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 كلمة عميدة الكلية 

 

ارحب بكم جميعا فى كلية طب وجراحة الفم واالسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والتي 

، ذلك أنها 1996نفخر بأنها الكلية الرائدة على مستوى الجامعات الخاصة منذ انشائها عام  

تضم نخبة من األستاذة والخبراء فى قطاع طب األسنان الذين ساهمو بكل اخالص فى وضع 

لى  للكلية ثم النهوض بها بخطوات مدروسة ورؤية مستقبلية متميزة نقلت الكلية الى مرحلة التنافسية مع  اللبنات االو

وأنا أشهد بكل الفخر واالعتزاز مرحلة التطوير والتحديث الدائم فى موارد الكلية البشرية  . الكليات الحكومية المناظرة لها

بما يتوافق مع (  ات تعليمية مراكز بحثية وعيادات برامج الدراسات العليامعامل للمرحلة قبل االكلينيكية ،عياد)والمادية  

المستجدات التعليمية المتميزة، والتى لم تقف عند  شهادة بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان وإنما تم استحداث  

التخصصات  متعدد  العالج  بنظام  االمتياز،  لسنة  االجبارى  التدريب  مرحلة  فى  تدربية  -MDT/Multi)   برامج 

disciplinary treatment  )أيضا .  رفع مهارة الخريج لينافس  فى سوق العمل المحلى واالقليمى والدولى  من أجل

طبقنا العديد من برامج الدبلومات المهنية بالتعاون مع جامعة من أعرق الجامعات االوربية وهى جامعة جنوا االيطالية  

ومؤخرا تم البدء فى  . مدة دوليا، وكذلك معتمدة من المجلس االعلى للجامعاتليتم منح الخريج شهادتي الجامعتين معت

برامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير االكاديمى فى تخصصات طب الفم وعالج اللثة والتشخيص واالشعة ، جراحة  

باثولوجي والتركيبات المتحركة، عالج الجذور، العالج التحفظى،  الثابتة  الفمالفم ، التركيبات  وذلك (  ا الفم، بيولوجيا 

هذا  .    تمهيدا لفتح التقدم لدرجة الدكتوراه االكاديمية بعد حصول ابنائنا على درجة الماجستير فى التخصصات السابقة

برنامج  )باالضافة الى تقديم الكلية لعدد من البرامج التدربية المؤهلة لدخول امتحان الزمالة البريطانية فى التخصصات 

MRD    وبرنامجM.Ortho    وبرنامجMOMS  ) وكل هذه البرامج تتم تحت إشراف كامل مشترك من أعضاء هيئة

وهذه الكلية  -منذ ايام احتفلت  .   التدريس االكاديمي بالكلية وكذلك الحاصلين على شهادة الزمالة البريطانية من أدنبره

د للكلية ليضيف لى طاقة ايجابية تزيدنى حماسا  بخريجى الدفعة العشرين لها وتزامن هذا مع وجودى كعمي  -العريقة

 . وتدفعنى للعمل بكل جد واجتهاد للنهوض بهذا الصرح العظيم وتأهيله للتنافس عالميا 

 وفقنا هللا جميعا لما فيه الخيروالسداد                             

 عميدة الكلية                                                                                                                            

 هالة المنوفى ./ د. ا 
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 عن الكلية   مقدمة

 التعريف بالكلية 
 

 كلية طب وجراحة الفم واألسنان  اسم الكلية:

 اسم اجلهة املالكة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان الكلية:الدرجة العلمية اليت متنحها 

 1997: الدراسةاتريخ بدء 

 2002-2001من العام اجلامعي   2002الفصل الدراسي ربيع اتريخ ختريج أول دفعة من خرجيي الكلية: 

 مخس سنوات مدة الدراسة: 

 اإلنجليزية لغة الدراسة: 

 اجليزة  -يوليو 26امتداد حمور  -احلي املتميز -أكتوبر 6مدينة موقع الكلية: 

 www.must.edu.egاملوقع االلكرتوين:
  3/4/5/6/7 38354692 – 7/8 38354686 التليفون:

16878 – 16111 

  38354699 – 38354685فاكس: 

 

 والتكنولوجيا  ممصر للعلو نبذه عن كلية طب وجراحة الفم واألسنان بجامعة 
 

وبدأت الدراسة بها خريف ذات العام، ولقد تمت معادلة البكالوريوس في طب   1997تأسست الكلية عام 

الجامعات الحكومية ولقد تخرجت أول دفعة من   الكلية بمثيلها من  التي تمنحها  الفم واألسنان  وجراحة 

ربيع  الكلي الدراسي  الفصل  في  الجامعي    2002ة  العام  الفم   2001-2002من  وجراحة  طب  وكلية 

واألسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هي كلية خاصة رائده في التعليم المستمر ولقد بدأت بتدريب  

حيث   ترابإنجلالخريجين للحصول على شهادة العضوية والزمالة البريطانية من كلية الجراحين الملكية  
تحولت الزمالة  2002وفي سنة    1998ن الملكية بلندن سنة  كلية الجراحيبدأت الزمالة البريطانية مع  

وهى مستمرة إلى اآلن والكلية تدرب حاليا الخرجين في برنامج الكلية    إلى كلية الجراحين الملكية بادنبره

التخصصات  بادنبره في  الملكية  لكلية الجراحين  المستمر وذلك للحصول على شهادة العضوية  للتعليم 

 :اآلتية 
 
 ( M.ORTHOاألسنان )عضوية تقويم  .1

 ( MOMS)والفكين عضوية جراحة الفم والوجه  .2

http://www.must.edu.eg/
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 ((MRDالتحفظي وعالج الجذور وعالج اللثةعضوية العالج  .3

 (MFDS)عضوية جراحة األسنان وهي غير تخصصية وتنقسم إلى جزء أول وجزء ثاني  .4

يمنح مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بناء على طلب مجلس كلية طب وجراحة الفم   .5

 :واألسنان

 .BDSدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان  •

( في  fellowshipتم إنشاء مركز لتطبيقات الليزر في طب األسنان إلعطاء درجة زمالة ) •

 باالشتراك مع جامعة جنوا اإليطالية  Botox & Fillersتطبيقات الليزر وزراعة األسنان و 

 تالدراسات العليا )درجة الماجستير( في بعض التخصصا •

 رؤية ورسالة كليه طب وجراحه الفم واالسنان
 

     :الكلية رؤية

  تعليمية منظومة ان تكون  والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة  - كلية طب وجراحة الفم واالسنان تتطلع 
  فعال دور ولها الحديثة  العلمية  للتطورات  مواكبة متُميزة وُمجتمعية  وعالجية  بحثية  أنشطة لها  ُمعتمدة
 .  ودوليًا واقليميًا محليًا

    :الكلية رسالة

  ُمتميز أسنان  طبيب  بتخريج والتكنولوجيا  للعلوم مصر جامعة - سنانال وا الفم وجراحة  طب  كلية تلتزم
 ً ً  علميا   عالجية  وخدمة ومهنية علمية  بحثية ُمنظومة تحفيز خالل من العمل سوق  متُطلبات يُلبي  ومهنيا

  . أخالقية قيم  إطار فى المُجتمع  متُطلبات تُلبي متطورة

       :للكلية الجوهرية القـيم

 دبى واال  الخلقى   االلتزام  مع كاديمية واال  الفكرية الحرية  ▪

   فراداال   وحقوق الجامعية  التقاليد على  والحفاظ المتبادل  االحترام ▪

 فريق  خالل من والعمل والتعاون الترابط ▪

 القرارات  اتخاذ  فى والديمقراطية  الشفافية ▪

 واالبتكار  االبداع  ▪

 العلمي  والبحث  العمل فى والمهنية  والتميز الجودة  ▪

 .   المُجتمعية  المسئولية ▪
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الغايات واألهداف االستراتيجية لكلية طب وجراحة الفم واألسنان جامعة مصر  

 للعلوم والتكنولوجيا 
 

 

 .استحداث وتطوير البرامج االكاديمية والمهنية بالكلية •

  .يتفق مع اتجاه الدولة المصرية لتطوير التعليم الجامعيتطوير استراتيجيات التدريس والتعلم بما  . •

  .تنمية وتطوير الكوادر البشرية والقيادات االكاديمية بالكلية •

 تنمية مهارات طالب الكلية بما يتفق مع متغيرات سوق العمل •

 للكلية   تطوير وتحديث معامل وعيادات الكلية والقاعات التدريسية والبنية التكنولوجية والمعلوماتية . •

استحداث برامج تدريبية عالية الجودة قادرة علي زيادة قدرات الطالب والخريجون )الدبلومات المهنية( التنافسية   •

 في سوق العمل

   رفع كفاءة ٔاداء منظومة الكلية لضمان جودة التعليم •

 

 .تحفيز منظومة متميزة للبحث العلمي بما يدعم تقديم خدمات بحثية وعالجية للمجتمع المحيط •

 توسيع مجاالت التعاون والشراكة البحثية محليا واقليميا وعالمي    •

 

 تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع المحيط   •

 الخدمة المجتمعية  أسسوالجهات التنموية الحكومية وغير الحكومية المبنية على  الهيئاتالشراكة مع  •

  .بقضايا المجتمع البيئيشر الوعي ن •

 األكاديمية  اتالقياد
 

 )  أستاذ بقسم الجراحة التحفظية(    . هالة سالم المنوفيأ.د/  عميد الكلية:

 )باثولوجيا الفم و جراحة الفم ستاذ بقسم )ا عبير كمالا.د/  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     -

 )أستاذ بقسم الجراحة التحفظية (مياحسن الش   /.ا.د    والمجتمعوكيل الكلية لشئون البيئة  -

 مديحة جمعة /د ا.العلمي    والبحثوكيل الكلية للدراسات العليا  -

 د/ منال البرماويالمشرف العام علي وحدة ضمان الجودة أ. -

 )بقسم الجراحة التحفظية )مدرس   مدير وحدة الجودة       د./ سيلفيا صبري -

 باثولوجيا الفم و جراحة الفم( بقسم  )مدرس محمد كمال نعمانال   /دالتعليمية مدير العيادات  -
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 ( أستاذ  بقسم استعاضات االسنان)  محمد أبو العزايمأ.د/ المشرف علي المعامل:   -

 

 األقسام العلمية 
 

 كالتالي:  وهي والكليةتتكون الكلية من عدد من األقسام يتم تشكيلها وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية للجامعة 

 ويشمل: طب اسنان االطفال والتقويم وبيولوجيا الفم قسم  .1

● Oral biology 

● Pedodontics & Community Dentistry 

● Orthodontic 

 شعبة بيولوجيا الفم  ●

 شعبة طب أسنان األطفال  ●

 شعبة تقويم األسنان  ●

يهدف هذا القسم إلى تزويد الطالب باألسس العلمية والمهارات الفكرية الالزمة لتشخيص مجموعة واسعة من أمراض 

 . والكسور وأورام الفكين وأمراض المفصل الصدغي الفكيالفم وتمكين أطباء األسنان من التعامل مع حاالت قلع األسنان  
 

 :يشمل الفموجراحة قسم باثولوجيا الفم  .2

● Oral And Maxillofacial Surgery  

● Oral pathology 

  والفكينشعبة جراحة الفم والوجه  ●

 شعبة أمراض الفم   ●
 

هذا القسم الطالب من معرفة مصطلحات األسنان وتشكلها وتركيبها وفسيولوجيا األسنان ، كما يمكن الطالب من  يمكن 

للرضع واألطفال ، بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة للرعاية الصحية. يزود الطالب   اللبنية التعامل مع األسنان

 طباق الشاذةبالمعرفة الالزمة للتشخيص والوقاية وعالج حاالت سوء اإل
 

 

والممار  المعرفة  بمفاهيم  الطالب  القسم  لعمل  يزود هذا  اللزمة  والثابتة ،سات  الكاملة والجزئية  السنية  كما   التعويضات 

يتعرف الطالب على الخواص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية لمواد طب األسنان وتطبيقاتها في الفروع المختلفة طب 

 األسنان. 
 

 :األسنان ويشمل قسم استعاضات .3

● Removable Prosthodontics  

● Fixed Prosthodontics 

● Dental Biomaterials 

 شعبة االستعاضة الصناعية المتحركة   ●

 الصناعية الثابتة شعبة االستعاضة   ●

 شعبة خواص المواد  ●
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خطة عالج متكاملة   بتاسيس الطالب لتمية مهاراتة في التشخيص االمراض المختلفة المتعلقة بالفم و وضعيقوم القسم 

، واآلفات النخرية ،  وان يقوم بعالج اللثةالطالب يتيح . كما أنه  للمرضي االصحاء و المصابين باالمراض المختلفة

كما تمكن الطالب من ممارسة التصوير الشعاعي   باالسنانوأنسجة اللب ، والتشكل الداخلي لألسنان والمنطقة المحيطة 

 لألسنان بطريقة آمنة وفعالة 

 

 أخالقيات المهنة 
 

 طالب كلية طب وجراحة الفم واألسنان: أخالقيات 

 حقوق الطالب:  

االشتراك في الجمعيات العلمية والمساهمة في تكوينها ، والعمل ضمن أنشطتها وفق اللوائح المنظمة   ●

 لذلك.

 المحددة.استخدام  ما تحتويه المكتبات من مراجع لإلطالع أو اإلعارة وفق النظم  ●

استخدام المعامل الخاصة بالكلية  إلثبات تجاربه وإبداعاته ولتوسيع مداركه العلمية وفق النظم الخاصة   ●

 بها .

المشاركة في إقامة األنشطة المختلفة التي تتبناها وترعاها الكلية  كاألنشطة الرياضية أو الثقافية أو   ●

 االجتماعية .

ساعدته في حل مشكالته التي تعيقه عن التحصيل العلمي عن طريق  الرعاية االجتماعية داخل الكلية  لم ●

 المرشدين األكاديميين والباحثين االجتماعيين بالكلية  . 

استفسار أساتذته داخل الكلية  ومناقشتهم المناقشة العلمية الالئقة ، وطلب المزيد من توضيح ما لم يدركه  ●

في ذلك ما لم يخل بالقوانين واللوائح النافذة واآلداب من العلوم والمعارف ، وال رقابه عليه أو عقوبة 

 العامة.

 :التحفظية ويشملاألسنان  قسم جراحة .4

● Oral medicine, Periodontology, oral 
diagnosis & oral  radiology  

 

● Conservative Dentistry 

● Endodontics 

 اللثة والتشخيص  وأمراضشعبة طب الفم   ●
 واالشعة

 شعبة العالج التحفظي لألسنان  ●

 شعبة عالج الجذور ●
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للطالب الحقوق الواردة في هذه الالئحة بما في ذلك حق وقف القيد وإعادته واالنسحاب من الكلية والتظلم  ●

 من نتائج االمتحانات ... الخ .

 واجبات الطالب: 

لالئحة كحضور المحاضرات والمثابرة على كل ما ورد في قوانين ولوائح الكلية ومنها ما ورد بهذه ا  ●

 التحصيل وأداء االمتحانات من أجل تحقيق النجاح والتفوق . 

 دفع المبالغ المالية المقررة سواًء كانت قيمة الخدمات الطالبية أو غرامات أو خالفه. ●

عدم محاولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس   ●

 حاضرات واألنشطة األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها. والم

بما يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو  السيرة الطيبة والسلوك الحسن أو يمس  –قوالً وفعالً  -عدم القيام   ●

 سمعة الكلية بسوء في الداخل أو الخارج. 

 أو الشروع فيه.التقيد بنظم االمتحانات والتزام الهدوء فيها وعدم محاولة الغش  ●

المحافظة على منشآت الكلية واألجهزة والمواد والكتب وإرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد بدون  ●

 أي تبديد أو إتالف. 

 عدم تنظيم الجمعيات داخل الكلية أو االشتراك فيها بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة. ●

طية أو نشر وإعالن أي منها بالكليات أو بمختلف  مكونات  عدم توزيع النشرات أو إصدار صحف حائ ●

 الجامعة، وعدم جمع أموال أو توقيعات بدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالكلية  

 احترام كل منتسبي الكلية ) هيئة تدريس وموظفين وطلبة ( وعدم اإلساءة إليهم أو إهانتهم بالقول أو الفعل. ●

ثائق الرسمية الصادرة عن الكلية أو غير الكلية ، وكذا عدم حيازتها بطرق  عدم محاولة التغيير في الو ●

 غير مشروعة. 

 االمتثال للعقوبة التي توقع عليه من الجهات المختصة.  ●

االمتناع عن حمل أي نوع من أنواع األسلحة بما في ذلك السالح األبيض أثناء وجوده بالكلية  أو في  ●

 مهمة لتمثيل الكلية . 

 الحضور إلى الكلية  بالزى المناسب الذي يكفل االحترام الالئق للكلية .      ●

 تمثيل الكلية في المهمات المكلف بها تمثيالً حسناً ينسجم ومكانتها العلمية واألكاديمية.  ●

بالكليه  االطالع على كل ما تنشره الكلية من لوائح وإرشادات بما في ذلك ما ينشر في لوحات اإلعالنات  ●

 أو على موقع الكلية االلكتروني وعدم جواز االحتجاج بجهله بما ينشر فيها . 

 األنشطة الحزبية ليس مكانها الكلية  وانما تمارس خارج حرم الكلية .  ●
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التحلي بالقيم ومنها أمانة البحث العلمي باإلشارة إلى المصادر أو  بتقديم  نتائج البحوث وبلورة اآلراء  ●

 أسس علمية بحتة بعيداً عن الخوف أو الحياء أو المحاباة ... الخ . واألفكار على

 األسنان وجراحة الفم و  إمكانات كليه طب
 مدرجات الكلية 

 : طالب وهي  250للكلية مدرجان يقعان يف مبين الكلية سعة كل مدرج 

  PH 215مدرج رقم  ●
  PH 216مدرج رقم  ●

 :ايل املدرجات املوجودة مببين اخلدمات الطالبية ابإلضافة

  SS 219 Aمدرج رقم ●
  SS 219 Bمدرج رقم ●
  SS 220مدرج رقم ●
  SS 117مدرج رقم ●
  SS 218مدرج رقم ●

  SS 116 Bمدرج رقم ●

 اعالم: ايل املدرجات املوجودة مببين  ابإلضافة

  MC 301مدرج رقم ●
 

 وجراحة الفم واألسنان  طب كلية معامل

 :االسنان وهي كالتايلوجراحة الفم و طب  كليةتقع معامل  
 ( نحت األسنان1معمل رقم ) •

 ( تقويم األسنان2معمل رقم ) •

 ( اإلستعاضة الصناعية 3معمل رقم ) •

 ( اإلستعاضة الصناعية 4معمل رقم ) •

 ( التركيبات الثابتة 5معمل رقم ) •

 ( العالج التحفظي 6معمل رقم ) •

 ( التركيبات الثابتة 7معمل رقم ) •

 ( عالج الجذور8معمل رقم ) •

 معامل إنتاجية  •

 (323معمل رقم ) •

 (304معمل رقم ) •
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 :اخلدمات الطالبيةابإلضافة ايل املعامل املوجودة مببين 
 (402معمل رقم ) •

 املوجودة مببين اعالم:  املعاملابإلضافة ايل 

 ( 516معمل رقم ) •

 الدراسات العليا ( 517معمل رقم ) •

 ( بايولوجيا وباثولوجيا الفم 519معمل رقم ) •

 ( 1مشرحة رقم ) •

 ( 2مشرحة رقم ) •

 ( 3مشرحة رقم ) •

 ( 4مشرحة رقم ) •

 ( 5مشرحة رقم ) •

 : التكييفابإلضافة ايل املعامل املوجودة مببين 
 (625معمل رقم ) •

 (604معمل رقم ) •

 (601معمل رقم ) •

 عيادات الكلية

 :العيادات التالية علىحتتوي كليه طب االسنان 

  بالدور الرابع في مبني الكلية  وتقعA عيادات    •

 وتقع بالدور الرابع في مبني الكلية B عيادات  •

 بالدور الثاني في مبني الكلية  وتقعC عيادات  •

 بالدور الثاني في مبني الكلية وتقععيادات الزمالة البريطانية  •

 بالدور الثاني في مبني الكلية  وتقعليزر عيادة وحدة تطبيقات ال •

 سعاد كفافي  ي بمستشفعيادات الدراسات العليا تقع  •

 

Dental Students Labs 
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Dental Students Clinics 
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 المقررات الدراسية 
 

Level 1 (Semester 1) 
Credit 

Hours 

Practical 

(CH)   

Theoretical 

(CH) 

Course Name CodeCourse  

3 1 2 English Language I ENGL 101 

3 1 2 Introduction to Computers COMP 101 

3 1 2 Arabic Language ARAB 101 

2 1 1 Cell and Molecular Biology BIOL 101 

4 1 3 General Chemistry GCHEM 101 

3 1 2 General Physics 101 PHYS 101 

2 1 1 Dentation IHuman  HDENT 101 

20 7 13 Total  

 

Level 1 (Semester 2) 
Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

3 1 2 English language II  ENGL 102 

3 1 2 Botany and Genetics BOTGEN 102 

4 1 3 Organic Chemistry OCHEM 102 

3 1 2 General Biology II BIOL 102 

3 1 2 Physics II PHYS 102 

1 - 1 Biostatistics BSTAT 102 

2 1 1 Human Dentation II HDENT 102 

3 1 2 General Histology HIST 102 

22 7 15 Total  
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Level 2 (Semester 1) 
 

Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

NameCourse  Course Code 

3 1 2 English language III  ENGL 201 

3 1 2 General Anatomy ANAT 201 

4 - 4 General Physiology HPHYS 201 

3 1 2 Oral Biology I OBIOL 201 

2 - 2 Dental Biomaterials I DMAT 201 

3 1 2 Biochemistry I BICHEM 201 

3 1 2 Microbiology MICBIO201 

21 5 16 Total  

 

Level 2 (Semester 2) 
 

Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

3 1 2 Oral Biology II OBIOL 202 

4 2 2 Head and Neck Anatomy ANAT 202 

5 1 4 General Physiology II HPHYS 202 

1 - 1 Stomatognathic Physiology STPHYS 202 

3 1 2 Biochemistry II BICHEM 202 

6 2 4 General Pathology PATH 202 

22 7 15 Total  
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Level 3 (Semester 1) 
Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

3 - 3 Scientific Thinking 102HUMAN  

3 1 2 Oral Pathology I OPATH 301 

5 1 4 Pharmacology PHARM 301 

3 2 1 Operative Dentistry I (Pre-

Clinic) 

OPDENT 301 

4 2 2 Removable Prosthodontics I 

(Technology) 

301 STRPRO 

2 1 1 Fixed Prosthodontics I 

(Technology) 

FPROTH 301 

20 7 13 Total  

 

Level 3 (Semester 2) 
Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

3 - 3 Behavior Psychology HUMAN 101 

3 1 2 Dental Biomaterials II DMAT 302 

3 1 2 0ral Pathology II OPATH 302 

2 - 2 Public Health, Community 

Dentistry 

CODENT 302 

3 2 1 Operative Dentistry II (Pre-

clinic) 

OPDENT 302 

2 1 1 Fixed Prosthodontics II 

(Technology) 

FPROTH 302 
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4 2 2 Removable Prosthodontics II 

(Technology) 

RPROTH 302 

20 7 13 Total  

 

Level 4 (Semester 1) 
Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

2 - 2 General Medicine, Skin and 

Venereal Disease I 

GMED 401 

2 - 2 General Surgery, 

Ophthalmology and ENT I 

GSURG 401 

2 1 1 Operative Dentistry III 

(Clinical) 

OPDENT 401 

3 2 1 Removable Prosthodontics III 

(Clinical) 

401RPROTH  

2 1 1 Fixed Prosthodontics III 

(Clinical) 

FPROTH 401 

3 1 2 Oral Surgery and Anesthesia I OSURG 401 

2 1 1 Orthodontics I ORTH 401 

3 1 2 Diagnosis, Radiology and 

Forensic Dentistry  

DIAG 401 

19 7 12 Total  

 

Level 4 (Semester 2) 
 

Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

2 - 2 General Medicine, Skin and 

Venereal Disease II 

GMED 402 

2 - 2 General Surgery, 

Ophthalmology and ENT II 

GSURG 402 

2 1 1 Operative Dentistry IV 

(Clinical) 

OPDENT 402 
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3 2 1 Removable Prosthodontics IV 

(Clinical) 

RPROTH 402 

2 1 1 Fixed Prosthodontics IV 

(Clinical) 

FPROTH 402 

3 1 2 Oral Surgery and Anesthesia 

II 

OSURG 402 

3 1 2 Diagnosis, Radiology and 

Forensic Dentistry I 

DIAG 402 

2 1 1 Orthodontics II ORTH 402 

2 1 1 Endodontics I  

(Pre-Clinical) 

ENDO 402 

21 8 13 Total  

Level 5 (Semester 1) 
Credit 

oursH 
Practical 

(CH) 
Theoretical 

(CH) 
ameNCourse  Course Code 

3 2 1 Operative Dentistry V 

(Clinical) 
OPDENT 501 

3 2 1 Removable Prosthodontics V 

(Clinical) 
RPROTH 

501 

3 2 1 Fixed Prosthodontics V 

(Clinical) 
FPROTH 501 

2 1 1 Endodontics II (Clinical) ENDO 501 

3 1 2 Oral Surgery and Anesthesia 

III 
OSURG 501 

2 1 1 Pedodontics I PEDO 501 

1 - 1 Oral Medicine I OMED 501 

2 1 1 Periodontics I PERIO 501 

19 10 9 Total  

 

Level 5 (Semester 2) 
Credit 

Hours 

Practical 

(CH) 

Theoretical 

(CH) 

Course Name Course Code 

3 2 1 Operative Dentistry VI 

(Clinical) 

OPDENT 502 
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3 2 1 Removable Prosthodontics VI 

(Clinical) 

RPROTH 502 

3 2 1 Fixed Prosthodontics VI 

(Clinical) 

FPROTH 502 

2 1 1 Endodontics III (Clinical) ENDO 502 

3 1 2 Oral Surgery and Anesthesia 

IV 

OSURG 502 

2 1 1 Pedodontics II PEDO 502 

1  1 Oral Medicine II OMED 502 

2 1 1 Periodontics II PERIO 502 

1 - 1 Maxillofacial Prosthetics and 

Implantology 

MFIMP 502 

20 10 10 Total  

 المواد االختيارية 
Credit 

Hours 

Practical Theoretical Course Name 

1 - 1 Fine Arts 

1 1 - Dental Photography 

1 - 1 Nutrition 

1 1 - Medical Engineering 

1 - 1 Medical administration 

and Health insurance 

systems 

1 1 - First Aid 

1 1 - Use of the World Wide 

Web 

1 - 1 Introduction to Low 

1 1 - Political Systems 

1 - 1 Principles of Economics 

1 - 1 Translation 

1 - 1 Communication skills  

3 0 3 Laser Applications 

1 0 1 Infection Control 

1 0 1 Medical Ethics 

3 0 3 First Aids 
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 والتحويل بالكلية  القبول قواعد 
 قواعد قبول الطالب المستجدين: 

العربية واألجنبية    علم  العامة )  الثانويةتقبل كلية طب األسنان   الدول  علوم( وما يعادلها من جميع 
بالدول   قبولها  للجامعات وقواعد  األعىل  المجلس  لقواعد   

ً
المواد    المانحةطبقا  المؤهلةمع استيفاء 
بية والتعليم؛ وذلك خالل    للكلية ن فقطومعادلة الشهادة من وزارة التر من تاري    خ الحصول عليها    عامي 

ن  و خال المرصيي  ن للطالب  المرصيي  الوافدين غت   للطالب  الحصول عليها  أعوام فقط من  ة  ،  ل عشر
ط نجاحه فن المواد   ياء + األحياء + اللغة    المؤهلةبشر ن يةللقبول بالكلية وىه ) الكيمياء + الفت  ن   اإلنجلت 

  + الرياضيات + 
 (.  االختياريهالمواد  بافر

ن   ●   الطالب الناجحي 
العظم    النهايةالمستوى الرفيع تضاف اىل مجموعه الكىل ما زاد عن نصف    فن

   الدرجةمن 
  حصل عليها  التر

 المستوى الرفيع.  فن

  الطالب الحائزين عىل درجات الحافز   ●
    المستحقة  الدرجةتضاف اىل مجموعه الكىل    الرياضن

ً
له طبقا

بية والتعليم بالنسبة للبطوالت  لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزا رة التر

 لبطوالت االتحادات الرياضية.  بالنسبةللرياضة قطاع البطولة   القوم  المدرسية ومن المجلس 

ن عىل الشهادات المعادلة األجنبية فعىل الطالب الذي ال يؤدى بنجاح   بالنسبة ● فن   امتحان للحاصلي 

بية الدينية أمام لجان  ع مواد اللغة ال  لقاعدة من    امتحانربية والتر
ً
الثانوية العامة المرصية أو طبقا

 فن هذه المواد يعقد عن طريق    امتحانا قواعد قبول حملة الشهادات األجنبية عليه أن يؤدى  
ً
تكميليا

إال بعد نجاحه فيها. وال بد من حصول    البكالوريوسأمانة المجلس األعىل للجامعات وال يمنح درجة  

النظام  الطالب عىل شهادة االعدادي أو   عليها؛ومضن ثالث سنوات بعد الحصول    المرصي ة عىل 

  سنة دراسية من الصف األول    12كامال لعدد    دراس  إحضار تسلسل  
للطالب المرصيون   االبتدائ 

 والوافدين. 

لنظام   ●  
ً
)    القبولوطبقا الوزاري رقم  للقرار  فإنه وفقا  لسنة  10الجديد  التقديم عىل    2021(  يتم 

  للجامعات الخاصة  أساس الحد األدئن 
وئن ن وذلك عىل الموقع اإللكتر التابع ألمانة   المعلن للمرصيي 

شيح   مجلس الجامعات الخاصة وفقا لألعداد المقررة الختيار أعىل النسب والمعدالت المتقدمة بتر

ة بمقر شئون الطالب   التقديم مباشر الوافدين يكون  الخاصة أما  الجامعات  القبول لجميع كليات 

  هذا الشأن.  بالجامعة و 
 فقا للحد األدئن المعلن واألعداد المقررة فن

  هذا الشأن   ●
  تصدر كل عام فن

علما بأنه يتم تحديد نظام التقديم كل عام وفقا للقرارات الوزارية التر

  هذا الشأن. 
 وكذلك وفقا للقرارات التنفيذية لمجلس الجامعات الخاصة واألهلية فن

 المحولين: قواعد قبول الطالب 
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رقم   الجمهوري  والقرار  للجامعات  األعىل  المجلس  قواعد  الجامعة  فيما   1996لسنه    245تطبق 

ن الطالب بحسب االعىل فن التقديرات   ن وتكون المفاضلة بي    الخاصة يختص بقبول الطالب المحولي 

:  الخاصة اإلجراءات بالمواد وفيما يىل بعض   ن  بالمحولي 

كامل عىل االقل مع    دراس  بعد قضاء عام  المتناظرةان يكون التحويل فن نفس التخصص بالكليات  ●

ام بالحد االدئن المقرر للكلية المحول إليها فن العام الذى قبله أو فن عام التحويل أيهما أصلح   ن االلتر

وط وقواعد القبول  استيفائهللطالب مع   األخرى. لجميع شر

إليها   ● المحول  الكلية  فن  الطالب  يقضن  بأن  ام  ن ا50اإللتر األقل  % من عدد  المعتمدة عىل  لساعات 

ن من جامعات داخل وخارج جمهورية مرص   العربية. للمحولي 

ام الجامعة بأن يكون  ● ن ن إليها من خارج الجامعة فن حدود   إجماىل  إلتر % من األعداد  10عدد المحولي 

 المقرره للقبول فن الكلية فن نفس عام التحويل . 

 الكليات. عدم قبول طلبات التحويل من المعاهد فوق المتوسطة بجميع  ●

تأديبيه   ● ألسباب  ن  المفصولي  الطالب  تحويل  قبول  ؛عدم 
ً
الرسوب    الستنفاذ أو    نهائيا مرات  عدد 

ن فن التحويل من جامعات خاصه أو حكومية سواء داخل حدود جمهورية مرص العربية أو   الراغبي 

وط القبول األخرى . خارجها ؛ ويمكن قبولهم كمستج  دين مع استيفائهم جميع شر
 :اللغة اإلنجليزية لمقررامتحان تحديد مستوي الطالب 

 االختبارات بمراكز بالجامعة المقبولين للطالب اإلنجليزية اللغة مستوى لتحديد Versant امتحان

 :MUST Test Centers المعتمدة

لتحديد مستوى الطالب الملتحقين بالجامعة من خالل  Pearsonهو امتحان معتمد من شركة  •

 قياس مهارات )الكتابة، والتحدث، واالستماع، والقراءة(. 

يتم تحديد موعد االمتحان من خالل "إدارة االستعالمات" بمبنى االستعالمات بجوار مبنى كلية   •

الطالب لمعرفة تاريخ ووقت االمتحان الخاص به وملء التكنولوجيا الحيوية حيث يتوجه  

 نموذج "حجز موعد اختبار اللغة اإلنجليزية". 

يجب على جميع الطالب الحضور إلى مراكز االختبارات المعتمدة بمبنى المكتبة المركزية قبل  •

 دقيقة وال يسمح بالتأخير ألي سبب.  15موعد االمتحان ب 

 هي: األوراق المطلوبة يوم االمتحان 

"نموذج حجز موعد اختبار اللغة اإلنجليزية" يتضمن صورة الطالب المختومة من "إدارة   •

 القبول والتسجيل" باإلضافة إلى اسم الطالب والرقم الجامعي الخاص به وباقي بياناته.  

 أصل إثبات الشخصية إن وجد. •

وضعها في المكان المخصص ** ال يسمح بالدخول إلى قاعة االمتحان بأية متعلقات شخصية، ويجب 

 داخل المركز.



 دليل الطالب               جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا                 واألسنانالفم  وجراحةكليه طب 
 

20 

 

"،  Student Zoneساعة من خالل الموقع الخاص بالجامعة من " 48يتم معرفة نتيجة االمتحان بعد 

 بعد الحصول على "اسم المستخدم، وكلمة المرور" من خالل شئون الطلبة. 

 مالية لتحديد موعد آخر في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد لالختبار يقوم الطالب بسداد غرامة 

 القواعد واللوائح االكاديمية 
 : الدراسةنظام ( 1)

تتبع الجامعة نظام الساعات المعتمدة الذي تحسب فيه المواد الدراسية في وحدات قياسية تسمى  

تُكتسب ساعة معتمدة واحدة بحضور ساعة محاضرة واحدة كل أسبوع  عام،الساعات المعتمدة. بشكل 

حدة.  لفصل دراسي واحد. يمكن احتساب ساعتين أو أكثر من ساعات المختبر على أنها ساعة معتمدة وا

أسبوًعا. يبدأ فصل الخريف عادةً في   16ينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما 

ويبدأ فصل الربيع في األسبوع الثالث من شهر فبراير. تتوفر أيًضا   سبتمبر،األسبوع الثالث من شهر 

 .الثاني جلسة صيفية مدتها ثمانية أسابيع بعد الفصل الدراسي  
 

 البكالوريوس: لتخرج للحصول على درجة متطلبات ا( 2)
أو   Dيجب على الطالب إكمال الساعات المعتمدة المطلوبة في الدورات التي تكون الدرجات فيها 

 210أفضل. عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في كل كلية كالتالي: كلية جراحة الفم واألسنان 

 فترة تدريب )سنة واحدة(  ساعة معتمدة +

 

 التعليمات:لغة ( 3)
اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس في جميع الكليات باستثناء أقسام اللغة العربية في كليات األعمال واآلثار  

إظهار مستوى  الطالب  يُتوقع من جميع  األخرى.  الكليات  في  المتخصصة  اللغة  ، ودورات  واإلعالم 

ابي. سيتعين على الطالب  مقبول من إتقان اللغة اإلنجليزية في كل من مهارات االتصال الشفوي والكت

 الذين يعانون من أوجه قصور شديدة أن يأخذوا دورات اللغة اإلنجليزية العالجية غير المعتمدة 

 

ينظم عميد شؤون الطالب بالتعاون مع عمداء الكليات وينفذ برامج توجيهية للطالب الجدد وأولياء أمورهم 

األكاديمية ، مرافق   كلية واللوائح واإلجراءات  المتاحة في كل  الدراسة والتخصصات  بنظام  لتعريفهم 

ن الطالب الجدد وأعضاء الدعم التعليمي واألنشطة الالصفية. يتم تشجيع االجتماعات غير الرسمية بي

 هيئة التدريس من أجل خلق جو مريح يمّكنهم من تطوير فهم أوضح للحياة الجامعية.  

 

 األكاديمي: التسجيل ( 4)

ساعة معتمدة كحد أقصى    18ساعة معتمدة كحد أدنى و    12يتراوح التسجيل األكاديمي ألي طالب بين  

لكلية(. ومع ذلك ، فإن الحد األقصى للتسجيل يعتمد  )أو عدد االعتمادات المحددة في الخطة الدراسية ل

، فسيتم تخفيض تسجيلة    1.5على السجل األكاديمي للطالب. إذا كان المعدل التراكمي للطالب أقل من  

 حتى يتمكن من رفعه إلى المستوى المقبول 

 

 :  زيادة الحد االقصى للتسجيل( 5)

يجب على الطالب ذوي المكانة األكاديمية الجيدة الذين يرغبون في تسجيل أكثر من الحد األقصى لعدد  
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الساعات المعتمدة لكل فصل دراسي الحصول على موافقة مرشدهم األكاديمي وعميد الكلية. في حالة  

ة بعد الحصول  التخرج أو االنتقال إلى المرحلة السريرية ، قد يُسمح للطالب بتسجيل ساعات إضافي

 موافقة الجهات المختصة على 

 

 ( Incomplete)استكمال االمتحانات  تأجيلنظام   (6)
من حضور االمتحان النهائي في مقرر ما ، فيجوز له أن  اذا واجه الطالب ظروفًا غير متوقعة تمنعه  

(في هذه الدورة. يجب تقديم عريضة إلى عميد الكلية توضح أسباب طلب  Iيطلب شهادة غير مكتملة )

"غير مكتمل" مع إرفاق األدلة الداعمة. الطالب الذين قاموا بعمل غير مرضي في االختبارات القصيرة  

وامتحان منتصف الفصل الدراسي ليسوا مؤهلين للحصول على شهادة غير مكتملة. إذا تم قبول االلتماس  

ق الدقيق ، فيجب تقديم "طلب نموذج غير مكتمل" لتحديد المتطلبات التي يجب على الطالب  بعد التدقي 

الوفاء بها إلكمال الدورة والتاريخ المقترح للوفاء بهذا الشرط. بعد إكمال المتطلبات بنجاح ، يقوم المعلم  

أو قبل نهاية فترة الحذف   بملء "نموذج تغيير الدرجة". إذا لم يتم استكمال المتطلبات في تاريخ االستحقاق

 " Fواإلضافة للفصل الدراسي التالي ، فسيتم تغيير "غير مكتمل" تلقائيًا إلى "
 

 : كالتالي وهياستكمال االمتحانات  تأجيلنظام 

 العذر المقبول:  (1)

على ان يراعى  .الجامعيبالمستشفى    الطبيةمقبول من لجنه االعذار    طبيتقديم عذر   •

 قبل أو بعد االمتحان.          ساعة 48تقديمه خالل 

الزوج    - االبناء  - األخوة  - االولى فقط )الوالدان  الدرجةحاله وفاه من    فيالعذر االجتماعي   •

 والزوجة(. 

 عدم قبول االعذار المقدمة من محاضر الشرطة بتاتاً.  •

 االولى.  الدرجةعدم قبول اعذار وفاه من اقارب خالف  •

بمستشفى سعاد كفافى    الطبية  اللجنةشهادات مرضيه اال بعد مرورها على    أيدم قبول  ع •

 . الجامعي

 

.B  وشروط التأجيل:  منظا 

 البد ان يتقدم الطالب بعذر مقبول )سبق ذكره(.  •

 . السنة% على االقل من درجات اعمال 60البد ان يكون الطالب حاصالً على  •

 . الكليةان يتقدم بالعذر المقبول قبل او بعد االمتحان لعميد  •

عميد   • بطلب    الكلية يقوم  )  تأجيلبتقديم  امتحان   Request for anاستكمال 

Incomplete  )المقبول  من تقديم العذر    ساعة  48الطالب العتماده خالل    الى شئون

 . الكليةوال يحتاج العرض على مجلس  المقبول،ويرفق مع الطلب العذر  الكليةلعمادة 
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على اقصى حد من الفصل   والثاني االسبوع االول    في  التكميلياجراء االمتحان    ضرورة •

 . التاليالدراسي  

)  النتيجةاظهار    ضرورة • بها  الطالب  Change of Gradeوالتقدم  شئون  لعمادة   )

)الذى سبق ووافقت عليه عمادة   Request for an Incompleteنموذج    ومرفق معها

 كاف. واإلضافة بوقت موعد الحذفشئون الطالب وذلك قبل انتهاء 

 Change of Gradeنظام تغيير الدرجات   (7)

 : التالينظام عمل تغيير الدرجات عل النحو             

 . المؤجلةاإلستكماليه  االمتحاناتحاالت  . إال فىC.Gعمليه تغيير  أيلن تعتمد  .1

 ضرورة استكمال جميع البيانات فى النموذج الخاص بتغيير الدرجات.  .2

أعضاء  .3 أو  المقررات  واساتذة  المصححين  أخطاء  الى  تعود  التى  الدرجات  فى  التغييرات 

االعتماد    ويجب  لالكونترو قبل  تتم  تحت  النهائيأن  وال  الجامعة  رئيس  من سعادة  لعمل  للنتائج  اج 

change of grade 

عمل   .4 يتم  وال  النتائج  فى  تعديل  أى  يجرى  ال  ذلك  لحاالت     Change of Gradeبعد  اإل 

 فقط.  Incomplete  المؤجلة  االمتحانات

الجامعة وتسليمها لشئون   النتيجة بعد اعتماد    Change of Gradeلن تعتمد أى   من سعادة رئيس 

 ( incompleteالمؤجلة )الطالب ومركز تكنولوجيا التعليم إال فى حالة واحدة فقط وهى االمتحانات 

 

 حضور الفصل:   (8)
يجب على الطالب حضور جميع الفصول التي تم تسجيلهم فيها للحصول على أقصى قدر من الفوائد   

التعليمية. الغياب أو التأخير ال يعفي الطالب من العمل في المقررات المطلوبة. ال يُسمح للطالب الذين  

ختبار النهائي  من ساعات المقرر الدراسي بالجلوس لالفي الدروس العملية  ٪  25يتجاوز سجل غيابهم  

 (في تلك الدورةFوسيحصلون على "عالمة رسوب" )

 

 وإضافتها:حذف الدورات    (9)

يُسمح للطالب بتغيير تسجيلهم عن طريق إضافة  خالل األسبوعين األولين من بداية كل فصل دراسي ،

أو حذف دورات بعد استشارة مرشدهم األكاديميين بشرط أال يتجاوزوا الحد األقصى لالعتمادات أو أن 

 يكونوا أقل من الحد األدنى المسموح به. تحقق من التقويم الجامعي لمعرفة فترة الحذف واإلضافة. 

 

 يبية: االنسحاب من الدورة التدر  (10)

قد ينسححب الطالب من دورة معينة )أو دورات( إذا وجدوا )من خالل االختبارات القصحيرة وامتحانات   

يجوز  منتصحححف الفصحححل الدراسحححي( أنهم لن يتمكنوا من إكمال تلك الدورة بنجاح. في مثل هذه الحالة ،

للطالب تقديم "نموذج انسححاب" بعد اسحتشحارة المرشحد األكاديمي ومعلم الدورة. المقررات التي تم سححبها 

في تقرير الدرجات. ال يتم احتسحاب   "Wقبل الموعد النهائي لالنسححاب من الدورة سحيكون لها عالمة "

الحتحر الحمحعححدل  لححسححححححاب  اعحتحمححاداتحهححا  اسحححححتحخححدام  يحتحم  وال  الحتحخحرج  فحي  الححدورات   اكحمحيهححذه 
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 االنسحاب من الفصل الدراسي:  (11)

هو اإلنهاء الرسمي للتسجيل الكامل للطالب في جميع مقررات الفصل الدراسي. يجب على الطالب   

تقديم التماس يوضح سبب االنسحاب من جميع المقررات والحصول على موافقة عميد الكلية. يجب  

في تقرير الدرجة. يجوز  "Wلدورات على "تقديم "نموذج االنسحاب" بحيث يمكن أن تحتوي هذه ا 

إعفاء الطالب من عدم التسجيل أو االنسحاب من جميع المقررات المسجلة حتى ثالث مرات خالل 

 بشرط قبول أعذاره من قبل العميد أو مجلس الكلية.  MUSTكامل فترة دراسته في 

 

 : إعادة القبول   (12)

يجب على الطالب الذي في وضع جيد والذي توقفت دراسته في الجامعة لمدة ال تزيد عن ثالثة فصول  

دراسية تقديم طلب رسمي إلعادة القبول في مكتب القبول والتسجيل. يجب أن يتم ذلك قبل نهاية فترة 

 التسجيل للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب في إعادة قبوله

 

 امعة: الجاالنسحاب من   (13)

يجب على الطالب الذين يقررون االنسحاب من الجامعة الحصول على استمارة سحب من مكتب  

القبول والتسجيل التوقيعات كما هو موضح في النموذج ، وإعادة النموذج المكتمل إلى مكتب القبول 

 والتسجيل.  

 

   نظام الدرجات :  (14)

يتم   (GPA)يتم التعبير عن مكانة الطالب االكاديمية لفصل دراسي من خالل متوسط نقاط التقدير 

 االبالغ عن درجات الفصل الدراسي بالحرف والنسبة المئوية المقابلة  

 

 نظام الدرجات كما يلي :

 

Percentage Grade Grade 
Grade Points 

 per credit 

95 - 100 A* Excellent 4.00 

90 – 95 A Excellent 4 

85 - 90 A– Excellent 3.60 

80 - 85 B+ Very Good 3.30 

75 - 80 B Very Good 3.00 

72 - 75 B– Very Good 2.70 

70- 72 C+ Good 2.30 

65- 70 C Good 2.00 

63- 65 C– Pass 1.70 
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62 - 63 D+ Pass 1.30 

60 - 62 D Pass 1.00 

Less than 60 F Fail 0.00 

W W Withdraw * 

I I Incomplete * 

 

 : CGPA و (GPA) النقاط التراكميةمتوسط 

الدرجات معدل  احتساب  يتم   (GPA) يتم  للطالب.  األكاديمية  المكانة  إلظهار  دراسي  فصل  كل  في 

احتسابها بضرب اعتمادات كل مقرر في نقاط الدرجات المقابلة للدرجة المستلمة ، ثم إضافة جميع النقاط  

المكتسبة وقسمة اإلجمالي على عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي. مع تقدم الطالب في دراسته  

در معدل  سيظهر  متوسط  ،  إلى  باإلضافة  دراسي  فصل  لكل  تراكميجة  لجميع   (CGPA) درجة 

 المقررات التي تم أخذها في فصول دراسية مختلفة. 

 تكرار الدورات :  

في مقرر مطلوب ، فيجب إعادة نفس الدورة التدريبية حتى   (F) إذا حصل الطالب على درجة رسوب

رات االختيارية ، فيجوز للطالب إعادة نفس المقرر  الحصول على تقدير ناجح. أما إذا فشلت إحدى الدو

، فسيتم استخدام   (F) أو اختيار مقرر اختياري آخر بموافقة المرشد األكاديمي. إذا تم إعادة مقرر مع واحد

(فقط   (Fيتم استخدام أول   ((F  ولكن إذا تم إعادة مقرر بعدة    التقدير الجديد في حساب المعدل التراكمي

 ( في سجل الطالب  (F ح في حساب المعدل التراكمي. في جميع األحوال تبقى درجاتوآخر تقدير ناج

 

 تكرار الدورات لرفع المعدل التراكمي:  (15)

/ المعدل    GPAأو أعلى وذلك لرفع معدله التراكمي   ((Dيجوز للطالب إعادة مقررات بدرجة اجتياز 

 وفق الشروط التالية:   CGPAالتراكمي

تحت نفس العنوان   MUST  في  درسوا  الذين  أولئك  بين  من  المعادة(  الدورات )   الدورة  تكون  أن  يجب  ⚫

 وبنفس المحتوى.  

.  الدرجة  على  للحصول  بأكملها  الدراسية  الدورة  خالل  فقط  دورات  أربع  على  السياسة  هذه  تقتصر  ⚫

 مطلوب إذن من عميد الكلية. . 

 يتم استخدام الدرجة األعلى في حساب المعدل التراكمي ، وتظل الدرجة األدنى مسجلة.   ⚫

 

 االتفاقيات والتعاون الدولي 

 برامج تدريبية متقدمة 
 

 برنامج تدريب الزمالة البريطانية  ●
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MRD Residency Training Program for Membership of the Royal College of 

Surgeons Edinburgh 

 

اتفاقية زمالة مع كلية طب األسنان بجامعة "جنوا" اإليطالية حول تطبيقات الليزر واستخداماته   ●

 (Fellowship of the lasers in dentistry)  الهامة في مجال طب األسنان

 في زراعة االسنان اإليطالية اتفاقية زمالة مع كلية طب األسنان بجامعة "جنوا"  ●

(Fellowship in Implantology) 

 في تجميل الوجه البوتكس و الفيلر  اإليطاليةاتفاقية زمالة مع كلية طب األسنان بجامعة "جنوا"    ●

(Fellowship in Dento-facialEsthetics Botox and Dermal fillers) 

"جنوا"   ● بجامعة  األسنان  طب  كلية  مع  زمالة  الرقمي  في اإليطاليةاتفاقية  االسنان   طب 

(Fellowship in Digital dentistry ) 

 تدريب الخرجين )سنه االمتياز(  ●

College of Oral & Dental Surgery Interns' Training Program 

ه باستخراج ترخيص مزاولة المهنة  وهي تعتبر سنة تكميلية وضرورية بعد تخرج الطالب لكي يسمح ل

المستشفيات   في  التخرج  بعد  كاملة  سنة  قضاء  الطالب  ويشترط على  األسنان.  أطباء  بنقابة  والتسجيل 

الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة. و يوزع على األقسام المختلفة والتخصصات المختلفة وتخصص له  

التدريس ويطلب أعضاء هيئة  بإلقائها  يقوم  )  محاضرات  ندوات  ( في مواضيع  seminarsمنهم عمل 

كما يوضع لهم برنامج لحضور العمليات  مختلفة هذا البرنامج منشور علي موقع الجامعة ومعترف بة .

باألقسام المختلفة. كما يطلب منهم متطلبات عملية وعالج عدد معين من المرضى تحت إشراف أعضاء 

المعاونة من جميع   التدريس والهيئة  المعاونة. ويوجد مشرفين من أعضاء هيئة  التدريس والهيئة  هيئة 

البرنامج الموضوع وحل أي مشاكل تعيق   األقسام لإلشراف والتوجيه ومتابعة االنتظام وجدية تطبيق 

 تطبيق البرنامج. ويوجد مشرف عام للمتابعة وتلقى الشكاوى

 مركز التعليم المستمر  ●

 برنامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة )ابعض التخصصات( ●

 درجة الماجستير في طب وجراحة الفم واألسنان

.Sc.)Master of Dental Science (M.D 

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كوادر على درجة عالية من الناحية العلمية والمهارات التخصصية  

 سواء في العلوم األساسية أو اإلكلينيكية مع التركيز على الجوانب التطبيقية واإلكلينيكية. 

التخصصات المختلفة  وتعتبر مرحلة الماجستير مرحلة سابقه وشرط أساسي لدراسة الدكتوراه في  

 لطب وجراحة الفم واألسنان. 

 .ماجستير في شعبة طب الفم وعالج اللثة والتشخيص 

 

 دبلومات التخصصات اإلكلينيكية في طب وجراحة الفم واألسنان

Higher Dental Diploma (H.D.D) 
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كدراسة بعد    يهدف برنامج الدراسة لدبلوم التخصصات اإلكلينيكية في فروع طب وجراحة الفم واألسنان

 إلى: مرحلة البكالوريوس 

 رفع المستوى والمقدرة العلمية والعملية لألطباء الممارسين لمهنة طب األسنان. -

 االطالع على ما هو جديد ومستحدث في مجال الفروع المختلفة من التخصصات. -

ويهتم برنامج الدراسة أساساً على النواحي التطبيقية والتدريبات العملية باألقسام المختلفة وذلك   -

 لخدمة المجتمع والبيئة برفع مستوى الكفاءة والخدمات العالجية المقدمة للمواطنين. 

 لينيكيةتمنح شهادة دبلوم التخصص اإلكلينيكي في طب وجراحة الفم واألسنان في فروع طب األسنان اإلك

 نظم الدعم الطالبي 
 

المنح   ● الي  باإلضافة  بالجامعة  العاملين  أبناء  الجامعة دعم مادي عن طريق خصم خاص  تقدم 

 الكاملة المقدمة للطلبة غير القادرين بالتعاون مع وزاره التعليم العالي. 

الوبائي والعيادة الطبية  الرعاية الطبية والصحية والوقائية )أمصال االلتهاب الكبدي الفيروسي   ●

 والمستشفى الجامعي(. 

مكتب   ● بيانات  من خالل  للسكن  الجغرافي  والنطاق  واإلناث  الذكور  أعداد  يتم حصر  االنتقال: 

 شئون الطالب بالجامعة ويتم في ضوء ذلك تحديد وتوزيع مسارات سيارات نقل الطالب. 

 لجامعة.توفير وحدات سكنية للطالب المغتربين باالتفاق مع أدارة ا  ●

الخدمات   ● وتقديم  بالمجتمع  الجامعة  ربط  إلى  تهدف  النفسي  لإلرشاد  وحدة  بالجامعة  ويوجد 

 واالستشارات النفسية لطالب الجامعة لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم وتحقيق الصحة النفسية لهم. 

 :ألية تحفيز الطالب المتفوقين
 

 أوال: تحديد الطالب المتفوقين 

 داخل كل مستوي.  GPA( 3.5الطالب الحاصلين على أكثر من ) .1

 متفوق في األنشطة الطالبية المختلفة على مستوى الجامعة او المستوى القومي. الطالب ال .2

 ثانيا: ألية التكريم 

 يقام سنويا حفله التخرج لتكريم المتفوقين.   .1

 منحه شهادة تقدير للتفوق العلمي.  .2

منح هدايا عينية من قبل الكلية للطلبة المتفوقين في حضور رئيس الجامعه وعميد الكليه و الوكالء   .3

واالستاذه و اعضاء هيئه تدريس وبعض الشخصيات العامه ويشارك ايضا في الحضور اولياء امور 

 السفارات  يالطالب و مندوب

 إدراج أسمائهم في لوحة الشرف بالكلية  .4
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 رين: قواعد الطالب الُمتعث 

 

 : من هو الطالب المتعثر دراسيا

 .GPA 2.0الطالب الذي يقل مجموعه التراكمي  •

 في المستوي الواحد أكثر من ثالثه فصول دراسية.  المقيدالطالب  •

نفسيا   •  ( تعلم  صعوبات  له  الذي  النفسي    (اهماال - ماديا  –الطالب  اإلرشاد  وحده  تقرير  علي  بناءاً 

 . بالجامعة

 يحقق النتائج التعليمية المستهدفة. الطالب الذي لم  •

 الطالب المعرض للرسوب. •

 التصرف مع الطالب الُمتعثر: 

يتم تحويل الطالب الي لجنة المتعثرين التي تسهم بشكل أساسي بحل مشاكل الطالب و دعمهم  ➢

 اكاديميا و تحويلهم الي وحدة االرشاد النفسي اذا تطلب االمر.

 -في: تتمثل العلمية  الخدمات حيث من للطالب نظام المؤسسة توفر

  بالقسم  المعلنة  المكتبية  الساعات  في المتعثرين الطالب  مع  المادة  أستاذ  طريق  عن  لقاءات  عمل -

 .العلمية  مشاكلهم في لمناقشتهم

 .للعرض   ومبسطة سهلة طرق باستخدم التدريس هيئة عضو طريق عن المحاضرات مراجعة -

 ..العملي التدريب ساعات عدد زيادة وأيضا للطالب العلمية  المراجعة ساعات عدد زيادة -

 .المتعثرين للطالب الدراسية المقررات لشرح المتفوقين بالطالب اإلستعانة  -

 -المهني: التوجية خدمات لهم وتقدم  الكلية خريجي و  للطالب االكاديمي  للدعم  فعال نظام كليةلل

حيث  التواصل المستمر ب و خريجي الكلية  تقوم التواصل مع الخريجين و االرشاد المهني بدعم الطال 

من خالل نموذج اإللكتروني ونموذج ورقي يتم ملئهم بالطرق   الخريجينالفعال بين الجامعة و

اإللكترونية والورقية معًا من خالل اللجنة، كما يتم عمل لقاءات دورية. و يتم معرفة احتياجات سوق  

العمل لتوفير الدورات التدريبية المناسبة للطالب و خريجي الكلية المقدمة من خالل مركز التعليم  

 وق العمل.  المستمر لمواكبة س

الُمجتمع  كليةلل في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لدمج  فعالة  بالكلية  آليات  ُمالئمة    الداخلي  وُمراعاه 

 -اإلنشاءات واإلنجازات: 

https://www.pua.edu.eg/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86-2/?lang=ar
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تُراعي المؤسسة وجود تسهيالت إنشائية ُمالئمة مثل المصاعد والُمنحدرات وتم وضع الية  من الكلية  

   للتعامل مع الطالب ذو االحتياجات الخاصة

المعاونة والطالب يشاركون في االنشطة والمشروعات والمؤتمرات   التدريس والهيئة  أعضاء هيئة 

 -العلمية والبحثية: 

 عمل أيام علمية في جميع االقسام مختلفة مع مشاركة الطالب بها

 عمل المؤتمرات المختلفة مع مشاركة الطالب بها 

 الخدمات واألنشطة المقدمة للطالب 
 الطالبيةالخدمات 

 اإلدارة الطبيـة: 

 

 
 

الطبية   العيحادة  للطحالب عن طحريحق  الطبيحة واإلسعافية  الخدمة  بتقديم  الطبيحة بالجامعحة  اإلدارة  تقحوم 

 .الملحقة بها كما يمكن للطالب االستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي يوفرها المستشفى الجامعي

 

 : Counseling Unit وحده اإلرشاد النفسي

وحدة اإلرشاد النفسي تهدف إلى ربط الجامعة بالمجتمع، وتقدم الخدمات واالستشارات النفسية لطالب  

 الجامعة لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم واالرتقاء لصحتهم النفسية 
 

 : الجامعية المكتبة

 

 

 

 

 



 دليل الطالب               جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا                 واألسنانالفم  وجراحةكليه طب 
 

29 

 

 

 

 

 

 

المكتبة الجامعية جزًءا ال يتجزأ من   المعلومات  تعتبر  للجامعة، فهي تحوفر مصادر  النشحاط األكاديمي 

والخدمات األخرى ألسرة الجامعة؛ وتقوم المكتبة بشتى الخدمات المكتبية واإلعالمية والتوثيقية التي من 

 شأنها تيسير االنتفاع بمصادر المعرفة لطلبة الجامعحة وأعضحاء هيئحة التدريس وإتاحة البحث العلمي. 

المكتب مثل وتهتم  المختلفة،  أشكالها  في  المنشحورة  اإلنسانية  المعرفة  أوعية  أحدث  على  بالحصول  ة 

المكتبحة خدمات   المراجحع والكتب والدوريحات والمخطوطحات، والوسحائل العلميحة وغيحرها. كما توفر 

ى البحث عن طريق شحبكة اإلنتحرنت واالتصال المباشر بقواعد وبنوك المعلومات من أجل الحصول عل

أحدث البحوث في مختلف العلوم، وعلى النصوص الكاملة لهذه البحوث. كما تهتم المكتبة أيضاً بدوائر  

 الثقافة اإلنسانية المساندة للتخصصات العلمية بالجامعة ومصادر الفكر اإلنساني. 

       منصات الكتب اإللكترونية

ق فقد  علمياً  الطالب  بمستوى  االرتقاء  على  الجامعة  من  الكترونية  حرصا  كتب  منصات  بتوفير  امت 

(Elsevier- Mc Graw Hill-EBSCO Host للطلبة و يتم رفعها العلمية  المراجع  لتوفير  ( وذلك 

 دوريا علي منصات التعليم اإللكتروني بواسطة مسؤولي المقررات

 

 الجامعية  المدينة

لتي يتخصحصون فيها، بل تسعى إلى  إن دور الجامعة ال يقتصر على تثقيف طالبهحا وتزويحدهم بالعلحوم ا

إيجحاد أنظمة وتقحاليد لتنميحة الحيحاة الجامعية حتى تتمكحن محن أداء رسحالتهحا نحو أبنحائها. وأهم تلك النظحم  

والتقاليحد ما يتصحل بالرعحاية االجتماعية التي تمنح للطالب. وتولى الجامعة عنايتها المستمرة ألبنائها في  

ية ، وأهمها الرعاية االجتماعية لالرتقاء بهم نحو المستقبل والنهوض بالوطحن ، ومن مختلف أوجه الرعا

ثم كانت المدينحة الجامعية التي أنشحأتها الجامعة ألبنحائهحا من المفاخر التي تعتز بها وتهيب بهم للمحافظة  

عام   الجامعية  المدينة  افتتحت  وقد  بها  السلوك  ونظم  بقواعد  وااللتزام   ، المدينة    1996عليها  وتتكون 

الجامعية من مبنى مكون من أربعة طوابق للطالبات)بالحي المتميز بجوار الجامعة(ومجهز بالتجهيزات  

( أوفيس لتجهيز الوجبات الخفيفة باإلضافة إلي ثالجة )ميني بار( في  2الالزمة بكل طابق يوجد عدد )

ث عن  عبارة  للطلبة  سكن  يوجد  ،كما  المشروبات  لحفظ  غرفة  بجوار كل  المتميز  )بالحي  فيالت  الث 

تكييف- الجامعة  )جهاز  اآلتية  بالتجهيزات  مجهزة  الطريق(وهي  جهاز -عبور  غرفة(  كل  في  ثالجة 

دش مركزي في الصالة الرئيسية بالفيال ، وكل فيال مجهزة بمطبخ كامل لتجهيز الوجبات ،  - تليفزيون

 كما يوجد اشتراك في الوجبات عن طريق الجامعة. 
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 ل االنتقــا وسائل

الكبرى وتيسر للطالب   القاهرة  المكيفة تغطى مختلف أحياء  للسيارات  الجامعة خطوطاً منتظمة  توفر 

 المشتركين خدمة االنتقال من وإلى الجامعة في يسر أثناء فترة الدراسة على مدار العام. 

  التسهيالت والخدمات التي تقدم للطالب الوافدين

 

 

 الوافدين خدمات الطلبة  

  توفر الجامعة ادارة خاصة بشئون الوافدين

عن  .1 االستفسار  حيث  من  الوافد  بالطالب  الخاصة  االستفسارات  جميع  على  بالرد  تقوم 

الوافدين ومقرها  وطريقة التسديد المطلوبة  الجامعة واألوارق كليات الطلبة  عن طريق لجنه 

 بمبني الكلية  226غرفه رقم 

تمنح ادارة الوافدين فى حالة قبول اوراق الطالب الوافد قبول مبدئي يتم عليه حصول الوافد   .2

  يرسل الى الطالب بالفاكس او بااليميل على تأشيرة الدخول الى جمهورية مصر العربية

تسجيل بالجامعة تقوم االدارة بتوفير شهادات القيد الخاصة بالطالب الوافدين للحصول عد ال .3

  على االقامة داخل جمهورية مصر العربية

 لجنة الوافدين بالكلية: 

( و تقدم العديد    Phتدعم هذه اللجنة الطالب الوافدين بالكلية و يقع مقر اللجنة بالدور الثاني مبني الكلية )

المساعدات الخاصة   من  مشاكلهم  حل  و  الدراسية   مقرراتهم  تسجيل  في  كالمساعدة  الوافدين  للطلبة 

بالدراسة و حل المشاكل الخاصة بالسكن الجامعي ان وجددت و االحتفال بااليام الوطنية لكل دولة و  

 ارشاد الطالب بالخدمات المختلفة التي توفرها الجامعة لهم. 

 

 األنشطة الطالبية 
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التي توفقا   الجامعة والرسالة  تتبناها  التي  الجامعة على عاتقها االهتمام    اليهاطلع  تللفلسفة  فقد أخذت 

المسابقات   خالل  من  ذلك  ويظهر  واالجتماعية.  والرياضية  والفنية  الثقافية،  المجاالت  في  باألنشطة 

لمجموعات الفنية بالجامعة والمنتديات العلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة لطالبها، إلى جانب أنشطة ا

والتصوير   والفلكلور  والغناء  والموسيقى  التمثيل  بمالعب  الرياضات    مختلف  بجانبفي  تمارس  التي 

 الجامعه المختلفة 

 لألسر  الطالبية األنشطة

 

مجموعه من األنشطة والقوافل الطبية    المختلفة  الطالبية  واالسرإدارة الكلية بمشاركة اتحاد الطالب    تنظم

يلي بعض   وفيماتشترك في مجموعه من المسابقات بين الجامعات المصرية    التوعوية كماالخدمات  و

 األنشطة الطالبية  

 

 مشاركة الطالب في يوم ذوي الهمم المقام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  ●

 مشاركة الطالب ببطولة تنس الطاولة المقامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا   ●

 بمشاركة الطالب الكلية زيارة قصر الياسمين للمسنات  ●

 بمشاركة الطالب الكلية  حملة قطرة دم تساوي حياه ●

 ي الرابع المقامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فالملتقي التوظي ●

االسنان جامعة    وجراحةايكوتول دهب تحت رعاية كلية طب الفم    في  المقاممؤتمر دهب الدولي   ●

   و جامعة جينوا والتكنولوجيامصر للعلوم 

 الدفعة  أوائل وتكريم ٢٠٢٢حفل خريجي الكلية لدفعة  ●
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 االرشاد األكاديمي 
 

تعطي الجامعة لكل طالب الحق في اإلفادة من اإلرشاد األكاديمي حيث يقوم عميد الكلية بتعيين  

مرشدين أكاديميين تكون مهمتهم تزويد طالبهم بالمعلومات التي تهمهم فيما يتعلق بتخصصاتهم،  

الب أن ومساعدتهم في التخطيط لبرامجهم الدراسية، والعمل على حل مشكالتهم األكاديمية. وعلى الط
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يتشاور مع مرشده األكاديمي قبل التسجيل ويحصل على موافقته بالنسبة للمقررات التي يرغب 

دراستها. ويجب أن يكون للمرشد األكاديمي حق االطالع على جميع نسخ سجالت الطالب الحديثة  

متطلبات  حتى يتسنَّى له مساعدة الطالب في اختيار البرنامج الدراسي المناسب الحتياجه وقدراته و

 التخرج. 

يهدف اإلرشاد األكاديمي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى تزويد الطالب بفرصة بناء عالقة  

قوية مع مستشاريهم بغرض الحصول على المساعدة في تخطيط حياتهم التعليمية ، وفي تعلم المهارات  

من الموارد والخدمات المتاحة   الالزمة للنجاح األكاديمي وفي تعلم كيفية الوصول. مجموعة متنوعة

 لهم في الحرم الجامعي.  

 الرسالة : 

إلى توجيه الطالب في اتخاذ الخيارات األكاديمية والمهنية،   MUST يسعى اإلرشاد األكاديمي في

وتحديد األهداف ووضع الخطط لتحقيق تلك األهداف. يعزز تقديم المشورة الفعالة للتفكير واتخاذ  

 المستنيرة التي تساعد على تلبية احتياجات الطالب بأكملها القرارات  

 : . واجبات المرشد األكاديمي

 تعزيز نمو الطالب وتطورهم.  •

مساعدة الطالب في تقييم اهتماماتهم وقدراتهم، ودراسة أهدافهم التعليمية، واتخاذ القرارات   •

 ووضع خطط قصيرة وطويلة األجل لتحقيق أهدافهم.  

 مناقشة وتوضيح األهداف التعليمية والوظيفية والحياتية.   •

 تخصص. توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب وتفسير متطلبات الجامعة والكلية وال •

تقديم المشورة بشأن اختيار المقرر الدراسي المناسب، ومراقبة أنشطة تسجيل الطالب   •

 والتوصية بحلول الصعوبات 

 توضيح السياسات واإلجراءات المؤسسية.    •

 تعزيز التوجيه الذاتي للطالب واكتفاءه الذاتي.   •

ه قصور في التعلم إلى  توجيه الطالب الذين لديهم اهتمامات تعليمية أو مهنية أو شخصية وأوج •

 موارد وبرامج أخرى في الحرم الجامعي عند الضرورة. 

 مساعدة الطالب تحت االختبار األكاديمي في وضع خطط بديلة للتغلب على نواقصهم.   •

على اطالع على المعلومات المؤسسية المتغيرة، بما في ذلك متطلبات القبول والبرامج   البقاء •

 لمواعيد النهائية والتواريخ المهمة وما إلى ذلك.  الجديدة وتغييرات الدورة وا

 االحتفاظ بسجالت دقيقة )بما في ذلك السجالت اإللكترونية( للتفاعالت مع الطالب  •
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 م.لعتلا نوئش ةنجل

بالطلاو  

0/.دا-ألا داشرإلا ةنجل  

:عتملا بالطلا معدو ن>;  

 

زا.تمإلا نوئش ةنجل  

:نك اEلعلا تاساردلا لو?  

  ةEفاقثلا تاقالعلا ةنجل

 لماعملاو تاداEعلا ةرادإ

 ةحفاNمو ةEمEلعتلا

ىودعلا  

  عمتجملا ةمدخ ةنجل

 ثراوRلاو تامزألا ةنجل

 ةحصلاو ةمالسلاو

ةEنهملا  

 AB@ج?<خلا ةع>اتم ةنجل

FBهملا داشرإلاو
G  

 تادحولاو تاداEعلا
[ش]سمZ ةEصصختلا ^

0 
`افك داعس

^
0  

 مسق
ZجولوثاEمفلا ةحارجو مفلا ا 
 مفلا ا,جولوثا& ة#عش
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 مسق
 نانسأ بطو مفلا اEجولويب

 م>jقتلاو لافطألا
 مفلا ا,جولويب ة#عش

 لافطألا نانسأ بط ة#عش

 نانسألا مDEقت ة#عش

 مسق
 نانسألا تاضاعتسا

 ةكرحتملا ة,عانصلا تاضاعتسالا ة#عش

 ةتباثلا ة,عانصلا تاضاعتسالا ة#عش

 داوملا صاوخ ة#عش

 مسق
 ةEظفحتلا نانسألا ةحارج

 ةعشألاو ص,خشVلاو ةثللا جالعو مفلا بط ة#عش

 روذجلا جالع ة#عش

[فحتلا جالعلا ة#عش 7
^ 

 لوصحلل ل.هأتلا زكرم

  ة.ناط?STلا ةلامزلا Rع

 

 جهانملا ر?Wطت ةنجل

  حئاوللاو

 تا.قالخأ ةنجل

G`لعلا ثح̂لا  

..دـمـتــــع!  
رمتسملا م.لعتلا ةدحو  

 

ة.جالعلا لفاوقلا ةنجل  

 يمیظنتلا لكیھلا

 نانسألاو مفلا ةحارجو بط ةیلكل

 ایجولونكتلاو مولعلل رصم ةعماج

 

 

  

 

  

   

ة(ل)لا سلجم  

ة)ل,لا د)مع بتكم ةدوجلا نامض ةدحو   

ةيلكلا سلجم ةنامأ  

نوئشل ة.لgلا ل.كو  
بالطلاو م.لعتلا   

نوئشل ة.لgلا ل.كو  
 ا.لعلا تاساردلا 
G`لعلا ثح̂لاو  

نوئشل ة.لgلا ل.كو  
 عمتجملا ةمدخ 

ةئkبلا ة.منتو  

 عبnت ة?mكرم تارادإ
ة.لgلا د.مع ة.ملعلا ماسقألا   

:نRلا ةنجل  يزكرملا لو?

سو>رولاpNلا ةحئالل  
ة.لgلا> ة.ثح̂لا زqارملا  

ا.لعلا تاساردلا ةنجل  
rالطلا لداpتلا زكرم s0 

 داحتا u0إ عباتلا
 ةwxEعلا تاعماجلا

ةEلاط.إلا تالامزلا جمارب  

 م.ظنتل ا.لعلا ةنجللا
تارا̂تخالا  

 ةpلطلا ةعZاتم ةنجل

نيدفاولا  

  لوادجلا دادعإ ةنجل
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