
أكتوبر6جامعة 
مركز ضمان الجودة والتأھیل لالعتماد

ر ثسیاسة دعم الطالب المتع:سیاسةاسم ال
أكتوبر 6كلیة طب األسنان جامعة : الكلیة 

1: رقم اإلجراء 

2014: الجامعة/ تاریخ موافقة مجلس الكلیة

2014: .تاریخ أخر تعدیل 
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب : الجھة المسئولة عن التنفیذ 

ٌ :السیاسةالھدف من  .توفیر الدعم األكادیمى للطالب المتعثرین دراسیا

:السیاسة

.اإلكتشاف المبكر والتعرف على ھؤالء الطلبھ المتعثرین_أ
بإجراء امتحانات دوریة لكل السنوات الدراسیة وتحدید قوائم الطلبة الحاصلین على نسبة .1

%.                                                                          60إجابات صحیحة أقل من 
.                                                                                                        عن طریق التقییم الدورى المستمر.2
).               pop quiz(عن طریق اختبارھم في شكل اختبارات فجائیة .3
.                                    عن طریق كثرة تغیبھم في الحضور بالدروس العملیة.4
.                                                                                            من خالل االرشاد االكادیمى -:دعم ھؤالء الطلبة _ب
ھارى وعمل طالب لمتابعة تحسنھم في المستوى التحصیلى والم20تعیین مرشد اكادیمى لكل .1

تقریر دورى عن حالة ھؤالء الطالب یشرف علیھ المشرف األكادیمى ورئیس القسم توضح فیھ 
.                                                                        هحالتھم واستجابتھم لجھود الدعم كل شھرین لكل طالب على حد

.                                في المواد الدراسیة التي یتعثر فیھا ھؤالء الطلبة"  Tutorial"إعداد وتنظیم حلقات دراسیة .2
عمل بحث عن الحالة اإلجتماعیة والنفسیة والصحیة لكل طالب منھم لمعرفة اسباب التعثر .3

.                 ومحاولة ایجاد حلول لھذه المشاكل إن وجدت ویقوم بھذا العمل قسم رعایة الشباب
اشراكھم في االنشطة الطالبیة الریاضیة وإلجتماعیة والترفیھیة لتنمیة أواصر التواصل بینھم .4

.                                                                                وبین أعضاء ھیئة التدریس بشكل خاص والكلیة بشكل عام
ومحاولة " group discussion"جتماعات دوریة معھم والمناقشة الجماعیة لمشاكلھم عقد إ.5

.                                               حلول من وجھة نظرھم على أن تكون اإلجتماعات بصفة دوریة كل شھرعن البحث  
ھم بإعطاء مكافأة ألحسن أبحاث تشجیع,اشراكھم في األنشطة العلمیة مثل عمل لوحات تعلیمیة .6

.                                           األعمال المتمیزة یقوم بھا لجنة من أعضاء ھیئة التدریس تشكل خصیصاً لھذا الغرض 
.                      لبشریةتنمیة كافة الھارات العامة مثل المھارات اللغویة قیادة الحاسب األلى والتنمیة ا.7

شئون التعلیم و الطالب : التطبیقمجال 

-اإلرشاد األكادیمى لجنة -وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب  :الرقابة والمتابعة والتقییم
. وحدة ضمان جودة التعلیم و اإلعتماد

سیاسة دعم الطالب المتمیزین : السیاسات األخرى ذات العالقة
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2رقم اإلجراء 

2014ابریل : الجامعة/ تاریخ موافقة مجلس الكلیة

2014تاریخ أخر تعدیل 
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب : الجھة المسئولة عن التنفیذ 

تقدیم الدعم و تحفیز الطالب المتمیزین :السیاسةالھدف من 

:السیاسة
.    اكتشاف ھؤالء الطلبة وتحدید قوائم باسمائھم والمتابعة المستمرة لرعایتھم.1

تشجیعھم على استمرار والتمیز وذلك باشراكھم في الجمعیة العلمیة للكلیة والجمعیات االخرى مثل جمعیة .2
.                                                     خدمة المجتمع من خالل القوافل الطبیة والمشروعات البحثیة المختلفة

مجانیة لتنمیة مھارات اللغة والكمبیوتر ونواحى التنمیة البشریة تنمیة قدراتھم عن طریق ارسالھم في دورات.3
.                                                                                                                            لدیھم

.             إعفائھم من رسوم بعض الخدمات المقدمة إلیھم.4

تقدیم خصم خاص لھم على األنشطة الترفیھیة مثل الرحالت وكذلك المكتبات العامة وذلك باالتفاق مع .5
.                                                                   الجھات المسئولة عن ذلك

أن یكون لھم األولویة في التبادل الطالبى مع الجامعات األجنبیة في األجازة الصیفیة وفى إجازة نصف .6
.                                                                                                                  العام

تقدیم مكافاًت مالیة وجوائز عینیة اثناء المراحل الدراسیة وبعد التخرج عن طریق قسم رعایة الشباب .7
.                                                                                                                           والجھات األخرى 

أبحاث تشجیعھم بإعطاء مكافأة ألحسن األعمال ,اشراكھم في األنشطة العلمیة مثل عمل لوحات تعلیمیة .8
.                          المتمیزة یقوم بھا لجنة من أعضاء ھیئة التدریس تشكل خصیصاً لھذا الغرض 

الدعم الطالبى : التطبیقمجال 

وحدة ضمان -لجنة االرشاد االكادیمى  -وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب  :الرقابة والمتابعة والتقییم
. جودة التعلیم و اإلعتماد

لطالب المتعثر سیاسة دعم ا: السیاسات األخرى ذات العالقة
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2014ابریل الجامعة/ تاریخ موافقة مجلس الكلیة

2014:تاریخ أخر تعدیل
لجنة المقاصات –ادارة شئون الطالب : الجھة المسئولة عن التنفیذ 

وضع ضوابط لتحویل الطالب من الجامعات و الكلیات األخرى الى كلیة طب األسنان :السیاسةالھدف من 
أكتوبر 6جامعة 

:السیاسة

:                                                                                                                    أكتوبر من جامعة أخرى معترف بھا وذلك وفقاً للشروط التالیة 6یسمح للطالب بالتحویل إلى جامعة 

ي الكلیة التي یطلب اإلنتقال إلیھا وبما الیتعارض مع قرارات مجلس الجامعات أن یستوفى شروط القبول في الجامعة وشروط القبول ف..1

.                                                الخاصة واألھلیة 

.                                                                              دراسى كامل على االقل ساعة معتمدة أو فصل18قد درس في جامعتھ ما ال یقل عن Transfer applicantأن یكون الطالب ..2

.                       حسب الجدول المحلق Cأى مقرر حصل فیھ على تقدیر أقل من تقدیر من الیتم اعفاء الطالب الراغب في التحویل..3

متطلباتھ السابقة  مھما كانت درجة نجاحھ في ھذا المقرر / ال یتم اعفاء الطالب الراغب في التحویل من أى مقرر لم ینجح في متطلبھ ..4

.                                                                                                                            2.0كمى إجمالى الیقل عن یتم فقط حساب المقررات التي تؤدى إلى حصول الطالب على معدل ترا..5

من عدد الساعات % 60وبر عن أكت6الیجب أن التقل عدد الساعات المعتمدة التي یطلب من الطالب المحول دراستھا في جامعة . 6

.                                                                                                                     أكتوبر في التخصص المطلوب 6المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس من جامعة 

أكتوبر أنھ فصل من جامعتھ ألسباب تأدیبیة فیعتبر قیده ملغیا من 6ألسباب تأدیبیة واذا اتضح لجامعة أن ال یكون قد فصل من جامعتھ.7

.                                   تاریخ قبول تحویلھ للجامعة 

سنوات حتى ال یتسبب ذلك في التقادم المعرفى 6ة أكثر من أن ال یكون قد أمضى في دراستھ بعد حصولھ على شھادة الثانویة العام. 8
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.                          للطالب 

أكتوبر بعد اكتمالھ للبت في إمكانیة قبولھ 6یحال ملف الطالب الراغب في التحویل من جامعة أخرى إلى لجنة المعادالت في جامعة .9

ویحال بعدھا إلى عمید الكلیة لتحدید المقررات المعادلة التي حصل فیھا على معدل النجاح . المناسبینوتحدید اإلختصاص والمستوى 

.قررات المحددة للتخصص المطلوب المقبول في ضوء الم

وتثبت في السجل األكادیمى للطالب المقررات التي عودلت لھ وتدخل في احتساب معدلھ التراكمى ویثبت أمام تقدیر كل مقرر .10

.الملحوظة أى انھا مقررات معادلة 

صریة أو الجامعات األجنبیة بھا بالشروط یجوز للكلیة قبول تحویل الطالب المقیدین فى إحدى كلیات طب األسنان فى الجامعات الم.11

: اآلتیة

أن یكون الطالب حاصال على مجموعات الدرجات فى الثانویة العامة أو ما یعادلھا ال تقل عن الحد األدنى المنصوص علیھ بقرار .12

. رئیس الجمھوریة بشأن إنشاء الجامعة وعن الحد األدنى الذى یقرره مجلس الجامعات الخاصة كل عام

. یكون حاصال على جمیع المواد المؤھلة لاللتحاق بكلیة طب األسنانأن .13

. أن یجتاز بنجاح اختبارات القدرات والقبول التى یحددھا مجلس الكلیة.14

. یشترط أن یدرس الطالب أربعة فصول دراسیة على األقل قبل تخرجھ من الكلیة.15

المقاصات –الطالب المحولین الى الكلیة : التطبیقمجال 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب –لجنة المقاصات:الرقابة والمتابعة والتقییم

أكتوبر 6سیاسة القبول بكلیة طب األسنان جامعة : السیاسات األخرى ذات العالقة
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2014تاریخ أخر تعدیل 
ادارة شئون الطالب بالجامعة : الجھة المسئولة عن التنفیذ 

أكتوبر 6اإللتزام بضوابط محددة لقبول الطالب للدراسة بكلیة طب ألسنان جامعة :السیاسةالھدف من 

:السیاسة
:شروط القبول 

.یتم القبول بناء على قرارات وقواعد مجلس الجامعة الخامس تلتزم بھا جمیع الكلیات والجامعات 
ویرقبوا تنازلیا بالمجموع والتنسیق داخلي في الجامعة ویعتمد من مجلس وفى العام المالي واألعوام القادمة یتم قبول الطالب 

.الجامعات الخاصة 

أن یكون المتقدم مستوفى لكل شروط القبول والتى أقرھا مجلس الجامعة طبقا لقانون تنظیم الجامعات الخاصة واللوائح المعمول بھا فى ھذا.1
. الشأن

. الخاص والذى تحدده الكلیةأن یجتاز المتقدم بنجاح الختبار القدرات.2

یجوز للكلیة أن تقبل الطالب الحاصلین على البكالوریوس فى الطب والجراحة ویتم إعفاء ھؤالء الطلبة من المقررات التى درسوھا فى كلیة .3
ث سنوات دراسیة الطب ویخصص لھم جداول خاصة الستكمال المواد الخاصة بطب األسنان والتى لم یدرسوھا ویمكن لھم إتمام ذلك فى ثال

جال متتالیة، كما یجوز للكلیة أن تقبل بالسنة الثانیة الحاصلین على درجة البكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریة أو بكالوریوس العلوم م
. أو  التشریح والفسیولوجیا أو الحاصلین على بكالوریوس فى العلوم الصیدلیةتخصص الحیوان

: الب المقیدین فى إحدى كلیات طب األسنان فى الجامعات المصریة أو الجامعات األجنبیة بھا بالشروط اآلتیةیجوز للكلیة قبول تحویل الط.4

أن یكون الطالب حاصال على مجموعات الدرجات فى الثانویة العامة أو ما یعادلھا ال تقل عن الحد األدنى المنصوص علیھ بقرار .1
. د األدنى الذى یقرره مجلس الجامعات الخاصة كل عامرئیس الجمھوریة بشأن إنشاء الجامعة وعن الح

. أن یكون حاصال على جمیع المواد المؤھلة لاللتحاق بكلیة طب األسنان.2

. أن یجتاز بنجاح اختبارات القدرات والقبول التى یحددھا مجلس الكلیة.3

. یشترط أن یدرس الطالب أربعة فصول دراسیة على األقل قبل تخرجھ من الكلیة.4
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. الخاص والذى تحدده الكلیةأن یجتاز المتقدم بنجاح الختبار القدرات.2

یجوز للكلیة أن تقبل الطالب الحاصلین على البكالوریوس فى الطب والجراحة ویتم إعفاء ھؤالء الطلبة من المقررات التى درسوھا فى كلیة .3
ث سنوات دراسیة الطب ویخصص لھم جداول خاصة الستكمال المواد الخاصة بطب األسنان والتى لم یدرسوھا ویمكن لھم إتمام ذلك فى ثال

جال متتالیة، كما یجوز للكلیة أن تقبل بالسنة الثانیة الحاصلین على درجة البكالوریوس فى العلوم الطبیة البیطریة أو بكالوریوس العلوم م
. أو  التشریح والفسیولوجیا أو الحاصلین على بكالوریوس فى العلوم الصیدلیةتخصص الحیوان

: الب المقیدین فى إحدى كلیات طب األسنان فى الجامعات المصریة أو الجامعات األجنبیة بھا بالشروط اآلتیةیجوز للكلیة قبول تحویل الط.4

أن یكون الطالب حاصال على مجموعات الدرجات فى الثانویة العامة أو ما یعادلھا ال تقل عن الحد األدنى المنصوص علیھ بقرار .1
. د األدنى الذى یقرره مجلس الجامعات الخاصة كل عامرئیس الجمھوریة بشأن إنشاء الجامعة وعن الح

. أن یكون حاصال على جمیع المواد المؤھلة لاللتحاق بكلیة طب األسنان.2

. أن یجتاز بنجاح اختبارات القدرات والقبول التى یحددھا مجلس الكلیة.3

. یشترط أن یدرس الطالب أربعة فصول دراسیة على األقل قبل تخرجھ من الكلیة.4

أكتوبر 6قبول الطالب للدراسة بكلیة طب األسنان جامعة : التطبیقمجال 

ادارة الجامعة :الرقابة والمتابعة والتقییم

سیاسة التحویالت من الجامعات و الكلیات األخرى : السیاسات األخرى ذات العالقة

أكتوبر6جامعة 
مركز ضمان الجودة والتأھیل لالعتماد

أكتوبر 6سیاسة قبول الطالب بكلیة طب األسنان جامعة :سیاسةاسم ال
أكتوبر 6كلیة طب األسنان جامعة : الكلیة 
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أكتوبر6جامعة 
مركز ضمان الجودة والتأھیل لالعتماد

غیاب و حضور الطالب :سیاسةاسم ال
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5: رقم اإلجراء 
2014ابریل : الجامعة/ تاریخ موافقة مجلس الكلیة

2014تاریخ أخر تعدیل 
غیاب و حضور الطالب : الجھة المسئولة عن التنفیذ 

الطالب للمحاضرات و الدروس العملیة / وضع القواعد المنظمة لحضور :السیاسةالھدف من 

:السیاسة

على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العملیة فى كل فصل دراسى ولمجلس الكلیة بناء على طلب مجالس األقسام المختصة أن یحرم الطالب 

إذا زادت نسبة غیاب الطالب عن (من التقدم لالمتحان كلھ أو بعضھ إذا رأى أن مواظبتھ على حضور الدروس والتمرینات العملیة غیر مرضیة 

بعذر ى ھذه الحالة یعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فیھا إال إذا قدم عذرا یقبلھ مجلس الكلیة فیعتبر غائبا وف%) 30

. مقبول فى المقرر الذى حرم منھ فقط على أن یستوفى شروط الحضور والمتطلبات فى المقررات التى قدم عنھا عذرا فى الفصل الدراسى التالى

ھذا مع العلم بأن حرمان الطالب الغائب بدون عذر مقبول من التقدم لالمتحان ال یتم إال بعد أن تكون الكلیة قد قامت بإنذار الطالب 

.ثالث مرات على عنوانھ المسجل بھا

للمحاضرات و الدروس العملیة غیاب و حضور الطالب: التطبیقمجال 

مجلس الكلیة –وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب :الرقابة والمتابعة والتقییم

سیاسة التدرج و اتمام البرنامج الدراسى : السیاسات األخرى ذات العالقة
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6: رقم اإلجراء 

2014ابریل : .الجامعة/ تاریخ موافقة مجلس الكلیة

2014: .تاریخ أخر تعدیل 
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التدرج فى البرنامج الدراسى للحصول على درجة البكالوریوسقواعد ضبط :السیاسةالھدف من 

:السیاسة

ویمكن للطالب التسجیل فیما ال .ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى20ساعة معتمدة وماالیزیدعن12یسمح للطالب بالتسجیل فى ما ال یقل عن  

. ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى الواحد وطبقاً لمتطلبات المقررات الدراسیة وبموافقة المشرف األكادیمى للطالب24یزید عن 

. من الساعات المعتمدة للعام الدراسى% 25یسجل الطالب فى الفصل الدراسى الصیفى بماالیزید عن 
على األقل من مجموع درجات االمتحان المخصصة للمقرر على أن ال تقل الدرجة التى % 60یشترط لنجاح الطالب فى المقرر أن یحصل على 

ن الدرجة المخصصة لھذا االمتحان وتكون تقدیرات النجاح والرسوب ویحتسب التقدیر م% 30یحصل الطالب علیھا فى االمتحان التحریرى عن 
: المقابل للدرجة كما یلى

,    B+ , Aممتاز

, Bجید جداً  C+

+CD  ,جید

Dمقبول

.أكتوبر6جامعة –شروط الحصول على درجة بكالوریوس طب وجراحة الفم واألسنان من كلیة طب األسنان 

ن الطالب قد استوفى نسب الحضور المقررة للدروس النظریة والعملیة وأن یكون قد قام بعمل المتطلبات العملیة أو اإلكلینیكیة لكل أن یكو-

. مادة من المواد

ساعة معتمدة فى المواد المقررة  شاملة متطلبات الجامعة220أن یكون الطالب قد درس-

ة اإلنجلیزیة وشاملة دراسة مواد اختیاریة وھى دارسة الحاسب اآللي و اللغ) ساعات10( 

).ساعات 6( 

.أن یكون قد اجتاز بنجاح االختبارات النظریة والعملیة والشفویة لكل المواد المقررة-
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.اصة لسیارات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةجراج المستشفى تكون خ
.الستكمال الدراسات العلیا مع مساھمة الجامعة فى المصروفات الدراسیھ والبحثیة منح الھیئة المعاونة التفرغ االزم -8
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تحدید االجراءات المتبعة لتنفیذ األنشطة المختلفة التى تھدف الى خدمة المجتمع و تنمیة البیئة:السیاسةالھدف من 

:السیاسة
ة 1 ین الجامع اون ب ول تع ة عمل بروتوك الل اإلدارة المركزی ن خ ة م ادات النوعی دني واالتح ع الم ة والمجتم ات الدول ومؤسس

.لخدمة المجتمع 
.Target groupsطبقاً لخطة األنشطة في المشاركة المجتمعیة بالكلیة توجھ خطابات للفئات المستھدفة 2
.طالب _ھیئة معاونة _ ل عضو ھیئة التدریس بحیث یتكام. اإلعالن داخل الكلیة بعد الموافقة وتشكیل فریق العمل المشارك 3
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.تفرغ استمارات استطالع الرأي حول فاعلیة الحدث وعمل تقریر نھائي والخروج بتوصیات لدعم األنشطة التالیة 5
.وجھات االعتماد وتدعم بالصور والمحاضرتوثق كل ھذه الخطوات من األطراف المنظمة6
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.تفرغ استمارات استطالع الرأي حول فاعلیة الحدث وعمل تقریر نھائي والخروج بتوصیات لدعم األنشطة التالیة 5
.وجھات االعتماد وتدعم بالصور والمحاضرتوثق كل ھذه الخطوات من األطراف المنظمة6

أنشطة خدمة المجتمع: التطبیقمجال 

لجنة خدمة المجتمع و تنمیة البیئة :الرقابة والمتابعة والتقییم
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أكتوبر6جامعة 
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2014تاریخ أخر تعدیل 
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا : الجھة المسئولة عن التنفیذ 

وأھدافھا اإلستراتیجیةلتحقیق غایة الكلیة في مجال البحث العلمي :السیاسةالھدف من 

السیاسة :
تحقیق التكامل والتنسیق في المجھودات التي تقوم بھا الكلیة من جھة والجامعة من جھة أخرى في إطار خطة الدولة للبحث العلمي.
 ،واحتیاجات الكلیة من تخصصات خطط بحث علمي شاملة تضمن االرتباط بخطط التنمیة وحاجات المجتمع، وأھم المستجدات العلمیة العالمیة

.جدیدة
تنمیة الموارد المالیة الالزمة لتمویل ودعم البحث العلمي.
تشجیع البحوث العلمیة التطبیقیة التي تتعاطى مع المشكالت القومیة ومشكالت المجتمع المحلي.
فعةتشجیع النشر العلمي في المجالت العلمیة الدولیة المحكمة ذات معامالت التأثیر المرت.
 بالكلیةاعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة تنمیة ورفع قدرات.
توثیق كافة األنشطة البحثیة واألنشطة المرتبطة، وعمل قواعد بیانات شاملة لھا ونشرھا.
داخل و خارج الجامعة تشجیع الشراكة في البحوث العلمیة بین التخصصات المختلفة أو المناظرة.
ث العلمیةتوسیع نطاقات البحو.
في الوطن العربي وفي العالمو المراكز البحثیةتبادل المعلومات والمعارف مع مؤسسات البحث العلمي.
التكامل مع سیاسات الكلیة في مجال التعلیم ومجاالت خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.
 تنمیة المھارات البحثیة عند الطالب
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