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 كلمة عميد الكلية

 

 

 

يهدف اكتوبر على اساس علمى و أخالقى متكامل  6تم إنشاء كلية طب االسنان جامعة 

اعداد خريج قادر على  إلى و الكلية تهدف. تقديم خدمه مميزة في مجال طب االسنان الى

كما تجهز الخريج بطريقه .ية بكفاءة عالية تمكنه من خدمة المجتمع اداء كل المهام المهن

من القدرة على استيعاب التطور التكنولوجي المستمر في كل مجاالت طب  هعلميه تمكن

 .االسنان الحديث

 

 يحيي البغدادي. د.أ

 عميد كلية طب االسنان
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وإعداده لمواجهة الحياة . جودهاإن الطالب هو محور العملية التعليمية وثمرتها وغاية و

 وتحدياتها في الحاضر والمستقبل هو الهدف األساسي الذي تسعي اليه كليتنا

وانطالقا من ذلك تعمل الكلية على إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية  

وذلك بتقديم والسلوكيات اإليجابية، ولديه القدرة على توظيفها في بناء ذاته وتنمية مجتمعه 

تعليم عالي الجودة وفقاً لمعايير عالمية وتطوير مستوى الخدمات األكاديمية المقدمة 

كما تسعي . للطالب، وتحسين وتطوير البرامج األكاديمية بما يتوافق مع حاجة سوق العمل

الكلية وفق خطتها االستراتيجية إلى التركيز على االبتكار واإلبداع، وتشجيع الكفاءات 

ميزة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة مما يضمن تخريج كوادر مدربة قادرة على المت

 . االبتكار وتحقيق الريادة في مجاالت تخصصاتهم المختلفة وقيادة مجتمعاتهم

كفاءة عالية تعمل بروح الفريق وأهم ما يميز هذا  اتوتتميز كليتنا بأن لديها هيئة تدريسية ذ

محبة والتعاون، حيث تعمل بكل جد من أجل مساعدة الطالب الفريق هو روح االنسجام وال

وتشجيعهم على الحوار لالرتقاء بمستوى تعليمي جامعي ينعكس على أدائهم المهني في 

 .أماكن عملهم

 

 هديل صبري. د.م.أ

 كلية طب االسنان وكيل. أ.ق
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 مقدمة عن الكلية

 

وتقع فى  6996لسنة   343رقم اكتوبر هى جامعة خاصة انشات بالقرار الجمهورى 6جامعة 

 عن دقيقة بالسيارة من قلب القاهرة  52السادس من اكتوبر على بعد  دينةموقع متميز من م

 .يوليو و الطريق الدائرى وشارع الهرم من ميدان الجيزة 56رئيسية كمحور مسارات ق يطر

ن الطالب من اطباء االسنان م دفعه 1٦وتم تخريج  1998انشات كلية طب االسنان عام 

المصريين و الوافدين من مختلف بالد العالم خاصة الدول العربية ؛وهم يعملون اآلن بمختلف 

 .المستشفيات و المؤسسات الطبية بدولهم بكفاءة عالية مشهود لها 

وقد انشات و صممت الكلية ,اكتوبر ٦تقع كلية طب االسنان بمبنى المستشفى داخل حرم جامعة 

 .م من تكنولوجيا حيث تم تجهيزها باحدث االجهزة فى مجال طب االسنانعلى احدث مافى العال

وشهادة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم و االسنان التى تمنحها الكلية معادلة من المجلس 

 .ويتم تجديدها دورياً  3/4/2113بتاريخ  215بجلستها رقم  االعلى للجامعات المصرية
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 :الرؤيه

 اكتوبر 6جامعة رؤيه كليه طب االسنان 

رائده في مجال التعليم الطبي و من الكليات الاكتوبر أن تكون  ٦كليه طب االسنان جامعة  تطمح

 .في فن و علم طب االسنانوالبحث العلمي خدمة المجتمع 

 

 :الرسالة

 اكتوبر 6كليه طب االسنان جامعة رسالة 

ى تقديم رعايه طبية شاملة و إعداد خريج قادر علباكتوبر  ٦جامعة تلتزم كلية طب االسنان 

المحيط و التركيز على  تقديم الخدمات العالجيه للمجتمع كاملة في مجال طب الفم و االسنان ومت

 .ةخالقياالبحاث التطبيقية في اطار من الممارسات المهنيه اال
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 االهداف

 اكتوبر 6كليه طب االسنان جامعة اهداف 

جميددع التحددديات فددى مجددال طددب االسددنان و هددة لمواج مؤهددل تهدددف الكليددة الددى إعددداد خددريج -1

 .تطوراته بثقة كاملة

 .اعداد خريج متمكن من العلوم البيولوجية االساسية و متميز فى علوم التشخيص والوقاية  -2

     اعددداد أطبدداء أسددنان قددادرين علددى تحسددين  ددحة الفددم علددى مسددتوى القطددر و علددى المسددتوى  -3

 اإلقليمى 

 ء األسنان عن طريق برامج التعليم المستمر المشاركة فى تحسين اداء أطبا -4

 اإلقليمددىعددات عريقددة علددى المسددتويين المحلددى وتشددجيع البحددث العلمددى و اإلتفاقيددات مددع جام -5

 .والعالمى 

 موقع الكلية بالنسبة للمخطط العام للجامعة
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 الموقع االلكتروني للكلية

http://o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=11&id=80 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=11&id=80
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 اإلمكانات المادية

 :طالب وهى  511,سعة كل مدرج (3مبنى )للكلية مدرجان تقع بمجمع مدرجات الجامعة 

  3314مدرج رقم  -

 3315مدرج رقم  -

 :طالبا وهى  111تسع كل قاعة   ,و( 4مبنى )و بالكلية قاعتي محاضرات تقع بمجمع مدرجات الجامعة 

  8014قاعة رقم  -

 8004قاعة رقم  -

 

 :تقع بمبنى كلية طب االسنان وهى كالتالى: معامل تكنولوجيا طب االسنان 

  معامل التركيبات الثابتة 

 معامل العالج التحفظى 

 معامل عالج الجذور 

 لوجى معمل هستوباثو 

  معمل الفيزياء 

  معمل ميكروبيولوجى 

 لتركيبات المتحركةمعامل ا 

 امل المحاكاةمع 

  معمل طب المعادن و البورسلين 

  معمل االكريل 

 معمل الجبس 
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 عيادات الكلية

  عيادة جراحة الفم 

  عيادة طب الفم وامراض اللثة 

  عيادة العالج التحفظى 

 عيادة التركيبات الثابتة. 

  عيادة طب اسنان االطفال 

  عيادة التركيبات التحركة 

  عالج الجذور عيادة 

 لعيادات الخارجية ا 

 

 غرف اعضاء هيئة التدريس

 :تقع بالكلية بمبنى المستشفى 

 3C-10 قسم طب الفم وعالج اللثة 3C-05 عميد الكلية
 2C-09 قسم العالج التحفظى 3C-06 سكرتارية الكلية

 3C-09 قسم هستولوجيا الفم 3C-07 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
 3D-01 قسم التركيبات التحركة 3C-04 كلية لشئون الدراسات العلياوكيل ال

 2A-11 قسم التركيبات الثابتة 3D-03 قسم عالج الجذور
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 أقسام الكلية

 :اكتوبر من االقسام التالية ٦تتكون كلية طب االسنان جامعة 

 :, وتشمل  الهتسوباثولوجى-6

 .بيولوجيا الفم و االسنان(ب)     .             التشريح الوصفى لالسنان(ا)

 .امراض الفم واالسنان(ج)

 :, وتشملاالستعاضة الصناعية-5

 .االطباق(ب.           )التركيبات المتحركة لالسنان(ا)

 .غرس االسنان(ج)

 :وتشمل عالج االسنان التحفظى،-3

 .التركيبات الثابتة(ب.           )العالجات التحفظية لالسنان(ا)

 الحيوية خواص المواد( د)   .الجذورعالج (ج)

 :, وتشملجراحة الفم والتخدير-4

 .التخدير الموضعى(ب.          )جراحة الفم,ويشمل جراحة الوجه والفكين(ا)

 .التخدير العام(ج)

 :وتشمل طب اسنان االطفال،-2

 .طب اسنان االطفال,ويشمل طب االسنان الوقائى وصحة الفم و االسنان(ا)

 .سنانتقويم اال(ب)

 :وتشمل عالج امراض الفم،-6

 .امراض اللثة(ب.           )طب الفم(ا)

 .التشخيص و االشعة(ج)
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 :  مجموعة العلوم األساسيه وتشمل 

 الكيمياء العامة 

 الكيمياء العضوية 

  البيولوجيا العامه 

 اإلحصاء 

 علم الوراثة 

  الفيزياء الحيوية 

 

 :العلوم الطبية األساسية و تشمل مجموعة

 المايكروبيولوجى 

 الهستولوجيا العامة 

 التشريح العام 

 الفيسيولوجى 

 الكيمياء الحيوية 

 علم األقربازين 

 الباثولوجيا العامة 

 (أمراض جلدية وتناسليه )  الباطنة العامة 

 ( رمد  /انف واذن وحنجره ) الجراحة العامة 

 

 :و يشملاإلكاديميه علوم القطاع 

 خواص المواد 

 سنانالتشريح الو فى لأل 

  هستولوجيا الفم واالسنان 

  باثولوجيا الفم واالسنان 
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  و يشمل العلوم القبل إكلينيكيةقطاع: 

 تكنولوجيا العالج التحفظى 

 تكنولوجيا التركيبات الثابتة 

 تكنولوجيا التركيبات المتحركة 

 تكنولوجيا عالج الجذور 

 

  و يشمل يةاإلكلينيك العلومقطاع: 
 

 تقويم االسنان 

 حفظىالعالج الت 

 التركيبات الثابتة 

 التركيبات المتحركة 

 عالج الجذور 

 طب الفم و أمراض اللثة 

 جراحة الوجه و التخدير 

 أشعة األسنان التشخيصية 

 

  متطلبات الجامعة: 
 .اللغه اإلنجليزية والمصطلحات الطبية   -0

 .علوم الحاسب االلى  -4

 

  مواد اختيارية مقدمه لطب االسنان: 
 مقدمة طب االسنان -0

 . سنان الشرعىطب اال -4

 .ادارة ممارسة العيادات   -3

 .اخالقيات المهنه  -8

 .طرق البحث العلمى   -5

 . ادارة الجودة الشاملة -6

 .المظهر وااللوان  -7

 .التخطيط المالى   -4

 .بناء النماذج  -9

 .طب النفس وطب المجتمع  -01

 .االنعاش القلبي الرئوي -00
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 القوميهالمرجعية األكاديمية المعايير 

NARS 

المعلنة من قبل الهيئه القوميه لضمان جودة  عايير االكادمية المرجعية القوميهتبنت الكلية الم

 التعليم و االعتماد

  طب األسنان كليات سمات خريجي

 : يجب أن يكون الخريج قادرا على

  الفم و االسنانتقديم خدمات رعاية صحة  .1

  .ية والتسامحبما فيها الرحمة والتعاطف والنزاهة والمسئول االلتزام باخالق المهنة .2

شكل كامل و ممارسة شاملة تشمل تقييم المرضى والحفاظ على سجالت المرضى في  .3

  .دقيق

  .مع المرضى لضمان عالقه وثيقه و حساسه تتميز بالرعايه الناضجةفعال الالتواصل  .4

واالنخراط بشكل فعال  ةمختلفالاالستجابة إلى الجوانب االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات  .5

  .مة المجتمعفي خد

  .العدوىعلى  ه الكاملهسيطرللالحفاظ على بيئة آمنة و .٦

  .ك أهمية التعلم مدى الحياة والسعي للتعليم المهني المستمرادرإ .7

 .شرعي لمهنة طب األسنانالطب الجوانب  ةتعرف على خصائص مختلفال .8
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 البكالوريوسدرجة لحصول على اقواعد 

 ر المقررة للدروس النظرية و العملية و ان يكون قد قام بعمل ان يكون الطالب قد استوفى نسب الحضو

 .لكل مقرر من المقررات الدراسية المتطلبات العملية او االكلينيكية 

  متطلبات  اإلجبارية باألضافة إلى المواد المقررة  فى ساعة معتمدة 067اجتاز بنجاح ان يكون الطالب قد

 .(ساعات  7) للكلية بواقع اختيارية دراسة مواد و ( ساعات 01)بواقع الجامعة 

  العام للطالب المعدل التراكمي  اال يقل (CGPA  )  2.0عند التخرج عن . 

  معتمدة فى الفصل  ساعة 41ساعة معتمدة ومااليزيد عن  04يسمح للطالب بالتسجيل فى ما اليقل عن

رف اإلكاديمى للطالب وحسب وطبقاً لمتطلبات المقررات الدراسية لكل مستوى وبموافقة المش الدراسى

 .الذى يقرره مجلس الكلية ( GPA) المعدل التراكمي للطالب 

  ساعات معتمده9يسجل الطالب فى الفصل الدراسى الصيفى بما اليزيد عن. 

  تقدير يشترط لنجاح الطالب فى المقرر ان يحصل علىD   التى يحصل على أن ال تقل الدرجة على االقل

من الدرجة المخصصة لهذا االمتحان شريطه تادية الطالب % 31تحان التحريرى عن الطالب عليها فى اإلم

 . : لألمتحان العملى والشفوى وتكون تقديرات النجاح والرسوب كما يلى 
 

 عدد النقاط النسبه المئويه للدرجات الدرجه

 Grade Mark % GPA التقدير

 ممتاز

A 90%  > 4 

A- 85%   >  90% < 3.7 

 جيد جدا

B+ 80%  >  85%  < 3.3 

B 75 % > 80%   < 3.0 

 جيد

B- 70% > 75% < 2.7 

C+ 65%  > 70% < 2.3 

 مقبول

C 62% > 65 % < 2.0 

D 60% >  - 62%  < 1.7 
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 0.0 % 60القل من  F راسب

   

 مسئوليات الطالب وواجباته

 :جدول يوضح الساعات المتاحة لكل فصل دراسي طبقا للمستويات  -
 

 عدد الساعات الترم قةالفر

 األولى
 ساعة 07 األول

 ساعة 04 الثاني

 الثانية
 ساعة 07 األول

 ساعة 07 الثاني

 الثالثة
 ساعة 09 األول

 ساعة 04 الثاني

 الرابعة
 ساعة 09 األول

 ساعة 09 الثاني

 الخامسة
 ساعة 41 األول

 ساعة 41 الثاني

 

 .ل طبقا للمستوى المذكور للطالب على الكارنيه الجامعييحق للطالب تسجيل عدد الساعات الكام -

يتم تخفيض عدد الساعات المتاحة للتسجيل   CGPA 2.0فى حالة أن يقل المعدل التراكمي للطالب عن  -

 .ساعة و توجيه إنذار أكاديمي 15إلى 

لفصل الصيفي ألربعة فصول دراسية متتالية ال تشمل ا 2.0فى حالة إستمرار تدني المعدل التراكمي عن  -

 .يحق للكلية فصل الطالب، 

 .ال يحق للطالب طلب ساعة إضافية إال في سنة التخرج -

على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العملية فى كل فصل دراسى ولمجلس الكلية بناء على طلب  -

بته على بعضه إذا رأى أن مواظمجالس األقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان كله أو 

وفى هذه %( 33إذا زادت نسبة غياب الطالب عن )حضور الدروس والتمرينات العملية غير مرضية 

الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم عذرا يقبله 
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يستوفى شروط الحضور مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول فى المقرر الذى حرم منه فقط على أن 

 .والمتطلبات فى المقررات التى قدم عنها عذرا فى الفصل الدراسى التالى

بعد أن تكون الكلية قد  هذا مع العلم بأن حرمان الطالب الغائب بدون عذر مقبول من التقدم لالمتحان ال يتم إال

 . قامت بإنذار الطالب مرتين

 االعذار المرضية 

 عيادات و مستشفيات خا ة التقبل شهادات مرضية من. 

 تقدم االعذار المرضية خالل فترة االمتحانات وال تقبل االعذار المرضية بعد اعتماد النتائج. 

  البداء الراى ثم االعتماد من العميد او من مجلس الكلية تقدم االعذار المرضية لعميد الكلية و يتم العرض على

 .ينوب عنه

 الغياب عن امتحانات اعمال السنة 

على الطالب متابعة المحاضرات و الدروس العملية فى كل فصل دراسى و لمجلس الكلية بناء على طلب مجالس 

االقسام المختصة ان يحرم الطالب من التقدم لالمتحان كله او بعضه اذا راى ان مواظبته على حضور الدروس 

هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى وفى %( 31اذا زادت نسبة غيابه عن )و التمرينات العملية غير مرضية 

المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها اال اذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول فى 

المقرر الذى حرم منه فقط على ان يستوفى شروط الحضور و المتطلبات فى المقررات التى قدم عنها عذرا فى 

 .الفصل الدراسى التالى

 لطالب الراسبون و الباقون لالعادة ا

  يترك طريقة تحديد نوع و اسلوب امتحان اعمال السنة و فقا للنظام الذى يضعة مجلس الكلية و يعتمد مجلس

 .الجامعة

  يحتفظ الطالب الراسب يتقدير المادة فى اخر امتحان تقدم له وال يجوز تحت اى مسمى اخذ اى تقدير لنتائج

 .سابقة لهذا االمتحان

  من درجة التحريرى واليجوز رفع % 31يعتبر الطالب راسبا فى المقرر الذى حصل فيه على نسبة اقل من

 .درجة التحريرى تحت اى ظرف او مسمى

 وقف القيد 

بتم وقف قيد الطالب لمدة عامين متتاليين بموافقة مجلس الكلية ويجوز و قف القيد سنة ثالثة بموافقة مجلس 

ن هناك عذر مقبول على ان يتم تسديد رسوم ايقاف القيد المقررة فقط حسب القواعد الجامعة شريطة ان يكو

من رسوم العام الدراسى حتى نهاية الفصل الدراسى االول % 11المنصوص عليها فى ايقاف قيد الطالب وهى 

 .من الرسوم بعد هذا التاريخ% 25و 
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 القبول 

 ورة ضوئية من البطاقة الشخصية او جواز السفر . 

 ا ل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. 

 ا ل شهادة الميالد. 

  ور شخصية حديثة 6عدد . 

  جند للبنين للطالب المصريين 4نموذج. 

للطالب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة من خارج مصر يجب عليهم توثيق االوراق المطلوبة منهم 

 منها على الثانوية العامة من السفارة المصرية فى نفس الدولة الحاصلين

 .توثق الشهادات من قبل وزارة الخارجية من الدولة التى حصل الطالب منها على شهادته

 أو اكثر% 78طبقا آلخر تعديل فى قواعد القبول تقبل الكلية الحاصلين على مجموع 
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 الدراسية المقرارات

First year:     First semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second semester 

Pre-requisite  
Code  Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

None GCH   111 General Chemistry  2 2 3 

None BPH    111 Biophysics 2 2 3 

None BIO     111 Biology   2 2 3 

None GEN    111 Genetics                          1 - 1 

None DAN   111 Dental Anatomy I 1 2 2 

Elective course/ Faculty  requirements I   2 2 3 

Elective course/Faculty requirements II 1 2 2 

Total  11 12 17 

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

None OCH   121 Organic Chemistry  2 - 2 

BPH     111* DMT  121 Dental  Materials I 2 2 3 

BIO      111* HST   121 General Histology  2 2 3 

BIO 111* GEN    

111*    

MIC   121  Microbiology  2 2 3 

DAN    111* DAN  122 Dental anatomy II 1 2 2 

Elective course/  Faculty  requirements III 2 2 3 

Elective course/Faculty requirements IV 1 2 2 

Total  12 12 18 
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Second year  First semester 

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

DMT    112* DMT   212 Dental Materials II 2 2 3 

GHT     102 OBI    211 Oral Biology I 2 2 3 

BIO      101 GAN  211 General Anatomy I 2 2 3 

BIO      101  PHS   211 Physiology I 2 2 3 

OCH    122 BCH   211 Biochemistry  2 2 3 

Elective course/ Faculty requirements V 1 - 1 

Elective course/ Faculty requirements  VI 1 - 1 

Total  12 10 17 

 

Second semester  

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

DMT        212* DMT   223 Dental Materials III 2 2 3 

OBI          211* OBI    222 Oral Biology II 2 2 3 

GAN        211* GAN  222 General Anatomy II 2 2 3 

PHS         211* PHS   222 Physiology II 2 2 3 

HST         121* GPT   221 General Pathology 2 2 3 

NONE STA  221 Statistics 1 - 1 

Elective course/ Faculty requirements VII 1 - 1 

Total  12 10 17 

 



 كلية طب االسنان         اكتوبر  ٦جامعة 

 

 
21 

 

 

Third year:                                    First semester 

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

DMT  212, DMT  223 COD   311 Conservative Dentistry I  1 4 3 

DMT   212, DMT  223 FPD    311 Fixed Prosthodontics I 1 4 3 

DMT   212, DMT  223 RPD   311 Removable Prosthodontics I  1 4 3 

DAN   111,DAN   122 END   311 Endodontics I 1 2 2 

GPT    221 

OBI     211, 222 

OPT   311 Oral Pathology I  2 2 3 

PHS    211.222 PHR   311 Pharmacology  2 2 3 

Elective course/Faculty requirements VIII 1 - 1 

Elective course/Faculty requirements IX 1 - 1 

Total  10 18 19 

 

Second semester 

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

COD      311* COD  322 Conservative Dentistry II  1 4 3 

FPD       311* FPD   322 Fixed Prosthodontics II 1 4 3 

RPD       311* RPD   322 Removable Prosthodontics II  1 4 3 

END      311* END  322 Endodontics II 1 2 2 

OPT      311*  OPT   322 Oral Pathology II 2 2 3 

BPH      111* RAD  321 Dental Radiology  2 2 3 

Elective course/Faculty requirements X   1  - 1 

Total         9 18 18 
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Fourth year:                                   First semester 

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

All preclinical courses COD  413 Conservative Dentistry III 1 2 2 

All preclinical courses FP D  413 Fixed Prosthodontics III 1 2 2 

All preclinical courses RPD   413 Removable Prosthodontics III 1 2 2 

All preclinical courses END  413 Endodontics III 1 2 2 

All preclinical courses ORT  411 Orthodontics I 1 2 2 

All preclinical courses OMD 411 Oral Medicine, Diagnosis Periodontology   I 2 2 3 

All preclinical courses OSG  411 Oral Surgery & Anesthesia  I  2 2 3 

All preclinical courses GSG  411 General Surgery  2 2 3 

Total  11 16 19 

 

Second semester 

Pre4-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

All preclinical courses COD  424 Conservative Dentistry     IV 1 2 2 

All preclinical courses FPD   424 Fixed Prosthodontics  IV 1 2 2 

All preclinical courses RPD   424 Removable Prosthodontics   IV 1 2 2 

All preclinical courses END  424 Endodontics   IV 1 2 2 

All preclinical courses OMD 422 Oral Medicine, & Periodontology Diagnosis  II  2 2 3 

All preclinical courses OSG  422 Oral Surgery & Anesthesia   II 2 2 3 

All preclinical ORT  422 Orthodontics  II 1 2 2 

All preclinical courses GMD  421 General Medicine   2 - 2 

Elective course/Faculty requirements  XI 1 - 1 

Total  12 14 19 
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Fifth year:                                     First semester  

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

COD    413 COD  515 Conservative Dentistry  V 1 4 3 

CFP     413 FP D  515 Fixed Prosthodontics V 1 4 3 

CRP    413 RPD   515 Removable Prosthodontics  V 1 4 3 

CEN    413 END  515 Endodontics V 1 2 2 

All preclinical Courses  PED   511 Pedodontics I 2 2 3 

OMD  411 OPT 311* OMD 513 Oral Medicine & Periodontology and 

radiology  III 

2 2 3 

OSG   411.OPT 311* OSG  513 Oral Surgery & Anesthesia III 2 2 3 

Total  10 20 20 

 

Second semester 

Pre-requisite  
Code Course Title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

DCD     424 COD  526 Conservative Dentistry VI 1 4 3 

DFP      424 FPD   526 fixed Prosthodontics VI 1 4 3 

DRP     424 RPD   526 Removable Prosthodontics     VI 1 4 3 

DEN    424 END  526 Endodontics   VI 1 2 2 

PED     511* PED   522 Pedodontics   II 2 2 3 

OMD   531* OMD 524 Oral Medicine & Periodontology   IV 2 2 3 

OSG    422 OSG  524 Oral Surgery & Anesthesia IV 2 2 3 

Total  10 20 20 

Prerequisites marked with an asterisk have to be attended and not necessarily passed before the 

corresponding following courses.  
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Courses Required by the Faculty of Dentistry: 

Course Code  
Course title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

ENG 111 English Language I 2 2 3 

ENG 122  English Language II 2 2 3 

COS 111 Computer science I 1 2 2 

COS 122 Computer science II 1 2 2 

 

 

Elective courses: 

    Course  Code 
Course title 

Credit hours 

Lectures  Practical  Total  

ITD 211 Introduction to Dentistry 1 - 1 

BUD 221 Total Quality Management  1 - 1 

ETH 211 Medical ethics and law 1 - 1 

BAD 321 Financial Planning 1 - 1 

ART 311 Color and Appearance  1 - 1 

ART 421 Model Construction  1 - 1 

FOD 321 Forensic Dentistry  1 - 1 

PSY 421 Psychology and Sociology  1 - 1 

DPM 421 Dental Practice Management  1 - 1 

RES 311 Research Methodology  1 - 1 

OSG 421 Instructor CPR 1 - 1 
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 )االمتياز) :التدريب االجباري فترة

 

  الخبرة وإن برنامج االمتياز الخاص بكلية طب االسنان يسمح للطلبة بالحصول علي درجة كبيرة من التدريب

                في مختلف اقسام الكلية

  حيث  اسابيع في كل قسم ٦شهرا في فتره االمتياز يقوم خاللها بقضاء  21يجب علي كل طالب ان يقضي

 يتاح له فيها التعلم و اكتساب الخبرة الالزمة حتي يصبح طبيبا مميز

  االمتياز)اال بعد انقضاء فترة التدريب االجباري ( بكالوريوس) ال يحصل الطالب علي الشهاده النهائيه( 
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 الخدمات المقدمة للطالب

 :مكتبة الجامعة

خم المكتبات الجامعية حيث تضم جميع االنشطة و الخدمات المكتبية و انشات الجامعة واحدة من ارقى و اض

 البحثية حيث انها منارة اشعاع حضارى و ثقافى و تعليمى و بحثى لخدمة مجتمع الباحثين وطالب العلم

  .والمجتمع القريب 

جميع المراجع الخاصة اكتوبر ويتوفر بالمكتبة  ٦تقع مكتبة الكلية بالمكتبة المركزية للجامعة خلف حرم جامعة 

 .يتخصصات طب االسنان و العلوم الطبية و العلوم االساسية 

 

 :ادارة العالقات الثقافية

هدفها تزويد الطالب بارقى الخدمات التعليمية المتميزة و التى تتساوى مع مثيالتها من الجامعات من خالل 

حلية و العالمية وتوفر االدارة فرص تدريبية خارج تنشيط و تطبيق اتفاقيات بين الجامعة و الجامعات االخرى الم

 .و داخل الوطن مما يثرى العملية التعليمية
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 :خدمات الطالب الوافدين

 المساعدات فى تسجيل الطالب الوافدين حسب جنسياتهم. 

 حل مشاكل الطالب مع الكليات والسكن. 

 تهعقد جلسات دورية بين المللحقين الثقافين و الطالب كل حسب جنسي. 

 تذليل اى عقبات للطالب فى كلياتهم. 

 عقد لقاءات مع اولياء االمور الطالعهم على مستوى ابنائهم. 

 متابعة الطالب فى الكليات المختلفة بالملحقيات الثقافية لبالدهم. 

 :االقامة

صة االقامة توفر الجامعة للمغتربين و الوافدين من الطالب و الطالبات الذين يرغبون فى االقامة بالجامعة فر

 .قى الجامعة اللذين تشرف عليهما كلية السياحة و الفنادقدالكاملة فى فن

  :المعامل اللغوية

  معامل مختلفة للغات لخدمة الطالب 3توجد .              

 معمل حاسب الى. 

 :نوادى االنترنت

شبكة المعلومات )نترنت احدى الخدمات الخدمات التى تقدمها الجامعة لطالبها و تتمثل فى توفير نوادى اال

حيث يوجد بالجامعة ثالثة نوادى لالنترنت بالمركز التجارى و سكن الطالب وسكن الطالبات,و ( الدولية 

 .يستطيع الطالب من خالل هذة النوادى الدخول الى شبكة المعلومات بالسعر العادى والمتاح للجميع

 :خدمات إدارة شئون الطالب

الطالب التى تتولى تسجيل الطالب الجدد بالجامعة من خالل مكتب القبول كما تتولى يوجد ادارة مركزية لشئون 

كما تقوم االداره  .انتقال  وتحويل الطالب من الجامعات االخرى طبقا للشروط المحددة من وزارة التعليم العالى

 .بخدمات سداد الرسوم و إستخراج البطاقات الجامعية و استخراج شهادات القيد للطالب

 ادارة رعاية الشباب
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 : و التى تتولى فعاليات انتخاب اتحاد الطالب الممثل للكلية و األنشطة األخرى مثل

 استقبال الطالب الجدد                  . 

 ندوات فى المناسبات المختلفة. 

 مسابقات ثقافية و دينية بين الكليات 

 تكوين الفرق الرياضية. 

 عيا فى االلعاب المختلفةاقامة يوم رياضى كل يوم خميس اسبو. 

 دورى للشطرنج. 

 مسابقة الطالب المثالى و الطالبة المثالية على مستوى الكليات و الجامعة. 

 يوم للمحافظة على البيئة               . 

 يوم لالسر الطالبية. 

 تنظيم دورات حاسب الى. 

 ارض تشكيليةتكوين الفرق المسرحية و الغنائية على مستوى الكليات و الجامعة و مع. 

 االشتراك فى المسابقات القيمة    . 

 

 ادارة خدمة المجتمع
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 تجهيز قوافل طبية . 

 زيارة دار االيتام و السنين 

                           زيارات تعليميه للمدارس 

 المالعب الرياضية

العب لتبقية بحالة ممتازة , توفر الجامعة مالعب رياضية للطالب و الطالبات مع توفير الصيانة الدائمة لهذه الم

 .ويوجد بالجامهة مالعب تتناسب مع طبيعة االلعاب الرياضية المختلفة

 :خدمات إدارة شئون الخريجين

 . وغيرها من متطلبات التخرجالتخرج واعتمادها من وزارة التعليم العالى تتولى استخراج شهادات 

 

 الرعاية الطبية و المستشفى 

  الرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم من خالل العيادات الطبية المجهزة باالضافة الى توفر الجامعة لطالبها

وحدة االسعاف و الخدمات الطبية المتنقلة و يتم تحويل الحاالت المرضية الصعبة الى المستشفى 

 .التعليمى بالجامعة

 وم الطبية و التكنولوجية يقع المستشفى التعليمى داخل الحرم الجامعى و مجهز باحدث ما و لت ايه العل

ليكون معتمدا علي المستوى الدولى و ذلك من  الحديثة فى مجال الرعاية الطبية و المستشفى فى طريقه

 .ةعخالل الجهود المبذولة من ادارة الجام

 النقل و الموصالت 

 .سيارة اتوبيس لخدمة العاملين و الطالب 81تمتلك الجامعة اسطول للنقل يحتوى على اكثر من 

 برنامج التكافل االجتماعى 

 .تقدم الجامعة منح مالية متميزة تشمل المنح الدراسية و تقديم القروض لخدمة الطالب فى حالة وجود مشاكل

 مجمع المطاعم و مركز الخدمات الجامعية

 .يوجد بالحرم الجامعى مجمع للمطاعم اضافة الى مركز للخدمات الطالبية الجامعية
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 حفل التخرج
 

تسليم شهادات يتم في أحد قاعات الفنادق الكبري و و ذلك يقام سنويا حفل للخريجين و تكريم أوائل الدفعة       

ة ذساتالو أ االسنانطب  كليات عمداءي حضور رئيس الجامعة و عميد الكلية و الوكالء و فالتخرج و الدروع 

ومندوبى  أولياء أمور الطالبوأعضاء هيئة التدريس و بعض الشخصيات العامة يشارك أيضا بالحضور 

 .السفارات

لك ليكونوا قدوة للطالب ذريس الحا لين علي درجات علمية و تكريم أعضاء هيئة التدفى الحفل كما يتم     

كما يتم تكريم المتميزين سواء من الطالب او اعضاء هيئة . والتفوق الدراسى تحفزهم علي التحصيل العلمي

 .واالجتماعية المختلفة التدريس فى االنشطة العلمية
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 االرشاد االكاديمي
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 مقدمة عن اإلرشاد األكاديمي

اإلرشاد األكاديمي هو خدمة إشرافية تهدف إلى تعريف الطالب باألقسام العلمية والمواد الدراسية  -

 .بالكلية وتوجيهه إلختيار المواد المناسبة للتسجيل األكاديمي

 .معرفة الطالب الجامعى بالنظم واللوائح المنظمة للعملية التعليمية داخل الكليةوذلك يتطلب  -

يساهم اإلرشاد األكاديمي فى تفعيل العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل نظام  -

دم فى يقوم بتعريف الطالب بالكلية وأنظمتها الدراسية و أنشطتها الطالبية وكذلك معاونتهم على التق

 . الدراسة بشكل أفضل

 

األكاديمي والدعم تشكيل لجنة اإلرشاد  

5162/5162  

********** 

 

 الصفة الوظيفة  األسم م

هديل أحمد صبرى / د.م.أ 1  رئيساً للجنة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مصطفى شاكر  / د 2  منسق  مدرس بقسم عالج الجذور 

هبة هللا فايد / د 3 قسم جراحة الفممدرس ب   عضواً  

شادى الصادق / ط 4  عضواً  مدرس مساعد بقسم جراحة الفم 

االء حسين أحمد / ط 5  عضواً  مدرس مساعد بقسم خواص المواد  
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األكاديمي و الدعم مهام لجنة اإلرشاد  

 

 حصر المرشدين المستجدين وعقد إجتماع توعية بقواعد اإلرشاد .0

الطالب من المرشد األكاديمي حتى يتثنى وضع الخطة اإلرشادية لكل متابعة وإستالم تقارير حالة  .4

 .طالب

 .توعية المرشدين األكاديمين بآلية التعامل مع الطالب المتعثر .3

 .عمل الجدول الزمني الخاص بمواعيد التسجيل المبدئي والنهائي  .8

 .توزيع طالب المستويات الدراسية المختلفة على المرشدين األكاديمين  .5

 .ل المرشد األكاديمي في حالة اإلستقالة أو األجازة استبدا .6

 .مراجعة الطالب المسددين وتأكيد التسجيل الخاص بهم  .7

 .تقسيم السكاشن العملية في السنوات الدراسية المختلفة  .4

 .محاضرات توعية الطالب المستجدين  بقواعد اإلرشاد األكاديمي  .9

 .ل الصيفي طبقا لخطط اإلرشاد الخاصة بالطالب اعداد قوائم بالمواد المطلوب دراستها في الفص  .01

 .تسليم وحدة التسجيل لقوائم الدراسة واإلمتحان لعمل بيان رصد درجات لكل مادة   .00

استقدام أجهزة قراءة األكواد الخاصة بكارنيهات الطالب لتسجيل حضور الطالب في المحاضرات  .04

 .تمدةوالسكاشن العملية وآلية تفريغها على نظام الساعات المع
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 مهام المرشد األكاديمي 

 

اإلرشاد األكاديمي لمجموعة من الطلبة بداية من التحاقهم بالكلية   يتحمل المرشد األكاديمي مسئولية .1

 .لحين تخرجهم

 .توعية الطالب بالخريطة الدراسية طبقا لالئحة الكلية .2

 .إرشاد الطالب لتسجيل المواد بأولوياتها الئحيا .3

 .واإلرشاد للطلبة المتعثرينتقديم النصيحة  .4

 .كتابة تقاريرعن كل طالب سواء متفوق أو متعثر .5

 .توصية أقسام الكلية بتحفيز الطالب المتفوق و دعم الطالب المتعثر .6

 .إلتزام المرشد بمواعيد التسجيل و اإلرشاد و الحذف و اإلضافة .7

 .إلتزام المرشد بالخريطة الدراسية طبقا لالئحة .8

 .الطالب و بيانات المرشد و تسجيل الطالب علي برنامج التسجيل ضرورة إدخال بيانات .9

  .تجهيز جدول دراسي غير متعارض في المواد المسجلة للطالب .13

 

 معايير اختيار المرشد األكاديمي

 

 .أن يكون احد أعضاء هيئة التدريس او الهيئة المعاونة بالكلية .1

 .الوعي الكامل للمرشد بآلية اإلرشاد والتسجيل .2

 .الكامل للمرشد بالخريطة الدراسية طبقا لالئحة الكليةالوعي  .3

 .أن يكون المرشد ملتزما بمواعيد التسجيل في كل فصل دراسي .4

 .أن يكون المرشد ملتزما بمواعيد اإلرشاد ااألكاديمي و الساعات المكتبية .5

 .أن يكون المرشد متعاونا و متفاهما لمستويات الطلبة المختلفة .6

 .علي تقييم حالة الطالب وكتابة تقرير خاص بكل طالبأن يكون المرشد قادرا  .7

 .أن يكون المرشد متميزا بحسن الخلق وهدوء التعامل .8

 .أن يكون المرشد متعاونا في مرونة الحذف واإلضافة طبقا للوائح والوقت المسموح .9
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 نصائح لإلرشاد الفعال
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 خامساً : 

ئي في الفصل الصيفي فقط عند سداد الطالب إلجمالي المبالغ المستحقة التسجيل المبدئي يتحول تلقائياً للتسجيل النها -

 .عليه في الفصل الصيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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 جدول يوضح تقدير المواد :

على األقل على أن ال تقل الدرجة التى يحصل  Dيشترط لنجاح الطالب فى المقرر أن يحصل على تقدير  -

من الدرجة المخصصة لهذا االمتحان شريطه تاديه  %33الطالب عليها فى االمتحان التحريرى عن 

 : يلى الطالب لالمتحان العملى والشفوى وتكون تقديرات النجاح والرسوب في المواد كما

 عدد النقاط النسبه المئويه للدرجات الدرجه

 Grade Mark % Weight التقدير

 ممتاز

A 90%  > 4 

A- 85%   >  90% < 3.7 

 جيد جدا

B+ 80%  >   85%  < 3.3 

B 75 % > 80%   < 3.0 

 جيد

B- 70% > 75% < 2.7 

C+ 65%  > 70% < 2.3 

 مقبول

C 62% > 65 % < 2.0 

D 60% >  - 62%  < 1.7 

 0.0 % 60القل من  F راسب
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 حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي 
 

 :تعريف

وهو حاصل ، لب خالل فترة دراسة معينة وصف مستوى التحصيل العلمي للطا  GPAالمعدل الدراسي  -

قسمة مجموع جميع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها على مجموع 

 :الساعات المعتمدة لتلك المقررات حسب المعادلة التالية 

 

=المعدل الدراسي   
 

( ل عليها الطالب في كل مقرر النقاط التي حص× إجمالي عدد الساعات المعتمدة للمقررات ) حاصل ضرب   

 مجموع عدد الساعات المعتمدة التي درسها الطالب                            
 

 
 
 

وإذا تم حساب هذا المعدل لفصل دراسي معين يسمى بالمعدل الفصلي أما إذا تم حسابه ألكثر من فصل   -
.التراكمي المعدلدراسي فإنه يسمى   

 
 

 

 
 : GPAب ال المعادلة الخاصة لحسا -

 

G.P.A =   

Course points = Course grade X Credit hours of course 
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 :جدول يوضح التقدير العام  -

 عدد النقاط النسبة المئوية للدرجات الدرجة

Grade Marks% GPA 

A 90%  فأكثر  4 

B+ 85%  3.5 %90  ألقل من 

B 80%  3.00 %85 ألقل من 

C+ 75%  2.5 %80 ألقل من 

C 70%  2.00 %75 ألقل من 

D+  65%  1.5 %70 ألقل من

D  60%  1.00 %65 ألقل من

F 0.00 %60 أقل من 

 

 

 :جدول يحدد عدد الساعات المجتازة لإلنتقال بين جميع المستويات -
 

 عدد الساعات المستوى

 31 الثاني

 ٦7 الثالث

 98 الرابع

 129 الخامس
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 :بالتقديرات المختلفة  جدول التعريف
 

 Failed F راسب

 الحذف واالنسحاب من المقرر

عند الموافقة على   Wيوضع الرمز  -

انسحاب الطالب من االستمرار في 

 دراسة اي مقرر 

يبقى المقرر في سجل الطالب مع  -

وال يدخل هذا   Wالتقدير المرافق 

المقرر في حساب المعدل الفصلي أو 

  التراكمي للطالب

Withdrawal W 

 Withdrawal failed WF غائب عن االمتحان النهائي بدون عذر

في حالة عدم   NPيعطى الطالب الرمز  -

اجتيازه في المقررات المطلوب 

اجتيازها بدون تقدير وال تدخل في 

حساب المعدل الفصلي أو التراكمي 

 للطالب 

Non-Credit Pass NP 

تقدير غير مكتمل ويعطى للطالب في حالة 

لغياب بعذر عن االمتحان النهائي للمقررا  

Incomplete IC 

 Discipline DS محضر غش

 
 

 سياسة دعم الطالب المتعثر

 .المتعثرين الطلبه هؤالء على والتعرف المبكر اإلكتشاف - أ

 60% من  نسبة أقل على الحا لين الطلبة قوائم وتحديد الدراسية السنوات لكل دورية امتحانات بإجراء 

 .حيحة  إجابات

 المستمر الدورى التقييم طريق عن. 

 .( pop quiz) فجائية اختبارات شكل في اختبارهم طريق عن 

 العملية بالدروس الحضور في تغيبهم كثرة طريق عن. 

 . االكاديمى االرشاد خالل منبه الطل هؤالء دعم -ب - ب

 دورى تقرير وعمل هارىوالم التحصيلى المستوى في تحسنهم لمتابعة طالب 20 لكل اكاديمى مرشد تعيين 

 لجهود واستجابتهم حالتهم فيه توضح القسم ورئيس األكاديمى المشرف عليه يشرف الطالب هؤالء حالة عن

 .حده على طالب لكل شهرين كل الدعم
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 دراسية حلقات وتنظيم إعداد 

 ايجاد اولةومح التعثر اسباب لمعرفة منهم طالب لكل والصحية والنفسية اإلجتماعية الحالة عن بحث عمل 

 .الشباب رعاية قسم العمل بهذا ويقوم وجدت إن المشاكل لهذه حلول

 أعضاء بينهم وبين التوا ل أوا ر لتنمية والترفيهية وإلجتماعية الرياضية الطالبية االنشطة في اشراكهم 

 .عام بشكل والكلية خاص بشكل التدريس هيئة

 "Group discussion" حلول عن لمشاكلهم البحث الجماعية والمناقشة عهمم دورية إجتماعات عقد ومحاولة 

 .شهر كل دورية بصفة اإلجتماعات تكون أن على نظرهم وجهة من

 ألحسن األعمال مكافأة بإعطاء تشجيعهم أبحاث, تعليمية لوحات عمل مثل العلمية األنشطة في اشراكهم 

 . الغرض لهذا خصيصاً  تشكل التدريس هيئة أعضاء من لجنة بها يقوم المتميزة

 البشرية والتنمية األلى الحاسب قيادة اللغوية المهارات مثل العامة الهارات كافة تنمية. 

 سياسه تحفيز الطالب المتفوق

 لرعايتهم المستمرة والمتابعة باسمائهم قوائم وتحديد الطلبة هؤالء اكتشاف. 

 جمعية مثل االخرى والجمعيات ةللكلي العلمية الجمعية في باشراكهم وذلك والتميز استمرار على تشجيعهم 

 .المختلفة البحثية والمشروعات الطبية القوافل خالل من المجتمع خدمة

 البشرية التنمية ونواحى والكمبيوتر اللغة مهارات لتنمية مجانية دورات في ارسالهم طريق عن قدراتهم تنمية 

 .لديهم

 إليهم المقدمة الخدمات بعض رسوم من إعفائهم. 

 الجهات مع باالتفاق وذلك العامة المكتبات وكذلك الرحالت مثل الترفيهية األنشطة على لهم صخا خصم تقديم 

 .ذلك عن المسئولة

 العام نصف إجازة وفى الصيفية األجازة في األجنبية الجامعات مع الطالبى التبادل في األولوية لهم يكون أن. 

 والجهات الشباب رعاية قسم طريق عن التخرج وبعد سيةالدرا المراحل اثناء عينية وجوائز مالية مكافاًت تقديم 

 . األخرى

 األعمال ألحسن مكافأة بإعطاء تشجيعهم أبحاث, تعليمية لوحات عمل مثل العلمية األنشطة في اشراكهم 

 الغرض لهذا خصيصاً  تشكل التدريس هيئة أعضاء من لجنة بها يقوم المتميزة


