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نشأة الكلية
أنشئت كلية طب الفم واالسنان  -جامعة المستقبل في مصر عام  2006و تعمل الكلية منذ إنشائها على
تحقيق التميز ولذلك تسعى الكلية من منطلق مسئوليتها القومية لتحقيق رسالتها وإعداد كوادر تمتلك
مهارات مواكبة لسوق العمل ولديها القدرة علي التنافسية وأداء مهامها بكفاءة

الرؤيه
كلية طب الفم واالسنان جامعة المستقبل صرح أكاديمى وعالجى متميز طبقا للمعايير المحليه والعالميه.

الرساله
تلتزم كلية طب الفم واالسنان جامعة المستقبل بإعداد كوادر متميزة من أطباء األسنان لديهم مهارات
تواكب احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي يتسمون بالنزاهه والقيم االخالقيه ,وقادرون علي
توظيف البحث العلمى لإلرتقاء بصحة الفم واالسنان والمساهمه بفاعليه في تنمية وخدمة المجتمع.

القيم الجوهريه
 الشفافيه

 االحترام المتبادل

 المصداقيه

 االلتزام بالمسئوليه المجتمعيه

 العداله وعدم التمييز

 تقدير الكفاءات

 االمانه

 العمل الجماعى

 المسائله والمحاسبه

 التطوير المستمر

 االلتزام
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أهداف الكلية اإلستراتيجية
 .1تطوير البرامج التعليمية القائمه وفق مستجدات سوق العمل.
 .2االرتقاء باستراتيجيات التعلم وتدريب وتقويم الطالب بما يناسب التطور التكنولوجي في التعليم.
 .3دعم وتطوير قدرات ومهارات القيادات االكاديمية وهيئة التدريس ومعاونيهم.
 .4بيئة آمنة وموارد تعليميه متطورة تجذب الطالب للدراسه بالكليه محليا واقليميا.
 .5تعزيز الروابط مع الخريجين وتنمية مهارات التوظيف والتدريب المستمرعلى التقنيات الحديثه.
 .6ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
 .7مناخ بحثي يدعم التميز في اإلنتاج البحثي واالنشطه العلمية االخرى.
 .8المشاركه الفعاله في خدمة و تنمية المجتمع والحفاظ على البيئه.
 .9دعم التعاون وبرامج الشراكة محليا ودوليا مع قطاعات المجتمع والمؤسسات العلمية المتميزة.
 .10تطوير الهيكل التنظيمي وضمان جودة األداء االداري.
 .11ترسيخ القيم الجوهريه واخالقيات المهنه والبحث العلمي في مجتمع الكليه.
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طرق التدريس و اساليب التقويم
 .1المحاضرة التفاعلية

1. Interactive lecture

 .2المناقشة

2. Small group discussion

 .3العروض التوضيحية

3. Demonstrations

 .4الدروس العملية

4. Practical training

 .5الدروس االكلينيكية

5. Clinical training

 .6لعب االدوار

6. Role playing

 .7تدريب عملي

7. hands on training

 .8العصف الذهني

8. Brain storming.

 .9حل المشكالت

9. problem solving

 .11التعلم الذاتي :االبحاث
والمشروعات الصغيرة و
العروض التقديمية و اعداد
الملصقات لمواضيع محددة
 .11المحاكاة

10.Self-learning (PPs-Researches)and small projects -Posters
11.Simulation (acrylic teeth-dummy
)heads

 .12التدريب الميدانى

12.Hospital rounds

 .13دراسة حالة

13.Case study

 المحاضرات المتطورة التي تعتمد على التفاعل بين المحاضر و الطالب و استخدام شاشة العرض
الذكية أجهزة العرض ) (Data showباألضافة الى السبورات العادية و األقالم ) ( markersالتي
تستخدم في الشرح  ,هذا باألضافة إلى أجهزة الكمبيوتر الموجودة بكل قاعة و المتصلة باألنترنت و
الميكروفونات.
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 كما تقوم الكليه باساليب التدريس والتعلم للطالب من أجل اكتساب مهارات التعلم الذاتى و ذلك من
خالل تكليف الطالب باعداد االبحاث الفردية او الجماعية (على اال يزيد عدد المجموعة عن 10
طالب ) و السمينارات و التكليفات التى يقوم الطالب بتقديمها فى مقررات مثل العلوم االكلينيكية و
االكاديمية المختلفة و الجراحه العامه و الطب الباطنى.
 كما تتبنى الكليه طرق التدريس المبنى على حل المشكالت من خالل دراسة حاله )(case study
باالضافه الى الدروس العمليه و االكلينيكية التى تنمى المهارات المهنية وكما يتم اكساب الطالب
مهارات التوظف مثل العمل فى فريق و مهارات التحاور و القياده و التنظيم.
 تطبق الكلية الدروس العملية من خالل قيام الطالب بعمل تجارب معملية لتطبيق المعارف المكتسبة
في بعض المقررات الدراسية مثل الفيزياء – الكيمياء –المواد االكلينيكيه – وغيرها طبقا للمقررات
ومتطلباتها كما جاء فى الالئحة) بما يؤدي إلى ترسيخ المهارات لدى الطالب
 فى السنوات الدراسيه التى ما قبل االكلينيكيه ( الفرق االولى و الثانيه و الثالثه) يتعلم الطالب صنع
نماذج من االسنان على الواح الشمع و ذلك ليتعلم اشكال االسنان المختلفه و تقوم الكليه بتوفير الواح
الشمع و ادوات النحت المطلوبه فى مقرر التشريح الوصفى لالسنان ) (human dentitionمما
يحسن ال  fine motor skillsلدى الطالب .كما يكتسب مهارة التشخيص المجهرى فى مقررات
الهيستولوجيا و الباثولوجيا و توفر الكليه عدد كبير من الميكروسكوبات و ايضا ال data show
لعرض و شرح العينات الهيستولوجيه .كما وفرت الكليه مشرحه لدراسه التشريح الخاص بمقرر
التشريح العام لطالب الفرقه الثانيه و ايضا معمل للكيمياء الحيويه و العضويه و معامل علم وظائف
األعضاء) , (physiologyكما يوجد بالكليه نماذج محاكاه (dummy heads and models-
) simulation labsاالكلينيكيه لمواد العالج التحفظى ( الحشو) و التيجان و الجسورو عالج
العصب.
 اما بالنسبه للسنوات االكلينيكيه (الفرق الرابعه و الخامسه) فتكون الدروس العمليه بالنسبه للطالب
السنتان االكلينيكياتان فى عيادات الحشو,التركيبات الثابته و المتحركه,الجراحه ,عالج الجذور و
طب الفم و امراض اللثه بعيادات الكلية ,و التى تم تجهيزها بافضل انواع االجهزه و تقوم الكليه
بتوفير المستلزمات الطبيه التى يحتاجها الطالب .
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التنظيمي للكلية
الهيكل
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أقسام وبرامج الكليه
الدرجة العلمية
يمنح مجلس جامعة المستقبل بناء علي طلب مجلس كلية طب الفم و األسنان درجة البكالوريوس في
طب و جراحة الفم واألسنان .B.D.S.

تتكون كلية طب الفم و األسنان من األقسام التالية
 - 1قسم بيولوجيا وباثولوجيا الفم واألسنان
Oral biology and oral pathology Department
ويتبعه التخصصات التالية
 التشريح الوصفي لألسنان

Human dentition

 هيستولوجيا الفم واألسنان

Oral histology

 بثالوجيا الفم واألسنان

Oral pathology

 -2قسم االستعاضة الصناعية لألسنان

Prosthodontics Department

ويتبعه التخصصات التالية
 التركيبات المتحركة لألسنان الكاملة والجزئية

Complete and partial dentures

 التركيبات الثابته (التيجانوالجسور)
)Fixed prosthodontics (crowns and bridges
 التركيبات الخاصة بغرس األسنان

Implant prosthodontics

 التركيبات الخاصة بجراحة الوجه والفكين

Surgical prosthodontics
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Conservative dentistry Department

 قسم الطب التحفظي لألسنان-3
ويتبعه التخصصات التالية

Operative dentistry

العالج التحفظي لألسنان



عالج الجذور



Endodontics

 خواص المواد الحيويه لالسنان

Biological dental materials

 قسم جراحة الفم والوجه والفكين-4
Oral and maxillofacial surgery Department
ويتبعه التخصصات التالية
 جراحة الفم والوجه والفكين

Oral and maxillofacial surgery

 التخدير الموضعي والتخدير العام

Local and general anesthesia

 غرس األسنان

Implantology

 – قسم التقويم وطب أسنان األطفال5
Orthodontics and pedodontics Department
ويتبعه التخصصات التالية
Orthodontics

 تقويم األسنان

Pedodontics

 طب أسنان األطفال
 طب األسنان الوقائى والصحة العامة

Public health and preventive Dentistry
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 قسم طب الفم وعالج اللثة والتشخيص وأشعة الفم- 6
Oral medicine, periodontology, diagnosis and oral radiology
Department
ويتبعه التخصصات التالية
 طب الفم

Oral Medicine
Periodontics

 عالج اللثة

Oral Diagnosis

 التشخيص

Oral Radiology

 آشعة الفم
 آداب المهنة

Dental ethics
Laser application

 الليزر التطبيقى

Implantology

 غرس األسنان
 قسم العلوم العامه المساعده-7

Supplementary general sciences Department
: ويتبعه التخصصات التاليه
Chemistry

 علم الكيمياء

Physics

 علم الفيزياء

Zoology

 علم الحيوان

Botany

 علم النبات
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رقم الكود ألقسام الكلية المختلفة
كود القسم
HPT

القسم
بيولوجيا وباثولوجيا الفم واالسنان

PROS

األستعاضه الصناعيه لالسنان

CONS

الطب التحفظى لالسنان

OMF

جراحة الفم والوجه والفكين

ORP

التقويم وطب أسنان االطفال

MPDR
SGS

طب الفم وعالج اللثه والتشخيص واالشعه
قسم العلوم العامه المساعده

قواعد قبول الطالب والمحولين
 تعلن الكلية عن قواعد القبول والتحويل بوسائل إعالن مناسبة مثل دليل الطالب وفي اللوحات
اإلعالنية الخاصة بإدارة شئون الطالب ,كما يتم األعالن على الموقع األلكتروني للجامعة  /الكلية
 . www.fue.edu.eghttp://وتنظم الكلية ندوة تعريفية للطالب الجدد سنويا و يتم األعالن عنها
للطالب في إدارة شئون الطالب أثناء التقديم و استيفاء األوراق و على موقع الكلية و في لوحات
اإلعالنات ,و تتم بحضورالعميد و وكالء و أساتذة الكلية و بمشاركة إتحاد الطالب و الطالب
القدامى للترحيب بالطالب و لتعريفهم برسالة الكلية و رؤيتها و اهدافها اإلستراتيجية و نظام
الدراسة و األنشطة الطالبية و األكاديمية المختلفة وقواعد القبول التحويل .ويقوم اتحاد الطالب
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بتشكيل لجان تتضمن الطالب القدامى لتنظيم جوالت تفقدية بالكلية للطالب الجدد للتعريف بأماكن
الدراسة و األنشطة و توزيع بعض المواد التعريفية و الهدايا.

شروط القبول العامه لاللتحاق بالكليه:

 يقبل فى كلية طب الفم و األسنان -جامعة المستقبل  ,الطالب الذين تتوافر فيهم الشروط اآلتية:
 .1االستمارة الدالة على النجاح في الثانوية العامة أو بيان درجات معتمد ,أو الشهادة األصلية الدالة
على النجاح في الشهادة المعادلة مستوفاة لجميع التصديقات باإلضافة إلى صور األوراق.
 .2تصديق الشهادات المعادلة (أجنبية وعربية) بما يعني اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة.
 .3بالنسبة للطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية األجنبية يلزم تقديم شهادة اإلعدادية المصرية,
يشترط مرور ثالث سنوات عليها أو بيان تسلسل دراسي كامل لسنوات الدراسة ( 12عا ًما
دراسيًا قبل التعليم الجامعي).
 .4شهادة ميالد إلكترونية بالنسبة للطالب المصريين ,وبالنسبة للطالب غير المصريين ,يتم قبولهم
بشهادات الميالد األصلية ,على أن يتم التصديق عليها من سفارات دولهم ووزارة الخارجية
المصرية أو تقديم أصل جواز السفر الخاص بهم لالطالع عليه.
 .5إذا جُند الطالب تحتفظ له الكلية بمكانه حتى ينتهي تجنيده ,وعلى الطالب إخطار الكلية بأنه قد تم
تجنيده فعالً مع ضرورة تقديمه شهادة من وحدته العسكرية لحفظ مكانه بالكلية.

أوالا -الثانوية العامة المصرية :
الطالب الحائز على درجات الحافز الرياضي تضاف إلى مجموعه الكلى الدرجة المستحقة له طبقًا
لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطوالت
المدرسية ,ومن المجلس القومي للرياضة قطاع البطولة بالنسبة لبطوالت االتحادات الرياضية.
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ثانياا -الشهادات من الدول العربية :
يسمح لحملة الشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية ,والذين حصلوا عليها دون دراسة اللغة
اإلنجليزية بالقبول بكليات الجامعات المصرية على أن يجتاز الطالب بنجاح امتحانًا تكميليًا في مادة اللغة
اإلنجليزية على مستوى الثانوية العامة في الكلية المعنية ,وال يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو
الليسانس إال بعد اجتيازها.

ثالثاا -قواعد قبول الطالب الحاصلين على الشهادات األجنبية :
 .1يتقدم الطالب بالشهادة األصلية الدالة على النجاح فور حصوله عليها مستوفاة كافة التصديقات.
 .2ال تحتسب مادة العلوم العامة أو اللغة العربية أو التربية الدينية أو التربية الرياضية أو العلوم
العسكرية ضمن المواد المؤهلة األساسية أو االختيارية  ,ما لم يذكر خالف ذلك في قواعد قبول كل
الشهادات.
 .3الطالب الذي ال يؤدي بنجاح امتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان الثانوية العامة
المصرية عليه أن يؤدي امتحانًا تكميليًا في هاتين المادتين وال يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس
إال بعد اجتيازه هذه االمتحانات بنجاح.
 .4مضي ثالث سنوات بعد الشهادة اإلعدادية المصرية ,أو ما يعادلها مع شرط إتمام تسلسل دراسي
 12سنة دراسية.
 .5ال يعتد بأية شهادة أو تسلسل دراسي تصدر من أى مدرسة داخل جمهورية مصر االعربية دون
اعتمادها وزارة التربية والتعليم.
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 .6ال يعتد بأية شهادة أو تسلسل دراسي تصدر من أية مدرسة خارج جمهورية مصر االعربية دون
توثيقها من الجهات المعنية.
 .7ضرورة إرفاق شهادة معتمدة بمفتاح الدرجات وإال تم حساب الدرجات طبقًا للنظام المتبع في شهادة
الثانوية اإلنجليزية.
 .8إعفاء الطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية األجنبية بالدول العربية من أداء االمتحان التكميلي
في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية إذا اجتازوا بنجاح امتحان هاتين المادتين ضمن امتحانات
شهادة الثانوية العربية المعادلة ,وقدموا من خالل وزارة التربية والتعليم بهذه الدول ما يفيد نجاحهم
في هذه المواد في مستوى الثانوية العامة (السنة النهائية).
 .9إعفاء الطالب الوافدين الحاصلين على شهادات الثانوية األجنبية المعادلة والملتحقين من أداء امتحان
تكميلي في مواد اللغة العربية والتربية الدينية إذا ما كانت لغتهم األصلية غير اللغة العربية ,ولم تتم
دراستهم للغة خالل حصولهم على الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة.
 . 10تعقد امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية للطالب المقبولين بالجامعات الخاصة ,والذين تنقصهم
هذه المواد تحت اإلشراف الكامل ألمانة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية من حيث وضع اإلمتحانات
وعقد اللجان وتصحيح األوراق وإعالن النتائج على ان يكون اإلمتحان وفقا لمناهج وزارة التربية
والتعليم ,وذلك بدء من العام الجامعى .2011/2010

قواعد التحويالت داخل الجامعات وفيما بينها

 .1تقوم الجامعات الخاصة بعمل المقاصات العلمية و تحديد الفرقة التي يقيد بها الطالب أو عدد الساعات
المعتمدة التي تفرض على الطالب و التخصص الذي سيقيد به في الكلية المحول إليها.
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 .2ضررورة التأكرد مرن حصرول الطالررب علرى الحرد األدنرى للمجمرروع ,المقررر بمعرفرة مجلرس الجامعررات
الخاصة واألهلية ,للكلية المحول إليها في العام الجامعي الذي قبل به فري الكليرة أو فري عرام التحويرل
أيهما أصلح للطالب مع استيفائة لجميع شروط وقواعد القبول األخرى.
 .3يشترط االلتزام بأن يقضى الطالب في الكلية المحول إليها عرامين جرامعيين علرى األقرل ,أو أن يردرس
مررا ال يقررل عررن  %40مررن السرراعات المعتمرردة قبررل الحصررول علررى درجررة البكررالوريوس وعررامين أو
 % 50مررررررررررررن السرررررررررررراعات المعتمرررررررررررردة علررررررررررررى األقررررررررررررل للمحررررررررررررولين مررررررررررررن جامعررررررررررررات
خارج جمهورية مصر العربية.
 .4تطبق القواعد السابقة على جميع حراالت تحويرل الطرالب برين الكليرات المتنراظرة ,أمرا حراالت تحويرل
الطررالب بررين الكليررات غيررر المتنرراظرة سررواء مررن داخررل أو خررارج الجامعررةع فيطبررق علررى الطررالب
المحررولين جميررع القواعررد والشررروط الترري تطبررق علررى الطررالب المسررتجدين فرري الكليررة المحررول إليهررا
الطالب فيما عدا إمكانية إعفاء بعضهم من بعض الساعات المعتمدة أو المقررات الدراسية المنراظرة
لمررا سرربق أن درسرروه بنجرراح فرري الكليررات المح رولين منهررا ,بمررا فرري ذلررك كليررات الجامعررات الحكوميررة
المصرية ,على أن يتم احتساب هرؤالء الطرالب ضرمن األعرداد المقرررة للكليرات المحرولين إليهرا فري
نفس عام التحويل.

 يجوز للكليرة أن تقبرل الطرالب الحاصرلين علري البكرالوريوس فري الطرب والجراحرة ويرتم إعفراء هرؤالءالطلبة من المقررات المناظرة للمقررات التي درسوها في كلية الطرب البشرري وتعرد جرداول خاصرة لهرم
الستكمال المواد الخاصة بطب الفم و األسنان التي لم يدرسوها  ,و يمكن لهم إتمام ذلك في أربعة فصول
دراسررية أو أكثررر  ,كمررا يجرروز للكليررة أن تقبررل الحاصررلين علرري درجررة البكررالوريوس مررن أي مررن الكليررات
العلمية األخرى بعد تقييم المواد التي درسوها ومطابقتهرا برالمواد التري تردرس بالكليرة للنظرر فري إمكانيرة
إعفائهم من بعض المواد السابق دراستها وتأديرة امتحران فيهرا بنجراح مرع مراعراة متوسرط درجرة الثانويرة
العامة فى وقت الحصرول عليهرا بشررط أن ال تقرل مردة دراسرتهم بالكليرة عرن عرامين دراسريين أى اربعرة
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فصررول دراسررية باألضررافة إلررى الترردريب الصرريفى حتررى يررتمكن الطالررب مررن الترردريب واإلسررتيعاب المهنررى
الكافى .
في جميع األحوال يخضع الطالرب لشرروط التخررج المقرررة فري كليرة طرب الفرم و األسرنان  ,وفقرا ً للنظرام
األساسي بجامعة المستقبل.

القواعد العامة المنظمة للدراسة

 تتتم الدراستة و تتا نظتام الستتاعات المعتمتدس التذط يستتمح للطالتب بزيتتادس او قنقتاد عتتدد
الساعات المسجله ى كل صل دراسى و قا ال ستعداده وقدرته على التحصيل.
 العام الدراسى لكل رقة هتو عبتارس عتن صتلين دراستيين اساستيين المتدس الزمنيتة لكتل
منهما خمسة عشرس اسبوعا ويتخلله قمتحانات دوريه لكل مقرر طوال متدس الدراسته تى
هذا الفصل ويعقتد أمتحتان نهتائى للطتالب تى نهايتة كتل صتل دراستى ويقتوم كتل قستم
بالكلية بتحديد نوعية وطريقة هذا االمتحان واجرائه بعد موا قة مجلس الكلية .
 الدراستتتة بكليتتتة طتتتب الفتتتم و األستتتنان باللغتتتة االنجليزيتتتة ومتتتدس الدراستتتة لنيتتتل درجتتتة
البكالوريوس ي طب وجراحة الفم واألسنان خمس سنوات جامعية مقسمة علتى عشترس
صول دراسية من خالل ثالث مراحل:
أ -المرحلة األولي (التمهيدية):
وتشمل أول سنة ي الدراسة ( صالن دراسيان )

 Level Oneالكيمياء –

الفيزياء– النبات والوراثة -الحيوان – التشريح الوصفى لألسنان .
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ب -المرحلة الثانية (ما قبل االكلينيكية) :
وتشمل السنتين الثانية والثالثة ي الدراسة ( أربعة صول دراسية )
Preclinical " Technical " Levels Two and Three
التشريح العام  -هستولوجيا عامة -ستيولوجيا عامتة -كيميتاء حيويتة  -هستتولوجيا الفتم –
خواد المواد الحيويه لألسنان  -تكنولوجيا العالج التحفظى  -تكنولوجيا التيجان والجستور
– تكنولوجيتتتا االستعاضتتتة الصتتتناعية المتحركتتتة – البثالوجيتتتا العامتتتة  -الميكروبيولوجيتتتا
العامة -األقربازين (علم األدوية)  -بثالوجيا الفم .
ج  -المرحلة الثالثة ( االكلينيكية ) :
وتشمل السنتين الرابعة و الخامسة ي الدراسة (أربعة صول دراسية)
Clinical Levels Four And Five
جراحة الفم والوجه والفكين والتخدير الموضعى – طتب الفتم وامترال اللثتة  -التشتخيد
– األشتتتتعة  -عتتتتالج الجتتتتذور – العتتتتالج التحفظتتتتى – التيجتتتتان والجستتتتور – االستعاضتتتتة
(التركيبات) الصناعية المتحركة – تقويم االستنان  -طتب أستنان األطفتال والصتحة العامتة
للفتتم واالستتنان – امتترال الباطنتتة والجلديتتة والتناستتلية  -الجراحتتة العامتتة واألنتتن واألذن
والحنجره والرمد  -استتخدامات الليتزر تى طتب األستنان – غترس االستنان  -اداب المهنتة
والطب الشرعى.
 المتطلبات الجامعية

( 12ساعة معتمده)
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.1المتطلبات اإلجبارية ( 8ساعات معتمده)
رقم المقرر
ENG
KET

عدد
الساعات
المعتمدة

اسم المقرر
لغة انجليزية 1

English
2 Ket
لغة انجليزية
English
2 Pet
KET

 ENG PETلغة انجليزية 2
CSC 101
PS 110

المتطلب

مقدمة حاسب آل
Introduction To Computer
حقوق االنسان
Human Rights

2
2

.2المتطلبات اإلختيارية (  4ساعات معتمدة ) ( ( Elective Courses
يختار الطالب مقررين من المقررات اآلتية
رقم المقرر

عدد الساعات

اسم المقرر

 PSY 101علم نفس
 SOC 101علم اإلجتماع
علوم بيئة
ENV
ومناهج البحث
 SCTالتفكير العلمى
Enviromental
101101
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المعتمدة
Psychology

2

Sociology

2

Science
Scientific Thinking

2
2
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 نظام التقييم واألمتحانات:
.1التقييم المستمر على مدار العام :التكليفات المختلفه مثل

التكليفات واالبحاث

واالختبارات العمليه و النظريه (  % 20من اجمالى الدرجات)
.2التقييم الدوري :االمتحانات النصف فصليه االول و الثانى (  % 30من اجمالى الدرجات)
.3التقييم النهائى :امتحانات نظريه ( %25من المجموع الكلى) ,امتحانات عمليه ( % 15من
المجموع الكلى) امتحانات شفوية (  %10من المجموع الكلى)
 وفى بعض مقررارات الكليه مثل مقررات النبات ,الحيوان ,الفيزياء و الكيمياء ال يوجد
امتحانات شفهيه و لذا تكون الدرجات مقسمه كما يلى  :اعمال سنة  %20وامتحانات
نصف فصلية  %30وامتحانات نظريه ( )%35وامتحانات عمليه ( )% 15من
المجموع الكلى.

 يبقى الطالب لالعادس ى المواد التتى رستب يهتا او تغيتب عنهتا تى الفصتل الدراستى
الصيفى.
 يتقدم الطالب للفصل الدراسى الصيفى بحيث ال يزيد العبء الدراستى عتن  9ستاعات
معتمتتده والبتتد أن يحضتتر الطالتتب ختتالل الفصتتل الصتتيفى بصتتوره مرضتتيه تتى تل ت
المواد للسماح له بدخول االمتحان.
 على الطالتب متابعتة التدروس والمحاضترات العلميتة والعمليتة تى كتل صتل دراستى
وان ال يتجاوز غياب الطالب نسب  %25متن متابعتة التدروس العلميتة والعمليتة لكتل
صل دراسى على حده .
 يسمح للطالب بالتستجيل تى المقترر التذط رستب يته اط حصتل علتى درجتة ضتعين
ادنى -و ى حالة اعادس المقرر والنجاح يه -ترصد له الدرجة الجديدس.
 يقدر نجاح الطالب وكذل تقيم درجاته الحاصل عليهتا طبقتا للنظتام المعمتول بته وهتو
ان لكل مقرر حرن ووزن رقمى من النسبة المئوية للدرجة الحاصل عليها الطالتب
طبقا للجدول التالى:
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الدرجة

النسبة المئوية

المعدل التراكمى

A

من  %91فأكثر

4.00

A-

من  %85القل من % 91

3.70

B+

من  %81القل من % 85

3.30

B

من  %75القل من %81

3.00

B-

من  % 72القل من %75

2.70

C+

من  % 71القل من % 72

2.30

C

من  % 67القل من %71

2.00

C-

من  % 65القل من % 67

1.70

D+

من  % 62القل من % 65

1.30

D

من  % 61القل من % 62

1.00

F

أقل من %61

--

 يشتتط ل لاجتتاط اللالتتل قتت الماتت
الح جات المخ

ة بطاحي ماب

الح ا تت ا ي

تت

تت % 60

= (  = ( Dمعح ط اكم

تت ال تت متت مجمتت

( ) 1.0

 التدريب االكلينيكى( :سنه االمتياز)  12شهر له اليات متابعه و تقييم و ال يمنح الطالب شهادة
مزاولة المهنة اال بعد اتمامه سنة االمتياز داخل او خارج الكليه.
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نظام اإلرشاد و الدعم األكاديمي
 يتم تشكيل لجنة األرشاد و الدعم األكاديمي من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة على ان
تكون المدة الزمنية لألشراف عام كامل بحيث يتولى الفريق التسجيل لكل مرحلة دراسية فصلي
الخريف و الربيع.
 يتميز هذا األسلوب بأن الفريق المكلف يكون ملم بمتطلبات ,تفاصيل و مشاكل هذة المرحلة الدراسية
.يكون الفريق متواجد بصفة دائمة كل أيام األسبوع.
 ويتم اكتشاف وتحديد الطالب المتعثرين والمتفوقين دراسيا عن طريق التقديرات (اقل من
ل ) GPA(2بالنسبة للمتعثر واكثر من )) GPA (3.8بالنسبة للمتفوق) ,و اإلمتحانات الدورية
ونسب الغياب والحضور ,ويتم مناقشة اسباب التعثر من خالل المرشد األكاديمى و الساعات
المكتبيه .حيث يتم عمل اختبارات دورية للطالب بحيث تكون مواعيدها وتوزيع درجاتها معلن فى
توصيف المقرر الذى يعرض على الطالب فى أول محاضرة ويعلن على الوسيط اإللكترونى
"."Moodle
 تقدم الكلية وسائل الدعم المناسبة للمتميزين مثل تمكين الطالب المتفوق الحاصل على معدل تراكمى
أكثر من  3.5زيادة العبء الدراسى ,ودعم معنوي من خالل الجوائز وشهادات التقدير و إعالن
اسماؤهم بدليل الطالب و بحفلة الخريجين ,والدعم المالي حيث يتم خصم نسبة من المصروفات ,كما
يتم رعايتهم علميا من خالل المرشد األكاديمى وحضور المؤتمرات ومنح دراسية .ويتم دعم
الموهوبين مثل مشاركتهم في عروض فنية ورياضية ومسابقات ثقافية.
 يتم تقديم وسائل الدعم المناسبة للمتعثرين مثل تقليل العبء الدراسى للطالب المتعثر ليكون 12
ساعة معتمدة بتخفيض عدد المقررات ,وعمل خطة دراسية للطالب بالمقترحات التى تساعده على
رفع معدله التراكمي حيث يتم مساعدتهم من قبل االساتذة
بالكلية بحصص تعليمية إضافية و االستماع الى مقترحاتهم و توضيح أى صعوبة فى فهم موضوع
المحاضرة أو الدرس العملى و كذلك االستماع الي مشكالتهم.
 يستطيع الطالب الرجوع إلى أستاذ المقرر أو المعيد فى خالل الساعات المكتبيه الخاصة بكل مادة
والمعلنة على النظام االلكترونى للجامعه.
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نظام دعم الطالب
 تطبق الكلية والجامعة نظام متكامل معتمد ومعلن لدعم الطالب ماديا واجتماعيا ً ونفسيا ً وصحيا ً
باإلضافة إلى برامج مالية ومنح لرعاية المتفوقين أكاديميا ً والمبدعين في األنشطة الطالبية
والمتعثرين مادياً .ويتم دعم الطالب ماديا ً إستناداً إلى الظروف واإلحتياجات الخاصة للطلبة التى
تقوم بدراستها لجنة مختصة من إدارة شئون الطالب بالجامعة ولجنة شئون التعليم والطالب بالكلية
لرفعها للشئون المالية إلتخاذ القرار المناسب كما فى حاالت وفاة أو مرض ولى األمر او تواجد اكثر
من طالب من نفس العائلة.
 توفر الجامعة كافة أنواع الدعم المادي من سكن ووسائل مواصالت ودعم االنشطة الرياضية
واالجتماعية والثقافية ,كما توفر الجامعة بعض الخدمات العامة كدعم للطالب والعاملين مثل صالة
العاب و كافيتريا ومكتبة وعيادة وبنك.
 توجد وحدة خاصة عل مستوى الجامعة معنية بكل ما يخص الطالب اجتماعيا "."student life
ويتمتع جميع الطالب بتأمين صحى شامل يوفر لهم الكشف والعالج وإجراء الفحوصات والتحاليل
وإجراء العمليات الجراحية فى العديد من المستشفيات المتخصصة التابعة لشركة التأمين المتعاقدة
مع الجامعة .كما توجد بالجامعة عيادات طبية توفر الرعاية الصحية للطلبة أثناء اليوم الدراسى
وكذلك أثناء اإلمتحانات وتقوم العيادة بتوفير األدوية التى تستخدم فى عالج الحاالت البسيطة أما فى
الحاالت الطارئة فيتم تحويلها للطبيب المختص .وتوفر الجامعة سيارة أسعاف داخل حرم الجامعة
أثناء اليوم الدراسى لإلسعافات السريعة ونقل الحاالت الحرجة إلى المستشفيات .كما توفر معمل
للتحاليل على مستوى الجامعة يقوم بإجراء التحاليل الطبية الالزمة للطالب المقبولين فى الكلية
باإلضافة إلى حمالت التطعيمات الوقائية المستمرة مثل (الكبد الوبائي ب) كإجراء وقائى لطالب
كلية طب الفم واالسنان من نقل العدوى .ويقوم طبيب الجامعة بإعتماد الشهادات المرضية للطالب
لتقديمها لوكيل الكلية إلمكان إعتبارها عذر مقبول إلعادة اإلمتحانات.
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آلية التعامل مع شكاوى الطالب األكاديمية
 يطم طاحيم شكا ى اللالل األكاحيمية
ك طا ية كي الك ية لشئ
 يا م كي الك ية لشتئ
م ض

الخا ة بالطح يس أ م ا يح اإلمط ااات

م ط ياطها إلت

الطع يم اللالل.

الطع تيم اللتالل بط جيتش الشتك ى إلت الجهتة المخط تة مطابعتة الت ح

الشك ى.

 يطم ط ي الشكا ى المطك ة أ الطي ط طاج إل إجت ااات ط ت ي ية إلت لجاتة شتئ

الطع تيم

اللالل ل بت قيها إطخاذ اإلج ااات الالزمة.
اطيجة الشك ى الماحمة.

 قي ك األ ا يطم إلال اللالل

أعمال التظلمات وإعادة الرصد
 -1طاحم طظ مات اإلمط ااات الف
 -2طظ مات اإلمط ااات الاهائية:
 يطم قطح بال الطظ مات بعح إ ال الاطيجة الاهائية
طاحم ل بات الطظ مات ال ك طا ية كي الك ية لشئ
 يا م مكطل كي الك ية لشئ الطع يم اللالل يط
ا أ ح م ا حيش.
ئيس الكاط
 ططم الم اجعة كالطال :
ة الجابة طم ط ي
 يطم الطأكح م أ ك جزا قية العم ية لمحة ا ب

 يطم الطأكح م إخ اج جميع الح جات حاخ ال يطم جمع ح جات ال ة الطأكح مح ح جات العم
 يطم الطأكح مبالكام .

ة

ال أ اطذة الما ا ت مباش ة.
لمحة ا ب

الاظام اللكط ا
الطع يم اللالل.
يم الطظ مات الخا ة بك كاط

ش

ضع ح جة

م آه ال

ال

يش.

ة م الخا ج.

اظام الكاط
ح الح جة ال ي ة
الاظ ى األ ما الف ية إ جحت

 يطم إقاحة مكطل كي الك ية بح جات اللالل المطظ م مفاللالل ام لم ي حث.

ا

ة ه

اللكط ا .
مجم الح جات

حث طغيي ق

ح جات

الة الطغيي ق ح جات اللالل يطم م ئ ام ذج طغيي الح جات ط يعش ب ا لة أ طاذ
 قالاظام
طاحيمش إل مكطل كي الك ية لشئ الطع يم اللالل لطعحي الح جات
الما
اللكط ا .
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قواعد قبول أعذار اإلمتحانات
.1
.2
.3

.4

ذ ه

اإلمط ا بطاحيم ل ل لاب
يطاحم اللالل المطغييل
لشئ الطع يم اللالل م قق بإثبات العذ .
يطم ا طبا اللالل غيال بعذ ق الة ب العذ الماحم ماش.
الثاا اإلمط ااات العم ية)
الح ا
الة اإلمط ااات الف ية (امط ا ماط ف الف
ق
يا م مكطل كي الك ية لشئ الطع يم اللالل بط يم ا خة م ا ماا اللالل الماب
أ يطم
الذي يا م بالطا يق مع اللالل إل احة اإلمط ااات
ا ذا هم أل اطذة الما
ذلك ب اإلمط ااات الاهائية.
ق الة اإلمط ااات الاهائية:
ذ اللالل ل طخ ف
 اح بغي مكطم ).(Incomplete
ما

ض

الغيال ال مكطل كي الك ية

اإلمط ا الاهائ يطم ا طبا الما

 يا م مكطل كي الك ية لشئ الطع يم اللالل بط يم ا خة ما ذا هم أل اطذة الما ل ح الما ل لالل كما غي مكطم
ل كاط .
 يطم إ حاح ائم مجمعة بأ حاح اللالل أ ماا الما ا ت الغيالكاط لت.

ا ماا اللالل الماب
الاظام اللكط ا
مكطم ة ط زيعها

 يطم إ حاح جح امط ااات م ا بات ل ما ا ت الغي مكطم ة ا الاش ل لاللأ يطم إج اا اإلمط ااات خال ال ب
ال الاات الم ع اللكط ا ل جامعة
الح ا ي الطال .
لط جي الف
ح الح جات
 يطم ط يح م اجعة أ ا ق اإلمط اااتا ب الط جي ط ي طليع اللالل ا طكما ط جي ش.

الكاط

ل ش
األ

اللكط ا خال

ام ذج طغيي الح جات ل ما ا ت الغي مكطم ة
بط جي ح جات اللالل
 يا م الكاطط يمهم ال مكطل كي الك ية لشئ الطع يم اللالل.
ا احة لبا ة اطيجة الما
 يا م مكطل كي الك ية لشئ الطع يم اللالل بمطابعة ط جي ا ذا اللالل الماحمة لمشك ة اللالل المطعححى األ ذا ل ياب ذ اللالل إل م
ي العم ية الطع يمية ل طغ ل
لجاة شئ الطع يم اللالل.
خال الع ض
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آلية جذب ودعم الوافدين
 إرسال مندوبين بخطابات للسفارات و القنصليات للتعريف بالجامعة و تسليم الملفات و إرسال
دعوات للسفراء وممثلين وزارات الصحة و التعليم بمختلف الدول المجاورة لحضور حفل الخريجين
 ,الملتقى التوظيفي و المؤتمرات الخاصة بالكلية ,و حفل ختام األنشطة الطالبية.
 زيارة بعض الدول المجاورة و المشاركة في المؤتمرات العلمية .
 تحديث الموقع اإللكتروني للكلية يطريقة دورية بما يتضمنه من معلومات عن الموارد الكلية البشرية
و المادية و قواعد القبول بما يتيح للطالب الراغبين في التقدم للدراسة بالكلية األطالع على نظام
الدراسة و التسهيالت المقدمة للطالب من سكن ووسائل انتقال و تأمين صحي و خالفه .
 توفير خدمات وتوجيه الرشاد الطالب الوافدين و تذليل الصعوبات التي تواجهم أكاديميا وتوجيه
أعضاء هيئة التدريس لمنحهم أوقات مخصصة.


تشجيع الطالب الوافديين على ممارسة األنشطة و األندماج مع زمالئهم حيث توفر الكلية و الجامعة
لهم نفس و سائل الدعم و الرعاية األكاديمية و األجتماعية و النفسية و الصحية و فرص ممارسة
األنشطة التي توفرها لجميع الطالب.

 توفير سكن للطالب الوافدين قريب من مقر الجامعة  ,كما توفر الجامعة وسائل انتقال من و الى
الجامعة كما توفرايضا ً رعاية طبية و تأمين صحي.
 إعداد ملف كامل يشمل المطبوعات السابقة باألضافة الى دليل الطالب و دليل األرشاد األكاديمي و
نماذج لألنشطة الطالبية و الفيلم التعريفي للجامعة و الكلية.
 تطوير البرامج الدراسية و عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية مثل جامعة " Case Western
 "Reserveللنهوض بالعملية التعليمية.
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االنشطه الطالبيه
 تدعم الكلية االنشطة الطالبية من خالل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى النشاط الطالبى و خاصة
فى ريادة االسر الطالبية و تعيين مشرف عام للنشاط الطالبي من احد اساتذة الكليه و اشراف وكيل
الكليه لخدمة المجتمع و تنمية البيئة في دعم النشاط الطالبي بالفحص والمتابعه وتعيين مشرف لكل
نشاط .ويتم اكتشاف الموهبين و المبدعيين فى المجاالت الفنية والثقافية و الرياضية عن طريق لجان
األنشطة الطالبية المختلفة التابعة ألتحاد طالب الكلية.
 كما تهتم الجامعة بالنشاط الفنى للطالب حيث يتم تنفيذ ورش فنية و تدريب الطالب فى وجود
متخصصين فى مجاالت (نحت-جرافيك و فن التجهيزات فى الفراغ –تصوير فوتوغرافى -تصميم
أزياء – إكسسوار-موزبيك-خزف-تصوير-كاريكاتير-وفن البورتيرية-فن الجدريات-فن التطريز-
الجلود-األركت-مسرح الكورال –رقص معاصر) ,ويتم عمل معرض سنوى لألنشطة الفنية
المختلف ة فى مهرجان جامعة المستقبل الثقافى لختام األنشطة و الذى ينظم كل عام فى دار االوبرا
المصرية.
 كذلك تهتم الجامعة بالنشاط الثقافى و الترفيهى من خالل تنظيم رحالت ثقافية و مهرجان قاهرة
المعزو سور األزبكية و تنظيم حفالت ترفيهية مثل حفل الهالوين.
 كما أن هناك العديد من األنشطة الرياضية الفردية و الجماعية التى يشارك فيها الطالب مثل كرة
القدم الخماسية-السباحة-كرة الماء-المالكمة-كمال األجسام-تنس الطاولة-كرة السرعة-السالح-
الشطرنج-التنس األرضى-الجمباز-التايكوندو -ويتم ذلك من خالل التعاقد مع نادى الزهور.
 كما أقامت الجامعة مسابقة مواهب جامعة المستقبل ) (FUE Got Talentواالشتراك فى عرض
المواهب بالجامعة االمريكية و ذلك للمساهمة فى اكتشاف الطالب الموهوبين .كما تستخدم الكلية
العديد من أساليب التشجيع لجذب الطالب لممارسة األنشطة مثل التعريف بلجان اإلتحاد و األسر
الطالبية بالكلية و أنشطتها وإنجازاتها بدليل الطالب وبحفل استقبال الطالب الجدد ,واإلعالن عن
األنشطة المختلفة و السماح بإستخدام موارد الكلية من مدرجات ووسائل سمعية و بصرية إلقامة
أنشطتها ,وتنظيم أيام رياضية فى الجامعة يتم خاللها عقد دورى أنشطة األلعاب.
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 كذلك تقوم الجامعه بحفالت ترفيهية  ,مهرجنات ثقافية و فنية بدار االوبرا ,مسابقات رياضية,
ندوات و محاضرات مع شخصيات بارزة في المجتمع مثل علماء وباحثين وصحفيين وادباء
وفنانين ومسابقة للقرآن الكريم.

انشطه خدمة المجتمع

للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته:
 تقوم الكلية بتنفيذ أنشطة تعليمية وبحثية متنوعة موجهة لخدمة وتنيمة المجتمع كما تنفذ األنشطة
االجتماعية على مستوى الجامعة والكلية وفقا لخطتها التنفيذية.
 ففي مجال األنشطة التعليمية تقوم الكلية بصفة دورية بتنفيذ ندوات علميه وورش عمل من خالل
وحدة التعليم المستمر مثل ندوات علمية عن عالج المرضى وكيفية كتابة العالج ,ودورات عن
مكافحة العدوى ودورات استخدام الميكرسكوب االلكتروني في عالج الجذور ,ودورات زراعة
االسنان وهى دورات علمية متاحة لكافة أطباء االسنان داخل وخارج الكلية .وتقوم الكلية
أيضا ً بعمل حمالت تعليمية للتوعية بأهمية صحة الفم واألسنان على مستوى الجامعة والمدارس
المجاورة والشركات مثل فودافون وكذلك المشاركة في يوم الصحة العالمي للفم واالسنان.
 وفي مجال خدمة المجتمع تقوم الكلية بصفة دورية بتنفيذ قوافل طبية عالجية تحت اشرف أعضاء
هيئة التدريس ومشاركة الهيئة المعاونة والطالب لعالج المرضى في المناطق المحرومة.
 تقوم الكليه بعالج للمرضي مجانا حيث تستقبل الكليه من  450الي  500مريض اسنان يوميا كذلك
توفر للمرضي االنتقاالت المريحه عن طريق اتوبيسات خاصه من والي الجامعه .


يقوم االطباء بعمل الفحص والعالج الكامل بما في ذلك حاالت زرع االسنان والدعامات اذا استلزم
االمر بدون اي تكاليف علي المريض.
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بيانات احصائيه
النسبة

عدد الطالب الوافدين

اجمالي عدد الطالب

العام الدراسي

%8

127

1569

2115-2114

%7.3

141

1921

2116-2115

%7.4

158

2112

2117-2116

لوحة الشرف بأسماء أوائل الكلية

Faculty Graduation List
No. Student Code

2016/2017 spring 2017

Student Name

CGPA

Percentage

1

20121184

Mostafa Gamal Mostafa Kourany

3.99

99.5%

2

20121256

Hosam Abdulla Mohamed Ibrahim Zaza

3.98

99%

3

20121447

Akram Gamal Mousa Ali

3.97

98.5%

4

20121326

Khaled Mohie Al Deen Abdelzaher Mohamed

3.96

98%

5

20120460

Rehab Ibrahim Abulhasan Abd El Aty

3.96

98%

6

20121203

Hatem Tarek Salah Eldin Ahmed Mohamed El Sayed
Abo Shousha

3.95

97.5%

7

20121487

Ahmed Safwat Amin El Ghazaly

3.94

97%

8

20120209

Dina Naser Tawfek Mahmoud Gebreel

3.94

97%

9

20121381

Ahmed Mohamed Abd El Aleem Mohamed

3.93

96.5%

10

20120726

Mahmoud Essam Mahmoud Abd El Moneam Mohamed

3.93

96.5%

28

FACULTY OF ORAL & DENTAL MEDICINE

Faculty Graduation List
No.

Student
Code

2016/2017 Fall 2016

Student Name

CGPA

Percentage

1

20111803 Mohamed Magdy Bayoumi Mahmoud

3.89

94.5%

2

20132623 Mona Adel Ali Dorra

3.85

92.5%

3

20110148 Menna Alla Adel Mahmoud Ahmed Komeiha

3.81

90.5%

4

20132240 MHD Ghaith MHD Mamdouh Fadloun

3.54

82.71%

5

20132955 Salma Ibrahim Abou El hamd Hamed

3.48

81.86%

6

20111817 Lara Maged Ahmed Husain

3.46

81.57%

7

20111063 Ahmed Karam Badr Ali Hassen

3.28

79%

8

20111253 Abd El Rahman Ali Reda Abd Allaa Mohamed

3.20

77.86%

9

20111824 Marwan Amr Abdel Mageed Mansour

3.19

77.71%

10

20110829 Hadeer Ali Kourany Ali

3.01

75.14%

Faculty Graduation List

No.

Student
Code

2015/2016 Spring2016

Student Name

CGPA

Percentage

1

20110404 Ahmed El Sayed Fahim El Sayed

3.99

99.5%

2

20111717 Nouran Abdalla Gomah Abdelmageed

3.99

99.5%

3

20111721 Abanoub Sliem Ghabious Abd El Malak

3.98

99%

4

20111725 Mohamed Hamdy Abdelmaged Mohamed

3.98

99%

5

20110462 Rowayda Anwar Hosny Ibrahim El Tarawy

3.97

98.5%

6

20110052 Mahmoud Abbas Abdelaziz Abbas Elkahly

3.97

98.5%

7

20111730 Maha Samy Moustafa Ahmed El Habbak

3.96

98%

8

20110933 Kholod Sobhy Ibrahem Farag Eldeeb

3.93

96.5%

9

20111238 Nouran Aser Mostafa Mohamed Al Afifi

3.93

96.5%

10

20110862 Sara Usama Saeed Imam

3.92

96%
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البوم الصور
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