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 تمهيد:

 525 برقم الجمهوري القرار بموجب إنشةةةةةةةاؤها تم باإلسةةةةةةةكندرية خاصةةةةةةةة جامعة أول هي فاروس جامعة

 السيد قرار بموجب 2006 لعام أكتوبر من األول الموافق األحد يوم بالجامعة الدراسة  بدأت وقد 2006لسنة

 كلية واإلدارية، المالية العلوم كلية الهندسةةةة، كلية الدوائي، والتصةةةني  الصةةةيدلة كلية: في العالي التعليم وزير

 وإدارة السةةةةةياحة كلية األسةةةةةنان، طب كلية والترجمة، اللغات كلية الدولية، والمعامالت القانونية الدراسةةةةةات

 أو البكالوريوس بدرجة فاروس جامعة تمنحها التي الليسانس أو البكالوريوس درجة معادلة تم  الفنادق ، وقد

 والئحتها 1972 لسنة 49 برقم الجامعات تنظيم لقانون الخاضعة المصرية الجامعات تمنحها التي الليسانس

 التنفيذية. 
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 فاروس جامعة ورسالة رؤية

 رؤية الجامعة:

 وعلىتطمح جةةامعةةة فةةاروس في أن تكون واحةةدة من أبرز الجةةامعةةات في المنطقةةة 

المجتم  وتواكب التطور التكنولوجي المسةةةةةةتمر،  احتياجاتالمسةةةةةةتول الدولى لتلبي 

 .وتنمي قدرات طالبها التعليمية والمهنية والبحثية والقيادية

 رسالة الجامعة:

إلى توفير فرص تعليمية ذات مسةةةةتول متميز تسةةةةاعد الطالب تهدف جامعة فاروس 

مهةةاراتهم ومعةةارفهم وتمكن خريجيهةةا من خةةدمةةة مجتمعةةاتهم  على تنميةةو وتطوير

وتطوير إنتاجية مؤسةةةسةةةاتهم من خالل تحقيق التكامل بين القدرات التعليمية والبحثية 

 والتطبيقية.
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 : والقيم الحاكمة لكلية طب االسنان الرسالةو الرؤية

 رؤية الكلية :

األسةةنان محليا وإقليميا  تعليم طبجامعة فاروس أن تكون رائدة في  -تتطل  كلية طب األسةةنان 

 ودوليا لتلبية احتياجات المجتم  وان تواكب التطور التكنولوجي المسةةتمر وتنمي قدرات طالبها

 والبحثية والقيادية.التعليمية والمهنية 

 :الكليةرسالة 

جامعة فاروس إلعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيا لمواكبة  -تسةةةةةةةعي كلية طب األسةةةةةةةنان 

يا وإقليميا وذلل من خالل التكامل بين التطور التكنولوج ي للمنافسةةةةةةةةة في سةةةةةةةوق العمل محل

القدرات التعليمية والمهارات البحثية والتطبيقية لتقديم خدمات صةةةةةةةحية للمجتم  في مجال طب 

 الفم واألسنان.

 : القيم الحاكمة

 المنطلق تمثل التي الحاكمة القيم من مجموعة تحديد للكلية اإلسةةةةةةةتراتيجية الخطة نجاح يتطلب

 قيم تبنى تم فقد لذا التعامالت لكافة المتين األسةةةةةاس تعتبر التي للسةةةةةلوكيات الحاكم األسةةةةةاسةةةةةي

 المنشودة وتتمثل الغايات تحقيق إلى والوصول اإلستراتيجية الخطة تطبيق نجاح لضمان حاكمة

 :في القيم هذه

 الفريق روحو الجماعي العمل ▪ العالمية ▪
 التنوع ▪ الشراكة ▪
 النزاهة ▪ واالبتكار اإلبداع ▪
 المؤسسى وااللتزام الوالء ▪ والتميز الجودة ▪
 اإلجتماعية المسئولية ▪ المهنية ▪
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 جامعة فاروس -مقدمة عن كلية طب االسنان 

  بدأت ، وقد   2006لسننننننن     525 برقم الجمهوري القرار الموافقة على انشةةةةةةةاء جامعة فاروس بموجب تم

 العالي التعليم وزير السةةةةيد قرار بموجب 2006 لعام أكتوبر من األول الموافق األحد يوم بالجامعة الدراسةةةةة

 بدرجة فاروس جامعة تمنحها التي الليسةةةانس أو البكالوريوس درجة معادلة تم  األسةةةنان ، وقد طب في كلية

 لسةةنة 49 برقم الجامعات تنظيم لقانون الخاضةةعة المصةةرية الجامعات تمنحها التي الليسةةانس أو البكالوريوس

 التنفيذية.  والئحتها 1972

 من اعتباًرا وذلل باإلسةةكندرية فاروس جامعة - األسةةنان طب بكلية العليا الدراسةةات بدء وقد تم الموافقة على

 : التالية البرامج في  23/3/2016 بتاريخ 976 رقم الوزاري القرار  م2016/2017 الجامعي العام

 .االسنان زراعةو الصناعية  االستعاضة في الماجستير برنامج ▪

 .اإلكلينيكي  الدبلوم ▪

 تضةةةافر خالل من) اآلسةةةنان طب بمهنة االرتقاء تحقيق إلى قوة بكل جاهدة تسةةةعي وهى الكلية تأسةةةيس ومنذ

 معتمدة طالبها خبرات إثراء طريق عن ذلل و( الحكومية الجامعات كليات بين و خاصةةةة ككلية بينها الجهود

فاعلة االجتماعية الرؤل جانب إلي والتكنولوجية العلمية األسةةةةةةةةاليب على ذلل في  كافة خدمة أجل من ال

  والتخصصات. القطاعات

 المتغيرات م  يتناسةةةةةةب نحو علي باسةةةةةةتمرار ومقرراتها برامجها تحديث و تطوير إلى الكلية تسةةةةةةعي كذلل

 من أقرانو منافسةةة على قادرا عصةةري أسةةنان طبيب تخريج علي حريصةةة الكلية أن كما واألكاديمية العلمية

 يكتسةةةةبو بما وطنو أبناء وخدمة المسةةةةتقبلية التحديات مواجهة على قادرا و الحكومية الجامعات كليات طالب

. المختلفة األسةةنان طب مجاالت في العصةةرية التقنيات باسةةتخدام ومهارات خبرات من بالكلية الدراسةةة أثناء

 وتنمية صةةةةةةةقل على تسةةةةةةةاعد وتربوية جامعية بيئة خلق من بدءا الطالب خدمة أجل من الكلية تعمل كما

 المختلفة التخصةةصةةات في واالسةةتحداث التطوير إلي الكلية تسةةعى هذا اجل ومن للطالب المتكاملة الشةةخصةةية

 لتعريف تسةةةةعي التي واألنشةةةةطة للبرامج باإلضةةةةافة هذا المقدمة والبرامج التدريس وطرق المناهج حيث من

 .الخارجية والبيئة المصري بالمجتم  الطالب
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  النهائية الغايات

 للكلية . التنافسي الوض  لتحسين المؤسسية القدرة كفاءة رف  الغاية األولى:

 األسنان طب مجال في رائدة علمية مؤسسة فاروس جامعة األسنان طب كلية الغاية الثانية:

 العليا والدراسات العلمي البحث منظومة تطويرالغاية الثالثة: 

 البيئة وتنمية المجتم  خدمة في الكلية دور تعزيزالغاية الرابعة : 
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 واألهداف االستراتيجية :  الغايات

 . للكلية التنافسي الوض  لتحسين المؤسسية القدرة كفاءة رف  الغاية األولى:

 :االستراتيجية للغاية األولى  األهداف

 . بالكلية البشرية املوارد تعزيز  -

 .التحتية للبنية املستمر  التحديث -

 للكلية الذاتية املوارد تنمية -

 األسنان طب مجال في رائدة علمية مؤسسة فاروس جامعة األسنان طب كلية الغاية الثانية:

 :االستراتيجية للغاية الثانية األهداف

 .وتعزيزها التعليمية املنظومة دعم -

 .وأخالقيا مهنيا الطالب كفاءة رفع -

 . الطالبي الدعم منظومة تطوير  -

 .البشرية املوارد لقدرات املستدامة والتنمية التطوير  -

 العليا والدراسات العلمي البحث منظومة تطويرالغاية الثالثة: 

 :االستراتيجية للغاية الثالثة  األهداف

 . تطوير الخطط البحثية -

 . وتحفيزه العلمي البحث لدعم سياسات وضع -

 . املختلفة التخصصات في العلمي للبحث الداعمة واإلمكانيات البحثية املعامل تطوير  -

 . بالكلية العليا الدراسات تطوير  -

 البيئة وتنمية المجتم  خدمة في الكلية دور تعزيزالغاية الرابعة: 

 :االستراتيجية للغاية الرابعة األهداف

 .رفع مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع املحيط وتدعيم التواصل والشراكة مع املؤسسات املجتمعية -

 املستمر.التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم  -

 االسنان طب التمجاجية فى مختلف ال خدمات التشخيصية والعالتقديم التوسع في 
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  العلمية:األقسام 

 :  أقسام علمية تنقسم إلى ثمانيةفاروس من  جامعة -تتكون كلية طب األسنان

 :أكاديمية أقسام

 قسم بيولوجيا الفم ▪

 قسم باثولوجيا الفم ▪

 إكلينيكية: أقسام

 .قسم طب الفم وعالج اللثة  ▪

 .قسم جراحة الفم والوجو والفكين ▪

 .المتحركةو الثابتةالصناعية قسم االستعاضة  ▪

 . تقويم األسنانقسم  ▪

 .الج الجذور والمواد الحيويةعقسم العالج التحفظي و ▪

  .المجتم   صحة الفم وخدمةقسم طب أسنان األطفال و ▪
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  لعملية التعليمية لالداعمة   جامعة فاروس –اإلمكانات المادية بكلية طب األسنان 

 جامعة فاروس عدد من القاعات و الفصول و العيادات  -يتوفر لكلية طب األسنان 

 ,C151طالب  300يتسع  األولمدرج بالدور  •

 

  D121,C615 طالب 150مدرج يتسع  •

 

 

 

( C327( )C221فصول دراسية صغيرة ) 3 •

((C421 طالب 40بسعة 

 38-35عيادات اسنان لتدريب الطلبة  بسعة   •

 طالب

 C117 األولبالدور  األطفالطب  عيادة −

 C21اللثة  إمراضجراحة الفم و  عيادة −

 C321العالج التحفظي و الجذور  عيادة −

 C419التركيبات المتحركة  عيادة −

 C521تركيبات ثابتة  عيادة  −

 لطلبة االمتياز فقط C015 عيادة االمتياز  −
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 وحدات 10و بها  C025رجية االخ العيادة •

 

 

 وحدتانوبها   VIP (( C137عيادة •

 

 

 

  (C125)(C123)أشعةغرفة  2 •

 

 

 

 

  phantom headمعامل فانتوم هيد  6 •

 

خاصة بالدراسة متنوعة  إلغراضمعامل  10 •

 (619C,)(621Cاألكاديمية )

،(637C()C525) ،(C537) ،(C425) ،(C433()C225) ،(C233)(C135)  
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 و التي تحتوي علي كما يوجد عيادات خاصة لطلبة الدراسات العليا 

 عالج العصب لسكوب  وميكر ▪

 ماكس(- E& الثابتة )زركونيا التركيبات منchair side  لتصنيع CAD CAM آلة ▪

 العلوي الفك والوجه الفم ،جراحة األطفال أسنان لطب GA األسنان عمليات غرفة ▪

 

 

 التعليميةمخزن األدوات  ▪

مل للمواد التعليميتة إلثرا   مستتتتتتتودا األستتتتتتنتان الكتا

 الخبرات التعليمية. احتياجات

 

 األشعة قسم ▪

جامعة فاروس بأن لديها واحدة من  ـتتتتتفتخر كليه طب األسنان 

 لطب األسنان.  األشعة المتخصصةأفضل وحدات 

ث ومتطوراث  9حيث يوجد بها  غرف أشتتتتتعة مجههة تجهيهاث حديثا

لخدمة العملية التعليمية بالكلية وللمستتتتتتاهمة في خدمة المجتمع 

 السكندري، وتُقدم خدمه األسنان لكل الحاالت:

 أشعة بانوراما .1

 أشعة أسنان صغيره متنوعة. .2

 .أشعة سيفالو متريه .3

 .CONE BEAM CTأشعة ثالثية األبعاد  .4
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 المكتبة

وتتسةة  لحوالي  2م110( بالدور األرضةةي لكلية طب األسةةنان بمسةةاحة C026تق  قاعة المكتبة )

كتاب  625تحتوي على ،  هيئة التدريس وأعضةةةةاءفرد وبها سةةةةجل لحصةةةةر تردد الطالب  90

علمي ومزودة بعدد خمسةةةةةةة أجهزة حاسةةةةةةب بلي متصةةةةةةلة بشةةةةةةبكة اإلنترنت كما أن بها أرفف 

وخزانات للكتب والدوريات والرسةةةةةةةائل. ومتوافر بالمكتبة خدمة البحث الورقي واإللكتروني 

وأيضةةاً بالت تصةةوير ضةةوئي. ويتم ترتيب المراج  وفقاً للفهرسةةة الفعالة. ويسةةمح باالسةةتعارة 

 طريق تقديم نموذج خاص بذلل.الخارجية عن 
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 والتعلم دريسالت ةيجإستراتي
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استراتيجيات و أساليب متنوعة للتعليم والتعلم لتحقيق أهداف البرنامج التعليمي وكذلك لتحقيق  تتبنى الكلية

مقررات لل المنهج الدراسى ستراتيجيات التعليم و التعلم المستخدمة وفقا لطبيعةإوتختلف . الكلية ورؤية رسالة

عن طريق المحاضرات , الحصص العملية, التدريب الصيفى و التدريب تدريس اليتم حيث وأعداد الطالب 

 الميداني 

 التى تنتهجها الكلية فيما يلى: لتعليم والتعلما استراتيجيات •

 طرق تقليدية: -أ

وتتمثل فى إلقا  المحاضرات على الطالب. هذا وتحرص الكلية على تطوير أساليب المحاضرات 

ومقاطع الفيديو ، وأساليب المحاكاة ، مما يسهل وصول ،   Powerpointوذلك بإدخال أساليب ال 

 المعلومات للطالب.

 طرق غير تقليدية: -ب

  :(Cooperative Learning) (ىالتعاون التعلم-1

من  حاالت راسةد أو مشكالت حلل العدد صغيرة مجموعات في معا بالعمل الطالب فيها يقوم ةاستراتيجي هي

 .العمل سوق فى للمنافسة هلهمؤت و المستهدفة التعلم مخرجات مع تفقت عملية مهارات كسبهمت الواقع العملى

 -مثل: ةوتتميه هذه اإلستراتيجية بمميهات عديد

 التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطالب.زيادة معدالت  -1

 بأنفسهم. ثقتهم يهيد منعملية التعلم و على قبالهمإمن مما يحسن  بين الطالبعالقات إيجابية  تنمية -2

 .تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب -3

 : Learning)-(Self التعلم الذاتي-2 

بتحصيل المعارف والمهارات معتمداث على قدراته الذاتية في التحصيل من  فيها يقوم الطالب ةاستراتيجي هي

مما  فى المرحلة ما بعد الجامعية مواصلة التعلم بنفسه و يمكنه من هشخصيت ينمىمصادر التعليم المختلفة مما 

سلوب من خالل ألق هذا ايؤهله لمتابعة التقدم والتطور الذي يحدث في مجال تخصصه وتقوم الكلية بتطبي

 .لطالب الفرقة الخامسة وحالة العالج المتكامل البحوث ومشروا التخرج
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 : (Experimental Learning)م التجريبييالتعل-3 

تعتمد الكلية إستراتيجية التعلم التجريبي في أغلب المقررات في البرامج التعليمية المختلفة من خالل قيام الطالب 

 معظملتطبيق المعارف المكتسبة في  محاكاة المريض فى معامل المحاكاة بالكلية بالتجارب المعملية بالمعامل و

 المفاهيم لدى الطالب باإلضافة  التدريب الميداني الى ترسيخ إالمقررات الدراسية بما يؤدي 

 :  (Computer Based Learning)لكترونيالتعليم اإل -4

تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداا والتفاعل وتنمية المهارات  ةستراتيجيإ هي

األشكال اإللكترونية للتعليم والتعلم حيث تعتمد على  بعضوتهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع 

نقل المهارات والمعارف وتضم  تطبيقات الحاسبات اإللكترونية وشبكات اإلتصال والوسائط المتعددة في

  .تطبيقات عبر الويب

 : Community Based Learning) (التعليم القائم على المجتمع -5

 و المشاركة المجتمعية من خالل  ات المقرر بعض  ط و تناسق بينبهدف التعليم القائم على المجتمع على ري

فالمشاركة المجتمعية هدفها بنا  الجسور بين الطالب و المجتمع يقوم بها الطالب . ميدانية   مشاريع بحثية

ليكون ناجحا مدركا للمجتمع، و من خالل المشاركة المجتمعية يتعلم الطالب مهارات أخرى مثل العمل الجماعي 

تجاهات و مهارات إم ويتعلم مفهوم التعاون بدال من التركيه على التنافس و يكتسب خبرات و قيو و فرق العمل 

 .كثر قوة و مرونة و تكيفأو معلومات وسلوكيات من شأنها أن تجعله 

 التالية: والتعلم التدريسأساليب تستخدم  طب االسنان فإن كلية  ستراتيجياتإلاو بناء على هذه 

- Lectures 

- Practical Sessions 

- Tutorials 

- Role play simulation 

- Group presentation 

- Assignments 

- CASE study 

- Research projects 

-  

- Group discussions 
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 آلية متابعة إستراتيجية التدريس والتعلم

سنوات فى ضوء نتائج الطالب إال عند حدوث مستجدات  5يتم تحديث إستراتيجية التعليم والتعلم كل  -1

 أخرل أو قرارات جامعية.

يتم مراسلة جمي  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلل الطالب والجهات المستفيدة بشأن  -2

خطابات( أو عن طريق  –إستراتيجية التعليم والتعلم السابقة للكلية سواء بنسخ ورقية )إستبيانات 

 البريد اإللكترونى لوض  مقترحات بالحذف أو اإلضافة.

نيهم وكذلل الطالب والجهات المستفيدة سواء بصورة منفردة تجمي  براء أعضاء هيئة التدريس ومعاو -3

 أو فى مجالس أقسام معتمدة.

يتم تشكيل لجنة من وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء معيار التعليم والتعلم، وأعضاءلجنة تطوير  -4

التعليم والمناهج بناء على مقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  وكذلل الطالب والجهات 

 لمستفيدة.ا

 تقديم اإلستراتيجية المحدثة لإلعتماد فى مجلس الكلية يضم رؤساء األقسام وطالب وجهات مستفيدة. -5

  اإلعالن عن إستراتيجية التعليم والتعلم عن طريق ندوات توعية وكذلل على الموق  اإللكترونى للكلية. -6
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 تقويم الطالبساليب أ

ن تحقيق األهداف التعليمية , منها :يتم تقويم الطالب باساليب متعددة للتاكد م  

• Written exams (Quizzes, Midterm & Final)  

• Practical exams (Weekly and/or final)  

• Oral exams (final) 

• Assignments 

• Interactive learning  

 

 و يتم توزيع درجات التقييم على االساليب السابق ذكرها كاآلتى:

• Midterm written (20 % of total marks) 

• Course  Works including interactive learning (30 % of total marks) 

• Final exam(written,oral,practical) (50 % of total marks) 

. 
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