
 

 
 

 

 

 

 

 طب وجراحة الفم واألسنان كلية

 كتيب برامج الدراسات العليا

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 : الجامعةنبــذه عــن 

 101 فقاً لوقانجن  1996لعاي  245أنشأأأأأأعة مامعة ملأأأأأأت لوعوجي  الرارجلجموا  قتا  م  ج       لقد 

الذ  يرظ  إنشأأاو  إرا ا الجامعاة الصا أأة فه م  ج ية ملأأت العت وة   عه مامعة  ا أأة  1992لعاي 

معرتف   ا مرشأأعه قبقاً لوقانجن  مع ت م إ إاأأتاف مجوج الجامعاة الصا أأة الذ  يتألأأو معاله   يت 

 . الرعوو  العاله

 :  مش ت الد الة  جامعة ملت لوعوجي  الرارجلجموا عوى كوواة فه الرصللاة اآلموة

 كووة الطب البشتى  .1

 كووة قب  متاحة الف   األلران .2

 كووة اللودلة  الرلروع الد ائه  .3

 كووة العالج الطبوعه  .4

 كووة الرارجلجموا ال وجية  الرطبوقوة  .5

 كووة العوجي الرطبوقوة  .6

 كووة ال ردلة .7

 كووة مارجلجموا ال عوجماة .8

 (اعبة لغة انجووزية  –اعبة لغة عت وة )كووة اإلرا ا  اال رلار  نظ  ال عوجماة  .9

 سأأأ  الوغة  – سأأأ  الوغة األل انوة – سأأأ  الوغة الفتنسأأأوة  – سأأأ  الوغة االنجووزية )كووة الوغاة  الرتم ة  .10

 ( س  الوغة الوا انوة – س  الوغة اللوروة – س  الوغة الوجنانوة  –االيطالوة 

 (انجووزيةاعبة لغة  –اعبة لغة عت وة )كووة اإلعالي  مارجلجموا االملال .11

 كووة اآلثا   اإل اار السواحه.12

 كووة الر تيض .13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  كووة الرت وة الصا ة.14

 

 (Credit hours) مربع م وع كوواة الجامعة نظاي الساعاة ال عر دا فه الرد يج 
 



 

 
 

 

 نبذا عن الاووة 

  أأأأأأدأة الد الأأأأأأة   أأأأأأا  تيأأأأأأا لاة العأأأأأأاي   لقأأأأأأد م أأأأأأإ معارلأأأأأأة  1997معلسأأأأأأإ الاووأأأأأأة عأأأأأأاي 

الجامعأأأأاة الباأأأأالج يج  فأأأأه قأأأأب  متاحأأأأة الفأأأأ   األلأأأأران الرأأأأه م ر  أأأأا الاووأأأأة    والم أأأأا مأأأأن 

مأأأأأن العأأأأأاي  2002 لقأأأأأد مصتمأأأأإ أ ل رفعأأأأأة مأأأأن الاووأأأأأة فأأأأأه الفلأأأأت الد الأأأأأه   وأأأأع . ال اجموأأأأة

  2002-2001 الجامعه

ي أأأرج مجوأأأج مامعأأأة ملأأأت لوعوأأأجي  الرارجلجموأأأا  رأأأاو عوأأأى قوأأأب مجوأأأج كووأأأة قأأأب  متاحأأأة الفأأأ  

 :  األلران

  ر مة الباالج يج  فه قب  متاحة الف   األلرانBDS . 

  ر مة ال امسروت فه مصلص قب الف   عالج الو ة  الرشصوص  األاعة 

  ر ماة ال امسأأأأأأأروت  الدكرج اه فه  ا ى فت س قب األلأأأأأأأران عرد مجافت اإلماانواة   عد اعر ار الالئ ة

 . الدا ووة ل ذه الد ماة  فقا لقانجن إنشاو الجامعاة الصا ة   عد مجافقة ال جوج األعوى لوجامعاة

 متاحة الف   األلأأأأأران مامعة ملأأأأأت لوعوجي  الرارجلجموا عه كووة  ا أأأأأة  ائده فه الرعوو   كووة قب 

 : ال سر ت

  م  إنشاو متكز لرطبوقاة الووز  فه قب األلران ل رج ر مة الد وجي ال  ره(fellowship ) فه مطبوقاة

 . الووز   االارتاك مع مامعة مرجا  ايطالوا

 ان الد وجي ال  ره م رج كووة قب  متاحة الف   األلر(fellowship ) فه   اعة األلران  أيضا الد وجي

 . فه مج وت الجمو  الفاون  االارتاك مع مامعة مرجا  ايطالوا( fellowship)ال  ره 

  عه مسأأأأأأأر تا إلى اآلن  الاووة مد    1998 دأة الزمالة البتيطانوة مع كووة الجتاحون ال واوة لأأأأأأأرة 

 : جل امر ان الزمالة البتيطانوة فه الرصللاة اآلموةحالوا الصتمون لورععوت لد 

 ((MRDعضجية األلرعاضة  عالج الجذ    عالج الو ة  .1

 (M. ORTHO)عضجية مقجي  األلران  .2

 (MOMS)عضجية متاحة الف   الجمو  الفاون  .3



 

 
 

 

اة ان ماجن الاووة مرظجمة معوو وة معر دا ل ا انشطة    وة  عالموة  مجر عوة مر وزا مجاكبة لورطج 

  .العو وة ال دي ة  ل ا ر   فعال م ووا  ا وو وا  ر لوا

 :الاووة  ؤية

 ان تكون والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة - كلية طب وجراحة الفم واالسنان تتطلع

 مواكبة متُميزة وُمجتمعية وعالجية بحثية أنشطة لھا ُمعتمدة تعليمية منظومة

 .ودوليًا واقليميًا محليًا فعال دور ولھا الحدیثة العلمية للتطورات

 

 

 :  لالة الاووة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخریج   -سنان الكلية طب وجراحة الفم وا تلتزم

طبيب أسنان ُمتميز علمياً ومھنياً یُلبي متُطلبات سوق العمل من خالل تحفيز 

المُجتمع فى ُمنظومة بحثية علمية ومھنية وخدمة عالجية متطورة تُلبي متُطلبات 

  . إطار قيم أخالقية

 

 : القو  الججعتية لواووة

 دبىواال الخلقى االلتزام مع كادیميةواال الفكریة الحریة 

 فراداال وحقوق الجامعية التقاليد على والحفاظ المتبادل االحترام  

 فریق خالل من والعمل والتعاون الترابط 

 القرارات اتخاذ فى والدیمقراطية الشفافية 

 واالبتكار االبداع 

 العلمي والبحث العمل فى والمھنية والتميز الجودة 

 المُجتمعية المسئولية  . 



 

 
 

 

 :Vision 

College of Oral and Dental Surgery - Misr University for Science and 

Technology aspires to be a system of accredited educational program 

with distinguished research, medical, and community activities that 

keeps up with modern scientific developments and plays a significant 

 .role locally, regionally, and internationally 

  :Mission 

College of Oral and Dental Surgery - Misr University for Science and 

Technology's is committed to graduate a scientifically and 

professionally distinguished graduate who meets the labor market's 

requirements through a distinguished research and scientific 

professional programs and providing improved treatment services that 

fulfil Community needs based on ethical principles. 

:Core Values 

 Intellectual and academic freedom with moral and ethical 

commitment. 

 Mutual respect and preservation of university traditions 

and individual rights. 

 Interdependence, cooperation, and teamwork. 

 Transparency and democracy in decision-making. 

 Creativity and innovation. 

 Quality, excellence, and professionalism in work and 

scientific research. 

 Community responsibility 
 :  وان  تامج ال امسروت  الاووة١-١١



 

 
 

 

 

 

 

 العو ى الب ث ا ال واة لجرة
مراجعة كل بروتوكوالت االبحاث للقيام بتشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية وذلك تم   .1

 ٢٩/٧/٢٠٢١بتاریخ العلمية بالكلية من حيث مطابقتھا ألخالقيات البحوث العلمية 

بعد التأكد من  العلمى البحث اخالقياتآلية لفحص بروتوكول األبحاث المقدم للجنة تم عمل  .2

 ٢٩/٧/٢٠٢١بتاریخ أرتباط البحث بالخطة البحثية للكلية والموافقة عليھا 
Checklist1 of items to address in a clinical trial protocol 

 

                                                             
1 Adapted from Standard protocol items: recommendations for interventional trials (SPIRIT) 

 مامسروت قب الف   عالج الو ة  الرشصوص .1 البتامج القائ ة

 تامج م  ال جافقة عوى لجائ    

  فه انرظا  القتا  الج ا  

 مامسروت متاحة الف  .2

 مامسروت ألرعاضاة األلران ال ر تكة .3

 مامسروت ألرعاضاة األلران ال ا رة .4

 تامج م  أ لال لجائ    لوجرة 

 طاس قب االلران  ال جوج 

لوجامعاة  فه انرظا   األعوى

ال جافقة أ  أمتاو أ  معديالة 

 مطوب ا الوجرة

 مامسروت عالج الجذ   .5

 مامسروت العالج الر فظى لأللران .6

 مامسروت  وجلجموا الف  .7

 مامسروت  اثجلجموا الف   الجمو  الفاون .8



 

 
 

 

  (ر لوا -م ووا )االمفا واة   ت مجكجالة الرعا ن 

 االمفا واة   ت مجكجالة الرعا ن القائ ة

 الد لوة .1
 جامعة چنوا اإلیطالية 
 المركز الثقافي اإلیطالي 

 ال  ووة .2
 معھد الليزر 
  المنياكلية طب االسنان جامعة 
 هيئة المستشفيات التعليمية 

 
 االمفا واة   ت مجكجالة الرعا ن ال سر دثة

 الد لوة .1
 (ماجستير تطبيقات الليزر في طب االسنان) جامعة چنوا اإلیطالية 
 (الرقميطب االسنان  "زمالة" تخصصىدبلوم ) جامعة چنوا اإلیطالية 
 (ببرنامج الزماالت البریطانية بالكليةالعتماد الدراسة ) كلية الجراحين الملكية بأدنبرا 
  اكادیمية غرس االسنان التركيةAIM 
 الجمعية اليسوعية القدیس یوسف بلبنان 

 ال  ووة .2
 كلية البيوتكنولوجى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
 كلية النانوتكنولوجى جامعة القاهرة 
 كلية طب االسنان جامعة االزهر 
 مستشفى أبو الریش 

 

Scientific Research Ethics Committee 
 Establishing the Scientific Research Ethics Committee of CODS to review 

all scientific research protocols in terms of their compliance with the 
ethics of scientific research on 7/29/2021 

 A mechanism was established to examine the research protocol submitted 
to the Scientific Research Ethics Committee after ensuring that the 
research was linked to the college’s research plan and approved on 
7/29/2021 (Checklist of items to address in a clinical trial protocol) 
 
 
 



 

 
 

 

Agreements and cooperation protocols (locally – internationally) 
Existing agreements and cooperation protocols 
1 .International 

 Genova University, Italy (Master of Laser Applications in Dentistry) 
 Genova University, Italy (Specialist diploma "Fellowship" of Digital 

Dentistry) 
 Italian Cultural Center 

2 .Local 
 Laser Institute, Cairo University 
 Faculty of Dentistry, Minia University (Postgraduate programs) 
 Teaching Hospitals Authority 

Up-to-date agreements and cooperation protocols 
1 .International 

 Genova Italian University (A joint postgraduate program) 
 The Royal College of Surgeons of Edinburgh (to accredit the study in 

the British Fellowship Program at the college) 
 Turkish Implant Academy AIM 
 The Jesuit Saint Joseph Society in Lebanon (A joint French 

undergraduate program) 
2 .Local 
  Faculty of Biotechnology, Misr University for Science and Technology 

(regarding research cooperation) 
  Faculty of Nanotechnology, Cairo University (regarding research 

cooperation) 
  Faculty of Dentistry, Al-Azhar University (Postgraduate programs) 
  Abu Al-Rish Hospital (research cooperation) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 مواصفات خریج برنامج الماجستير :

 . إجادة تطبيق أساسيات ومنھجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة.١

 . تطبيق المنھج التحليلي واستخدامه في مجال التخصص.٢

 ودمجھا مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المھنية.. تطبيق المعارف المتخصصة 3

 . إظھار وعيا بالمشاكل الجاریة والرؤیة الحدیثة في مجال التخصص.4

 . تحدید المشكالت المھنية وإیجاد حلول لھا.5

. إتقان نطاق مناسب من المھارات المھنية المتخصصة واستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما یخدم 6

 سته المھنية.ممار

 . التواصل بفاعلية والقدرة على قيادة فرق العمل.٧

 . اتخاذ القرارات في سياق مھنية مختلفة.8

 . توظيف الموارد المتاحة بما یحقق أعلى استفادة والحفاظ عليھا.٩

 ة.. إظھار الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمي١٠

 . التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد المھنة.١١

 . تنمية ذاتة أكادیميا ومھنيا وقادر على التعلم المستمر.١٢

 


