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 كلمة عميد الكلية 

 قوية واحد  أسنر   بكواهن فنروس جنمعة – األسنان   طب كلية تتميز

عنملي   كل  يتفناى  هن  ال حدث  لتقديم  في يب   وأرقى ا  التعليم أسنننننل

 برامجهن  خاللهن  م  تقدم  حيث  األسننننان   و الفم طب  مجنل  في الجنمعية  

 والدولي المصننر  العمل سننو  في  المانفسننة على قندر خريج التعليمية

 عالجي مستوى  أفضل  تقديم على الطنلب تسنعد  بيئة الكلية توفر كمن

 للمانهج  والديانميكية    الجود  معنيير  تطبي  مراعن   مع الكلية  عيندات  على المترددي  مرضننننىلل

لة    تأهيل    بإعند     البكنلوريوس  طنلب    يقوم مصننننر في مر  وألول ااه  حيث  التعليمية  ية  حن  مرضنننن

 يثقل بدورهن الذ  البحثي التخرج مشنننرو  إلى بنإلضننننفة التخصنننصننننت  جميع علي لتشنننتم متكنملة

 . وعملين مينعل الطنلب

حيث تافرد بي  جنمعنت مصننر بن  طالبهن يقوموا  العلميبنلتشننجيع على البحث  أيضنننتتميز الكلية 

 فييتم اشننننرهن  التي و األسننننان  جميع التخصننننصنننننت لطب   فيعلمية دقيقة    أبحنث بعمل وتقديم   

 األبحنثمجنل  فيلتكو  رائد   العلميبدورهن ترفع تصنننايل الكلية  والتيمحنضنننرات علمية للطالب 

 مصر والشر  األوسط . فيالعلمية للطالب 

الطنلب ليقوم  يتيح فايهو عمل  األسنننان طب  فييكو  التعليم  أ  فيتتلخص  فن  رؤيتيأخيرا، و

  .األسان جميع مجنالت طب  فيلسريع التطور ا فيالعنلم واالادمنج  بنكتشنلم  بعده 

                                                                               

  عميد الكلية                                                                           

 أ.د يحيى أحمد عنشور                                                                                                           
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 فريق المراجعة

والمشرل على مركز  التعليم والطالب لشئو انئب رئيس الجنمعة  فانكيحسي  أ.د. اورهن  
 ضمن  الجود 

 مدير مركز ضمن  الجود  بنلجنمعة  أ.م.د أحمد محمد عالم 
 ماس  مركز ضمن  الجود  بنلجنمعة  حساي  د. فنيقة إبراهيم 

 االشراف  فريق

 اإلشراف العام عميد الكلية يحيى أحمد عاشورأ.د/ 

 

 رئيس فري  العملو التعليم والطالبلشئو  وكيل الكلية  فنئز  محمود الدالىأ.د 
 لوحد  ضمن  الجود   التافيذ المدير  الدي  سعد أحمد ثانءأ.د 
 والتطويرمسئول معيار إدارة الجودة و وحدة ضمان الجودة مدير نائب  مها عادلد/ 

 

عداد االفريق   

 معيار الطالب و الخرجين مسئولأستاذ مساعد تقويم األسنان و  خالد ابوالعزم /ا.م 

 معيار التخطيط االستراتيجي. مسئول  فين محمودين /ا.م 

 عضو معيار الطالب و الخرجين يمني عاطف /ط

 عضو معيار الطالب و الخرجين يوسم إيمان ط/

 عضو معيار الطالب و الخرجين ط/ سهيلة طارق
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  ياتمحتوالقائمة 

 رقم الصفحة الموضو 

 5 تمهيد

 6 لجنمعة فنروس  رسنلةالرؤية وال

 7 جنمعة فنروس -  طب األسان كلية والقيم الحنكمة لرسنلة والرؤية ال

 8 جنمعة فنروس - طب األسان  كلية ع   مقدمة

 9 الغايات النهائية

 10 األهداف اإلستراتيجية للكلية

 11 . العلميةالقسام 
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 12 جامعة فاروس -اإلمكانيات المادية بكلية طب األسنان 

 17 والخدمية التعليمية الجامعة مراكز

 24 نظام التعليم بالكلية

 25 قواعد القبول و التحويل10

 26 نظام الساعات المعتمدة

 27 التقويم األكاديمي لفصلي الخريف والربيع2

 29 االرشند االكنديمي

 31 البرنامج التعليمي

 38 أخرى خدمات

 40 الدرسات العليا

 تمهيد:

 525 برقم اجلمهوري القرار مبوجب إنشاؤها مت باإلسكندرية خاصة جامعة أول هي فاروس جامعة

 مبوجب 2006 لعام أكتوبر من األول املوافق األحد يوم باجلامعة الدراسننة  بدأت وقد 2006لسنننة

 كلية اهلندسننة، كلية الدوائي، والتصننني  الصننيدلة كلية: يف العالي التعليم وزير السننيد قرار

 والرتمجة،  اللغات  كلية  الدولية،   واملعامالت  القانونية   الدراسنننات  كلية  واإلدارية،  املالية   العلوم

ية  نان،   طب  كل ية  األسنن حة    كل يا قد   رةداوإ السنن نادق ، و لة   مت  الف عاد جة  م كالوريوس  در  أو الب

ها  اليت الليسنننان  عة   متنح جة   فاروس  جام كالوريوس  بدر ها  اليت الليسنننان  أو الب عات   متنح  اجلام

 التنفيذية.  والئحتها 1972 لسنة 49 برقم اجلامعات تنظيم لقانون اخلاضعة املصرية
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 فاروس جامعة ورسالة رؤية

 رؤية الجامعة:

عة   تطمح  قة          جام عات يف املنط جلام حدة من أبرز ا فاروس يف أن تكون وا

اجملتم  وتواكب التطور التكنولوجي  احتياجاتاملستوى الدوىل لتليب  وعلى

 .املستمر، وتنمي قدرات طالبها التعليمية واملهنية والبحثية والقيادية

 رسالة الجامعة:

تسننناعد   متميزسننتوى تهدف جامعة فاروس إىل توفري فرص تعليمية ذات م      

يه وتطوير  ها من خدمة        الطالب على تنم عارفهم ومتكن خرجيي هاراتهم وم م

مل ب           كا ية مؤسننسننناتهم من خالل اقيق الت تاج عاتهم وتطوير إن جمتم

 القدرات التعليمية والبحثية والتطبيقية.
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 : والقيم الحاكمة لكلية طب االسنان الرسالةو الرؤية

 رؤية الكلية :

ط   ية  نان   تتطل  كل ئدة يف       -ب األسنن فاروس أن تكون را عة  طب جام نان     تعليم  األسنن

كب التطور التكنولوجي             جات اجملتم  وان توا يا ية احت يا لتلب يا ودول يا وإقليم حمل

 والبحثية والقيادية.التعليمية واملهنية  املستمر وتنمي قدرات طالبها

 :الكليةرسالة 

نان        طب األسنن ية  عداد خر      -تسننعي كل فاروس إل عة  يا   جام يا ومهن جي  مؤهل  علم

بة التطور التك  ل  من         نولوجملواك يا وذ يا وإقليم مل حمل نافسنننة يف سننوق الع ي للم

خالل التكامل ب  القدرات التعليمية واملهارات البحثية والتطبيقية لتقديم خدمات             

 صحية للمجتم  يف جمال طب الفم واألسنان.

 : القيم الحاكمة

سرتاتيجي  اخلطة جناح يتطلب  اليت احلاكمة القيم من جمموعة اديد للكلية ةاإل

  التعامالت لكافة املت  األساس  تعترب اليت للسلوكيات  احلاكم األساسي   املنطلق متثل

ضمان  حاكمة قيم تبنى مت فقد لذا سرتاتيجية  اخلطة تطبيق جناح ل صول  اإل   إىل والو

 :يف القيم هذه املنشودة وتتمثل الغايات اقيق

 الفري  روحو الجمنعي العمل ▪ العنلمية ▪
 التاو  ▪ الشراكة ▪
 الازاهة ▪ واالبتكنر اإلبدا  ▪
 المؤسسى وااللتزام الوالء ▪ والتميز الجود  ▪
 اإلجتمنعية المسئولية ▪ المهاية ▪
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 جامعة فاروس -مقدمة عن كلية طب االسنان 

   بدأت ، وقد   2006لسنننة   525 برقم اجلمهوري القرار املوافقة على انشنناج جامعة فاروس مبوجب مت

 التعليم وزير السننيد قرار مبوجب 2006 لعام أكتوبر من األول املوافق األحد يوم باجلامعة الدراسننة

 جامعة متنحها اليت الليسان  أو البكالوريوس درجة معادلة مت  األسنان ، وقد طب يف كلية العالي

 تنظيم لقانون اخلاضننعة يةاملصننر اجلامعات متنحها اليت الليسننان  أو البكالوريوس بدرجة فاروس

 التنفيذية.  والئحتها 1972 لسنة 49 برقم اجلامعات

سات  بدج وقد مت املوافقة على سنان  طب بكلية العليا الدرا سكندرية  فاروس جامعة - األ  وذل  باإل

باًرا  عام  من اعت جلامعي  ال تاريخ  976 رقم الوزاري القرار  م2016/2017 ا  الربامج يف  23/3/2016 ب

 : ةالتالي

 .االسنان زراعةو الصناعية  االستعاضة يف املاجستري برنامج ▪

 .اإلكلينيكي  الدبلوم ▪

 من) اآلسنننان طب مبهنة االرتقاج اقيق إىل قوة بكل جاهدة تسننعي وهى الكلية تأسنني  ومنذ

ضافر  خالل صة  ككلية بينها اجلهود ت  طريق عن ذل  و( احلكومية اجلامعات كليات ب  و خا

مدة  ها بطال خربات إثراج ل   يف معت يب   على ذ ية  األسنننال ية  العلم نب    إلي والتكنولوج  الرؤى جا

  والتخصصات. القطاعات كافة خدمة أجل من الفاعلة االجتماعية

 م  يتناسنننب  حنو علي باسننتمرار   ومقرراتها  براجمها  اديث   و تطوير إىل الكلية  تسننعي كذل   

صة  الكلية أن كما واألكادميية العلمية املتغريات سنان  طبيب ختريج يلع حري صري  أ  قادرا ع

نافسنننة   على نه  م يات  طالب من أقرا عات    كل جلام ية  ا هة  على قادرا  و احلكوم يات    مواج حد  الت

ستقبلية  سبه  مبا وطنه أبناج وخدمة امل سة  أثناج يكت ستخدام  ومهارات خربات من بالكلية الدرا  با
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 الطالب خدمة أجل من ليةالك تعمل كما. املختلفة األسنننان طب جماالت يف العصننرية التقنيات

ساعد  وتربوية جامعية بيئة خلق من بدجا صية   وتنمية صقل  على ت شخ  ومن للطالب املتكاملة ال

سعى  هذا اجل ستحداث  التطوير إلي الكلية ت صات   يف واال ص  وطرق املناهج حيث من املختلفة التخ

 باجملتم  الطالب يفعرلت تسننعي اليت واألنشننطة للربامج باإلضننافة هذا املقدمة  والربامج التدري  

 .اخلارجية والبيئة املصري

 

 

 

 

 

 

  النهائية الغايات

 للكلية . التنافسي الوض  لتحس  املؤسسية القدرة كفاجة رف  الغنية األولى:
 األسنان طب جمال يف رائدة علمية مؤسسة فاروس جامعة األسنان طب كلية الغنية الثناية:
 العليا والدراسات العلمي ثالبح منظومة تطويرالغنية الثنلثة: 

 البيئة وتنمية اجملتم  خدمة يف الكلية دور تعزيزالغنية الرابعة : 
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 واألهداف االستراتيجية :  الغايات

 . للكلية التانفسي الوضع لتحسي  المؤسسية القدر  كفنء  رفع الغنية األولى:
 :االستراتيجية للغنية األولى  األهدال

 . بالكلية البشرية املوارد تعزيز  -

 .التحتية للبنية املستمر  التحديث -

 للكلية الذاتية املوارد تنمية -

 األسان  طب مجنل في رائد  علمية مؤسسة فنروس جنمعة األسان  طب كلية الغنية الثناية:
 :االستراتيجية للغنية الثناية األهدال

 .وتعزيزها التعليمية املنظومة دعم -

 .وأخالقيا مهنيا الطالب كفاءة رفع -

 . الطالبي الدعم منظومة تطوير  -

 .البشرية املوارد لقدرات املستدامة والتنمية التطوير  -

 العلين والدراسنت العلمي البحث ماظومة تطويرالغنية الثنلثة: 
 :االستراتيجية للغنية الثنلثة  األهدال

 . تطوير الخطط البحثية -

 . وتحفيزه العلمي البحث لدعم سياسات وضع -

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

 . بالكلية العليا الدراسات تطوير  -

 البيئة وتامية المجتمع خدمة في الكلية دور تعزيزالغنية الرابعة: 

 :االستراتيجية للغنية الرابعة األهدال
 .مع املؤسسات املجتمعية رفع مستوى الخدمات املقدمة للمجتمع املحيط وتدعيم التواصل والشراكة -

 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 إىل مثانيةفاروس من  جامعة -تتكون كلية طب األسنان

 :أكاديمية أقسام

 م بيولوجيا الفمسق ▪

 قسم باثولوجيا الفم ▪

 إكلينيكية: أقسام

 .قسم طب الفم وعالج اللثة  ▪

 .قسم جراحة الفم والوجه والفك  ▪

 .املتحركةو الثابتةالصناعية قسم االستعاضة  ▪

 . تقويم األسنانقسم  ▪

 .الج اجلذور واملواد احليويةعقسم العالج التحفظي و ▪

  .اجملتم   ةصحة الفم وخدمقسم طب أسنان األطفال و ▪
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 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 •

((C421طالب 40ة بسع 

 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  −



 

 

2018/2019 

13 

 

 

 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 ▪

 

 

 التعليميةت مخزن األدوا ▪

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 مجهزة تجهيزاث حديثا

التعليمية بالكلية وللمستتتتتتاهمة في خدمة المجتمع لعملية لخدمة ا

 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

م110 ( بالدور األرضي لكلية طب األسنان مبساحة   C026تق  قاعة املكتبة )
2

وتتس     

اتوي على ،  هيئة التدري  وأعضنناجفرد وبها سننجل حلصننر تردد الطالب   90حلوالي 

شبكة اإلنرتنت          625 صلة ب سب آلي مت سة أجهزة حا كتاب علمي ومزودة بعدد مخ

بة خدمة                 باملكت ئل. ومتوافر  يات والرسنننا لدور تب وا ها أرفف وخزانات للك ما أن ب ك

حث الورقي واإللكرتوني وأيضنننا     قا       الب يب املراج  وف آالت تصننوير ضننوئي. ويتم ترت

للفهرسننة الفعالة. ويسننمح باالسننتعارة اخلارجية   

 طريق تقديم منوذج خاص بذل .عن 

 مالعبال

م2841 إمجاليةالعب مبسنناحة م سننبعة تشننمل
2

 

كرة قدم وملعب كرة يد وملعب  كرة     )ملعب 

 ( .طائرة وملعب كرة سلة وملعب  تن 

 ملعب كرة القدم: 

م825( ملعب مبساحة 1)عدد  ▪
2

 (75  11.)م 

 أرضية امللعب من النجيلة. ▪

 ملعب كرة اليد: 

م800( ملعب مبساحة 1عدد ) ▪
2

 (40  20.)م 

 أرضية امللعب من البالط. ▪

  ملعب خماسي متعدد االستخدام: 

م324( ملعب مبساحة 2عدد ) ▪
2

 (9  18.)م 

 أرضية امللعب من األسفلت. ▪

  ملعب كرة طائرة: 
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م364ملعب مبساحة  (1عدد ) ▪
2

 (26  14.)م 

  البالط.أرضية امللعب من  ▪

  ملعب التنس: 

م528( ملعب مبساحة 2عدد ) ▪
2

 (11  24.)م 

  أرضية امللعب من احلمرة. ▪

 

 

 المسرح الطالبي

 .2م657مساحة املسرح الطالبي  ▪

 مقعد. 480بسعة  2م582يشتمل على قاعة رئيسية مبساحة  ▪

واملمثالت  ى غرفة تغيري مالب  للممثل كما حيتوي املسرح الطالبي عل ▪

وخشبة 

املسرح 

مبساحة 

  .2م75

 

 

 

 القاعة الرئيسية

م1185 مساحة القاعة الرئيسية ▪
2

. 
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م361 تشتمل القاعة الرئيسية على منطقة استقبال مبساحة ▪
2

. 
م55 مبساحةكما اتوي القاعة الرئيسية على منطقة خاصة بكبار الزوار  ▪

2
. 

م582 مبساحة القاعة أيضا  بها صالة ▪
2

  مقعد. 800 بسعة 
م187مساحة خشبة املسرح ▪

2
. 
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 التعليمية والخدميةمراكز الجامعة 
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  االنجليزية اللغة مركز

خطوة لرف  مسننتوي اللغة   ك 2010للغة اإلجنليزية يف صننيف     اجامعه فاروس مركز    افتتحت 

لتحس  مستواهم يف اللغة   دورات لغوية لطالب اجلامعةدم لطالب اجلامعة ، حيث يق اإلجنليزية

شأن و  ،يزية االجنل صول إىل       من  ساعدة الطالب للو سية املعدة حبرص م هذه الدورات واخلطط الدرا

 الثةحبضننور ثيقوم الطالب ، ادثة خصننوصننا  يف مهارات الكتابة و ام  ، درجة من اإلتقان اللغوي

ية جلمي  الطالب             مادة إلزام ية تعترب  غة اإلجنليز مادة الل ية إذ أن  غة اإلجنليز يات يف الل و مسننتو

كل  كما حدد جمل  إدارة جامعة فاروس وتغطيGPA  متضننمنة يف حسنناب املعدل الرتاكمي

 .دورة مدة مخسة عشر أسبوعا ، و يقوم الطالب بأخذ االمتحان النهائي يف األسبوع السادس عشر

 اإلنجليزية :رؤية مركز اللغة 

نذ انشننن       اجه هو توسنني  أفق و مدار    كان و اليزال اهلدف األول و األخري ملركز اللغة اإلجنليزية م

اختيار خنبة من  و الشننخصننية و الفكرية. ولذل  حرص املركز على   و الثقافية  الطالب اللغوية

 هيئة التدري  القادرة على توصيل املعرفة جبد و اجتهاد.

 اإلنجليزية :رسالة مركز اللغة 

بدا  إىل ت          ما  و أ ية دائ غة اإلجنليز تدري  يف مركز الل ئة ال تدريسنني و    تسننعى هي ها ال طوير نهج

 عليم لطالبها لتأهيلهم للتخرج عن جدارة و استحقاق.مرافقها لتوفر أعلى مستويات الت

 اإلنجليزية :هداف مركز اللغة أ

 يتطلع مركز اللغة اإلاجليزية إلى تحقي  العديد م  األهدال للطالب:
 لومات. معللاجليد  واالستبقاجتوفري مناهج تربوية مناسبة تؤدى إىل النجاح  ▪

 األساليب لتنمية مهارات القراجة.تعزيز مهارات القراجة بإتباع أحدث  ▪

 تعزيز مهارات الكتابة عن طريق ممارسة فنون الكتابة بشكل مستمر. ▪

 الطالب برتاكيب اللغة االجنليزية. تزويد معرفة ▪

نام العمل من خال              ▪ عامة اليومية وم ية فى احلياة ال خدام اللغة االجنليز ل لعب  ممارسنننة اسننت

 .األدوار والتمثيل
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   العربية اللغة مركز

صل الربي    شاج مركز اللغة العربية ليأتى     2013/  2012م  إطاللة ف صدر قرار جامعة فاروس بإن

ها         ظل سننعي عة على التطوير وفى  طار حرص اجلام لدؤوب خطوة على الطريق فى إ حنو مواكبة   ا

بات اجملتم    جلامعي متطل ها     ا ناج على دور مان         تمعياجمل، وب ية وضنن غة العرب فاظ على الل فى احل

يتميز املركز بأنه مركز ،  اللغويسننالمة اسننتعماهلا وسننيلة للتواصننل م  اسننتمرار صننحة األداج   

متخصص وتاب  هليئة أكادميية هى جامعة فاروس ، حيث مينح شهادات رمسية صادرة     أكادميي

 لعربية داخل اجلامعة وخارجهاغة امن إدارة اجلامعة ، ويهدف املركز إىل خدمة كل أنشطة الل

 العربية اللغةرؤية مركز 

ينشد مركز اللغة العربية جبامعة فاروس أن يصبح صرًحا تعليمًيا لتعليم اللغة العربية وثقافتها   

فيتسنننى له اإلسننهام بدور فع يفال يف احلفاظ على اللغة العربية   خارجهاللدارسنن  من داخل مصننر و  

 . من أبنائها و من غري الناطق  بها ميهاومكانتها يف قلوب مستخد

 العربية اللغةرسالة مركز 

صول بالدارس إىل     س  الناطق  بالعربية و األجانب والو سالة املركز هي تعليم اللغة العربية للدار ر

سة اللغة وتوظيفها       صحة اللغوية ، وذل  يف إطار اجتماعي وثقايف يدعم درا شود من ال ستوى املن امل

 .  جماالت التخصص املختلفةل ويفيف التواص

 العربية اللغةهداف مركز أ

 استخدام اللغة العربية وسيلة للتواصل اجملتمعي . ▪

 تصحيح األخطاج الشائعة يف االستعمال اللغوي . ▪

اللغة القدرة على التعبري عن النف  ، و توصيل املعنى باستخدام اللغة الفصحى  مستخدمومنح  ▪

 املعاصرة

وفهم اللغة فهًما صننحيًحا على حنو ييسننر إدرا  املعاني        بسننالسنننة، عربية  قراجة النصننوص ال ▪

 والتفاعل معها.

صحيحة م  جتنب األخطا        ▪ صرة ال صحى املعا ستخدم اللغة إىل الكتابة باللغة الف صول مب ج الو

 والغموض اللغوي ، والتدريب على توظيف اللغة يف املواقف واجملاالت املختلفة .
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 التعليم تطوير مركز

 2012( لعام  10وفقا  لقرار رئي  اجلامعة رقم )  لتطوير التعليم  اجامعة فاروس بإنشنناج مركز   متقا

وهو مركز أكادميي خيتص بالشننئون التعليمية، مهمته األسنناسننية  29/2/2012الصننادر بتاريخ 

ضاج هيئة التدري  واهليئة املعاونة بهدف تطوير أداج العملية   تقديم الدعم الفنى واألكادميي ألع

 العاملية.للمعايري  أرقى مستوى طبقا  إىلبها ول التعليمية والوص

 التعليم مركز تطويررؤية 

يطمح مركز تطوير التعليم أن يكون مركزا للتميز يف تطبيق االبتكنارات التعليمينة و                                         

 .للتطوير املهين املستمر

 التعليم تطوير مركز رسالة

التعليمية والتحسنن  املسننتمر جلودة العملية  إن مهمة مركز تطوير التعليم هي تسننهيل التطوير

 بطريقة تتفق م  معايري االعتماد املعرتف بها دوليا 

 التعليم تطوير مركز هدافأ

 .والتعلمخلق بيئة تعلم إجيابية داخل املؤسسة، واليت ميكن أن تزدهر بها طرق التعليم  ▪

سية مبا يتال     ▪ شجي  املعلم  على تطوير العملية التدري ساعدة وت س    احتياجاتجم م  م الدار

 ومؤسستهم واالولويات املية والقومية.

قة يف أدوار               ▪ ملدرب  واملعلم  إلشننراكهم بكل ث يدة للمدرسنن  وا جات اجلد تلبية االحتيا

 يف جمال التعليم. وفعالةإجيابية 

 املساعدة يف تصميم وتنفيذ املناهج الدراسية وبرامج التدريب. ▪

ضا الطالب عن  ▪ سرتاتيجية  العملية التعلي تقييم مدى ر مية، ووفقا لذل  يتم جتديد اخلطة اال

 التعليمية بالكلية.

تصننميم األنشننطة التعليمية اليت تعزز املعرفة املهنية ألعضنناج هيئة التدري  واملهارات املتصننلة  ▪

 ببيئة تعليمية عالية اجلودة.

ية          ▪ طة املراكز اجلامع طة مركز تطوير التعليم وأنشنن  األخرى والوحدات التنسننيق ب  أنشنن

 واإلدارات من أجل اس  جودة العملية التعليمية.
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 الكمبيوتر مركز
الذين يفتقرون إىل املهارات الالزمة  فاألفرادلقد ختلل احلاسب االلي و االنرتنت مجي  نواحى حياتنا . 

وفقا  .التقدم بتأكيد مصدرا هاما فى مالحقة رك الستخدام احلاسب االلي واإلنرتنت يفتقدون بال  

، بهدف 2010لذل ، قررت جامعة فاروس باإلسكندرية تأسي  مركز احلاسب االلي منذ ربي  عام 

 .املعرفة باحلاسب االلي على مواكبة ثورة املعلومات واالتصاالت وحمدوديمساعدة املبتدئ  

 الكمبيوتر مركزرؤية 

ال احلاسب االلي، والتعامل م  إىل التقدم املنشود يف جم للوصول تعلم ملاان نصبح قادة يف مساعدة 

 .تقنيات احلاسب اآللي واالتصاالت اجلديدة، ومواجهة خمتلف اديات احلياة

 الكمبيوتر مركزرسالة 

حاسنننب        فاروس لل هدف مركز  يد   الي االليي بة     باجلودة  الطالبتزو ية واملقررات املطلو الفكر

لة     عا كة الف ية      للمشنننار لدول ية وا ئات امل نا بتطوير برامج تعليم     و ،  يف البي نا، قم هدف لتحقيق 

 . احلاسب االلي بشكل ملحوظ على أس  علمية و قام بأدائها خنبة من املدرب  ذوي اخلربة

  الكمبيوتر بمركز الموجودة المختلفة البرامج

 :مختلفةالمقررات الجامعية المطلوبة لعشر كليات  -1

 االلي علوم احلاسب ▪

 أساسيات احلاسب االلي ▪

 تطبيقات احلاسب االلي ▪

 برامج التعليم المستمر - 2

واملعتمدة من منظمة  واالمتحاناتشهادة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب االلي شاملة التدريب  ▪

 .اليونسكو العاملية

ويستعد املركز للتقدم كشري  يف برامج مايكروسوفت، ويتطل  إىل اقيق اعلى مستوى      ▪

 .ستقبل القريبمن معايري احلاسب االلي يف امل

 

javascript:%20void(0)
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 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركز

األهداف األكادميية واملهنية      اىل وصننوللل ىف الطالب لدعم  2015يف خريف  CDEC تأسنني    مت

صية    و شخ سه   تقديم  والتدريب على كيفيةال شخص لنف صورة جيدة من خالل   ال التعرف على ب

البحث عن فرص  الشننخصننية، تعلم مهارات املقابلة  الذاتية،لسننرية ا ضننوابط ومسننتجدات كتابة 

 املوهوب . واملدرب أو البحث عن فرص للدراسات العليا. من خالل جمموعة من املنسق   ، تدريب

 األعمال وريادة المهني اإلعداد رؤية مركز

على األعمال   وريادة  اقيق القدرة التنافسننية والتميز جلامعة فاروس يف جمال اإلعداد الوظيفي          

 .واإلقليمياملستوى املي 

 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركزرسالة 

فاروس               عة  جام عدة لطالب و خرجيى  قديم املسنننا مال بت يادة األع عداد املهين ور يلتزم مركز اإل

مهنية ناجحة يف املسننتقبل ، و ذل  من خالل تقديم برامج تدريب متخصننصنننة و             حياة  لتحقيق

 .توظيف ، وبرامج ريادة األعمال واستشاراتت مادية ، تسهيال

 األعمال وريادة المهني اإلعداد مركزهداف أ

 .وتفاعليخلق منام تدرييب إجيابي  ▪

 .مدرب  ومؤهل  خبرجي اقيق رسالة اجلامعة من خالل إمداد اجملتم   ▪

 .اخلربة العملية والصناعةوتقليل الفجوة ب  الدراسة األكادميية  ▪

قديم  ▪ حدا  ت حمددة لطالب     و ية  تدريب عة    وخرجييت  جلام ناص     ا لهم على اقت تأهي ظائف   ل و

 .متميزة

 .لتأهيلهم على ريادة األعمال اجلامعة وخرجييتقديم وحدات تدريبية حمددة لطالب  ▪
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 مهارات االتصال مركز

سكندرية   شاج مركز قررت جامعة فاروس باإل سمى مركز خاص ات  ان صال بقرار   م مهارات االت

لتكون مهمته تدري  مقرر مهارات  3/8/2017الصادر بتاريخ  2017( لعام 47  اجلامعة رقم )رئي

 1مقرر مهارات االتصننال لب جامعة جلمي  طالب اجلامعة ويتم تقسننيم املقرر إىل تطاالتصننال كم

 بواق  ساعة معتمدة لكل مقرر .  2ومقرر مهارات االتصال

 االتصال مهارات رؤية مركز

لي والدولي قادرين على التواصل الناجح م  كافة شرائح اجملتم    لسوق العمل ام تقديم خرجي  

 .يف خمتلف الظروف العملية واألكادميية

 االتصال مهارات رسالة مركز

قديم أنفسننهم وعرض               تدريبهم على ت فاروس و عة  جام هارات االتصنننال والعرض لطالب  ية م تنم

 .إىل التميز والريادة يف حياتهم أفكارهم شفهيا  وكتابة  بطريقة فعالة تقودهم

 االتصال مهارات أهداف مركز

 .تعريف الطالب والتأكيد علي فوائد التواصل الفعال م  خمتلف الفئات يف العمل واحلياة ▪

ية    قتوفري طر ▪ عدة الطالب على التميز يف التواصنننل         تدريسنن ية ملسنننا هارات املهن مه على امل قائ

 .الشفوي والكتابي

 . من خالل منام تدرييب إجيابي وتفاعلي واألخالقيلتواصل الفعال تشجي  الطالب على ا ▪

 .يعملونتعزيز مهارات الطالب على العمل يف فريق وتر  أثر إجيابي أينما كانوا  ▪

سرية تدريب الطالب على مهارات كتابة  ▪ صية  واملقابلة  الذاتية ال شخ ساعدتهم على   ال للعمل مل

 . املناسبة الوظائف اجياد
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  عليم بالكليةنظام الت
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 يم بالكلية :التعلنظام 

 اللغة االنجليزية  هي: لغة الدراسة لغة الدراسة  ▪

وذلك على النحو   Contact hours  األسبوعية: تحسب عدد ساعات االتصال  نظام الساعات المعتمدة ▪

 لم يذكر غير ذلك. أسبوعا ( ما15الواحد ) الدراسيللفصل  التالي

 ساعة معتمدة 1ساعة محاضرة =  1 ▪

 عات معمل / عيادة / تمرين سا4إلى 2= من ساعة معتمدة 1 ▪

 -تتبع الكلية نضام الفصول الدراسية حيث : ▪

 على مدى خمسة أعوام أكاديمية ويشتمل على عشرة فصول دراسية . الدراسييقدم البرامج  −

 على فصلين دراسيين ) فصل الخريف وفصل الربيع(. األكاديمييشتمل العام  −

 على خمسة عشر أسبوعا دراسيا . يشتمل كل من فصلى الخريف والربيع −

 تسمح الكلية بتسجيل الطالب لعدد من المناهج الدراسية فى فصل الصيف . −

 ع التسجيل لفصل الصيف للوائح والتنظيمات الخاصة بالكلية . يخض −

 قواعد القبول و التحويل  

 :قواعد القبول

 الشروط اآلتية:   يقبل الطالب في كلية طب األسنان بجامعة فاروس الذين تتوافر فيهم

º  األجنبية  يعادلها من الشهادات أو ماالمصرية يجب أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة

و بما ال يقل عن المجموا الذي يحدده  المجلس األعلى للجامعات المصريةوفقا للقواعد التي يحددها 

 .المجلس

º جامعات الخاصة.د المجلس األعلى لليتم ترشيح الطالب للقبول في الجامعة تبعا لقواع 

º .يتم ترشيح الطالب األجانب في الجامعة طبقا لوزارة التعليم العالي 

º .يلتزم الطالب بمتطلبات الكلية و يخضع لنظامها 

º .الدراسة بدوام كامل هو شرط على جميع الطالب 

º  مجلس يجتاز الطالب بنجاح اختبارات القبول و القدرات و أية اختبارات أخرى وفق القواعد التي يقررها

 الجامعة.

º .يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبي طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة 

º .يجتاز الطالب امتحان القبول الذي تعقده الكلية للتسجيل 
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º ين من الجامعات األخرى.ال تقبل الكلية الطالب المفصول 

º .يلتزم الطالب بمتطلبات اللغة اإلنجليزية 
 

 قواعد التحويل:

تحويل الطالب المقيدين في إحدى كليات طب األسنان بالجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو يجوز 

 بإحدى الجامعات األجنبية المعترف بها بالشروط التالية:

 معدل تراكمي. 2.0أن يكون لدى الطالب ما ال يقل عن  −

ها إذا لم يكن لهذه المقررات نظير المقررات الدراسية التي يكون قد درسها و نجح فيها في الكلية المحول من −

 جاز احتسابه كإحدى المواد االختيارية التي تعد من بين متطلبات الجامعة للتخرج.

 س الجامعة.ال تقل درجات شهادة الثانوية المصرية و ما يعادلها عن ما حدده مجل −

اعد التي يقررها مجلس يجتاز الطالب بنجاح اختبارات القبول و القدرات و أية اختبارات أخرى وفق القو −

 الجامعة.

يشترط لتخرج الطالب من كلية طب األسنان بجامعة فاروس أن يكون قد درس فيها ما ال يقل عن ستة  −

 ( ساعة معتمدة.70فصول دراسية و بحد أدنى ال يقل عن )

جميع األحوال يخضع الطالب لشروط التخرج المقررة في الكلية وفقا للنظام األساسي لجامعة في  −

 اروس.ف

يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة جامعية أولى في العلوم قسم الكيميا  أو الطبيعة أو األحيا  أو  −

العامة أو ما يعادلها  في الطب البشري أو الصيدلة و ذلك إذا كان الطالب قد درس في مرحلة الثانوية

ز بنجاح امتحان القبول الذي تحدده المواد المؤهلة لاللتحاق بكلية طب األسنان جامعة فاروس و أن يجتا

 الجامعة.

 نظام الساعات المعتمدة 
  

ويمتد  يشتمل العام األكاديمي على فصلين دراسيين )الخريف والربيع( باإلضافة إلى الفصل الدراسي الصيفي.

أسابيع.علما بأن عدد  6أسبوعا بينما يمتد الفصل الدراسي الصيفي الي 15صلى الخريف والربيع كل من ف

الساعات الفعلية للدراسة خالل الفصل الدراسي الصيفي يساوى عدد ساعات الدراسة لنفس المقررات خالل 

 فصل الخريف أو الربيع.

 ي سنة االمتياز.إل فصول دراسية( باإلضافة 10سنوات ) 5عدد سنوات الدراسة : ▪

 ساعة معتمدة. 209إجمالي عدد الساعات المعتمدة  ▪

 ساعة معتمدة. 17الربيع : أوللعب  الدراسي للطالب خالل فصل الخريف  األدنىالحد  ▪
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 3ساعة معتمدة و يمكن زيادة  25الربيع : أوللعب  الدراسي للطالب خالل فصل الخريف  األقصىالحد  ▪

 سعات لدواعي التخرج فقط.

 ساعات للتخرج فقط. 9ساعات معتمدة و  7ل فصل الصيف :للطالب خال األقصىالحد  ▪

 التقويم األكاديمي لفصلي الخريف والربيع

 .يبدأ التسجيل المعتاد للمقررات قبل موعد بد  الدراسة بأسبوعين وينتهي بنهاية األسبوا الثاني من الدراسة

 علفصلي الخريف والربيمد بجامعة فاروس يوضح الجدول التالي التقويم األكاديمي العام والمعت −

 األحـــــــــــــــــداث −

 الدراسـة واالمتحانات − اإلرشــاد األكاديمي والتـسـجـيل −

  − بد  التسجيل للمقررات وتسديد الرسوم −

  − يوم التوعية للطالب الجدد −

 التسجيل المعتاد للمقررات −

بد  الدراسة واالمتحانات البديلة  −

 بقلمقررات الفصل السا

 التسجيل المعتاد للمقرراتنهاية  −

 إضافة وحذف المقررات −

 دراسة −

 التسجيل المتأخر للمقررات بغرامة تأخير  −

 نهاية فترة اإلضافة والحذف للمقررات −

 التسجيل المتأخر للمقررات بغرامة تأخير −

−  

 امتحانات نصف العام الدراسي −

−  

 دراسة −
 الدراسي التاليفصل التسجيل المبكر لمقررات ال −

−  

 نهاية فترة االنسحاب من المقررات −

 امتحانات نهاية الفصل الدراسي −

 )الشفوية ـ العملية ـ التحريرية( −

 إعالن نتيجة االمتحانات النهائية −  −
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المواعيد يمكن إجرا  امتحانات بصفة دورية أثنا  الفصل الدراسي في مواعيد قد ال تتطابق مع : ملحوظة

 لموضحة أعاله.ا

 

 نظام تقدير المقررات      

يتم تقييم أدا  الطالب في كل مقرر على مدار الفصل الدراسي, وعند نهاية كل فصل دراسي يتم تسجيل تقدير 

 في بيان حالة الطالب. (CGPA)المقررات والساعات المعتمدة لكل مقرر ومتوسط نقاط التقدير التراكمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقديرنقاط 
 رمز  التقدير

** 

 وصف التقدير

 يةئوالنسبة الم

4,0 A 100ـ   90 ممتـاز 

3,7 A- 85  90ـ أقل من 

3,3 B+ 85ـ أقل من  80 جـيد جدا 

3,0 B 75  80ـ أقل من 

2,7 B- 75ـ أقل من  70 جـيد 

2,3 C+ 65  70ـ أقل من 

2,0 C 65ـ أقل من  60 مـقبول 

1,7 C- مـقبول بشرط 

*** 

 60ـ أقل من  56

1,3 D+ 53   56ـ أقل من 

1,0 D 50   53ـ أقل من 

0,0 F 50صفر ـ أقل من  راسـب 

0,0 BL في 30أقل من  راسب الئحة %

االمتحان التحريري 

 النهائي
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 األكاديمي اإلرشادنظام 

حصوله على  بعد قيام الطالب بحضور العام األكاديمي األول )متضمنا الفصل الدراسي الصيفي( وفي حالة

, يتم وضعه تحت المراقبة األكاديمية لمدة عام كامل. وخالل فترة 2.00متوسط نقاط تقدير تراكمي أقل من 

بقا لالئحة الكلية(, وذلك إلعطائه المراقبة األكاديمية, يتم إلزام الطالب بالتسجيل في عب  دراسي مخفف )ط

 فرصة لرفع قيمة متوسط نقاط التقدير التراكمي. 

تسليم هذا الطالب إخطاراث بوضعه تحت المراقبة األكاديمية موضحا به تاريخ بداية ونهاية فترة المراقبة  ويتم

لطالب تحت المراقبة األكاديمية وما يجب عمله لرفع هذه المراقبة.ويظهر في بيان الحالة ما يفيد وضع ا

 مكن الطالب من ذلك.األكاديمية, كما يظهر أيضا ما يفيد رفع المراقبة األكاديمية عند ت

ويعتبر الطالب الذي لم يتمكن من رفع المراقبة األكاديمية بعد عام كامل غير مؤهل لالستمرار في الدراسة 

يمي ـ أي إلغا  قيده بالكلية وتحويله )بنا  على بكليته مما ينتج عنه نظر مجلس الكلية في تغيير مساره األكاد

جامعة فاروس. ويمكن للطالب في هذه الحالة تقديم التماس لعميد طلب منه( إلى كلية أخرى داخل أو خارج 

الكلية لمراجعة قرار تغيير المسار األكاديمي, حيث يقوم مجلس الكلية بتقييم حالة الطالب آخذا في االعتبار 

ة.وبنا  قدير التراكمي للطالب وعدد الساعات المعتمدة التي اكتسبها وعدد سنوات التحاقه بالجامعمتوسط نقاط الت

مد فترة المراقبة األكاديمية لهذا الطالب لعام إضافي كفرصة أخيرة.وإذا لم يتمكن الطالب من  يمكنعليه, 

الفترة, يتم إلزامه بتغيير مساره بنهاية هذه  2.00 الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوى

 امعةاألكاديمي مع ضرورة اعتماد هذه القرارات من رئيس الج

 CGPAطريقة حساب المعدل التراكمي   

عدد الساعات التي اجتزها الطالب علما بان اعلي معدل \المعدل التراكمي = مجوا النقاط الحاصل عليها 

 .4تراكمي يستطيع الطالب الحصول عليه هو 

 التسجيل المعلق:

في مقرر إجباري  DN)أو  NEأو  Fأو(BL في حالة حصول الطالب على أي تقدير من تقديرات الرسوب

ثالث مرات, ال يسمح له بالتسجيل في أي مقرر جديد ويتم إلزامه بالتسجيل فقط في المقرر أو المقررات التي 
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حصل فيها ثالث مرات على أحد تقديرات الرسوب باإلضافة إلى أية مقررات أخرى حصل فيها على أحد 

ة وإذا لم يوجد للطالب مقررات رسوب )مرة مدساعة معت12تقديرات الرسوب )مرة أو مرتين(, وبحد أقصى 

أو مرتين( فيجوز بتوصية من مجلس الكلية واعتماد مجلس الجامعة  تحميل الطالب بمقررات أخرى بحيث ال 

 ساعة معتمدة. 12يتجاوز العب  الدراسي الكلي 

من تصحيح تقديرات  امويمتد التسجيل المعلق عاما كامال بحد أقصى, وإذا لم يتمكن الطالب بنهاية هذا الع 

 .الرسوب التي حصل عليها ثالث مرات, يتم إلزامه بتغيير مساره األكاديمي

 تغيير المسار األكاديمي:

 يتم تغيير المسار األكاديمي للطالب ألسباب أكاديمية في أحد الحاالت التالية:

حصل عليها في التي  DN)أو  NEأو   Fأو (BLعدم تمكن الطالب من تصحيح أحد تقديرات الرسوب .1

 مقرر إجباري ثالث مرات بعد انتها  فترة التسجيل المعلق.

بعد انتها  فترة   2.00 عدم تمكن الطالب من الحصول على متوسط نقاط تقدير تراكمي أعلى من أو يساوي .2

 .المراقبة األكاديمية

األصلي. علما بأن استيفا  الطالب لمتطلبات التخرج خالل مدة تعادل ضعف مدة البرنامج الدراسي  عدم .3

هذه المدة ال تشتمل على الفترات التي قام فيها الطالب باالنسحاب من فصل دراسي أو وقف قيده. )أنظر: 

 ياب الطالب(.إضافة وحذف المقررات واالنسحاب من المقررات واالنسحاب من الجامعة, وحضور وغ
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 البرنامج التعليمي

( للتسجيل في مقررات  اإلكلينيكي)ما قبل  األوليوات الدراسية الثالثة يجب علي الطالب اجتياز جميع مقررات السن

 (. اإلكلينيكيالسنة الدراسية الرابعة )

و اكواد المقررات التي يتم تدرسها كل فصل دراسي بد ا من السنة االولي و حتي  أسما فيما يلي الخطة الدراسية و بها 

 Tutorials)( و التمارين lectures, Lالساعات الفعلية للمحاضرات ) السنة الخامسة و عدد الساعات المعتمدة و عدد

,T ) (  والحصص العلميةpractical ,P( و العيادات )clinics, Cو المتطلبات الساب ) قة لدراسة كل مقرر(pre-

requisites ) 

COURSE LIST BY SEMESTER (Plan I( 

First year semester 1 

Se. Code Course Lect. Labs Tut. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 UC 01 Communication Skills 2 -   2   

2 UEC 01 Computer Skills & 

Programming Concepts 1 

1 2   2   

3 CHM 

111 

Chemistry 1 1 2   2   
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4 OBD 111 Dental Anatomy 1 1 4   3   

5 BCM 

111 

Biochemistry 1 1 2   2   

6 ZOL 111 Zoology 1 1 2   2   

7 BOT 111 Botany & Genetics 1 1 2   2   

Total Hours 8 14   15   

 

 

 

 

 

 

First year semester 2 

Se. Code Course Lect. Labs Tut. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 UGE 01 English 1    2 4 2   

2 UEC 02 Computer Skills & 

Programming Concepts 2 

1 2   2 UEC 01 

3 CHM 

122 

Chemistry 2 1 2   2   

4 OBD 122 Dental Anatomy 2 1 4   3 OBD 111 

5 BPH 111 Biophysics 2 2   3   

6 ZOL 122 Zoology 2 1 2   2   

7 BOT 122 Botany & Genetics 2 1 2   2   

Total Hours 7 16 4 16   
  

Total First Academic Year Hours 15 30 4 31 

  

 

Second year semester 3 
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Se. Code Course Lect. Labs Tut. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 UGE 02 English 2    2 4 2 UGE 01 

2 RDM  

211 

Dental Biomaterial 1 1 2   2   

3 BCM 221 Biochemistry 2 1 2   2 BCM 112 

4 PHY 211 General Physiology 1 2 2   3   

5 HST 211 General & Systemic  

Histology 1 

1 2   2   

6 ANT 211 Human Anatomy 1 2 2   3   

7  Elective  2 
 

  2   

8 GEN 211 Principles Of Law ,  

Human Rights  

& Ethics 

2     2   

Total Hours 11 12 4 18   

 

Second year semester 4 

Se. Code Course Lect. Labs Tut. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 UGE 03 English 3    2 4 2 UGE 02 

2 ANT 222 Human Anatomy 2  2 2   3   

3 PHY 222 General Physiology 2 2 2   3   

4 HST 222 General & Systemic  

Histology 2 

1 2   2 HST 211 

5 OB 212 Oral Biology & 

Embryology 1 

2 2   3   

6 RDM  

222 

Dental Biomaterial 2 2 2   3 RDM  211 

7 PTH 212 General pathology 1 1  2   2   

Total Hours 10 14 4 18   
 

Total Second Academic Year Hours 21 26 8 36 

Total Credit  Hours [1st+2nd Academic Year] 67 
  

Third year semester 5 
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Se. Code Course Lect. Labs Tut. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 RD 311 Restorative Dentistry 1 1 4   3  RDM  222 

2 FPR 311 Fixed Prosthodontic 1 1 3   2  RDM  222 

3 RPR 311 Removable  

Prosthodontics 1 

2 4   4 RDM 222 

4 MCR 

311 

General Microbiology  

& Immunology 1 

1 2   2 BOT 122 

5 PHM 

311 

Pharmacology 1 1  2 
 

2  CHM 122 

6 OPTH 

311 

Oral Pathology 1 2 2   3 OB 212 

7 OB 321 Oral Biology & 

Embryology 2 

2 2   3 HST 222 

8 PTH 321 General Pathology 2 1 2   2   

9 UGA 03  Arabic Language Skills 2     2   

Total Hours 13 21 - 23   

 

Third year semester 6 

Se. Code Course Lect. Labs Tut. Cre. 

Hrs 

Pre-req 

1 RD 322 Restorative Dentistry 2  1 4   3 RD 311 

2 FPR 322 Fixed prosthodontic 2 1 3   2 FPR 311 

3 RPR 322 Removable  

Prosthodontics 2 

2 4   4 RDM 222 

4 RDE 312 Endodontics 1 1 2   2  

RD 311 

5 MCR 

322 

Oral Microbiology  

& Immunology 2 

1 2   2 MCR 311 

6 PHM 

322 

Pharmacology 2 1 2 
 

2 PHM 311 

(Co-Req) 

7 OPTH 

322 

Oral Pathology & Forensic 

Dentistry 2 

2 2   3 OB 321 

8 CD 312 Dental Clinic  

Management & 

Infection Control 

1   2 2   
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9 OMR 

312 

Dental  Radiology 1 2   2 ANT 222 

Total Hours 11 21 2 22   
 

Total Third Academic Year Hours 24 38 2 45 

Total Credit  Hours [1st+2nd+3rd Academic Year] 112 

 

Fourth year semester 7 

Se. Code Course Lect. Clin. Labs 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 RD 431 Restorative Dentistry 3 1 4   3 RD 322 

2 FPR 431 Fixed Prosthodontic 3 1 3   2 FPR 322 

3 RPR 431 Removable  

Prosthodontics 3 

2 4   4 RPR 311 , 

RPR 322 

4 RDE 421 Endodontics 2 1   2 2 RDE 312 

5 OS 411 Local Anaesthesia & Pain 

Control   

1 2   2   

6 OMD 

411 

Oral Medicine  

& Diagnosis 1 

2 2   3   

7 PI 411 Periodontology 1 1 2   2   

8 OR 411 Orthodontics 1 1   2 2   

9 GMD 

411 

General Medicine, 

Dermatology & Venereal 

Diseases 1 

1 2   2   

10 GSR 411 General Surgery , E.N.T. 

& Ophthalmology 1 

1 2   2   

Total Hours 12 21 4 24   
 

Fourth year semester 8 

Se. Code Course Lect. Clin. Labs 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 RD 442 Restorative Dentistry 4 1 4   3 RD 431 

2 FPR 442 Fixed Prosthodontic 4 1 3   2 FPR 431 

3 RPR 442 Removable  

Prosthodontics 4 

2 4   4 RPR 431 
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4 RDE 432 Endodontics 3 1 2   2 RDE 421 

5 OS 422 Oral Exodontia   1 2   2 OS 411 

6 OMD 

422 

Oral Medicine 2 1 2   2   

7 PI 422 Periodontology 2 1 2   2 PI 411 

8 OR 422 Orthodontics 2 1   2 2 OR 411 

9 GMD 

422 

General Medicine, 

Dermatology & Venereal 

Diseases 2 

1 2   2   

10 GSR 422 General Surgery , E.N.T. 

& Ophthalmology 2 

1 2   2 GSR 411 

Total Hours 11 23 2 23   
 

Total Fourth Academic Year Hours 23 44 6 47 

Total Credit  Hours [1st+2nd+3rd+4th Academic Year] 159 

 

Fifth year semester 9 

Se. Code Course Lect. Clin. Tut. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 RD 551 Restorative Dentistry 5 1 4   3 RD 442 

2 FPR 551 Fixed Prosthodontic 5 1 4   3 FPR 442 

3 RPR 551 Removable Prosthodontics 

(Advanced) 5 

2 4   4 RPR 442 

4 RDE 541 Endodontics 4 1 2   2 RDE 432 

5 PDCD  

511 

Pediatric  Dentistry 1 2 4   4 RD 442, 

RDE 432 

6 PDCD 

531 

Community Dentistry 1 1   2 2   

7 OS 531 Oral & Maxillofacial 

Surgery  

&  Dental Implants   

2 2   3 OS 422 

8 OMD 

531 

Oral Medicine 3 1 2   2   

9 PI 531 Periodontology 3 1 2   2 PI 422 

Total Hours 12 24 2 25   
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Fifth year semester 10 

Se. Code Course Lect. Clin. Tut. Cre. 

Hrs 

Pre-req 

1 RD 562 Restorative Dentistry 6 1 4   3 RD 551 

2 FPR 562 Fixed Prosthodontic 6 1 4   3 FPR 551 

3 RPR 562 Removable Prosthodontics 

(Advanced) 6 

2 4   4 RPR 551 

4 RDE 552 Endodontics 5 1 2   2 RDE 541 

5 PDCD 

522 

Pediatric  Dentistry 2 2 4   4 PDCD 511 

6 PDCD 

542 

Community Dentistry 2 1   2 2   

7 OS 542 Oral & Maxillofacial 

Surgery &General  

Anaesthesia   

2 2   3 OS 531 

8 OMD 

542 

Oral Medicine 4 1 2   2   

9 PI 542 Periodontology 4 1 2   2 PI 531 

Total Hours 12 24 2 25   
 

Total Fifth Academic Year Hours 24 48 4 50 

Total Credit  Hours [1st+2nd+3rd+4th Academic Year] 209 
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 الجامعة خدمات 

 معامل اللغات

األجنبية المختلفة مثل اإلنجليزية و الفرنسية و األلمانية تتيح الجامعة فرصة لدراسة و تعلم العديد من اللغات 

انية من خالل تنظيم دورات تدريبية بمعامل كلية اللغات و الترجمة المجهزة بالعديد من المواد و األسب

التعليمية السمعية و البصرية و المتصلة بشبكة اإلنترنت, و يتم تنظيم هذه الدورات بصفة دورية و بأسعار 

 و يتم اإلعالن عنها على الموقع االلكتروني للجامعة.مقبولة 

 السكن الطالبي

 يتم االتصال بإدارة الجامعة لمن يرغب في إيجاد سكن طالبي مناسب.

 صحيفة صوت جامعة فاروس

تصدر كلية اإلعالم صحيفتها "صوت جامعة فاروس" كمجال تدريبي للطالب بحيث يتعلمون من خالل 

 اإلخراج الصحفي و فهم قضايا و احتياجات المجتمع.الصحيفة التحرير و 

 بيت الحيوان

امعة فاروس مبنى لبيت الحيوان مزود بحوامل متعددة األرفف الستيعاب أقفاص الجرذان )فئران يتوافر بج

التجارب( ويحتوى بيت الحيوان على فئران من ساللة )سبراج داولى( وكذلك أنواع مختلفة من األرانب 
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لدراسات العليا جات طالب الفرق المختلفة للتجارب العملية وكذلك األبحاث الخاصة بطالب التغطية احتيا

 .بكلية الصيدلة

 الخزانات الخاصة

لحفظ متعلقاته الشخصية   (Locker)يمكن لكل طالب من طالب الجامعة الحصول على خزانة خاصة

 .مناسبة تحددها الجامعةوذلك من خالل مكتب القبول والتسجيل نظير سداد رسوم 

 المكتبات و قاعات االطالع 

ها  لطالب الكليات المختلفة و قد أولت الجامعة مكتباتها عناية خاصة و تقدم مكتبات جامعة فاروس خدمات

وفرت لها موارد كافيه إلثرا  مجموعاتها من الكتب و المراجع في التخصصات المختلفة و إدخال التقنيات 

و استخدام تكنولوجيا المعلومات و تفتح المكتبات أبوابها لخدمة روادها طوال اليوم الدراسي الحديثة و 

يستفيدوا من خدماتها يوميا عدد كبير من الطالب و أعضا  هيئة التدريس من خالل اإلطالا أو اإلستعاره أو 

ومات العلمية و باإلضافة إلى استعمال أجهزة الكمبيوتر إلعداد األبحاث أو الدخول على االنترنت لجمع المعل

للطالب لالستذكار و التحصيل و استخدام  المكتبات, توجد بالجامعة قاعات لإلطالا تتيح المناخ الهادي

 اإلنترنت الهوائي فيما بين أوقات المحاضرات أو الحصص العملية.

 الخدمات اإللكترونية

بها لدفع العملية التعليمية و ذلك من خالل تعمل جامعة فاروس على توفير خدمات الكترونية متميزة لطال

و خدمة اإلنترنت الالسلكية و البريد االلكتروني الجامعي  www.pua.edu.egالموقع االلكتروني للجامعة 

 للطالب.

ينبغي على جميع طالب الجامعة و يحتوي الموقع اإللكتروني للجامعة على العديد من المعلومات الهامة التي 

مة و التقويم األكاديمي و القواعد و اللوائح معرفتها و الرجوا إليها باستمرار مثل اإلعالنات و األخبار الها

األكاديمية باإلضافة إلى البرامج الدراسية للكليات و الجداول الدراسية و المادة العلمية للمحاضرات و 

للطالب الدخول على شبكة المعلومات الدولية عن طريق اإلنترنت الهوائي  الحصص العملية, كما يمكن أيضا

(Wireless internetف ) ي عدة مناطق بالجامعة مما يساعدهم في اإلطالا على المواقع العلمية العالمية

 باإلضافة إلى إنجاز األبحاث و الواجبات الدراسية المطلوبة منهم أثنا  فترة تواجدهم بالجامعة.

 طة الطالبيةاألنش
 

ام بدورها في تقديم خريج هتمت جامعة فاروس منذ نشأتها بالنشاط الطالبي بكل صوره وأنواعه القتناعها التا

متميز في كل المجاالت العلمية والثقافية والبدنية والقيادية. ويقوم الطالب فور التحاقه بالجامعة بتعبئة استمارة 

النشاط الذي يرغب فيه.األنشطة الطالبية في الجامعة متنوعة وتغطي كل أنشطة طالبية يحدد فيها نوا 

 المجاالت:

 الثقافية .1

http://www.pua.edu.eg/
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 العلمية .2

 ةالفني .3

 الرياضية .4

 و الرحالت  االجتماعية .5

وكذلك الجمعيات العلمية ومنظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتضم بين أعضائها طالب 

ث أو بتوفير كافة المتطلبات من جامعة فاروس وتقدم  إدارة الجامعة كامل الدعم لجميع هذه األنشطة سوا  ماليا

خمسمائة مدعو والذي  القدم والسلة واليد والتنس. والمسرح الطالبي الذي يسعمثل المالعب الرياضية لكرة 

 يحتضن المناسبات والحفالت الطالبية.

 

 

 

 

 . الدراسات العليا

 الشهادات والدرجات العلمية التالية في الدراسات العليا :تقدم الكلية  

 درجة الماجستير في االستعاضة وغرس األسنان .1

 الدبلوم اإلكلينيكي .2

 نظام الساعات المعتمدة.     نظام الدراسة

 مواعيد الدراسة 

شاملة يبدأ من شهر أكتوبر, وتستغرق الدراسة خمسة عشر أسبوعا دراسيا غير  -فصل الخريف: −

 االمتحانات النهائية.

يبدأ من شهر فبراير, وتستغرق الدراسة خمسة عشر أسبوعا دراسيا غير شاملة  -فصل الربيع: −

 ائية.االمتحانات النه

يبدأ من شهر يوليو وتستغرق الدراسة ثمانية أسابيع دراسية غير شاملة االمتحانات  -فصل الصيف : −

 النهائية.

 مواعيد التسجيل

لتحاق في بداية شهر أغسطس لفصل الخريف وبداية شهر يناير لفصل الربيع من إدارة سحب طلبات اال .1

 القبول والتسجيل للدراسات العليا.

 سجيل للمقررات لمدة أسبوا )يعلن بالكلية(.يتم فتح باب الت .2
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 درجة الماجستير في االستعاضة وغرس األسنان -أوال:

 التقدم: شروط 

 األقليقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان بتقدير عام جيد على  .1

التقدير من إحدى الجامعات / وفي فرا التخصص بتقدير عام جيد جدا على األقل أو ما يعادل هذا 

معات األجنبية المعاهد العليا المعترف بها في فرا التخصص من المجلس األعلى للجامعات أو من الجا

 المعادلة.

في حالة أن يكون الطالب حاصال على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس ,يجب على الطالب الحصول  .2

ل أو اجتياز مقررات تكميلية يحددها القسم المختص على درجة دبلوم تخصصي بتقدير جيد على األق

 البرنامج.جيد وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات   بتقدير ال يقل عن

المعهدى( قبل تسجيل  TOEFL يجب أن يجتاز مستوى معين للغة األجنبية يحدده مجلس الكلية )مثل .3

 الرسالة.
 

 

 

 :الدراسةنظام 

ساعات معتمدة للرسالة على األقل بحيث يكون عدد  8ة باإلضافة إلى ساعة معتمدة للمقررات الدراسي42 −

 للخطة الدراسية الموضوعة.ساعة معتمدة طبقا  50  الساعات اإلجمالية

 الحد األدنى للحصول على درجة الماجستير هو عامان منذ تسجيل الطالب للدراسة الخاصة بالدرجة. −
 

 الدبلوم اإلكلينيكي -ثانيا:

 وعالج الجذور. األسنانوالتركيبات الثابتة والمتحركة وغرس  تحفظيالتشمل العالج 

 شروط التسجيل:

درجة البكالوريوس في طب و جراحة الفم واألسنان من إحدى الجامعات أو يقبل الطالب الحاصل على 

 المعاهد المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات المصرية أو من الجامعات األجنبية المعادلة.

 

 :الدراسةم نظا

ى ساعات معتمدة ف 9منهم  ساعة معتمدة  44لكي يحصل الطالب على الدبلوم اإلكلينيكي يجب أن يدرس 

طبقا للخطة الدراسية الموضوعة, وأن يجتاز جميع المقررات بتقدير  اإلجباري التحضيري الدراسيالفصل 

 (.Cال يقل عن )

 

 :المطلوبةوالمستندات  األوراق
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 استمارة االلتحاق .1

 شهادة البكالوريوس أو ما يعادله .2

سنوات دراسته بمرحلة البكالوريوس سجل دراسي بالمقررات وتقديراتها التي قام الطالب بدراستها خالل  .3

 أو الدراسات العليا.

 شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها أو صورة فوتوغرافية منها موثقة. .4

 صورة الرقم القومي. .5

أو اإلعفا   -أو اإلعفا  منها  -ذكور ويتضمن شهادة إنها  الخدمة العسكريةالموقف من التجنيد بالنسبة لل .6

 ري المفعول لمدة عام على األقل من تاريخ بد  الدراسة.المؤقت بشرط أن يكون سا

موافقة جهة العمل بالسماح للطالب بالدراسة والتفرغ يومين في األسبوا وتجدد الموافقة سنويا طوال  .7

 سنوات التسجيل.

من الطالب بأنه غير مسجل في أي برامج للدراسات العليا سوا  في نفس الكلية أو أي كلية أخرى  إقرار .8

 لجامعات والمعاهد العليا بجمهورية مصر العربية.في ا

إقرار من الطالب بأنه لم يسبق له االلتحاق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم إليها, فإذا كان قد سبق له ذلك  .9

 قطاا عن الدراسة قبل الحصول على الدرجة.فيوضح أسباب االن

 صور فوتوغرافية حديثة للطالب. 4عدد  .10

 سداد الرسوم الدراسية. الحافظة الدالة على .11
 

 

 

 إمكانيات برامج الدراسات العليا

 اإلمكانيات البشرية :

 عيةالصنا االستعاضةعلى الدراسات العليا فى  لإلشراففى مصر  األسنانطب  أساتذةمن  متميزةنخبه  −

 . األسنان( وغرس  والمتحركة الثابتة)

 اإلمكانيات المادية : −

 وترقيع العظام وبنا  الفك األسنانفى مجال غرس  العالميةمنهج متطور يساير التقنيات  −

 شامله كل الكماليات األسنانمجهزه بأحدث وحدات  جديدةمبنى خاص للدراسات العليا وعيادات  −

 cone beam األبعادمقطعيه ثالثيه  أشعهمل وتش عاليوحده للتشخيص على مستوى  −

 Cad/Cam الثابتة والكباري األسنانى صناعه احدث الوسائل والسبل ف −

 قاعات مجهزه للتدريس لطلبه الدراسات العليا −

 لعالج الجذور الجراحيالتدريب على الميكروسكوب  −

 بعد عمليات الغرس العالميةالتركيبات  أنواااحدث  −
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