمراض اللثة

أمراض اللثة

تقومي األسنان

طب أسنان األطفال والصحة العامة للفم واألسنان

أشعة الفم والوجه والفكني
جراحة الفم والوجه والفكني

جراحة الفم والوجه والفكني

العالج التحفظى لألسنان

العالج التحفظى لألسنان

االستعاضة الصناعية لطب األسنان

االستعاضة الصناعية لطب األسنان

أشعة السنية املثبتة

أشعة السنية املثبتة

عالج اجلذور

عالج اجلذور

 )3املقررات التالية سوف يدرسها الطالب في كلية الطب جامعة القاهرة :
تشريح عام – هستولوجيا عامة – كيمياء حيوية – ميكروبيولوجى – باثولوجيا عامة – الفارماكولوجى
– األمراض الباطنة واجللدية والتناسلية – اجلراحة العامة واالنف واذن وحنجرة والرمد .
 )4سوف تستعني الكلية باعضاء هيئة تدريس من كليات اخرى أو خبراء من مراكز علمية
متخصصة في تدريس مقررى تنمية مهارات  Iوتنمية مهارات  IIويتم حتديد احملتوى العلمى
لهذين املقررين وفقا الحتياجات سوق العمل .
 )5كما مت إضافة مادة التفكير النقدي لتدرس لطالب السنة األولى.
مــادة : 5

يتم توزيع املقررات الدراسية على سنوات الدراسة وعدد الساعات اخملصصة للدروس النظرية
والعملية أسبوعيا ً والنهاية العظمي اخملصصة إلمتحان كل مقرر وفقا للجداول التالية :
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الفرقة األولى
جدول بعدد الساعات النظرية والعملية
الكود

املـــــــادة

عدد الساعات األسبوعية

اجملموع

نظري

عملي

GANM -1

تشريح عام

2

2

4

GHSM -1

هستولوجيا عامة

1

2

3

GPHM -1

فسيولوجيا عامة

3

2

5

BCHM -1

كيمياء حيوية

2

2

4

HDED -1

تشريح وصفى

2

3

5

SDE I -2

مقرر تنمية مهارات I

1

1

2

التفكير النقدي

1

ــ

1

اجملمــــــــــوع

12

12

24

الفرقة األولى
جدول النهايات العظمى للدرجات يف االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية
الكود

املــادة

أعمال
السنة

حتريري

عملي

شفوي

الدرجة
النهائية

GANM -1

تشريح عام

30

75

30

15

150

GHSM -1

هستولوجيا عامة

20

50

20

10

100

GPHM -1

فسيولوجيا عامة

40

100

40

20

200

BCHM -1

كيمياء حيوية

30

75

30

15

150

HDED -1

تشريح الوصفى

30

75

30

15

150

SDE I -2

مقرر تنمية مهارات I

15

25

10

ــ

ــ

التفكير النقدي

ــ

25

ــ

ــ

ــ

اجملمـــــــــــــــــوع
40
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FIRST YEAR
Theoretical and practical hours
Hours/week

Total

Subject

Code

2

General Anatomy

GANM -1

2

1

General Histology

GHSM -1

5

2

3

General Physiology

GPHM -1

4

2

2

Biochemistry

BCHM -1

5

3

2

Human Dentition

HDED -1

2

1

1

Skills development I

SDE I -2

1

ــ

1

Critical Thinking

24

12

12

Total

Practical

Lectures

4

2

3

FIRST YEAR
Grades
Final
grade

Oral
exam

Practical

Written

Periodic
assessment

Subject

Code

150

15

30

75

30

General anatomy

GANM -1

100

10

20

50

20

General histology

GHSM -1

200

20

40

100

40

General physiology

GPHM -1

150

15

30

75

30

Biochemistry

BCHM -1

150

15

30

75

30

Human Dentition

HDED -1

ــ

ــ

10

25

15

Skills development I

SDE I -2

ــ

ــ

ــ

25

ــ

Critical Thinking

750

41
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الفرقة الثانية
جدول بعدد الساعات النظرية والعملية
الكود

املـــــــادة

عدد الساعات األسبوعية

اجملموع

نظري

عملي

OBID -2

بيولوجيا الفم

2

2

4

DMAD -2

املواد احليوية لطب األسنان

2

2

4

GPAM -2

باثولوجيا عامة

2

2

4

GMEM -2

أمراض باطنة وجلدية
وتناسلية

2

2

4

PHAM -2

االقربازين

2

2

4

MIBM -1

ميكروبيولوجى

1

2

3

11

12

23

اجملمــــــــــوع

الفرقة الثانية
جدول النهايات العظمى للدرجات يف االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية
الكود

املــادة

أعمال
السنة

حتريري

OBID -2

بيولوجيا األســنان

30

75

30

15

150

DMAD -2

املواد احليوية لطب األسنان

30

105

-

15

150

GPAM -2

باثولوجيا عامة

30

75

30

15

150

GMEM -2

أمراض باطنة وجلدية وتناسلية

30

75

30

15

150

PHAM -2

االقربازين

30

75

30

15

150

MIBM -1

ميكروبيولوجى

20

50

20

10

100

اجملمـــــــــــــــــوع
42
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النهائية
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SECOND YEAR
Theoretical and practical hours
Total

Hours/week

Subject

Code

2

Oral Biology

OBID -2

2

2

Dental materials

DMAD -2

4

2

2

General Pathology

GPAM -2

4

2

2

4

2

2

Pharmacology

PHAM -2

3

2

1

Microbiology

MIBM -1

23

11

11

Total

Practical

Lectures

4

2

4

General medicine, Skin and Venereal diseases GMEM -2

SECOND YEAR
Grades
Final
grade

Oral
exam

Practical

Written

Periodic
assessment

Subject

Code

150

15

30

75

30

Oral Biology

OBID -2

150

15

-

105

30

Dental materials

DMAD -2

150

15

30

75

30

General Pathology

GPAM -2

150

15

30

75

30

150

15

30

75

30

Pharmacology

PHAM -2

100

10

20

50

20

Microbiology

MIBM -1

850

43
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General medicine, Skin GMEM -2
and Venereal diseases
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الفرقة الثالثة
جدول بعدد الساعات النظرية والعملية
الكود

املــادة

عدد الساعات األسبوعية

اجملموع

نظري

عملي

OPTD -3

تكنولوجيا العالج التحفظى لألسنان

1

4

5

PRTD -3

تكنولوجيا االستعاضة الصناعية لطب
األســنان

2

4

6

CRTD -3

تكنولوجيا االستعاضات السنية املثبتة

1

4

5

GSUM -3

اجلراحة العامة انف وأذن وحنجرة ورمد

2

1

3

ORAD -3

أشعة الفم والوجه والفكني

1

2

3

OMPD -3

بثالوجيا الفم والوجه والفكني

4

2

6

SDE II -3

مقرر تنمية مهاراتII

1

1

2

SDE III-3

مقرر مكافحة العدوي وسالمة املرضي

1

1

2

اجملمــــــــــوع

13

19

32

الفرقة الثالثة
جدول النهايات العظمى للدرجات يف االمتحانات التحريرية والعملية والشفوية
الكود

املــادة

 OPTD -3تكنولوجيا العالج التحفظى لألسنان

30

75

30

15

150

 PRTD -3تكنولوجيااإلستعاضة الصناعية لطب األســنان

40

100

40

20

200

 CRTD -3تكنولوجيا االستعاضات السنية املثبتة

30

75

30

15

150

 GSUM -3اجلراحة العامة انف وأذن وحنجرة ورمد

20

50

20

10

100

 ORAD -3أشعة الفم والوجه والفكني

20

50

20

10

100

 OMPD -3بثالوجيا الفم والوجه والفكني

50

125

50

25

250

 SDE II -3مقرر تنمية مهارات II

15

25

10

-

-

 SDE III-3مقرر مكافحة العدوي وسالمة املرضي

15

25

10

-

50

اجملمـــــــــــــــــوع
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THIRD YEAR
Theoretical and practical hours
Hours/week

Final grade

Subject

Code

1

Operative dentistry Technology

OPTD -3

2
1
2
1
4
1
1
13

Removable Prosthodontics Technology
Fixed Prosthodontics Technology
General surgery, ENT and Ophthalmology
Oral and maxillofacial radiology
Oral and maxillofacial Pathology
Skills development II
Infection control
Total

PRTD -3
CRTD -3
GSUM -3
ORAD -3
OMPD -3
SDE II -3
SDE III-3

Practical

Lectures

5

4

6
5
3
3
6
2
2
32

4
4
1
2
2
1
1
19

THIRD YEAR
Grades
Final
grade

Oral
Periodic
Practical Written
exam
assessment

Code

150

15

30

75

30

Operative dentistry Technology

OPTD -3

200

20

40

100

40

Removable Prosthodontics
Technology

PRTD -3

150

15

30

75

30

Fixe Prosthodontics Technology

CRTD -3

100

10

20

50

20

General surgery, ENT and
Ophthalmology

GSUM -3

100

10

20

50

20

Oral and maxillofacial radiology

ORAD -3

250

25

50

125

50

Oral and maxillofacial Pathology OMPD -3

-

-

10

25

15

Skills development II

SDE II -3

50

-

10

25

15

Infection control

SDE III-3

1000
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الفرقة الرابعة
جدول بعدد الساعات النظرية والعملية
الكود

املــادة

OMED -4

طب الفم والتشخيص
أمراض اللثة

ORTD -4
OMSD -4
ORAD -4
OPRD -4
PROD -4
CRWD -4
ENDD -4

عدد الساعات األسبوعية
عملي
نظري
2
2
2
1

تقومي األسنان

جراحة الفم والوجه والفكني
أشعة الفم والوجه والفكني
العالج التحفظى لألسنان
االستعاضة الصناعية لطب األسنان
أشعة السنية املثبتة
عالج اجلذور
اجملموع

1

2

2
1
1
1
1
1
11

3
2
2
4
4
2
23

اجملموع
4
3
3

5
3
3
5
5
3
34

الفرقة الرابعة
جدول النهايات العظمى للدرجات يف اإلمتحانات التحريرية والعملية والشفوية
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الكود

املــادة

OMED -4
PERD-4
ORTD -4
OMSD -4
ORAD -4
OPRD -4
PROD -4
CRWD -4
ENDD -4

طب الفم والتشخيص
أمراض اللثة
تقومي األسنان
جراحة الفم والوجه والفكني
أشعة الفم والوجه والفكني
العالج التحفظى لألسنان
اإلستعاضة الصناعية لطب األسنان
اإلستعاضات السنية املثبتة
عالج اجلذور
اجملمـــــــــــــــــوع
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أعمال
السنة
30
20
20
30
20
20
30
30
20

حتريري

عملي

75
50
50
75
50
50
75
75
50

30
20
20
30
20
20
30
30
20

شفوي الدرجة
النهائية
150
15
100
10
100
10
150
15
100
10
100
10
150
15
150
15
100
10
1100

الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس

FOURTH YEAR
Theoretical and practical hours
Hours/week

Total

Subject

Code

2

Oral medicine and diagnosis

OMED -4

2

1

peirodontics

PERD-4

3

2

1

Orthodontics

ORTD -4

5

3

2

Oral and maxillofacial Surgery

OMSD -4

3

2

1

Oral and maxillofacial radiology

ORAD -4

3

2

1

Operative dentistry

OPRD -4

5

4

1

Removable Prosthodontics

PROD -4

5

4

1

Fixed Prosthodontics

CRWD -4

3

2

1

Endodontics

ENDD -4

34

23

11

Total

Practical

Lectures

4

2

3

FOURTH YEAR
Grades
Final
grade

Oral
exam

Periodic
assessment

Subject

Code

150

15

30

75

30

Oral medicine and diagnosis

OMED -4

100

10

20

50

20

Periodontics

PERD-4

100

10

20

50

20

Orthodontics

ORTD -4

150

15

30

75

30

Oral and maxillofacial Surgery

OMSD -4

100

10

20

50

20

Oral and maxillofacial radiology

ORAD -4

100

10

20

50

20

Operative dentistry

OPRD -4

150

15

30

75

30

Removable Prosthodontics

PROD -4

150

15

30

75

30

Fixed Prosthodontics

CRWD -4

100

10

20

50

20

Endodontics

ENDD -4

Practical Written

1100
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الفرقة اخلامسة
جدول بعدد الساعات النظرية والعملية
الكود

املــادة

OMED -5
PERD-5
OMSD -5
PEDD -5

طب الفم
أمراض اللثة
جراحة الفم والوجه والفكني
طب أسنان األطفال والصحة العامة
للفم واألسنان
العالج التحفظى لألسنان
اإلستعاضة الصناعية لطب األسنان
اإلستعاضات السنية املثبتة
عالج اجلذور
اجملمــــــــــوع

OPRD -5
PROD -5
CRWD -5
ENDD -5

عدد الساعات األسبوعية اجملموع
نظري

عملي

1
1
2
2

2
2
3
2

3
3
5
4

1
1
1
1
10

4
4
4
2
23

5
5
5
3
33

الفرقة اخلامسة

جدول النهايات العظمى للدرجات يف األمتحانات التحريرية والعملية والشفوية
الكود

املــادة

OMED -5
PERD-5
OMSD -5
PEDD -5

طب الفم
أمراض اللثة
جراحة الفم والوجه والفكني
طب أسنان األطفال والصحة العامة
للفم واألسنان
العالج التحفظى لألسنان
اإلستعاضة الصناعية لطب األسنان
اإلستعاضات السنية املثبتة
عالج اجلذور
اجملمـــــــــــــــــوع

OPRD -5
PROD -5
CRWD -5
ENDD -5
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أعمال حتريري عملي شفوي الدرجة
النهائية
السنة
100
10
20
50
20
100
10
20
50
20
150
15
30
75
30
150
15
30
75
30
30
30
30
20

75
75
75
50

30
30
30
20

15
15
15
10

150
150
150
100
1050

الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس

FIFTH YEAR
Theoretical and practical hours
Hours/week

Total

Subject

Code

1

Oral medicine

OMED -5

2

1

Periodontics

PERD-5

5

3

2

Oral and maxillofacial surgery

OMSD -5

4

2

2

Pedodontics

PEDD -5

5

4

1

Operative dentistry

OPRD -5

5

4

1

Removable Prosthodontics

PROD -5

5

4

1

Fixed Prosthodontics

CRWD -5

3

2

1

Endodontics

ENDD -5

33

23

10

Total

Practical

Lectures

3

2

3

FIFTH YEAR
Grades
Final
grade

Oral
exam

Practical

Written

Periodic
assessment

Subject

Code

100

10

20

50

20

Oral medicine

OMED -5

100

10

20

50

20

Periodontics

PERD-5

150

15

30

75

30

150

15

30

75

30

Pedodontics

PEDD -5

150

15

30

75

30

Operative dentistry

OPRD -5

150

15

30

75

30

Removable Prosthodontics

PROD -5

150

15

30

75

30

Fixed Prosthodontics

CRWD -5

100

10

20

50

20

Endodontics

ENDD -5

1050
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Oral and maxillofacial surgery OMSD -5

Total
2018 - 2019 الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس

الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس

مــادة : 6

يشترط لنجاح الطالب في املقرر أن يحصل على النسبة املقررة لتقدير املقبول على األقل من
مجموع درجات اإلمتحان اخملصصة للمقرر وفقا حلكم املــادة التاسعة من هذه الالئحة على أال
تقل الدرجة التي يحصل عليها الطالب في االمتحان التحريرى عن  30%من الدرجة اخملصصة لهذا
االمتحان وان كانت اقل من  30%ال جتمع درجاته في هذه املــادة .
مــادة : 7

ال ينقل الطالب من اى فرقة إلى الفرقة االعلى إال بعد جناحه في جميع مقررات هذه الفرقة .
بخالف مقرر تنمية مهارات  Iومقرر تنمية مهارات II
مــادة : 8

يعقد امتحان دور ثانى لكل الفرق للراسبني أو الغائبني في مقرر أو مقررين فقط بخالف مقررى
تنمية مهارات  Iوتنمية مهارات II
مــادة : 9

1.1يشترط لنجاح الطالب في املقرر الدراسى أن يحصل على  60%من مجموع درجات اإلمتحان
اخملصصة للمقرر .
2.2يقدر جناح الطالب بأحد التقديرات اآلتية:

التقدير
ممتاز

النسبة املئوية
 % 85فأكثر من مجموع الدرجات

جيد جدا ً

 % 75إلى أقل من  % 85من مجموع الدرجات

جيد

 % 65إلى أقل من  % 75من مجموع الدرجات

مقبول

 % 60إلى أقل من  % 65من مجموع الدرجات

ضعيف

 30%إلى أقل من  60%من مجموع الدرجات

ً أقل من  % 30في امتحان التحريري من الدرجات اخملصصة لهذا االمتحان
ضعيف جدا
وال يجمع للطالب باقي درجاته في هذه املــادة .
1.1يقدر جناح الطالب في إمتحان الدور الثانى أو االعاده بتقدير مقبول (اعلى درجة في املقبول)
حتى وان حصل الطالب على درجة أعلى من ذلك .
50

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس

 2.2أما إذا كان الطالب متقدما لإلمتحان بعذر مقبول فيكون له احلق في أن يحتفظ بتقدير
درجاته التى حصل عليها كما هى.
3.3ال تضاف نتيجة مــادة مقرر تنمية مهارات Iو مقرر تنمية مهارات  IIللمجموع الكلى أو
اجملموع التراكمي النهائي وال يتم عمل دور ثانى لهذه املواد فيما عدا السنه النهائيه ( اخلامسه
) سيتم اجراء دور ثاني استثنائي لهذه املواد.
4.4يتم إمتحان الراسب في مــادة مقرر تنمية مهارات  Iأو مقرر تنمية مهارات  IIفي السنه أو
السنوات التالية .
أحـــكـــام عامــــة
مــادة 10

يشترط لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة األســنان إجتياز الطالب اإلمتحان في كافة
املواد املدرجة في اجلداول الواردة في هذه الالئحة بنجاح .
مــادة 11

1.1النظام الدراسى بالكلية هو نظام العام الدراسى الكامل يتخلله امتحانات اعمال السنة
ويختص مجلس كل قسم بتحديد طريقة هذه االمتحان وإجراؤه .
2.2يعقد إمتحان (حتريرى وعملى وشفوى) بجميع الفرق في نهاية العام الدراسى.
3.3يجب على الطالب متابعة احملاضرات والدروس العملية خالل العام الدراسي  ,وجمللس الكلية
بناءا ً على طلب مجالس األقسام العلمية أن يحرم الطالب من التقدم إلى اإلمتحان إذا رأي أن
مواظبته على احلضور أو أداء التدريبات واملتطلبات العملية غير مرضية و تقل عن نسبة ()75%
من عدد احملاضرات والتدريبات العملية خالل العام الدراسى وفي هذه احلالة يعتبر الطالب
راسبا ً في املقررات التي حرم من التقدم لإلمتحان فيها إال أن يكون قد تقدم بعذر يقبله
مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول
4.4ال يحق للطالب التقدم إلمتحان الدور الثاني في املقررات التي حرم منها بنفس العام الدراسي
باستثناء طالب الفرقة اخلامسة بقرار مجلس كليه .
5.5يحاسب الطالب في املواد التى يتقدم لإلمتحان فيها في الدور الثانى على أساس درجاته في
اإلمتحانات التحريرية والشفوية والعملية أو اإلكلينيكية مع احتساب درجات أعمال السنة
التى حصل عليها في الدور األول .
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األحكام االنتقالية ملرحلة البكالوريوس

1.1تطبق أحكام هذه الالئحة إعتبارا ً من العام الدراسي التالي لصدور الالئحة على الطلبة
امللتحقني بالكلية في نفس العام بالفرقة األولى ( مستجدين فقط ).
2.2بالنسبة للطالب املقيدين بالكلية في األعوام السابقة على تطبيق هذه الالئحة فتطبق
عليهم أحكام الالئحة القدمية حتى انتهاء دراستهم بالكلية .
3.3تسرى احكام هذه الالئحة مبا ال يخالف االحكام الواردة في قانون تنظيم اجلامعات والئحته
الداخلية وما لم يرد فيه نص هذه الالئحة فتطبق احكام القانون املشار اليه .
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القواعد املنظمة
للدراسة واالمتحانات بالكلية

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس

2020|2019

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس 2018 - 2019

53

القواعد املنظمة للدراسة واالمتحانات بالكلية

قواعد عامة لنظام الدراسة
•تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة

•ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتني ،ويجوز جمللس الكلية الترخيص للطالب الذين
قضوا بفرقهم سنتني في التقدم إلى االمتحان من اخلارج في السنة التالية فيي املقررات التي
رسبوا فيها ،وذلك فيما عدا طالب الفرقة االعدادية  ،ويجوز جمللس الكلية عالوة على ما تقدم
الترخيص لطالب الفرقة قبل النهائية والنهائية بفرصتني إضافيتني للتقدم إلى االمتحان من
اخلارج.
•ال يكون النقل من فرقة إلى أخرى إال في نهاية العام اجلامعي وال يعاد امتحان الطالب في املقرر
الذي جنح فيه
•يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التي يحصل عليها مع
مراعاة أال يزيد تقديرة على مقبول في املقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر
مقبول ،أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه
•يقدر جناح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات التالية:
النسبة

التقدير
النجــــــــاح
ممتاز

 % 85فأكثر

جيد جدا

 % 75إلى أقل من % 85

جيد

 % 65إلى أقل من % 75

مقبول

 % 60إلى أقل من % 65
الرســــــــوب

ضعيف
ضعيف جدا

 30%إلى أقل من 60%
أقل من30%

وإذا تضمن االمتحان في أحد املقررات امتحانا حتريريا واخر شفويا أو عمليا فيعتبر الغائب في
االمتحان التحريري غائبا في امتحان املقرر وال ترصد له درجات بشأنه.

املناهج اإلليكترونية
مت انتاج مقرر الكتروني في اطار مشروع انتاج املقررات االلكترونية والذي يشرف علي تنقيذه املركز
القومي للتعليم االلكتروني باجمللس االعلي للجامعات بتمويل من مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا
املعلومات باجلامعات املصرية . ICTP
وقد قام بتأليف املقرر االلكتروني ا.د حامت عبد الرحمن مصطفي في مادة Oral and Maxillofacial Surgery
وعلى الطالب الراغبني في االستفادة من هذا املقرر الدخول على هذا املوقع cms.nelc.edu.eg
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احلرمان من دخول االمتحانات لعدم اإللتزام بنسبة احلضور املرضية:
يجب على الطالب متابعة الدروس واالشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا ألحكام
الالئحة الداخلية  ،وجمللس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام اخملتصة طبقا ألحكام الالئحة
الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية
وفي هذه احلالة يعتبر الطالب راسبا في املقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها ،ويعتبر إعالن
اسم الطالب داخليا ً في لوحة اإلعالنات إنذار رسمى.
( إجراءات حرمان الطالب – اإلجراءات والسياسات املنظمة للعملية التعليمية -ملحق .)1

اإلعفــــاء من االمتحانات:
في حالة أداء الطالب لبعض املواد بنجاح في جامعة أخرى للطالب احملولون من كليات أخرى احلق
في اإلعفاء من بعض املواد التي جنحوا بها واإلعفاء من أداء االمتحان بها.
¦اإلجراءات املتبعة لإلعفاء من االمتحان يف بعض املواد:

يتقدم الطالب بصورة من املناهج الدراسية للمواد املراد اإلعفاء منها موثقة من الكلية التي مت
الدراسة بها وموثقة من سفارة جمهورية مصر العربية بالدولة ووزارة اخلارجية إذا كانت الكلية
في دولة أخرى .
يشكل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب جلان مختصة من األقسام العلمية لدراسة املناهج
ترفع اللجان العلمية تقرير مفصل على مدى مضاهاة املناهج التي بتلك التي مت تدريسها في
الكلية.
يتم عرض تقرير اللجنة العلمية على جلنة شئون التعليم.
يعتمد قرار القبول أو الرفض من مجلس الكلية.

العذر عن دخول اإلمتحان للحاالت املرضية:
يتقدم الطالب يوم االمتحان الساعة التاسعة صباحا إلى اللجنة الطبية للطالب ملناظرة حالته
املرضية وال يعتبر متخلفا عن االمتحان إذا أقرت اللجنة حالته وال يجوز قبول عذر الطالب مرضيا
عن امتحان انقضى تاريخه ( إال في احلاالت القهرية ).

التخلف بدون عذر:
إذا تخلف الطالب عن أداء االمتحان التحريري بدون عذر تقبله الكلية يعتبر راسبا بتقدير ( ضعيف
جدا ) وحني ينجح في اإلعادة يحصل على تقدير ( مقبول ).
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اإلجراءات امللزم على الطالب إتباعها قبل وأثناء االمتحان:
•على الطالب التواجد داخل قاعة االمتحان نصف ساعة قبل املوعد.
•يحظر على الطالب الدخول إلى جلنة االمتحان وبحيازته أي أوراق أو كتب أو مذكرات كما يحظر
دخول التلفون احملمول إذا مت ضبطه وفي حيازته أي من هذه األشياء حتى ولو لم يحاول الغش
يحال إلى التحقيق مبعرفة إدارة الشئون القانونية بالكلية.
•لغة االمتحان هي اللغة اإلنكليزية
•على كل طالب أن يدون اسمه ورقم جلوسه وفرقته الدراسية في املكان اخملصص
•على الطالب أن يجيب على األسئلة في جميع الصفحات واألسطر وغير مسموح بترك
مسافات أو صفحات غير مستعملة ولن يسمح للطالب باستعمال كراسة امتحان أخرى إال
إذا كان مستوفيا لكل ما سبق.
•غير مسموح للطالب بوضع أي عالمات تعتبر مميزة في ورقة اإلجابة وإذا تبني ذلك سيلغى
امتحانه ويحال الطالب إلى التحقيق خملالفته قواعد االمتحان.
•مسموح بتوجيه األسئلة إلى أستاذ املادة الذي سيكون متواجد ملدة نصف ساعة فقط من
بدء االمتحان.
•غير مسموح للطالب مبغادرة جلنة االمتحان قبل مضي نصف وقت االمتحان.
•غير مسموح للطالب مغادرة مكانه أو تغييره.
•غير مسموح للطالب التحدث مع مراقب االمتحان.
•عند انتهاء الطالب من اإلجابة عليه تسليم كراسة االمتحان إلى املراقب املكلف بذلك
والتأكد من استالم بطاقته اجلامعية (الكارنيه)
•غير مسموح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان أو الوقوف في الربع ساعة األخيرة من املدة احملددة
لالمتحان.

إلغـــاء االمتحـــان:
لعميد الكلية إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو اكثر كعقوبة له عن مخالفة قام بها.

رصـد الدرجـــات:
•إذا تغيب الطالب عن االمتحان التحريري يعتبر غائبا عن امتحان املادة.
•إذا حصل الطالب على درجة أقل من  30%في التحريري يعتبر راسبا في املادة
•يحصل على تقدير مقبول كل من جنح في االمتحان حتت الظروف اآلتية:
أ -سبق حرمانه من امتحان املادة
ب -سبق تخلفه عن االمتحان بدون عذر مقبول
ج -سبق رسوبه في امتحان املادة
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قـــواعــد التيـســــير

1.1نسبة التيسير  1%من اجملموع الكلى للمادة .
2.2توزع درجات التيسير على مادتني فقط بحد أقصى وذلك لتغيير حالة الطالب كما يأتى :
أوال ً  :من راسب إلى منقول مبادة أو مادتني .
ثانيا ً  :من منقول مبادة أو مادتني إلى النجاح الكامل .
3.3درجات التيسير لكل فرقة كما يلى :
الدرجـــات
الفــــــرقة
األولـــــــى	 7.5درجــات
الثانيــــــة	 8.5درجــات
 10.0درجــات
الثالثــــــة
 11.0درجــة
الرابعــــــة
اخلامســــة	 10.5درجــات
4.4يجبر نصف الدرجة في اجملموع الكلى للطالب وليس على مستوى كل مادة على حده إال في
احلاالت اآلتية -:
أوال ً  :أن يؤدى جبر نصف الدرجة في املادة إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى ناجح في هذه
املادة بحد أقصى مادتني .
ثانيا ً  :أن يؤدى جبر نصف الدرجة إلى تغير تقدير الطالب في هذه املادة إلى األفضل بحد أقصى
مادتني .
5.5يرفع التقدير العام بنسبة  % 0.5من مجموع النهايات العظمى لدرجات مقررات الفرقة
بشرط إال يكون قد استفاد من أى تيسير آخر أو مبا يساوى الفرق بني ما حصل عليه من درجات
التيسير ونسبة ال . % 0.5

الرســـــوب:

يعتبر الطالب راسبا إذا حصل على تقدير (ضعيف) أو (ضعيف جدا) وحني ينجح في اإلعادة يحصل
على تقدير (مقبول) .

التظلمات (إعادة رصد الدرجات):

تقدم خالل أسبوعني من إعالن النتيجة مع دفع الرسم املقرر  50جنية للمادة الواحدة ويتم إعادة
رصد درجات املادة فقط وال يتم إعادة تصحيحها طبقا لنصوص القانون

مـــرتبـــة الشـــرف:

مينح الطالب مرتبة الشرف إذا حقق اآلتي:
أ -لم يرسب في أي امتحان طوال فترة الدراسة
ب -لم يقل تقديره في أي فرقة عن جيد جدا
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االمتحانات التكميلية للحاصلني على الشهادات املعادلة

•ينبغى على الطالب الذين لم يدرسوا مادتى العربى والدين باملرحلة الثانوية حضور االمتحان
التكميلى وذلك عن طريق التقدم إلدارة شئون الطالب  ،وذلك في اى سنة دراسية وتعتبر شرط
اساسى للحصول على درجة البكالوريوس.
•يتم انعقاد االمتحانات بكلية االداب باجلامعة ويتم اخطار الطالب باملوعد من قبل ادارة شئون
الطالب
•على الطالب الراغبني في حضور االمتحان التسجيل في كلية االداب حتى يسمح لهم بدخول
االمتحان .

فـــــرص القــــيد( :الالئحة القدمية فقط)

الفــرقـــة

الفرصة من اخلارج

األولــــى

فرصة واحدة

الثانيـــة

 3فـــــــرص

الثالثـــة

 3فـــــــرص

الرابعـــة

 3فـــــــرص

اخلامســـة

 3فـــــــرص

ايقـــاف القــــيد:

يحق للطالب التقدم بطلب إليقاف قيده بالكلية إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية
¦االجراءات املتبعة إليقاف القيد:
•يتقدم الطالب بطلب إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بإيقاف قيده مع توضيح
االسباب
•يتم عمل مذكرة للعرض على جلنة شئون الطالب
•يتم إعتماد قرار إيقاف القيد من مجلس الكلية
•يتم إبالغ الطالب كتابيا من إدارة شئون الطالب بقرار مجلس الكلية

قـــواعد هـــــامـــة:

•يجوز جمللس الكلية املوافقة على إيقاف قيد الطالب مرتني متتاليتني أو متفرقتني خالل
سنوات الدراسة
•ال يعتبر الطالب راسبا في حال موافقة مجلس القسم ويحتفظ بتقديره
•في حالة رغبة الطالب في إيقاف قيده ملرة ثالثة يتم اعتمادها من خالل مجلس اجلامعة
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متطلبات أساسية للتخرج
¦التربية العسكرية:
•على جميع طالب الكلية من الذكور تأدية التربية العسكرية فيما عدا الطالب غير املصريني
أو املصابون بأمراض معدية وفقا لتقرير اإلدارة الطبية باجلامعة .
•يؤدى الطالب التدريب العسكرى بالسنة الدراسية األولى والسنة اإلعدادية خالل اإلجازة
الصيفية ملدة أسبوعان طبقا للبرنامج الذى يعد للكليات سنويا مبعرفة إدارة التربية
العسكرية باجلامعة .
•ويعتبر أداء التربية العسكرية شرط أساسى للتخرج وحصول الطالب على درجة البكالوريوس
وال يسمح بتخريج الطالب قبل أداءها .
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رشوط التقدم للربنامج املتكامل الدويل بنظام النقاط املعتمدة
بعد صدور القرار رقم ( )4353بتاريخ  2012/ 18/9من اجمللس االعلى للجامعات باملوافقه علي تطبيق
الئحة برنامج طب األسنان للبرنامج املتكامل الدولي بنظام النقاط املعتمدة ,متنح جامعة القاهرة
بناء على طلب مجلس كلية طب األسنان درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان بنظام
النقاط املعتمدة
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات مقسمة إلى عشر فصول دراسية ويشتمل
املستوى الواحد على فصلني دراسيني (اخلريف والربيع) وفقا لنظام النقاط املعتمدة و سنة تدريب امتياز.
طريقــة التقديــم للرتشــح للقبــول للطــاب والطالبــات للربنامــج الــدويل بكليــة طــب
األســنان جامعــه القاهــرة

1.1يتم تقدمي طلبات القبول للطالب والطالبات املصريني والوافدين بعد  تعبئة طلب القبول
من خالل إدارة شئون التعليم و الطالب  ،ويجب أن تكون جميع املعلومات اخلاصة باملتقدم
صحيحة مبا فيها رقم اجلوال والبريد اإللكتروني اخلاص ويتحمل الطالب كافة التبعات في
حال عدم تزويده مبعلومات صحيحة وعدم مراجعته لالدارة للتعرف على حالة طلبه مبا فيها
إلغاء طلب القبول .
2.2تقدمي ايصال دفع رسوم الطلب (غير قابله لالسترداد).
رشوط االلتحاق بالنسبة للطالب املرصيني:

يقبل الطالب احلاصلني على الثانوية العامة شعبة (علمي علوم) أو ما يعادلها من شهادات مصرية
وأجنبية معترف بها في اجمللس األعلى للجامعات وفقا ً للحد األدنى للمجموع الذي يحدده تنسيق
مجلس اجلامعة و مبا ال يتجاوز القدرة االستيعابية للكلية ويشترط لقيد الطالب في الكلية للحصول
على درجة البكالوريوس في طب األسنان بنظام النقاط املعتمدة
•أن يكون مجموع الثانوية العامه أو ما يعادلها (الشهادات املعادله) ال يقل عن احلد االدنى
للتنسيق احلكومي للقبول بكليات طب األسنان.
•وبالنسبة لشهادة الثانوية االجنليزية في حالة تقدم الطالب لاللتحاق بالبرنامج ضرورة جناحه
فيما يلي
مادة االحياء في املستوى املتقدم ( )A.LEVELبتقدير ال يقل عن ()D
أو مادتني من مواد املستوى املتقدم التكميلى ()A.S.LEVE
تكون إحداهما مادة األحياء واألخرى تكون من بني مواد (الفيزياء-الكيمياء -الرياضيات) بتقدير
ال يقل عن ()D
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•وبالنسبة شهادة الدبلومة األمريكية
للقبول يشترط أن تكون  S.A.T.IIمادتا
هما  :مادة األحياء ومادة من بني مواد ( كيمياء –رياضيات-فيزياء) مادتا
•ضرورة أحضار بطاقة الترشيح
•ضرورة عمل الكشف الطبى وعمل حتليل فيروس سي من وزارة الصحة املصرية
• استالم خطاب معتمد من الكلية بالقبول بالبرنامج لسحب امللف من الكلية املرشح لها
الطالب لتسهيل اجراءات نقل امللف إلى الكلية
•أخذ أذن دفع من ادارة شئون الطالب وذلك لسداد املصروفات في احلساب احملدد في بنك مصر
ثم تسليم إذن السداد لالدارة اخملتصة

3.3بالنسبة للطالب الوافدين :
الطالب الوافدين من اخلارج يجب أن تكون الشهادات معتمدة من وزارة اخلارجية للدولة الوافد
منها
املواد املؤهلة للقبول هي-:
األحياءالكيمياء وتشمل الكيمياء العضويةرياضياتفيزياءإجنليزي•إحضار موافقة االدارة العامة للوافدين وموافقة ادارة الوافدين باجلامعة
•إحضار بطاقة ترشيح تفيد ترشحه لكليتنا او الكليات احلكومية باالقاليم
•أخذ اذن دفع املصروفات من ادارة شئون الطالب بالدوالر والسداد في البنك العربى االفريقى
بجاردن سيتى ثم احضار اذن السداد الدارة شئون الطالب
•إحضار حتليل االيدز وفيروس سي من وزارة الصحة املصرية
» »بعد اجراء التحويل يقوم الطالب بالتوجه الى الكلية لعمل الكشف الطبى ثم سداد
املصروفات الدراسية والتى تشمل مصاريف االلتحاق البرنامج فقط وال تشمل املصاريف
اخلامات اواالدوات او الكتب الدراسيه التي يستخدمها الطالب
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» »مينح الطالب األول على مستوي الدفعه بتقديرتراكمي ال يقل عن  3.6في البرنامج تخفيض
للمصروفات بنسبة % 25
•بشأن حتفيز الطالب اجلدد لاللتحاق بالبرنامج االكلينيكى لبكالوريوس طب األسنان
بنظام النقاط ا املعتمدة يتم قبول عدد طالب واحد فقط من اوائل احلاصلني على الثانوية
العامة مبنحة مجانية كاملة والبد الستمرارها من احلصول علي تقدير امتياز

4.4بالنسبة نظام الدراسة-:
** اللغة االجنليزية هي لغة التدريس و التقومي بالبرنامج .و تضع الكلية اختبار حتديد مستوي للغه
باالتفاق مع احدي اجلهات املعتمده ((  )IELTSللتأكد من مستوى الطالب في اللغة االجنليزية
كشرط للقبول.
املقررات املؤهلة للحصول عىل درجة البكالوريوس

متطلبات التخرج  300نقطة معتمدة موزعة كاألتى :-متطلبات اجلامعة  4 :نقاط معتمدة ال
يحصل الطالب علي التخرج اال بعد النجاح فبها وتتضمن احلصول علي ( )ICDLمن احدي اجلهات
املعتمده لدي الكليه و كذلك مادةSociology & Psychology
•متطلبات الكلية  280 :نقطة معتمدة
•مواد إختيارية  16نقطة معتمدة
متطلبات الكلية :ويتم تدريسها من خالل خمس محاور أساسية مدمجة تشمل العديد من
املقررات التي يدرسها الطالب خالل اخلمس سنوات .مدة الدراسة مقسمة إلى عشر فصول
دراسية مدة كل منها اربعه عشر أسبوعا ُ موزعة على النحو التالي:
1.1فترة التسجيل مدتها أسبوع واحد
2.2فترة الدراسة متتد اثنا عشرة أسبوعا ً
3.3فترة إمتحانات في نهاية الفصل الدراسي ومدتها أسبوعان
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اليات قواعد القبول والتحويل للطالب -الربنامج املتكامل
الدويل بالنقاط املعتمدة
كلية طب األسنان-جامعة القاهرة
•تقوم ادارة البرنامج باالعالن عن القواعد اخلاصه بالقبول بوسائل إعالن مناسبة (مثل دليل
الطالب واملوقع اإللكتروني وفي إدارة شئون الطالب ).
•توفر االدارة اخلاصة بشئون طالب البرنامج بيانات عن عدد الطالب املقبولني ونسب التحويالت
من البرنامج وإليه سنويًّا وحتللها وتتخذ اإلجراءات املناسبة.
قواعد القبول:

1.1يقبل الطالب احلاصلني على الثانوية العامة شعبة (علمي علوم) أو مايعادلها من شهادات
مصرية وأجنبية معترف بها في اجمللس األعلى للجامعات وفقا ً للحد األدنى للمجموع الذي
يحدده مجلس اجلامعة وبناء على اقتراح مجلس كلية طب الفم واألسنان واألماكن املتاحة
بالكلية
2.2لطالب الوافدين من اخلارج يجب أن تكون الشهادات معتمدة من وزارة اخلارجية للدولة الوافد
منها
3.3اللغة االجنليزية هي لغة التدريس و التقومي بالبرنامج و تضع الكلية اختبار حتديد مستوي
للغه باالتفاق مع احدي اجلهات املعتمده (( TOEFL or IELTSللتأكد من مستوى الطالب في
اللغة االجنليزية
4.4املواد املؤهلة للقبول هي-:
األحياء  -الكيمياء وتشمل الكيمياء العضوية –رياضيات – فيزياء  -إجنليزي
قواعد التحويل :

1.1يجوز جمللس الكلية قبول طالب محولني من كليات اخري بشرط اإلعتراف األكادميي مبخرجات
التعلم التى حتققت وقيمت لهم باملؤسسة التعليمية األخرى ومدى تلبيتها ملتطالبات
البرنامج املتكامل الدولي  ،وبشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفيا
الشروط املؤهلى للقبول وحاصال ً على اجملموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة.
2.2بالنسبة لطالب الفرقة الثانية والثالثة فيجوز حتويل الطالب من كليات طب األسنان النظام
االساسي او من نظام الساعات املعتمدة من ذات اجلامعة او من اجلامعات االخري الى البرنامج
مبوافقة مجلس الكليتني اخملتصني ويتم عمل املقاصة وحتميله باملواد التى لم يدرسها والبد
الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس 2018 - 2019
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للطالب أن يدرس في البرنامج ماال يقل عن % 50من متطلبات التخرج  .وال يجوز قبول طلبات
حتويل الطالب بني الكليات املتناظرة بعد مضي شهر من بدء الدراسة.
3.3الطالب احلاصلني على الشهادات املعادلة يجوز قبول حتويلهم بنفس شروط الطالب احلاصل
على الثانوية العامة املصرية في حدود القواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجمللس األعلى
للجامعات
الطلب والتسجيل:

•التسجيل يبدأ من نصف شهر يوليو والدراسة تبدأ من األسبوع الثاني في سبتمبر
•يتم اإلعالن عن الطالب املقبولني بدءا من يوم 15سبتمبر
•البد على الطالب دفع املصروفات الدراسية و إمتام إجراءات التسجيل بداية من إعالن أسماء
الطالب املقبولني وحتى أول أكتوبر
•يتم دفع رسوم التسجيل عند التقدمي وال تسترد في حالة رسوب الطالب او قيامة بعدم
االلتزام مبواعيد التسجيل بعد القبول

منسق البرنامج

أ.د /أمل حسن
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الخطة الدراسية
Year1 Semester 1
Code

Course

Weeks # Credit Point(s)

SWL

BSCNC1011

General Physiology I

14

4

112

BSCNC1021

General Histology I

14

4

112

BSCNC1031

General Anatomy

14

2

56

BSCNC1041

General Biochemistry I

14

5

140

BSCNC1051

Biophysics

14

3

84

ORBIO1011

Dental Anatomy and Occlusion I

14

5

140

CMDNT1011

Introduction to Dentistry

14

3

84

CMDNT1021

Scientific Thinking

14

2

42

ELEC 001

Elective I

14

2

42

30

812

Total
Year 1 Semester 2

Weeks # Credit Point(s)

Code
BSCNC1012

General Physiology II

14

4

112

BSCNC1022

General Histology II

14

4

112

BSCNC1042

General Biochemistry II

14

4

112

DNTMT 1012

Basic Dental Biomaterials

14

3

112

ORBIO1012

Dental Anatomy and Occlusion II

14

5

42

BSCNC1032

Anatomy Head and Neck

14

4

84

BSCNC1062

Basic Radiology

14

2

140

CMDNT1032

Dental and medical terminology

14

2

42

ELEC 002

Elective II

14

2

42

30

798

Total
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Year 2 Semester 3
Code

Course

Weeks # Credit Point(s)

SWL

ORBIO2023

Oral Histology I

12

3

84

HUDIS2013

General Pathology I

14

4

98

BSCNC2083

General Microbiology and
Immunology

12

2

60

BSCNC 2073 Basic Pharmacology

14

3

84

CMDNT2043

Communication Skills

14

2

56

DNTMT2023

Applied Dental Materials I

10

2

60

CLDNT2013

Basic Clinical Preventive Dentistry

8

2

48

HUDIS2033

Molecular Biology and Genetics

6

1

30

CLDNT2023

Preclinical Operative Dentistry I

14

2

56

CLDNT2033

Preclinical Fixed Prosthodontics I

14

2

56

CLDNT2043

Preclinical Removable
Prosthodontics I

14

2

56

HUDIS2023

General Surgery

14

3

84

ELEC 003

Elective III

14

2

42

30

814

Weeks #

Credit Point(s)

SWL

Total
Year 2 Semester 4
Code

Course

ORBIO2024

Oral Histology II

12

3

84

CMDNT2054

Psychology & Sociology

14

2

42

ORBIO2034

Oral Biochemistry

14

3

84

CMDNT2064

Applied Preventive dentistry

8

2

56

ORBIO2044

Oral Microbiology and Infection
Control

12

2

60

CLDNT2024

Preclinical Operative Dentistry II

14

2

56
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CLDNT2034

Preclinical Fixed Prosthodontics II

14

2

56

CLDNT2044

Preclinical Removable
Prosthodontics II

14

2

56

DNTMT2024

Applied Dental Materials II

10

2

60

HUDIS2044

General Medicine

14

3

84

CLDNT 2054

Pain, Sedation and Anesthesia

14

2

56

CMDNT2074

Management of Dental Practice &
Ergonomics

6

1

36

HUDIS2014

General Pathology II

12

2

60

ELEC 004

Elective IV

14

2

42

30

832

Weeks #

Credit Point(s)

SWL

Total
Year 3 Semester 5
Code

Course

CLDNT3075

Orthodontics I

14

2

56

CLDNT3035

Preclinical Fixed Prosthodontics III

14

2

56

CLDNT3085

Clinical Operative Dentistry I

14

3

84

CLDNT3095

Preclinical Endodontics I

14

2

56

ORDIS3015

Oral Pathology I

14

3

84

ORDIS3025

Oral Medicine I

14

2

56

ORDIS3035

Oral Surgery I

14

3

84

ORDIS3045

Maxillofacial Radiology I

14

2

56

CLDNT3105

Clinical Removable ProsthodonticsI

14

3

84

CLDNT3115

Clinical Periodontology I

14

2

56

CLDNT3065

Basic Clinical Operative Dentistry

14

2

42

CMDNT3085

Evidence Based Dentistry

14

2

56

ELEC 005

Elective V

14

2

42

30

812

Total
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Year 3 Semester 6
Code

Course

Weeks # Credit Point(s)

SWL

CLDNT3126

Preclinical Pedodontics

14

2

56

CLDNT 3096

Preclinical Endodontic II

14

2

56

CLDNT3136

Clinical Fixed Prosthodontics I

14

3

84

CLDNT3086

Clinical Operative Dentistry II

14

3

84

CLDNT3106

Clinical Removable Prosthodontics II

14

3

84

ORDIS3036

Oral Surgery II

14

3

84

ORDIS3016

Oral Pathology II

14

3

84

ORDIS3026

Oral Medicine II

14

2

56

ORDIS3046

Maxillofacial Radiology II

10

1

30

CMDNT3096

Epidemiology and Biostatistics

14

2

56

CMDNT3106

Research Methodology

14

2

56

CLDNT3116

Clinical Periodontology II

14

2

56

ELEC 006

Elective VI

14

2

42

30

828

Weeks #

Credit Point (s)

SWL

Total
Year 4 Semester 7
Code

Course

CLDNT4147

Clinical Pedodontics I

14

3

84

CLDNT4137

Clinical Fixed Prosthodontics II

14

3

84

CLDNT4087

Clinical Operative Dentistry III

14

3

84

CLDNT4107

Clinical Removable Prosthodontics III

14

3

84

CLDNT4157

Clinical Endodontics I

14

3

84

ORDIS4037

Oral Surgery III

14

2

56

CLDNT4077

Orthodontics II

14

2

56

ORDIS4047

Maxillofacial Radiology III

10

1

30

CLDNT4117

Clinical Periodontology III

14

2

56
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ORDIS4027

Oral Medicine III

10

2

60

CMDNT4117

Ethics and Jurisprudence

14

2

56

DNTMT4027

Applied Dental Materials III

10

2

60

ELEC 007

Elective VII

14

2

42

30

836

Total
Year 4 Semester 8
Code

Course

Weeks # Credit Point (s)

SWL

CLDNT4148

Clinical Pedodontics II

14

3

84

CLDNT4138

Clinical Fixed Prosthodontics III

14

3

84

CLDNT4088

Clinical Operative Dentistry IV

14

3

84

CLDNT4108

Clinical Removable Prosthodontics
IV

14

3

84

CLDNT4158

Clinical Endodontic II

14

3

84

Applied Dental Pharmacology

14

3

84

ORDIS4038

Oral Surgery IV

14

2

56

CLDNT4118

Clinical Periodontology IV

14

2

56

CMDNT4128

Dental Epidemiology

10

1

30

CLDNT4168

Implant Dentistry

14

3

84

ORDIS4028

Oral Medicine IV

14

2

56

Elective VIII

14

2

42

30

828

ORDIS4058

ELEC 008

Total
Year 5 Semester 9
Code

71

Course

Weeks # Credit Point (s)

SWL

CLDNT5179

Comprehensive Patient Care I

14

14

392

CLDNT5079

Orthodontics III

14

3

84

CLDNT5189

Seminar/Case Based Learning Module I

8

3

80
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CLDNT5209

Geriatric Dentistry

14

5

140

CLDNT5149

Clinical Pedodontics III

14

1

28

CLDNT5219

Introduction to Maxillofacial Surgery

14

2

42

-----

2

42

30

808

ICDL

University requirement
Total
Year 5 Semester 10

Code

Course

Weeks # Credit Point (s)

SWL

CLDNT51710

Comprehensive patient care II

14

15

420

CLDNT52210

Outreach program

14

4

112

CLDNT51810

Seminar/Case Based Learning
Module II

7

3

84

CLDNT51910

Seminar/Case Based Learning
Module III

7

3

84

CLDNT52310

Comprehensive Pedodontics care

14

3

84

CLDNT52410

Introduction to Maxillofacial
Prosthesis

14

2

42

30

826

Total

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 منال مصطفي العسلي/د.أ
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الكنرتول
املركزي
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¦اخلدمات التى يقدمها الكنترول املركزي:
•جتهيز البرنامج اخلاص لرصد وتسجيل درجات الطالب للفرق الدراسية اخملتلفة.
•جتهيز أغلفة مطبوع عليها اسم الطالب ورقمه بالباركود.
•الدور الفعال في إعداد وجتهيز وطباعة االمتحانات.
•تصحيح البابل شيت على ماكينة تصحيح االمتحان.
•تصحيح االمتحانات بقاعة الكنترول املركزي.
•رصد درجات الطالب على أجهزة الكمبيوتر.
•إرسال نتائج الطالب إلى إدارة شئون الطالب بعد إعتمادها.
•إرسال  CDبنتائج الطالب إلى وحدة تكنولوچيا املعلومات إلرسالها للطالب على امليل اخلاص
بكل طالب.
•إعداد اإلحصائيات للفرق الدراسية اخملتلفة.
•جتهيز وإعداد التراكمى ملرحلة البكالوريوس.
•االحتفاظ بنسخة من جميع االمتحانات للفرق اخملتلفة ،وإرسالها للمكتبة ليستفيد منها
الطالب.
•النظر في التظلمات املقدمة من الطالب بعد ظهور النتيجة.
•إعداد وجتهيز دور سبتمبر.
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الكنـــرتول املــركزي

¦أسماء السادة العاملني بالكنترول املركزي
•أمير السعيد إبراهيم حجاج
•شريف محمد جمال
•إسالم كمال يسرى محمد
•محمد سيد محمد
•ياسمني صابر شحاتة
•عبداملؤمن خليفة
•حنان عبدالنبي أبوالسعود
•سهير زكي محمد
•أحمد على

¦أسماء السادة رؤساء الكنترول املركزي
مــــــن

الـــــــى

أ.د .عمرو شبكة

2006

2007

أ.د .أشرف القراقصي

2007

2008

أ.د .خالد توفيق

2008

2014

أ.د .ناهد صدقي

2014

2015

أ.د .نورهان الدقي

2015

2018

أ.د .إميان صالح

2018

حتى اآلن

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس 2018 - 2019

75

إدارة
شئون الطـالب

الدليل الطاليب الشامل لطالب مرحلة البكالوريوس

2020|2019

إدارة شئون الطـــــالب

¦أسماء السادة العاملني يف إدارة شئون الطالب:
السيد /أحمد السباعي
السيدة /سلوى السيد أحمد
السيد  /سيد حسني السيد
السيد /مصطفي محمد املصري
السيدة /هناء رشدي إبراهيم
السيدة /هناء محمد صالح
السيدة  /سهير شكرى يوسف
األنسة  /إسراء عماد الدين محمد
اآلنسة  /إميان عزت محي الدين
السيدة  /نوران أحمد عبداخلالق
اآلنسة /مرمي أحمد محمد السباعى
السيد  /عبداملنعم السيد مرسي
السيدة /مرفت عبداحلميد محي الدين
السيد /محمد أحمد خليل محمد
السيد /اسالم عبدالرحمن محمد
السيدة /سمر بدوي محمد
السيد /رجب على محمد على عبداللطيف
السيد /نادي زهران إبراهيم عمارة
السيدة نفيسة بدر أحمد بدر

مدير اإلدارة
مراجع الفرقة الثانية
مراجع الفرقة الثانية
مسئول الفرقة األولى
مسئول الفرقة الثانية
مراجع الفرقة الرابعة
مسئول الفرقة األولى
مراجع اخلرجني
مسئول الفرقة الثالثة
مسئول الفرقة الرابعة قدمي واخلامسة
مسئول الفرقة الرابعة قدمي واخلامسة
مسئول خرجني
مسئول خرجني
مسئول الكمبيوتر
مسئول الكمبيوتر
مسئول الكمبيوتر
مسئول الكمبيوتر
عامل
عاملة

¦اخلدمات التي تقدمها إدرة شئون التعليم والطالب:

•سداد الرسوم.
•إستخراج الطاقة اجلامعية.
•إعتماد إستمارات األشتراك في املواصالت العامة.
•إستخراج شهادة إثبات القيد في الكلية.
•إعتماد أوراق البطاقات الشخصية.
•إعتماد استمارات السفر للخارج
•إرسال نتائج الطالب إلى السفارات
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•إعتماد مناذج املدن اجلامعية
•عمل سجل التجنيد لكل فرقة على حدى.
•إستخراج بيانات حالة.
•تسجيل بيانات اخلاصة بالطالب بالسجالت اخلاصة بهم.
•قبول التحويالت من الكليات التى يتم التحويل منها إلى الكلية.
•حتويل الطالب إلى األدارة الطبية لتوقيع الكشف الطبى علية في حالة تقدمية لعذر خالل
فترة الدراسة.
•إعداد كشوفات مبكافأت التفوق للطالب احلاصلني على تقدير ممتاز ( 120جم لكل طالب) وجيد
جدا ً ( 84جم لكل طالب).
•إعتماد النماذج الواردة من إدارة رعاية الشباب لدعم الكتاب أو احلصول على اخلدمات اخملتلفة.
•إعداد كشوف باسماء اخلريجني واإلعداد إلقامة حفل اخلريجني التى يتم إقامتها كل عام.
•هذا باإلضافة إلى الدورالفعال لإلدارة في التجهيز لألمتحانات.

¦بالنسبة للخرجــــني:
•إعداد القرارات الوزارية
•استخراج البراءات اجلامعية
•استخراج شهادات التخرج
•إعداد أوراق اخلريجني وعدد ساعاتهم
•تسليم امللفات
•إعتماد الشهادات الواردة للتأكد من صحة البيانات.

¦إجراءات إصدار إذن دفع الرسوم الدراسية وإصدار البطاقة اجلامعية
1.1يتوجه الطالب إلى إدارة شئون الطالب و يتم استخراج إذن دفع له (منوذج رقم)1
2.2يتوجه الطالب إلى خزينة الكلية لسداد املصروفات ثم الرجوع ثانيه إلى إدارة شئون
الطالب لتسجيل إيصاالت السداد بالسجل و الكشف
3.3يتم التنبيه على الطالب باالحتفاظ بإيصاالت السداد و يتم أعطائه الكارنيه
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¦إجراءات اعتماد أوراق البطاقات الشخصية
1.1يتوجه الطالب إلى قسم شرطة التابع له إلحضار استمارة استخرج بطاقة الرقم
القومي.
2.2ثم يتوجه الطالب إلى إدارة شئون الطالب العتماد أوراق البطاقة و ختمها بختم
شعار اجلمهورية.
3.3يتوجه الطالب بعد ذلك إلى اجلهات املعنية من قبل وزراه الداخلية الستكمال اإلجراءات.
¦ إجراءات استخراج شهادة القيد للطالب
1.1يتوجه الطالب إلدارة شئون الطالب لتقدمي طلب استخراج شهادة قيد (منوذج رقم)2
2.2يصدر موظف إدارة شئون الطالب إذن دفع (منوذج رقم)1
3.3يتوجه الطالب إلى خزينة الكلية لدفع الرسوم
4.4تسليم عدد واحد صورة شخصية إلدارة شئون الطالب الستخراج الشهادة
¦إجراءات استخراج جواز سفر

1.1يتوجــه الطالب إلدارة شئون الطالب لتقدمي طلب استخراج شهادة قيد (منوذج رقم )2
2.2بعد استخراج الشهادة يتوجه بها الطالب إلى إدارة اجلوازات الستكمال اإلجراءات
¦إجراءات حتويل الطالب إلى اإلدارة الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليه يف حالة تقدميه
لعذر خالل فترة الدراسة.

 -في حالة تقدم الطالب بعذر مرضى ويرغب في اعتماده فعليه إتباع اخلطوات التالية .1يتقدم الطالب بطلب إلى إدارة شئون الطالب بالكلية ومرفق به شهادة طبية سواء من طبيب
مستشفي عام أو خاص
 .2يكتب الطالب طلب لتوقيع الكشف الطبي عليه بخط يده ويسلمه إلى مسئول الفرقة املقيد
بها الطالب .
 .3تقوم إدارة شئون الطالب بإعطاء الطالب خطاب حتويل إلى اإلدارة العامة للشئون الوقائية
لتوقيع الكشف الطبي عليه (منوذج رقم)4
 .4بعد توقيع الكشف الطبي على الطالب تقوم اإلدارة الطبية بإرسال التقرير الطبي اخلاص
بالطالب إلى إدارة شئون الطالب .
 .5تقوم إدارة شئون الطالب بإعداد مذكرة للعرض على جلنة شئون الطالب بالكلية التى يحق لها
بقبول أو رفض العذر .
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 .6يتم اعتماد قرارات قبول أو رفض األعذار املرضية من مجلس الكلية .
 .7تقوم إدارة شئون الطالب مبخاطبة األقسام لرفع الغياب عن الطالب في حالة قبول العذر املرضى
واعتماده من مجلس الكلية .
¦إجراءات اعتماد استمارات اشتراكات املوصالت
 -يتوجه الطالب إلى مكتب االشتراكات بإدارة املترو إلحضار استمارة االشتراك -يتوجه إلى إدارة شئون الطالب العتماد االستمارة وختمها بختم شعار اجلمهورية.- -يتوجه إلى اجلهات املعنية للحصول على االشتراك اخملفض

أوال :نقل قيد الفرقة األولى :

1.1ان يكون حاصل على الثانوية العامة في نفس العام الذى قبل فيه بالكلية وان يكون
حاصال على احلد األدنى
2.2يقتصر قبول نقل قيد احلاصلني على الثانوية العامة عام  2018وال يجوز قبول دونها
قبل هذا العام
ثانيا  :التحويل إلى الفرقة األعلى :

1.1يقتصر التحويل إلى الفرقة األولى فقط ويشترط حصوله على تقدير ممتاز أو جيد
جدا
2.2أال تزيد نسبة احملولني عن  % 10من عدد الطالب املقيدين بالفرقة األولى
3.3أن يكون األولوية للتحويل من بني املتقدمني للطالب احلاصلني على اعلى تقدير طبقا
للمجموع الكلى
4.4عدم قبول الطالب احملولني من كلية طب األســنان جامعة طنطا الختالف الئحة
الفرقة اإلعدادية عن الئحة الكلية
5.5ال يجوز قبول طالب بعد مضى شهر من ابتداء الدراسة
6.6ان يقدم ما يثبت إقامته مع الوالدين مع التوزيع اجلغرافي التابع جلامعة القاهرة مع
ضرورة اثبات حقيقى من واقع البطاقة الشخصية للطالب أو ولى امر الطالب أو
شهادة الثانويه العامة
7.7ان يتم قبول احملولني من داخل القاهرة الكبرى
ثالثا  :عدم قبول حاصلني على مؤهل عالى
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إجراءات تأجيل التجنيد

يسمح القانون بتاجيل جتنيد الطالب الذكور املصريني حلني التخرج اوحتى سن  28سنة أيهما
اقرب ويستلزم عمل االجراءات االتية للحصول على التأجيل .
1.1يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة التابع له إلحضار منوذج  2حند
2.2يتوجه الطالب إلى ادارة شئون الطالب بالدور االرضى مببنى الكلية لتسليم النموذج
3.3في حالة تأخر الطالب عن تسليم النموذج يعلن أساؤهم من قبل اإلدارة للتذكير
ويبقى احضار النموذج مسئولية الطالب
4.4اذا تخلف الطالب عن تسليم منوذج  2جند حتى اخر العام يحق لإلدارة عدم السماح
له بدخول االمتحان إذا جتاوز الطالب الفرقة االعدادية سن  18سنة .
5.5تقوم اإلدارة بإرسال النماذج مباشرة إلدارة التعبئة والتجنيد التخاذ الالزم .
6.6ويتم الرد بتأجيل الطالب لسن  28سنة بالقرار اخلاص لكل طالب
7.7في حالة تخطى الطالب لسن  28سنة يتم إيقاف قيد الطالب بقرار مجلس كلية
حلني انتهائه من أداء فترة التجنيد اخلاصة به علما بانه يتم جتنيد الطالب على أنه
مؤهل متوسط .
8.8وبعد إحضار ما يفيد بإنهاء فترة التجنيد اخلاصة بالطالب ويتقدم إلدارة الكلية
لتسجيله بسجل الفرقة اخلاصة به

جلان الدعم الطالبي

وتنقسم إلى وحدتني تابعتان لوكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب وهما:

¦جلنة دعم الطالب الوافدين
وهي وحدة تهدف إلى دعم التواصل بني الطالب الوافدين وأعضاء هيئة التدريس وتوصيل
استفساراتهم وشكاويهم واالستفادة من اقتراحاتهم للوصول إلى حل في العقبات التي
تقابلهم وذلك بجعلهم جزء أساسي من منظومة التعليم وركن أصيل وجزء ال يتجزأ من
تطوير التعليم بالكلية.

¦جلنة الدعم األكادميي والريادة العلمية
وهي جلنة تهدف إلى دعم الطالب املتفوقني دراسيا وعلميا و مساعدتهم على البحث العلمي
وزيادة مواردهم العلمية وتوفير املصادر املوثوقة وربطهم بالعالم اخلارجي عن طريق املؤمترات
والندوات العلمية التي تقام بصفة دورية ،باإلضافة إلى رصد ومتابعة الطالب املتعثرين
دراسيا وتقدمي املساعدة واملشورة لهم.

¦جلنة اإلرشاد األكادميي

وهي جلنة تخص طالب البرنامج الدولي املتكامل لدعمهم دراسيا ً وعلميا ً وإرشادهم ،وتقدمي
املساعدة واملشورة لهم سواء كانوا متفوقني أو متعثرين دراسياً.
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التعريف باحتاد الطالب:
احتاد الطالب هو تنظيم شرعي ممثل لطالب الكلية ويهدف إلى حتقيق مايلي:
•صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم و هواياتهم
•تكوين األسر ودعم أنشطتهم البناءة و قدراتهم االبداعية

الـــــترشــــيح:
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية جلان مجالس االحتادات ان يكون:
1.1متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2.2متصفا باخللق القومي والسمعة احلسنة.
3.3طالبا مستجدا في فرقته.
4.4مسددا الرسوم الدراسية.
5.5له نشاط فعال و مستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها.
6.6لم يسبق أن وقع عليه أي من اجلزاءات أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد االحتادات الطالبية
أو جلانها.
7.7لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.

االنتخـــــــابات
يتم انتخاب مجالس االحتادات وجلانها سنويا خالل مدة أقصاها  8أسابيع من بدء الدراسة كل عام
وال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مسددا الرسوم الدراسية .
وال يجوز استخدام الشعارات الدينية أو احلزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة احتادات الطالب
كما ال يجوز التفرقة بني الطالب بسبب اجلنس أو الدين أو اللون.
تشكل كل جلنة من جلان االحتاد سنويا من طالبني عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخاب
مباشر على أن ينتخب من بينهم أمني وأمني مساعد على مستوى الكلية.

التشكــــــــيل
يتشكل احتاد الطالب بالكلية من  56عضو مبعدل  14عضو لكل فرقة دراسية و  8أعضاء لكل
جلنة من بينهم األمني واألمني املساعد للجنة على أن ينتخب من بينهم أمني وأمني مساعد جمللس
احتاد الطالب.
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اللجـــــــان
يضم احتاد طالب الكلية اللجان التالية:
 -1جلنة األسر :وتختص بتشجيع وتكوين األسر ودعم نشاطها في كافة اجملاالت والتنسيق فيما
بينها.
 -2جلنة النشاط الرياضي :وتختص بتنظيم وتشجيع ممارسة األنشطة الرياضية وتكوين الفرق
الرياضية وإقامة املباريات واملسابقات الرياضية بهدف تنمية املواهب الرياضية.
 -3جلنة النشاط الثقافي واإلعالمي :وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي واإلعالمي وتنمية
الوعي بقضايا الوطن ونشر ثقافة حقوق اإلنسان واملشاركة اجملتمعية والعمل العام وتنمية
طاقات الطالب االبداعية والثقافية واإلعالمية.
 -4جلنة النشاط الفني :وتختص بتنظيم األنشطة الفنية للطالب بهدف إبراز مواهبهم وصقل
إبداعاتهم الفنية.
 -5جلنة اجلوالة واخلدمة العامة :وتختص بدعم احلركة الكشفية واملشاركة في مشروعات اخلدمة
العامة تنفيذ برامجها خلدمة البيئة واجملتمع.
 -6جلنة النشاط االجتماعي والرحالت :وتختص بتنظيم الرحالت واملعسكرات االجتماعية
والثقافية والترفيهية بهدف تنمية الروابط االجتماعية وبث روح التعاون بني الطالب وأعضاء
هيئة التدريس والعاملني وتقدمي الدعم االجتماعي لغير القادرين ماديا ومعنويا.
 -7جلنة النشاط العلمي والتكنولوجي :وتختص بعقد الندوات واحملاضرات العلمية بهدف تنمية
القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر املعرفة إنتاجا وتطبيقا عن طريق نوادي العلوم
واجلمعيات العلمية.

االختصاصات:
يختص مجلس احتاد طالب الكلية مبا يلي:
 -1رسم سياسة احتاد طالب الكلية.
 -2تنسيق العمل بني جلان االحتاد.
 -3اعتماد برامج عمل جلان مجلس احتاد طالب الكلية.
 -4توزيع االعتمادات املالية اخلاصة باحتاد الطالب على اللجان.
 -5العمل على توثيق العالقة مع االحتادات الطالبية األخرى بكليات اجلامعة.
 -6اعتماد احلسابات اخلتامية لالحتاد ووضع املوازنات السنوية لالحتاد.
وتبلغ قرارات اجملالس إلى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب في خالل أسبوع من صدورها،
وتعتبر قرارات اجملالس سارية املفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب.
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املستشـــــاريـــن:
يقوم عميد الكلية باختيار مستشار لكل جلنة من جلان مجلس االحتاد من بني اعضاء هيئة التدريس ممن
لهم اخلبرة في مجال نشاط اللجنة للعمل حتت اشراف وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب لتقدمي
الدعم والتوجيه واملشورة للجنة .ويكون مدير رعاية الشباب في الكلية أمينا لصندوق اجمللس.

األسر الطالبية:
1.1تتكون األسر الطالبية من عدد من الطلبة (ال يقل عن خمسني طالبا)
2.2يشرف على األسرة أستاذ من الكلية (رائد األسرة)
3.3يختار الطلبة من بينهم مقررا لألسرة (بشرط أن يكون متميزا في النشاط الطالبي)
4.4متارس األسر الطالبية جميع األنشطة حتت اإلشراف املباشر لوكيل الكلية لشؤون التعليم
والطالب وبالتنسيق مع جلان احتاد الطالب اخملتلفة.

دور االحتاد الفعال يف خدمة الطلبة ومتثيلهم
1.1خاض االحتاد جتربة جديدة بكليتنا ألول مرة وهي االنتخابات  ،وكانت جتربة رائعة وعادلة .
2.2متت االنتخابات في ثالث جلان من جلان االحتاد وقد خاض رئيس االحتاد لهذا العام االنتخابات في
جلنة األسر التي جمع فيها عدد هائل من األصوات مما أهلته للترشح لرئاسة االحتاد وفوزه بها .
3.3بدا احتاد الطالب بالقيام بعمله لهذا العام بعمل اجلوالت للفرق الدراسية اجلديدة وتعريفهم
بالكلية.
4.4شارك االحتاد بدور كبير ورئيسي الول مرة في وضع اجلدول الدراسي لعام  2010 – 2009على
مستوى جميع الفرق طبقا للسياسة اجلديدة املوضوعة
5.5شارك ايضا بدور كبير وفعال في وضع جداول االمتحانات سواء كانت اعمال السنة ام امتحانات
نهاية العام والتدخل في تغيير مواعيد االمتحانات الغير مالئمة للطالب  ،وذلك عن طريق
السياسة اجلديدة املوضوعة والتي توصي بادخال ممثلني من الطالب إلى جلنة وضع اجلداول .
6.6اصبح احتاد الطالب يتحكم حتكم كامل في ميزانيه احتاد الطالب عن طريق عقد مجلس احتاد
الطلبة وبناءا على قراراته وفقا للسياسة املوضوعة التي مت تفعيلها هذا العام الول مرة
7.7مت ترشيح رئيس االحتاد ليمثل الطالب في اعلى جلنة في الهيكل التنظيمي للكلية إال وهي جلنة
شؤون التعليم والطالب واصبح صوته يعادل صوت األستاذ وفقا للسياسة اجلديدة املوضوعة .
8.8شارك احتاد الطالب بصورة واضحة وفعالة وحدة ضمان اجلودة واالعتماد بالكلية في حتقيق
اهدافها وذلك بعمل االستفتاءات حول املشاكل التي تواجه الطالب ومن ثم توزيعها عليهم
ثم جمعها منهم ثم القيام بتحليل كل االستفتاءات وتسليمها إلى الوحدة .
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9.9املشاركة في تنظيم السياسة اجلديدة املوضوعة لتنظيم خزائن احلفظ بالكلية وضمان
حصول كل طالب على حقه وبشفافية تامة أمام جميع الطالب .
1010تكليف االحتاد بتولي مسئولية السياسة اجلديدة املوضوعة بشأن تعيني متثيل طالبي _ طالب
من كل مجموعة لكل مادة _ يتم اختياره من طالب اجملموعة العملية لكي يجتمع مع رئيس
القسم ومجلس القسم بصورة دورية يعرض عليهم مشاكل مجموعته بصورة نظامية .
1111املشاركة في تنظيم املؤمتر الدولي اخلامس للكلية حيث كان هناك دور كبير لالحتاد في جناح
هذا املؤمتر .
1212التحفيز على إقامة األسر بالكلية .
1313تأسيس جروب على موقع الفيس بوك يجمع اكثر من نصف طالب الكلية على مختلف الفرق
الدراسية يقوم بتوفير املعلومات واخلدمات للطالب ويطلعهم على انشطة الكلية واالحتاد
وفيه أيضا يستقبل اراء وشكاوي الطالب والوقوف بجانب اي طالب يطلب يد العون واملساعدة.
1414تدخل احتاد الطالب لهذا العام في حل الكثير من املشاكل على مدار السنة الدراسية على
مستوى جميع الفرق الدراسية _ تغيير مواعيد بعض االمتحانات _ شكاوي من صعوبة
بعض االمتحانات _ مشاكل تواجه العيادات واملعامل بالكلية  ...وغيرها) فقد كان االحتاد حقا
لهذا العام هو عني لإلدارة في الكلية وصوتا للطالب .

دور االحتاد الفعال يف خدمة الطلبة ومتثيلهم ف اإلنتخابات
1.1تفعيل مبادئ الدميقراطية من خالل االنتخابات الطالبية
2.2يوم اليتيم اخلامس في الكلية
3.3سينما أسنان وعرض افالم هادفة واجراء جلسات حوارية بعد العرض
4.4عمل افطار لالحتاد رمضان 2018
5.5إقامة معارض سياسية وثقافية
6.6املشاركة في وضع اجلدول الدراسي للطالب
7.7تنظيم رحالت ترفيهية للطلبة
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متثيـــــــــــــــــــــــل
الطالب يف اللجان الرسمية

جلنة ﺷﺋﻮن التعليم والطالب:
وتختص هذه اللجنة ببحث جميع املوضعات واالمور التى تخص الطالب مثل االعذار املرضية
املقدمة من الطالب فيما يخص اجملموعات العملية واالمتحانات على مدار العام الدراسى وكذلك
البت في طلبات ايقاف القيد وقررات الفصل .

جلنة اجلداول الدراسية واإلمتحانات :
مت تشكيل جلنة اجلداول الدراسية برئاسة األستاذ الدكتور وكيل الكلية ﻟﺷﺋون التعليم و الطالب
وعضوية كل من
 منسق عام للجنة مندوبون من جميع االقسام لكل فرقة تدرس بالقسم أعضاء من احتاد الطالب و طالب من كل فرقة دراسية مسئوﻝ كل فرقة دراسية من إدارة ﺷﺋﻮن التعليم والطالبعلي ان يتم تغيير تشكيل هذه اللجنة سنويا ً .
وبتشكيل هذه اللجنة يتم استطالع آراء الطالب حول جداول الدراسة و مناقشة هذه اآلراء إلجراء
بعض التعديالت من اجل املصلحة العامة والوصول إلي جدول دراسي مناسب جلميع الفرق و حسن
سير العملية التعليمية.

جلنة دعم الطالب الوافدين :
مت تشكيل جلنة دعم الطالب الوافدين وتختص ببحث املوضوعات واألمور التى تخص الطالب
الوافدين واملشاكل األكادميية وتذليل الصعاب التي توجههم في جميع اإلدارات وتضم اللجنة
ممثلني من الطالب الوافدين من جميع اجلنسيات برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وعضوية بعض رؤساء اإلقسام بالكلية.

جلنة القوافل العالجية
وحدة الضمان واجلودة
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ميثاق الشرف لطالب كلية طب األسنان
جامعة القاهرة
يجب على طالب طب األسنان  -جامعة القاهرة أن يدرك أنه جزء ال يتجزء من اجملتمع الطبي ولذلك
فإن سلوكياته وأخالقياته يجب أن تتماشى مع سلوك وأخالقيات هذه املهنة وأن يكون على دراية
كاملة مبحتويات قسم أبو قراط اخلاص بطالب كلية الطب عموما ً ومحتويات هذا امليثاق اخلاص
بطالب طب األسنان  -جامعة القاهرة خصوصا ً .
ويهدف هذا امليثاق إلى التأكيد على أهمية حسن السلوك في التعامل مع املرضى وإظهار أهمية
العمل في فريق طبي متجانس للوصول إلى شفاء املريض في جو من التراحم واملودة كما يؤكد هذا
امليثاق على أهمية احترام الطالب لزمالئه وأساتذته وزيادة الثقة في التعامالت بني جميع أطراف
املؤسسة التعليمية .و يتم ترديد القسم بهذا امليثاق في احتفال بارتداء البالطو االبيض للطالب
اجلدد بكلية طب األســنان.
ويعد مرتكب األفعال التالية خارقا ًمليثاق الشرف
1.1الغش في أحد االمتحانات أو األبحاث العلمية.
2.2السرقة العلمية سواء في كتابة الرسائل العلمية أو األبحاث أو حتى في فروض أعمال السنة

3.3االستيالء على حق زميل آخر في احلصول على أى مادة علمية بجميع صورها.
4.4ارتكاب سلوك خاطئ مع أى زميل دراسة أو عضو هيئة تدريس سواء كان ذلك في
داخل أو خارج احلرم اجلامعي (مثال :مؤمترات  ،ورش عمل . ).........
5.5عدم احلفاظ على سرية املريض .
6.6عدم تقدمي اخلدمة العالجية املثلى للمريض .
7.7التستر على من يخترق ميثاق الشرف أو عدم القيام بالتدخل الالئق لوقف أى جتاوز
مليثاق الشرف .
اإلجراءات املتبعة في حالة القيام بجرمية تخل مبيثاق الشرف واألخالقيات

يتم تقدمي تقرير بشأن هذه الواقعة ومرتكبيها إلى عميد الكلية وهو بدوره يقوم
بتشكيل جلنة من ممثلني عن أعضاء هيئة التدريس وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق في
هذا الشأن ،وفي حال ما إذا ثبت أن الطالب مذنب فإن العميد من حقه إتخاذ اإلجراء الذى
يتناسب مع طبيعة اجلرمية األخالقية املرتكبة.
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َقسم ميثاق الشرف للطالب
أقسم أنا  .......................... /طالب في كلية طب األسنان  -جامعة القاهرة
أنني وكجزء من هذه املؤسسة الطبية التعليمية ،سوف احترم احلقوق والواجبات
املنوطة بي لتحقيق الثقة والسلوك األكادميي الالئق في ضوء النقاط التالية -:
إنني لن أشترك في فعل من شأنه إساءة السلوك مثل الغش في االمتحانات أو السرقة
العلمية أو التعدي على احلق العلمي أو األدبي ألى زميل ،كما أنني لن أخالف السلوك
أو األدب العام مع الزمالء أو األساتذة سواء كان ذلك داخل أو خارج إطار احلرم اجلامعي.
كما أتعهد أن أكون صبورا ً في جميع األوقات ،متراحما ً وعطوفا ًفي معامالتي مع املرضي
إلى أقصى حدودي الشخصية كما أتعهد بأن أحافظ على سرية املريض التامة.
وفي جميع األوقات سوف أذكر أن روح الفريق واملشاركة هى السبيل األمثل للوصول
إلى العالج األمثل للمريض ،وبناءا ً على ذلك فأنا أتعهد على أن أضع يدى في يد جميع
املتخصصني في الطب عموما ً وفروع طب األسنان خصوصا ً مادام ذلك في صالح خدمة
املريض وعالجه.
وأتعهد كذلك بأن أحاول و باستمرار أن أتعلم وأحسن من مستوى خبرتي عن طريق
دورات التعليم املستمر أو التعليم الذاتي حيث أن مهنة الطب (التى وضع املريض ثقته
في بسببها) هى مسؤولية كبيرة تلزمني بأن أستفيد من اخلبرات و التطورات اليومية
في مهنتي.
أدعو اهلل أن أكون جديرا ً بهذة الثقة وأن أذكر دائما ً أن مصلحة املرضى يجب أن تأتي قبل
مصلحتي الشخصية في جميع األحوال.
أتعهد بهذا القسم أمام زمالئي وأساتذتي
						

امضاء الطالب
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•يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانني واللوائح والتقاليد اجلامعية وعلى األخص:
1.1األعمال اخمللة بنظام الكلية أو املنشأت اجلامعية .
2.2تعطيل الدراسة أوالتحريض عليه أواالمتناع املدبر عن حضور الدروس واحملاضرات واألعمال
اجلامعية األخرى التى تقضى اللوائح باملواظبة عليها .
3.3كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أومخل بحسن السير والسلوك داخل اجلامعة
أوخارجها .
4.4كل إخالل بنظام إمتحان أوالهــدوء الالزم له وكل غش في أمتحـــان أوشـروع فيه
5.5كل إتالف للمنشأت واألجهزة أواملواد أوالكتب اجلامعية أوتبديدها .
6.6كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة أواألشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات
اجلامعية اخملتصة .
7.7توزيع النشرات أوإصدار جرائد حائط بأيه صورة بالكليات أوجمع توقيعات بدون ترخيص
سابق من السلطات اجلامعية اخملتصة .
8.8االعتصــام داخل املبــاني اجلامعــية أواالشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام
أو اآلداب .
•كل طالب يرتكب غشا في امتحان أوشروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أومن
ينوب عنه من جلنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي املواد ويعتبر الطالب راسبا في
جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب ،أما في األحوال األخرى فيبطل األمتحان
بقرار من مجلس التأديب أومجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد
منحت للطالب قبل كشف الغش .
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العقــوبات التــأديبيــة هي
1.1التنبيه شفاهية أوكتابة .
2.2اإلنذار .
3.3احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية .
4.4احلرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال تتجاوز شهرا .
5.5الفصل من الكلية ملدة ال تتجاوز شهرا .
6.6احلرمان من األمتحان في مقرر أوأكثر .
7.7وقف قيد الطالب لدرجة املاجستير أوالدكتوراه ملدة ال تتجاوز شهرين أوملدة فصل دراسى .
8.8إلغاء أمتحان الطالب في مقرر أوأكثر .
9.9الفصل من الكلية ملدة ال تتجاوز فصال دراسيا .
1010احلرمان من األمتحان في فصل دراسى واحد أوأكثر .
1111حرمان الطالب من القيد للماجستير أوالدكتوراه مدة فصل دراسى أوأكثر .
1212الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراسى .
1313الفصل النهائى من اجلامعة ويبلغ قرار الفصل إلى اجلامعات األخرى ويترتب عليه عدم صالحية
الطالب للقيد أوالتقدم إلى األمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز األمر بأعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب أبالغ القرار إلى ولى
أمر الطالب وحتتفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى في ملف
الطالب .
وجمللس اجلامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثالث سنوات على
األقل من تاريخ صدور القرار .
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الهيئات املختصة بتوقيع العقوبات هى
1.1األساتذة واألساتذة املساعدون  :لهم توقيع العقوبات األربع األولى املبينة في املادة السابقة
عما يقع من الطالب أثناء الدروس واحملاضرات واألنشطة اجلامعية اخملتلفة .
2.2عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثمانى األولى املبينة في املادة السابقة ،وفي حالة حدوث
أضطرابات أوإخالل بالنظام يتسبب عنه أويخشى منه عدم انتظام الدراسة أواألمتحان يكون
لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات املبينة في املادة السابقة ،على أن يعرض األمر خالل أسبوعني
من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من اجلامعة،
وعلى رئيس اجلامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ،وذلك للنظر في تأييد العقوبة أوالغائها
أوتعديلها .
3.3رئيس اجلامعة  :وله توقيع جميع العقوبات املبينة في املادة السابقة عداالعقوبة األخيرة،
وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ،وله أن مينع الطالب احملال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة
اجلامعة حتى اليوم احملدد حملاكمته .
4.4مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات .
•ال توقع عقوبة من العقوبات إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو
منسوب إليه فاذا لم يحضر في املوعد احملدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ،ويتولى
التحقيق من ينتدبه عميد الكلية ،وال يجوز لعضو هيئة التدريس املنتدب للتحقيق مع
الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.
•القرارات التى تصدر من الهيئات اخملتصة بتوقيع العقوبات التأديبية تكون نهائية.
ومع ذلك جتوز املعارضة في الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خالل أسبوع من تاريخ أعالنه إلى
الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب احلضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره
وتخلف الطالب عن احلضور بغير عذر مقبول ،ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب
يقدمه إلى رئيس اجلامعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار ،ويعرض رئيس اجلامعة ما
يقدم إليه من تظلمات على مجلس اجلامعة للنظر فيها .
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قـــاعات ومــدرجــــــات

مدرجات احملاضرات لطالب مرحلة البكالوريوس:
• •مدرج  85بالدور الثاني مببني الكلية الرئيسي
• •مدرج  135بالدور الثالث مببني الكلية الرئيسي
• •مدرج  143،144بالدور الثالث مببني الكلية الرئيسي
• •مدرج قسم جراحة الفم بالدور الثالث مببني الكلية الرئيسي
• •مدرج قسم أشعة الفم بالدور األرضي مببني الكلية الرئيسي
• •مدرجات الشيخ زايد املدرج الرئيسي يسع ( )300طالب ومدرج رقم  3.2.1بفرع الكلية في
مدينة الشيخ زايد

عيادات األقسام لطالب مرحلة البكالوريوس:
•
•
•
•
•
•
•

•عيادة قسم االستعاضة الصناعية بالدور األول مببني الكلية الرئيسي
•عيادة قسم جراحة الفم بالدور األرضي مببني الكلية الرئيسي
•عيادة قسم عالج اجلذور بالدور السابع مببني املستشفي التعليمي لطب األســنان
•عيادة قسم العالج التحفظي بالدور الثاني مببني الكلية الرئيسي
•عيادة قسم االستعاضة السنية املثبتة بالدور الثاني مببني الكلية الرئيسي
•عيادات قسم طب أسنان األطفال مببني طب أسنان األطفال
•عيادة قسم طب الفم و أمراض اللثة بالدور األول مببني الكلية الرئيسي

املعامـــــل

والتي تقدم اخلدمات املعملية اخملتلفة لطلبة الكلية
» »معامل االستعاضة الصناعية
• •معمل الدور األول أمام عيادة القسم مببني الكلية الرئيسي
• •معمل الدور الثاني مببني املستشفي التعليمي لطب األســنان
» »معامل االستعاضة السنية املثبتة
• •معمل الدور الثاني بجوار عيادة القسم مببني الكلية الرئيسي
• •معمل الدور الثاني مببني املستشفي التعليمي لطب األســنان
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الوســــائل التعليمــــية

املـكــــتبـــــــات
املكتبة املركزية  -باحلرم الرئيسي باجلامعة
• •لألستفسار - TEL:35673701:داخلى6263-Email:center@cl.cu.edu.eg:
مواعيد العمل
مواعيد العمل باملكتبة من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءا واجلمعة عطلة
أسبوعية .
اإلعــــــــــارة

• •تتمثل في تقدمي خدمات اإلعارة اخلارجية والعضوية ملن يرغب في احلصول عليها وفقا
لشروط والتزامات معينة،
• •العدد والنوع املسموح بإعاراته ألعضاء كل فئة
• •يتراوح العدد املسموح بإعارته بني  3إلى  6كتب حسب الفئة التى تقوم باالستعارة
وتتراوح املدة بني  7أيام و  21يوما حسبما تنص علية الئحة اإلعارة والعضوية باملكتبة.
• •أعضاء هيئة التدريس والباحثني من خارج جامعة القاهرة من خالل ضوابط وشروط
خاصة بعضوية املكتبة.
اإلطالع الداخلى

هى إتاحة اإللتقاء املباشر بني املستفيدين ومصدر املعلومات وذلك عن طريق توفير املواد
للقارىء داخل بناء املكتبة مع ضمان توفير اجلو املناسب للقراءة والبحث في عدد من القاعات
اخملصصة لذلك .
التصوير
• •الرسائل :سعر الورقة الواحدة  25قرش  ،يسمح بتصوير  50صفحة في الرسالة الواحدة
 ،يسمح بتصوير  3رسائل كحد أقصى في اليوم الواحد.
• •الكتب  :سعر الورقة الواحدة  20قرش  ،جميع الكتب مسموح بتصويرها ماعدا الكتب
(النادرة – النسخة الوحيدة – اخملطوط –  5%من كتب معينة).
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خدمات املقدمة يف املكتبة الرقمية
اإلنـــــترنت

• •توفر املكتبة للمترددين عليها إمكانية االتصال باإلنترنت من خالل أماكن مخصصة
لذلك وفق الالئحة الداخلية للمكتبة يتوافر فيها املكان املناسب للبحث وجهاز حاسب
آلي وخط انترنت عالى السرعة ملساعدة الباحثني في تأدية أبحاثهم.
بنــك املعرفة
يعتبر بنك املعرفة املصري مصدرا ً للمعلومات التعليمية والعلمية والبحثية املوثقة من أكبر دور
النشر على مستوى العالم وحتتوي على الدوريات العلمية والكتب املتخصصة والرسائل العلمية
احلديثة .
تقدم املكتبة خدمة إنشاء حساب شخصي على بنك املعرفة لطالب مرحلة البكالوريوس
والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.
التسجيل يف بنك املعرفة املصري

وذلك من خالل األنترنت اخلاص بالكلية.
1.1الرقم القومي.
2.2اإلمييل اخلاص بالكلية.
3.3املوبايل.
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رســــالة املكتبـــة

املكتبة هى أحد املوارد الرئيسية التعليمية والعلمية والثقافية  .وتعمل بوصفها جزءا ال يتجزاء
من الكلية وفي هذا السياق تتمثل مهمتها في جمع وحفظ وإتاحة فرص احلصول على املراجع
والكتب والدوريات العلمية وغيرها من املعارف سعيا إلى توسيع نطاق كافة الوسائل املطبوعة
والرقمية لدعم البحوث ،التعليم ،رعاية املرضى ،والتوعية اجملتمعية.
أولويات إدارة املكتبة التى متكنها من أداء هذه الرسالة

1.1احملافظة على املصادر العلمية من مجموعات املكتبة .
2.2إتاحة الوصول الفعال إلى املوارد العلمية من خالل التسهيالت في املكتبة .
3.3التحسني املستمر ومراقبة كفاءة وحجم استغالل املوارد .
4.4توفير أحدث النظم للمستفيدين من اخلدمة والتى تؤدى إلى املزيد من التفاعل مع املكتبة .
مواعيد العمل
خالل فترة الدراســـة  :يوميا من  4 : 9ماعدا يوم اخلميس من 2 : 9

خالل األجازة الصيفية  :مـــن 2 : 9
موقع املكتبـــــــة

• •املكتبة الورقية في الدور األول مببنى الكلية .
اخلدمات املتاحة باملكتبة

1.1خدمة اإلطالع الداخلي .
2.2خدمة إعارة خارجية .
3.3خدمة فهارس .
4.4خدمة انترنت .
5.5خدمة تصوير .
6.6خدمة ( ) Scanner
7.7خدمة عمل عرض تقدميى ( ) Presentation
8.8خدمة البحث عن مقاالت علمية .
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مـــكتبـــــــة الــــكليــــــة

الدوريـــات املتـــاحــة باملكـتبـــة الورقيـــة
LIST OF PERIODICALS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

103

Acta Odontologica Scandinavica
American Journal of Dentistry
American Journal of Orthodontics
Atlas of Oral & Maxillofacial Surgery
Archives of Oral Biology
British Dental Journal
British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
British Journal of Orthodontics
Caries Research
Clinical Oral Implant Research
Community Dental Health
Community Dentistry & Oral Epidemiology
Compendium of Continuing Education in Dentistry
Dental Abstracts
Dental Materials Journal
Dento Maxillofacial Radiology
European Journal of Cancer
European Journal of Oral Sciences
European Journal of Orthodontics
Head And Neck
Index To Dental Literature.
International Dental Journal
International Journal of Paediatric Dentistry .
The European Journal of Prosthodontics & Restorative Dentistry
The International Journal of Adult Orthodontics. & Orthognathic Surgery
International Journal of Oral & Maxillofacial Implant
International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry.
The International Journal of Prosthodontics
Journal of Biomedical Materials Research
Journal of Clinical Orthodontics
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journal of Clinical Periodontology
Journal of Cranio Maxillofacial Surgery
Journal of Dental Research
Journal of Dentistry
Journal of Dentistry For Children
Journal of Endodontics
Journal of Oral Pathology & Medicine
Journal of Orofacial Pain
Journal of Oral Rehabilition
Journal of Periodontal Research
Journal of Periodontology
Journal of Prosthetic Dentistry
Journal of Prosthodontics
Journal of Public Health Dentistry
Journal of The American Dental Association
Journal of The Canadian Dental Association
Journal oral Implantology
Operative Dentistry
Oral & Maxillofacial Surgery Clinics of North America.
Oral Oncology
Oral Surgery، Oral Medicine، Oral Pathology.
Pediatric Dentistry
Quintessence International
Quintessence of Dental Technology
The Angle Orthodontist
The Den. Clinics of North America Dental
Year Book of Dentistry.
European Journal of Prosthodontics & Restorative Dentistry
Journal of Oral Implantology.
Zwr Das Deutsche Zahnarzteblatt.
Schweiz Monatsschr Zahnmed .
Dental Update .
Oral Radiology.
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SCIENCE DIRECT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
Archives of Oral Biology
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Dental Abstracts Journal
Dental Materials
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Japanese Dental Science Review
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Journal of Dental Sciences
Journal of Dentistry
Journal of Evidence Based Dental Practice
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
The Journal of Prosthetic Dentistry
Journal of Prosthodontic Research
Oral Oncology
Oral Surgery، Oral Medicine، Oral Pathology، Oral Radiology، and Endodontology
Orthodontic Waves
The Saudi Dental Journal
Seminars in Orthodontics
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BLACKWELL SYNERGY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Australian Dental Journal
Australian Endodontic Journal (Australian Endodontic Newsletter)
Clinical Implant Dentistry and Related Research
Clinical Oral Implants Research
Community Dentistry and Oral Epidemiology
Dental Traumatology
Endodontic Topics
European Journal of Dental Education
European Journal of Oral Sciences
Gerodontology
International Endodontic Journal
International Journal of Dental Hygiene
International Journal of Paediatric Dentistry
Journal of Clinical Periodontology
Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
Journal of Investigative and Clinical Dentistry
Journal of Oral Pathology & Medicine
Journal of Oral Rehabilitation
Journal of Periodontal Research
Journal of Prosthodontics
Journal of Public Health Dentistry
Molecular Oral Microbiology (Oral Microbiology and Immunology)
Oral Diseases
Oral Microbiology and Immunology
Oral Surgery
Orthodontics & Craniofacial Research
Periodontology 2000
Progress in Orthodontics
Special Care in Dentistry

SPRINGER LINK
•
•
•
•
•

Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
Clinical Oral Investigations
European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology
Oral and Maxillofacial Surgery
Oral Radiology

 جـامعة القـاهرة- كلية طب األسنان

106

الوســــائل التعليمــــية

قــواعد قبـول
الطالب بالكلية
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قـواعــد قبــول الطـــالب بالكلــية

يشترط في قيد الطالب للحصول على درجة البكالوريوس أن يكون حاصال ً على شهادة الدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها ،ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع اجلغرافي وفقا ً
ملا يقرره اجمللس األعلى للجامعات.
وفيما يلى عرض للقواعد املطبقة حاليا ً للقبول وفقا ً للقرارات الصادرة من اجمللس األعلى للجامعات والتى
يطبقها مكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى.
مجموعة املواد املؤهلة وقواعد قبول الطالب احلاصلني على الثانوية العامة

مجموعة املواد املؤهلة وقواعد القبول بالكلية:
باإلضافة إلى املواد اإلجبارية املقررة على جميع الطالب ،فإن هناك مواد اختيارية للقبول بالكلية
 .1اجملموعة العلمية ( )1لاللتحاق بكليات :طب األسنان
* النجاح في املواد املؤهلة اآلتية:
الكيمياء  +األحياء  +الفيزياء  +مادة رابعة أدبية.

قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية األجنبية
قــواعـــد عــــامـة
1.1ال حتتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو الدين أو التربية الرياضية أو العلوم
العسكرية ضمن املواد املؤهلة األساسية أو االختيارية ،ما لم يذكر خالف ذلك في قواعد قبول
كل الشهادات املوضحة بعد.
2.2الطالب الذى ال يؤدى بنجاح امتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية أمام جلان امتحان
الثانوية العامة املصرية ،أو طبقا ً لقاعدة من قواعد قبول حملة الشهادات األجنبية عليه أن
يؤدى امتحانا تكميليا ً في هاتني املادتني يعقد باجلامعة وال مينح درجة البكالوريوس إال بعد
اجتيازه هذا االمتحان بنجاح.
3.3ضرورة احلصول على شهادة إمتام مرحلة التعليم األساسي “اإلعدادية” أو ما في مستواها
ومضى ثالث سنوات بعد احلصول عليها ،والطالب الذين لم يتوافر في حالتهم شرط مضى
الثالث سنوات على احلصول على شهادة إمتام مرحلة التعليم األساسى ،يكون قبولهم بعد
استيفائهم هذا الشرط ،ووفقا ً للشروط املقررة للقبول باجلامعات في العام الذى يتقدمون
فيه بأوراقهم ملكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد.
4.4يعفي الطالب املصريون الذين يدرسون في دولة أجنبية مدة الدراسة بها إحدى عشر سنة ومت
معادلة شهاداتها النهائية بشهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة املصرية من شرط مضى
ثالث سنوات على تاريخ احلصول على شهادة إمتام الدراسة مبرحلة التعليم األساسى أو ما
يعادلها “واملقصود بهؤالء الطالب هم الذين التحقوا بالتعليم األجنبى مبدارس في دولة
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أجنبية في مرحلة سابقة تعادل التعليم األساسى سابقة على حصولهم على اإلعدادية أو
ما يعادلها وبشرط استكمال األحد عشر سنة املنصوص عليها في قانون التعليم“.
5.5يتم قبول الطالب احلاصلني على هذه الشهادات في حدود نسبة معينة من العدد املقرر قبوله
بالكليات اجلامعات من حملة الثانوية العامة املصرية وطبقا ً لقرار اجمللس األعلى للجامعات
“وتبلغ هذه النسبة حاليا ً “% 5
6.6يتقدم الطالب بالشهادة األصلية الدالة على النجاح وال يقبل بطاقات الدرجات.
7.7الطالب الناجحون في امتحان نوفمبر أو يناير أو الذين لم يستكملوا شروط مرور الثالث
سنوات على احلصول على اإلعدادية أو ما في مستواها وال يقبلون في اجلامعـة في نفس العام
الدراسى وعليهم التقدم للعام الدراسى التالى بشروط عام التقدم.
8.8ـ ميكن احتساب كل من مادة اللغة اإلجنليزية واألدب اإلجنليزي ضمن املواد الثمانية املطلوبة
بشرط استيفاء املواد املؤهلة للقبول بالكلية التى يرغب الطالب لاللتحاق بها.

قواعد وشروط قبول الشهادات الثانوية األجنبية
ً
أوال :شهادة الثانوية اإلجنليزية الـ G.C.S.E & I.G.C.S.E
يطبق على الطالب حملة هذه الشهادة واملتقدمني للجامعة ما يلى:
1.1أن يكون الطالب ناجحا ً في ثمانية مواد في املستوى العادى ” “O.LEVELعلى األقل – ومبا يتفق
مع املواد املؤهلة للقبول بكل كلية وعلى أال يقل تقدير كل مادة عن “  “Cعلى النظام املمتد
“ “EXTENDEDوليس على النظام “  ،“COREمع تقدمي ما يفيد ذلك ،وبشرط أن يقدم نتائج
خمس امتحانات على األكثر من بني االمتحانات التى أداها في مدة الثالث سنوات الدراسية
األخيرة السابقة على التقدم ملكتب التنسيق.
2.2حتتسب مادة اللغة العربية “لغة أولى” من بني هذه املواد ،إذا رغب الطالب في دراستها ضمن
املواد الثمانى املطلوبة وفي هذه احلالة ال يؤدى الطالب امتحانا ً تكميليا ً لهذه املادة خالل
مرحلة الدراسة اجلامعية ،وإن ظل ملتزما ً بأداء االمتحان في مادتى التربية الدينية.
3.3ميكن للطالب في إطار املواد الثمانى املطلوبة دراسة مادة في مستويني ،وحتسبان كمادتني من
املواد الثمانى املطلوبة ،على أن يكون ذلك في مادة واحدة فقط.
4.4باإلضافة إلى جناح الطالب في املواد الثمانى السابقة يشترط ما يل:
a.aفي حالة تقدم الطالب لاللتحاق بكلية طب األسنان ضرورة جناحه فيما يلى:
i.iمادة األحياء في املستوى املتقدم “  “A.LEVELبتقدير ال يقل عن“ E “.
iiiiأو مادتني من مواد املستوى املتقدم التكميلى “  “A.S.LEVELتكون إحداهما مادة
األحياء واألخرى تكون من بني مواد“ الفيزياء الكيمياء الرياضيات” بتقدير ال يقل
عن“E “.
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ثاني ًا :شهادة الثانوية األمريكية American High School Diploma
.1يطبق على الطالب حملة هذه الشهادة واملتقدمني للجامعة ما يلى:
أ -أن يكون الطالب ناجحا ً في ثمانى مواد ومبا يتفق مع املواد املؤهلة للقبول بكل كلية وعلى
أن يكون قد اجتازها في الصف الثانى عشر ،وأال يقل وزن املادة الواحدة عن وحدة كاملة(One
) ،Cyellowitوميكن للطالب استكمال بعض من املواد الثمانى املذكورة من خالل الصف احلادى
عشر وبحد أقصى ثالث مواد.
ب -إجتياز الطالب امتحان ) (Sat. 1على أال يقل احلد األدنى احلاصل عليه الطالب في هذا االمتحان
عن  800درجة “الدرجة العظمى  1600درجة ”.
ج -باإلضافة إلى ما سبق في البندين “أ ،ب” يشترط اجتياز الطالب امتحـان ) (Sat. 2بنجاح في
مادتني إضافتني يحصل فيهما معا ً على  900درجة على االقل “الدرجة العظمى = 2 X 800
”1600للقبول بالكليات املبينة فيما بعد وفقا ً ملا يلى:

» »لإللتحاق بكلية طب األسنان
تكون مادتا ) (Sat.2هما :مادة األحياء ،ومادة من بني مواد “ الفيزياء الكيمياء الرياضيات“.
ميكن احتساب مادة اللغة العربية التى تدرس في شهادة الدبلوم األمريكية وعلى مستوى منهج
اللغة العربية الذى يدرس في شهادة البكالوريا الدولية” حتت مسمى البكالوريا الدولية للغة ب”
ضمن املواد الثمانية املؤهلة للقبول عند تقدم طالب الدبلوم األمريكية للقبول باجلامعات املصرية.

ثالث ًا :شهادة البكالوريا الدولية “”.I.B
 .1يتم قبول الطالب احلاصلني على هذه الشهادة املستوفني لشروط القبول واملواد املؤهلة
للكليات اجلامعية مبكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد بشرط جناحهم في املواد الستة
املوجودة بالشهادة على ان يكون من بينها مادة اللغة اإلجنليزية وأن يكون الطالب قد درس ثالث
مواد على األقل في املستوى املتقدم من هذه املواد ومبا يتفق مع شروط منح هذه الشهادة .مع
ضرورة استيفائهم شروط القبول واملواد املؤهلة لاللتحاق بكل كلية مع مراعاة مايلى:
أ – في حالة رغبة الطالب في االلتحاق كلية طب األسنان يشترط جناح الطالب في املادتني التاليتني
وعلى املستوى املتقدم
• •األحــياء
• •الكيمياء
 .2ميكن احتساب مادة اللغة العربية التى يتم دراستها في مجموعة (لغات أ) ضمن هذه املواد
الستة إذا رغب الطالب في دراستها وفي هذه احلالة ال يؤدى الطالب امتحانا ً تكميليا ً في هذه
املادة خالل مرحلة الدراسة اجلامعية وان يظل ملتزما بأداء االمتحان في مادة التربية الدينية.
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رابع ًا :شهادة الثانوية األملانية «االبيتور»
 .1مدة الدراسة بها اثنى عشر شهرا ً يتم احتساب ثالثة مواد من املواد التى تدرس بالشهادة.
)االبيتور) كمستوى متقدم ويتم احتساب هذه املواد وفقا العلى الدرجات التى حصل عليها
كما يتم احتساب األربع مواد األخرى التى يحصل الطالب فيها على نسبة  % 85على األقل
كمستوى متقدم وبالنسبة للغة األملانية يتم احتساب املستوى الرفيع بسبة  % 75على األقل
ويشترط في جميع هذه املواد أن تكون من بني املواد املؤهلة للقبول باجلامعات املصرية.

خامس ًا :شهادة البكالوريا الفرنسية «الثانوية الفرنسية» من املستوى الثانى
يتم قبول الطالب احلاصلني على هذه الشهادة املستوفني لشروط القبول واملواد املؤهلة للكليات
اجلامعية مبكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد بالفرقة اإلعدادية بالكلية

سادس ًا :شهادة الثانوية الروسية «من جميع دول الكومنولث»
1.1يتم قبول الطالب احلاصلني على هذه الشهادة املستوفني لشروط القبول واملواد املؤهلة
للكليات اجلامعية مبكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد بالفرقة األولى أو الفرقة اإلعدادية
بالكليات التى بها فرقة إعدادية.
2.2يطبق على الطالب احلاصلني على هذه الشهادة من دول روسيا وشرق أوربا الضوابط التالية:
• •أن تكون املدرسة املانحة للشهادة هى إحدى املدارس التابعة واخلاضعة واملعتمدة من
املؤسسات التعليمية العامة في هذه الدول ،مع تصديق الشهادة من املكتب الثقافي
املصرى بهذه الدول.
• •أن يكون ولى األمر مقيما ً في هذه الدول فترة دراسة الطالب.
• •خضوع جميع الطالب الذين يرغبون في الدراسة بهذه الدول في املرحلة الثانوية لألشراف
العلمى للمكتب الثقافي التابع له الطالب في هذه الدول وتطبق عليه قواعد األشراف
العلمى مثل احلصول على أذن مسبق مبغادرة مقر الدراسة ويطبق هذا الشرط على
الطالب غير املقيمني إقامة دائمة بهذه الدول.
• •ال تقل الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن عام دراسى كامل.
• •يكون قبول الطالب احلاصل على هذه الشهادة بالكليات اجلامعية واملعاهد بجمهورية
مصر العربية بشرط استيفاء املواد املؤهلة لكل كلية.
• •يحتفظ كل من مكتب تنسيق القبول واملكتب الثقافي املصـرى بهذه الدول بصورة
ضوئية من الشهادات الثانوية من هذه الدول للرجوع اليها عند احلاجة.
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سابع ًا :شهادة الثانوية األسترالية «من جميع واليات استراليا»
تعــامــــل بنفس معاملة الطالب احلاصلــني عـــلى الشهــــادة الثانويـــة
اإلجنليزية  G.C.S.E.أو  I.G.C.S.E.ومبا يتفق مع املواد املؤهلة عند القبول بالكليات
اجلامعية بالفرقة األولى أو الفرقة اإلعدادية بالكلية.

ثامن ًا :الشهادات الثانوية الكندية
1.1جناح الطالب في “”8مواد على األقل مبا يتفق مع قرار اجمللس األعلى للجامعات الصادر
في . 1999/10/2
2.2تكون هذه املواد قد درسها الطالب في الصف الثانى عشر ” “GRADE.12ويسمح
باحتساب ثالث مواد على األكثر من هذه املواد في الصف احلادى عشر”“GRADE.11
وفقا ً ملا هو متبع في الشهادة الثانوية األمريكية.
3.3املواد التى درسها الطالب في الصف الثالث عشر ” “GRADE.13حتل محل املستوى
املتقدم) “(A-Levelوتؤهله لاللتحاق بكلية طب األسنان وذلك وفقا الضوابط الواردة
في نظام قبول الطالب حملة شهادةG.C.S.E & I.G.C.S.E

تاسع ًا :الشهادات الثانوية األجنبية األخرى
تطبق على احلاصلني عليها القواعد املقررة بالنسبة للحاصلني على الشهادة الثانوية
اإلجنليزية  G.C.S.E.أو  I.G.C.S.E.عند تقدمهم لاللتحاق باجلامعات املصرية ومبا يتفق مع
املواد املؤهلة للقبول بكل كلية.
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إدارة
العالقات العامة
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إدارة العــــالقات العـــامة

أسماء العاملني فـي إدارة العالقات العامة
األستاذ  /ســـيد محــمـــــــود
األستاذة  /نعمة اهلل أحمد سالم
األستاذة  /أسمـــاء رضــا سـيد
األستاذ  /محمــد حســني إمام

مـــديــــر اإلدارة
أخصائي عالقات عامة
أخصائي عالقات عامة
أخصائي عالقات عامة

اخلدمات التي تقدمها العالقات العامة

1.1عمل وتنظيم قوافل عالجية واملشاركة الطالبية فيها.
2.2إصدار شهدات ميالد وجوازات سفر وبطاقات شخصية
3.3الرد عــلى أى استفســارات عــن طــريق صفحــة العــالقات العــامة على الفيـس بــوك
https//www.facebook.com/publicrelations.dentistry
4.4تنظيم احلفالت واملؤمترات اخلاصة بالكلية والتعاون مع احتاد الطالب.
5.5تغطية األحداث اخلاصة بالكلية
6.6تنظيم حفل خرجني الكلية سنويا ً
7.7تنظيم رحالت ترفيهية
8.8التنسيق مع الطالب في اختيار املشاركني باملؤمترات العلمية ()Organizer

حفل اخلريجني :

تنظم الكلية حفل سنوي للخريجني حيث تقوم بتخريج دفعة جديدة من أبنائها اخلريجني الذين
اجتازوا مرحلة البكالوريوس بنجاح كما يتم من خالل هذا احلفل تكرمي أطباء وأساتذة رموز والرواد
في مجال طب األسنان.
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يكرم أوائل الطالب واخلريجني املشتركون باحلفل وتسليمهم وسام التفوق كخريجني متميزين
باسم الكلية ،
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كما يتم تكرمي السادة األساتذة الذين أنهوا عملهم بالكلية ولكي تتواصل رحلة العطاء.

وحــــدة
ضامن الجودة
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الرؤيـــــــــــة
.الوصول بكلية طب األســنان ،جامعة القاهرة إلى تطبيق املعايير الدولية للجودة

الرســــــــــالة
تفعيل نظام داخلى إلدارة اجلودة ملتابعة وتقييم األداء في جميع قطاعات كلية طب األسنان،
جامعة القاهرة

األهداف االستراتيجية للوحدة
1.1متكني الكلية من حتقيق رسالتها و غاياتها االستراتيجية
2.2اقتراح السياسات واآلليات التى تدعم حتقيق معايير اجلودة
3.3متابعة و تقييم تطبيق السياسات واآلليات التى تدعم حتقيق معايير اجلودة
4.4تطبيق املعايير القومية لالعتماد وضمان اجلودة في التعليم العالى
5.5اقتراح استحداث وحدات تدعم متابعة تطبيق معايير اجلودة
6.6وضع النظم و املعايير و النماذج املستخدمة لتقومي األداء
7.7تقدمي الدعم الفنى ألقسام وإدارات الكلية ملساعدتها على تطبيق معايير اجلودة
8.8توصيف و توثيق األداء ألنشطة الكلية التعليمية و البحثية و اخلدمية
9.9نشر ثقافة اجلودة بني أفراد مجتمع الكلية
1010تفعيل املشاركة الطالبية في تطبيق معايير اجلودة
1111إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل مقومات املؤسسة التعليمية
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تشكيل أعضاء وحدة ضمان اجلودة
م

املهمة
رئيس مجلس
اإلدارة
مدير وحدة ضمان
اجلودة
نائب مدير وحدة
ضمان اجلودة
مستشار و مراجع
داخلى للوحدة
ووكيل الكلية
وكيل الكلية

أ.د .منال العسلي

6

وكيل الكلية

أ.د .عصام عزيز

1
2
3
4
5

7
8
9

10

أصحاب مصلحة
رئيس معيار
التخطيط
اإلستراتيجي
رئيس معيار
القيادة واحلوكمة
أعضاء

رئيس معيار ادارة
11
اجلودة والتطوير
رئيس معيار اعضاء
12
هيئة التدريس
رئيس معيار اجلهاز
اإلداري
نائب رئيس املعيار
13
أعضاء

االســـــــــم
أ.د .عاطف شاكر
أ.د .مشيرة دهبة

الدرجة الوظيفية
عميد الكلية
أستاذ بقسم االستعاضات السنية املثبتة
أستاذ بقسم أشعة الفم والوجه والفكني

أ.د أمانى خليفة السيد

أستاذ بقسم طب أسنان األطفال
والصحة العامة للفم واألسنان
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث
أستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع
وتنميه البيئة
مدير مستشفى القوات املسلحة بإدارة
اخلدمات الطبية لشئون طب األسنان
رئيس اإلدارة املركزية لقطاع األسنان

أ.د سامية العزب

أستاذ بقسم باثولوجيا الفم

أ.د أميمة احملالوي

أستاذ بقسم االستعاضات السنية املثبتة

ط .ياسمني محمد عبد املنعم
ط.محمد محمود الشناوي
ط.مرمي محمد محمود حجاج

نائب بقسم االستعاضات السنية املثبتة
نائب بقسم االستعاضات السنية املثبتة
نائب بقسم االستعاضات السنية املثبتة

أ.د مشيرة دهبه

أستاذ بقسم أشعة الفم والوجه والفكني

م .غادة عدايل

معيد بقسم طب الفم وأمراض اللثة

أ.د .مشيرة دهبة
أ.د.م .مها الباز

أستاذ بقسم أشعة الفم والوجه والفكني
أستاذ مساعد بقسم العالج التحفظي

ط .لورا يحيى زناتي
ط .رنا امين كمال
ط .سلمى محمد منير

طبيب مقيم بقسم العالج التحفظي
طبيب مقيم بقسم العالج التحفظي
طبيب مقيم بقسم العالج التحفظي

أ.د .عال عمر
أ.د .عزة عز العرب

أ.د .رأفت حسن أنور
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املهمة

االســـــــــم

الدرجة الوظيفية

م

رئيس معيار املوارد
املالية

أ.د الزهراء فاطمة الباجورى

أستاذ متفرغ بقسم جراحة الفم
والوجه والفكني

م .االء شكري

مدرس بقسم جراحة الفم
والوجه والفكني

م .محمد عمارة

مدرس مساعد بقسم جراحة الفم
والوجه والفكني

أ.د.م .شرين على حسن

أستاذ مساعد بقسم طب الفم وأمراض
اللثة

م .غادة نبيل محمد

مدرس مساعد بقسم طب الفم
وأمراض اللثة

ط .آالء على أبوشوشة

نائب بقسم طب الفم وأمراض اللثة

رئيس معيار
التدريس والتعلم

م .فاطمة قرني إسماعيل

أستاذ مساعد بقسم املواد احليوية
لطب األسنان

نائب رئيس معيار
التدريس والتعليم

أ.د.م .داليا أحمد سبع

مدرس بقسم طب أسنان األطفال
والصحة العامة للفم واألسنان

رئيس معيارالطالب
17
واخلريجون

م .اميان عزت يوسف

مدرس بقسم االستعاضات
السنية املثبتة

رئيس معيار
البحث العلمي
واألنشطة العلمية
نائب رئيس معيار
البحث العلمي
 18واألنشطة العلمية

أ.د .نورهان الدقي
أ.د .إلهام فوزي

أستاذ بقسم طب أسنان األطفال
والصحة العامة للفم واألسنان
أستاذ بقسم العالج التحفظي

م .دينا راضى محمد

مدرس بقسم بيولوجيا الفم واألسنان

م .اسراء احمد جمال الدين

مدرس بقسم بيولوجيا الفم واألسنان

م .سارة محمود عبد العال

مدرس بقسم بيولوجيا الفم واألسنان

14

15

أعضاء
رئيس معيار
البرامج التعليمية
واملعايير األكادميية
أعضاء

16

أعضاء
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وحـــدة ضـمـــان الجـــودة

م

املهمة

االســـــــــم

الدرجة الوظيفية

رئيس معيار
الدراسات العليا
نائب رئيس املعيار

أ.د .مشيرة دهبة
أ.د.م .االء الباز

أستاذ بقسم أشعة الفم والوجه والفكني
أستاذ مساعد بقسم عالج اجلذور

م .مى ممدوح

مدرس بقسم العالج التحفظي

م .سلمى بالل عيد

مدرس بقسم أشعة الفم والوجه والفكني

م .يارا الهاللى

مدرس بقسم أشعة الفم والوجه
والفكني

م .إيناس عنتر

مدرس بقسم أشعة الفم والوجه
والفكني

م .نرمني محمد أبو بكر

مدرس بقسم بيولوجيا الفم واألسنان

أ.د .عال عمر

أستاذ بقسم طب أسنان األطفال
والصحة العامة للفم واألسنان

أ .هانى فراج

أمني كلية طب األسنان

أ .محاسن محمد عبدالهادي

مدير أدارة الدراسات العليا

أ .أحمد السباعى

مدير إدارة شئون الطالب

أ .مروة مصطفي يحيى

مدير املكتب

أ .سناء منير أحمد

سكرتارية

أ .إسراء فتحي عبد احلميد

سكرتارية

أ .عمرو أحمد محمد

مسؤل تقنية املعلومات

أ .على عاطف شلتوت

سكرتارية

محمود بهاء محمود

ممثل الفرقة الثالثة

دينا سيد حسن محمد

ممثل الفرقة الرابعة

منة اهلل أشرف محمود

ممثل الفرقة اخلامسة

آالء محمد

ممثل الفرقة الثانية

شهاب محمد رفاء

ممثل الفرقة الثالثة

مارينا ممدوح كمال

ممثل الفرقة الرابعة

بريهان عادل

ممثل الفرقة اخلامسة

19
أعضاء

رئيس معيار
20
املشاركة اجملتمعية
21

امني الكلية

22

اإلداريني

23

الطالب
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الطابق األرضي بالمبنى الرئيسى

122

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

الطابق األول بالمبنى الرئيسى
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الطابق الثاني بالمبنى الرئيسى

124

كلية طب األسنان  -جـامعة القـاهرة

الطابق الثالث بالمبنى الرئيسى
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الطابق الخامس بالمبنى الرئيسى

126
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كلية طب األســنان

جامعة القاهرة

هــيئــــة

تحرير دليل الطالب
عمــــيد الكلـــية

األستاذ الدكتور /عاطف شاكر
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

األستاذة الدكتورة /منال مصطفي العسيل
مدير إدارة شئون الطالب

األستاذ /أحمـد السباعي
مدير إدارة رعاية الشباب

أستاذة /إميـــان مـصطفى
مدير العالقات العامة واإلعالم

أســتاذ /ســيد محمـــود

مدير مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أستاذة /أسمــاء محمــود

سكرتري وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أستاذ /أحمد عبدالحافظ

لالستفسـار
واملراسالت

 11شــارع الســــرايا – املـــنيــل

http// dentistry.cu.edu.eg
cairoconfident@cu.edu.eg

ميكنك االتصال بالكلية على أحد األرقام التالية ومنها
التحويل إلى الرقم الداخلي التى تريد التحويل إليه .

+ )202( 2364 2705 + )202( 2364 2483
+ )202( 2364 6375 + )202( 2363 5329
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