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أبنــائي وبنــاتي  ...

جامعي  عام  مستهل  فى  بكم  ارحب  أن  يسعدني 
القـرار  صـدر  التي  الفيوم  جامعة  رحاب  فى  جديد 
اجلمهورى بإنشائها اعتباراً من أول أغسطس 2005م 
تزيد  ملدة  القاهرة  جامعة  من  فرعاً  كانت  أن  بعـد 

على الثالثني عاماً. 

الرئيس/  للسيد  جديدة  لوالية  بداية  مع  اجلديد  عامنا  يأتي  أن  الطالع  مين  ملن  وأنه 
عبدالفتاح السيسي ، الذي نتطلع معه وبه أن تكون خيراً ملصرنا وعزتها وكرامتها 
اجلديدة كرافد جديد  السويس  قناة  تاريخ مصر بحفر  بداية صفحة جديدة في  مع 

للتنمية.

وجامعُة الفيوم التى تسعد باستقبالكم اليوم تضم خمسة عشر كلية هى كليات 
التربيـــة والزراعـــة والهندسـة واخلدمة االجتماعية ودار العلوم والعلـوم والسياحة 
والفنادق والتربية النوعية واآلثـار والطب واآلداب ورياض األطفال واحلاسبات واملعلومات 
لدول  االستراتيجية  الدراسات  إلى معهد  باإلضافة  واالسنان  الفم  والتمريض وطب 
حوض النيل واملعهد الفنى للتمريض وعدد طالبها هذا العام 30 ألف طالب وطالبة 
مبرحلة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا والتعليم املفتوح ، يقوم بالتدريس 

لهم ورعايتهم 2000 من خيرة أعضاء هيئة التدريس . 

تفخروا  أن  لكم  اجلديد  اجلامعى  العام  فى  خطواتكم  أولى  تخطون  وأنتم  إنكم 
بانتمائكم جلامعة الفيوم التى ولدت فتية ولديها من املقومات واألمكانات ما يجعل 

لها مكانة متميزة بني نظيراتها من اجلامعات املصرية .

كما أن للجامعة موقعاً الكترونياً باللغتني العربية واإلجنليزية وهو : 

www.fayoum.edu.eg

كلمــة الأ�ســتاذ الدكتـور 

خـــــالد ا�سمــــاعـــيل حمــــزة
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أبنــائي وبنــاتي  ...

واجلامعة كمؤسسة تعليمية تربوية وهى حتقق أحد أهدافها بتخريج أجيال واعية 
نفس  فى  تسعى  املستقبل  فى  املسئولية  راية  لتحمل  واملعرفة  العلم  سالحها 
الوقت إلى توفير العديد من فرص النشاط فى مختلف اجملاالت الرياضية واالجتماعية 
والثقافية والفنية واجلوالة واخلدمة العامة والرعاية الطبية الشاملة ، باالضافة الى 
املواسم الثقافية التى تنظمها وتستضيف فيها الوزراء ورموز الفكر واألدب والعلماء 

فى كافة اجملاالت .

ونستلهم من ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013  روح الصمود واالصرار لتواصل اجلامعة 
مسيرتها فى التطوير واالرتقاء وليكن شعارنا هذا العام »االنطالق » لتحقيق مزيداً 
االليكترونية  املناهج  واستكمال  التعليمية  العملية  جتويد  طريق  على  األهداف  من 
للحد من ارتفاع اسعار الكتاب اجلامعى ومواكبه اجلامعات العاملية وجتويد اخلدمات 
التى تقدم للطالب وأعضاء هيئة التدريس واالرتقاء باملستوى املهنى واملهارى للجهاز 

اإلدارى .

ليكن منهجنا جميعاً البناء وأن نتقن ما نعمله وأن يأتى الكيف قبل الكم ونحافظ 
على القيم اجلامعية األصيلة ونلفظ كل فكر هدام ونعظم جهد من سبقونا ونغرس 
لالجيال القادمة بفكر واع وليكن التحديث ومواكبه املعطيات اجلديدة عاملياً ومحلياً 
جامعة  تاريخ  صفحات  أولى  نسطر  بأننا  دوماً  نفخر  وأن  هدفنا؛  والتميز  منهجنا، 

الفيوم. 

وفقنا اهلل جميعًا من أجل خير مصر ورفعتها. 

واهلل ولى التوفيق ،،

رئيـ�س اجلامعـة

اأ.د. خالد اإ�سماعيل حمزة
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شرفني ان أتولى مهمة انشاء ...

كلية طب األســنان - جامعة الفيوم 

الفيوم  جلامعة  املنشود  للتطور  صادقة  مرآة  لتكون 

التي متثل احدى اجلامعات الرائدة في صعيد مصر.

إدارة اجلامعــة ممــثلة في   وســيكون هــدفــنا جميــعــا مبعــونة صــادقة من 

أعضاء مجلس  العمداء  والزمالء  اجلامعة  رئيس  نواب  الســادة  و  اجلامعة  رئيس  أ.د/ 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  متميزة  مناذج  جنباتها  بني  تضم  كلية  اقامة   – اجلامعة 

ومعاونيهم في كل فروع طب األسنان ... 

واهلل من وراء القصد و هو يهدي السبيل.

  اأ.د / حم�سن ح�سني اأبي احل�سن 

كلمة الأ�سـتاذ الدكتـور 

حم�ســـن ح�ســني اأبــي احلـ�ســن
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ما تم إنجازه خالل عام 2013 / 2014

االنتهاء من البنية األساسية للكلية.. 1

جتهيز معامل الكلية الستقبال الطالب اعتباراً من الفصل الدراسي الثانى فى وقت . 2

قياسى لم تشهده كليات طب األسنان من قبل.

تعيني أعضاء لهيئة التدريس والهيئة املعاونة. 3

إنشاء عيادات تخصصية بوحدات أسنان على أعلى مستوى. 4

التعاون مع كلية طب األســنان - جامعة القاهرة من خالل انتداب أساتذة متميزين . 5

من الكلية

طب . 6 قطاع  جلنة  ومن  اجلامعة  مجلس  من  واعتمادها  للكلية  اجلديدة  الالئحة  إعداد 

األسنان، وإلغاء السنة اإلعدادية.

التعاون مع كليات اجلامعة ممثلة فى كليتى العلوم والطب فى تدريس املناهج املشتركة . 7

وجارى اآلن التعاون مع كلية احلاسبات واملعلومات وكلية اآلداب.
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المحتـــــــويـــــــات

9نشـــــأة الكـــــلـية

10رؤية ورسالة الكلية 

10الغايات اإلستراتيجية

11األقسام العلمية بالكلية 

13الهيكل التنظيمي للسادة أعضاء هيئة التدريس

14أوالً : قسم العالج التحفظي

15ثانياً : جراحة الوجه والفم والفكني والتخدير

16ثالثاً : طب الفم وأمراض اللثة

17رابعاً : قسم خواص املواد

18خامساً : قسم بيولوجيا الفم

19سادساً : قسم طب أسنان األطفال

20سابعاً : قسم تقومي األسنان

21ثامناً : قسم االستعاضة الصناعية

22تاسعاً : قسم التركيبات السنية املثبتة

23عاشراً : قسم باثولوجيا الفم

24احلادي عشر : قسم عالج اجلذور

25الثاني عشر : قسم أشعة الفم

26 أهداف البرنامج

27الئحة مرحلـة البكــالــوريـوس

28الالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

38الالئحة املعتمدة اجلديدة 2014 

53وحـــدة ضمـان  الجودة واالعتماد

55إدارة شــــــــئون الطـــــــــالب

65إدارة رعـــــــــايـــة الشــــــباب

69الخــــــــدمـــات الطــــالبيـــة

73األنشــــــــــــطة الطــــالبيــة
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انشـأت كلية طب األسنان - جامعة الفيوم طبقاً للقرار الوزاري رقم 4587 بتاريخ 2012/10/8 

وقرار مجلس الوزراء رقم 277 ببدء الدراسة بالكلية للعام اجلامعى 2013/2012م

استلم العمل بالكلية االستاذ الدكتور /محسن حسني ابي احلسن كمشرف على الكلية 

ليعطي إشارة البدء في إقامة هامة كلية طب اسنان الفيوم لتكون النواة األولى لتقدمي 

خدمة عالج أمراض الفم وجراحات الوجه والفكني جملتمع محافظة الفيوم بشكل خاص 

وخدمة قطاع صعيد مصر بشكل اوسع

بناء  مع  تزامنا  بالكلية  اخلاصة  االنشاءات  من  باالنتهاء  املبدئية  الكلية  خطة  وضع  مت 

الهيكل االداري و االكادميي للكلية على مراحل متماشية مع منو الكلية وحركة منو الطالب 

في املراحل الدراسية اخملتلفة

وقـــام بــافتتــاح الكلـية كـال مـن السـادة أ.د وائل الدجــوى وزير التعــليم العــالى 

رئيس  عبدالتواب  عبداحلميد  الدكتور  واالستاذ  الفيوم  محافظ  اهلل  عطية  حــازم  وأ.د 

اجلامعة السابق بتاريخ 14 ابريل 2014 

مت تأسيس وحدة عالج اقتصادي ووحدة متكاملة لالبحاث موجهة خلدمة مشكالت اجملتمع 

القائمة على اإلحصاء الواقعي لها عن طريق تكوين فرق عمل قائمة على هذا الغرض.

الكلية االن على وشك االنتهاء من تسلم جميع منشآتها وجتهيزتها من بنية حتتية لتكون 

استكمال  من  االنتهاء  وشك  على  انها  كما  املراحل  جميع  لطالب  االستعداد  اهب  على 

اقسامها العلمية واالكلينيكية من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة.

نشأة الكلية
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كلية طب ال�سنان

جامعة الفيوم

رؤية الكلية 
تنمية املهارات التقنية و العلمية للدارسني و العاملني و القدرة على التنافس حتت مظلة 
املستويات القياسية العاملية في مجالي التعليم وتقدمي اخلدمة العالجية املتميزة في طب 

الفم وجراحة األسنان . 

رسالة الكلية 
ذو مستوى علمي  اسنان  تخريج طبيب  الفيوم هي  األســنان جامعة  رسالة كلية طب 
محافظات  من  احمللي  واجملتمع  خاصة  بصفة  الفيوم  محافظة  خدمة  على  قادر  متميز 
بأحدث  سنان  واأل  الفم  جراحة  و  طب  فنون  لتعلم  فرص  وتوفير  عامة  بصفة  الصعيد 

التقنيات العلمية مبقاييس جودة عاملية .

الغايات اإلستراتيجية
أسنان . 1 طبيب  إلعداد  الالزمة  التقنية  املهارات  و  العلمية  باملعلومات  الدارس  صقل 

مؤهل لتقدمي خدمة عالجية آمنة

تنمية املهارات الذاتية للدارس في مجال البحث العلمي .. 2

تنمية املهارات االدارية والفنية للعاملني في جميع اجملاالت .. 3

تفعيل قدرة الدارس والكلية كمؤسسة تعليمية على التنافس مع املستويات العاملية . 4
و القياسية .
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 قسم العالج التحفظي. 1
Department of Operative Dentistry

 قسم جراحة الوجة والفم والفكني. 2
Department of Oral and Maxillofacial Surgery

 قسم طب الفم وامراض اللثة. 3
 Department of oral medicine and periodontology

 قسم بيولوجيا الفم. 4
 Department of Oral Biology

 قسم باثولوجيا الفم. 5
 Department of Oral Pathology

 قسم طب اسنان االطفال و الصحة العامة. 6
Pediatric Dentistry and Public Health

 قسم تقومي االسنان. 7
Department of Orthodontics

 قسم االستعاضة الصناعية. 8
Department of Removable Prosthodontics 

 قسم خواص املواد. 9
 Department of Dental Materials

 قسم عالج اجلذور. 10
Department of Endodontic

 قسم التركيبات السنية املثبتة. 11
 Department of Fixed Prosthodontics

 قسم اشعة الفم. 12
  Department of Radiology

األقسام العلمية بالكلية 
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الــدليل الطــالبي  - كلية طب األســنان - جامعة الفيـــوم 2014-2015

الهيكل التنظيمي لل�سادة 

اأع�ساء هيئة التدري�س 



15 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم14

تهتم  والى  األكلينيكية  األقسام  من  يعد  التحفظى  العالج  قسم 

و  للسن  املكونة  الصلبة  األنسجة  على  باحلفاظ  أساسى  بشكل 

هى املينا والعاج بدءاً من الوقاية من أى مرض،  التشخيص،  العالج 

جانب  الى  لألسنان  سليمة  وظيفة  الى  للوصول  وذلك  املتابعة  و 

ثالثة  له  التحفددظى  العالج  وقسم  للمريض  التجميلى  الشكل 

أهداف رئيسية:-

شاملة . 1 معلومات  توفير  ويشمل  للقسم  التعليمى  الهدف 
لطالب  التخصص  مجال  فى  واملعاصرة  األدلة  إلى  تستند 

جامعة الفيوم.

 الهدف البحثى للقسم ويشمل املساهمة فى تعزيز علوم طب . 2
األسنان فى مجال الوقاية وعالج تسوس االسنان و الترميمات 
ومبتكرة  مهمة  بحثية  مشاريع  إجراء  خالل  من  التجميلية 
ذات جودة عالية و نشر نتائج هذه البحوث من خالل النشر فى 
خالل  ومن  املرتفع  التأثير  معامل  ذات  احملكمة  الدولية  اجملالت 

عرض األبحاث فى املؤمترات واإلجتماعات الوطنية والدولية.

توفير . 3 فى  القسم  مشاركة  ويشمل  للقسم  اخلدمى  الهدف 
وتوفير  اجلودة  مستويات  أعلى  من  للمرضى  الصحية  الرعاية 
املستويني  على  األسنان  طب  ملمارسى  التعليمية  اخلبرات 
اإلقليمى والوطنى من خالل برامج تعليم طبى مستمر ممتازة .

أواًل : قسم العالج التحفظي

األستاذ الدكتور
حم�سن ح�سني اأبي احل�سن      

أستاذ مساعد 
اأ�سماء يو�سف عبداحلميد

دكتور
مها ابراهيم حممد القر�سي

طبيب 
اأحمد زكريا ال�سيد 
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األستاذ الدكتور
حممد بهاء الدين خ�سر 

األستاذ الدكتور
علي ال�سيد �سحاتة

دكتور
 اأميـــــرة علي احمد زايد             

طبيب 
�سيماء مغاوري اأبو العينني

والفك  الوجه  منطقة  ليشمل  ميتد  اكلينيكى  قسم  هو 
الفم  فى  الدقيقة  اجلراحات  إلى  باإلضافة  واجلمجمة 

واألسنان .

اخلدمات العالجية التى يقدمها الق�سم :

خلع األسنان وجراحات الفم الصغرى مثل جراحة خلع . 1
ضروس العقل املطمورة حتت العظم .

إلستقبال . 2 الفكني  العداد  التخصصية  اجلراحات 
التركيبات واإلستعاضات الصناعية .

اجلراحات التجميلية وجراحة الفك التقوميية.. 3

مثل . 4 األسنان  مشاكل  عن  الناجتة  اإللتهابات  معاجلة 
تورم الوجه نتيجة تكون اخلراريج .

زراعة العظام وزراعة األسنان ومعاجلة كسور الهيكل . 5
الوجهي الناجتة عن إصابات احلوادث وغيرها .

معاجلة التشوهات اخللقية في منطقة الوجه والفكني . 6
مثل الشفة األرنبية وتشوهات سقف احللق . 

وجراحة . 7 واملزمنة  احلادة  الفك  مفصل  أمراض  عالج 
مفصل الفك التخصصية .

ثانيًا : جراحة الوجه والفم والفكين والتخدير
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والبحث  الدراسة  طياته  فى  يضم  اكلينيكى  قسم  هو 
الفم،  طب  تخصصات  فى  اجملتمع  وخدمة  العلمى 

التشخيص،  وعالج اللثة،  ويهدف القسم الى:

التدريب السريري للطلبة في املستويني البكالوريوس . 1
وعالج  مثالية  دراسية  بيئة  داخل  العليا  والدراسات 
أسنان متقدم من خالل املتخصصني من أعضاء هيئة 

التدريس .

القسم . 2 في  العلمي  للبحث  إستراتيجية  وضع خطة 
الفم  العلمي فى مجال طب  البحث  أولويات  لتحديد 
و امراض اللثة تتفق مع رؤية ورسالة الكلية مبشاركة 

أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

اللثة . 3 جيوب  مثل  اللثة  امراض  عن  املبكر  الكشف 
احلديثة  التقنيات  واستخدام  واألورام  اللثة  والتهاب 
املضادة  االجسام  عن  الكشف  مثل  التشخيص  فى 

. )ELISA & Salivary markers(

عالج التهاب و انحسار اللثة ابتداء من ازالة الرواسب . 4
أمراض  فى  املتقدمة  الدقيقة  العمليات  الى  اخملتلفة 

اللثة .

االشتراك في أبحاث املسح امليداني التي جتريها الكلية . 5
بهدف الوقوف على املشكالت الصحية اخلاصة بامراض 

الفم واللثة املنتشرة مبحافظة الفيوم.

من . 6 احملرومة  املناطق  العالجية خلدمة  القوافل  تنظيم 
العالج و املناطق اجملاورة واحمليطة بالكلية لنشر التوعية 
بامراض الفم و اللثة االكثر شيوعا،  و توعية املواطن 

بضرورة العالج و توفير العالج الالزم .

ثالثًا : طب الفم وأمراض اللثة

دكتور
نريوز عبدالفتاح حممد طراد        

طبيب 
عمر حممد ح�سن رجب 

دكتور
�ســـاندى ح�ســـن حممــد
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دكتور
 هبة عبداحلميد اأحمد �سلبي                              

األستاذ الدكتور
�ســيد �سـنيـــور

رئيس قسم املواد احليوية
كلية طب الفم واالسنان 

جامعة القاهرة

طبيب
 ملياء اأحمد م�سطفى

طبيب
نهي حمدي احمد عبداجلواد

بالتدريس  يختص  اكادميى  قسم  هو  احليوية  املواد  قسم 
طب  في  املستخدمة  املواد  مجال  في  العلمي  والبحث 

األسنان

الأهداف ال�سرتاتيجية  للق�سم املنوط بها الطالب 

والباحثني واملجتمع املحلي:

وامليكانيكية . 1 الفزيائية  باخلصائص  التعريف 
األسنان،  طب  في  املستخدمة  للمواد  والبيولوجية 
التركيب  جانب  إلى  العملي،  اجملال  في  وتطبيقاتها 

امليكروسكوبي للمواد . 

للمواد . 2 امليكروسكوبي  والتركيب  احملتوى  تعريف 
املستخدمة في طب األسنان املستخدمة في العيادات 

واملعامل 

في . 3 املستخدمة  املواد  بني  البيولوجي  التوافق  مبادئ 
مجال طب االسنان و انسجة الفم 

اخملتلفة . 4 للحاالت  املناسبة  املواد  اختيار  على  القدرة 
والقدرة على االستخدام الصحيح للمواد املستخدمة 

في طب األسنان.

رابعًا : قسم خواص المواد
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من  كال  يضم  اكادميى  قسم  هو  الفم  بيولوجيا  قسم 
التشريح الوصفى و بيولوجيا الفم. 

التشريح الوصفى هو علم يتناول دراسة تشريح ونحت 	 
الكتساب  االعمار  مختلف  فى  اخملتلفة  األسنان  انواع 
اإلطباق  السترجاع  االسنان  لطبيب  يدوية  مهارات 

والشكل الطبيعى للسن بعد دماره أو فقدانه. 

بيولوجيا الفم هو علم يتناول دراسة أنسجة الفم من 	 
حيث تركيبها، تكوينها و وظائفها كما يتناول عالقة 
أنسجة الفم بأجهزة اجلسم األخرى فى حالة الصحة 

واملرض.

ويهدف الق�سم اىل:-

طلبة . 1 وكذلك  التخرج،   قبل  ما  لطلبة  املعرفه  تقدمي 
الدراسات العليا عن طبيعة وصفات وتركيب االنسجه 

املوجودة  مبنطقة الفم واألسنان وما يحيط بالفم.

وتشريحها . 2 البيولوجيه  االنسجه  خصائص  دراسة   
هذه  من  جزء  كل  وظيفة  ومعرفة  واخللوى  النسيجى 
وذلك  الوظيفه،   بهذه  للقيام  مالئمته  ومدى  االجزاء 
واملهارات  املعرفة  ميلكون  أسنان  أطباء  تخريج  بهدف 
أداء  من  متكنهم  والتى  العملية  احلياه  حتتاجها  التى 

مهامهم على النحو االمثل . 

مجال . 3 فى  جديد  كل  تقدمي  الى  القسم  يهدف  كما 
بحوث االنسجه واخلاليا مما يؤدى فى النهاية الى خدمة 

اإلنسان واجملتمع فى مجال صحة الفم و األسنان

خامسًا : قسم بيولوجيا الفم

طبيب
دينا حممد حممد ال�سعيد

أستاذ دكتور
ناهد عبدال�سالم خليل

أستاذ ورئيس قسم 
 بيولوچيا الفم
جامعة القاهرة

أستاذ دكتور
زوبـــة ح�ســـن عـــلي

 استاذ بقسم 
بيولوجيا الفم 
جامعة القاهرة
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دكتور
غادة عبدالوهاب اأحمد

طبيب
مها مو�سي عزب مو�سى

دكتور
�سرين �سحاته حممد

يشمل قسم طب أسنان األطفال والطب الوقائى املعاجلات 
والفم  األسنان  أمراض  لكل  اخلاصة  والعالجية  الوقائية 
والفكني عند األطفال من الوالدة وحتى املراهقة وهو قسم 

اكلينيكى . 

ت�سم جمالت املعاجلة :

اإلجراءات الوقائية . 1

أماكنها 	  في  سليمة  األسنان  على  احملافظة 
الصحيحة

التوعية بأهمية التغذية الصحيحة	 

تطبيق املركبات الفلورية	 

معاجلة نخر األسنان واملداواة اللبية واألمراض اللثوية . 2
وحول السنية

املعاجلات التقوميية املبكرة. 3

معاجلة رضوض وكسور األسنان . 4

معاجلة األطفال املعوقني وذوي االحتياجات الطبية . 5
اخلاصة

 املُساهمة في حمالت توعية اجملُتمع بصحة الفم . 6
واألسنان.  

سادسًا : قسم طب أسنان األطفال
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علم تقومي األسنان هو قسم اكلينيكى وهو قسم يهتم باإلشراف 

للوجه  العظمية  واملكونات  الهياكل  لنمو  والتصحيح  والتوجيه 

الظروف  تلك  ذلك  في  مبا  األسنان،   إطباق  ومعاجلة عيوب  واألسنان 

التي تتطلب حتريك األسنان أو تصحيح العالقة بني األسنان وعظام 

الوجه  وتوجيه منو عظام  و)أو( حتفيز  تطبيق قوى معينة  الوجه من 

واألسنان.

جمال ق�سم تقومي الأ�سنان بالكلية 

لطلبة . 1 النظرية  األسنان  تقومي  علم  مبادئ  تدريس 
كلية طب األسنان  وكذلك متابعة التطبيق والتدريب 

العملي واإلكلينيكي للطلبة وأطباء االمتياز 

نطاق . 2 في  الوقائية  و  العالجية  اخلدمات  اإلشراف على 
تخصص القسم ألفراد اجملتمع من خالل عيادات الكلية.

ما يخص . 3 أحدث  متابعة  و  العلمي  بالبحث  االهتمام   
تطوير  و  األسنان  أطباء  مبستوى  اإلرتقاء  و  التخصص 
و  وتراص  الفك  منو  تقومي  مجال  في  املقدمة  اخلدمات 

إطباق األسنان.

سابعًا : قسم تقويم األسنان

طبيب
 جا�سر �سريف جالل الدين
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دكتــور
 اأ�سرف اأحمد حممد �سعد

طبيب
رامي م�سطفي م�سطفي علي

يعد قسم االستعاضة الصناعية من األقسام األكلينيكية ويلتزم 

املعارف  اكتساب  من  الطالب  ميكن  الذي  البرنامج  بتوفير  القسم 

تعويضية  باجهزة  والكامل  اجلزئي  األسنان  فقدان  لعالج  واملهارات 

ميكن نزعها من الفم. وذلك من خالل احلصول على املعرفة والتدريب 

األسنان  أطقم  لتصنيع  واملعملية  االكلينيكية  اخلطوات  على 

اجلزئية والكاملة واالطقم الفوقية باإلضافة إلى الغرسات املعدنية 

لالسنان. 

كما يقوم الق�سم بتقدمي خدمة الرتكيبات 

ال�سناعية املختلفة للمر�سى مثل:-

الكامل . 1 الفقد  الستعاضة  وذلك  املتحركة  األطقم 
ألسنان الفكيني أو أحدهم و تشتمل: -

األطقم العادية احملمولة على الفك االدرد	 

األطقم احملمولة على بواقي األسنان بعد 	 
عالجها

األطقم احملمولة على مغروسان	 

األطقم الفورية	 

التعويضات الوجهية والفكية. 2

ثامنًا : قسم االستعاضة الصناعية 
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قسم التركيبات السنية املثبتة هو قسم اكلينيكى يندرج حتته 

كال من التيجان واجلسور و الفينيير

األسنان . 1 على  الكلية  للتغطية  وتستخدم  التيجان: 
التالفة بعد ترميمها، وبهذا فهو يقويها ومينعها من 
أو  مظهرها  لتحسني  يستخدم  ان  وميكن  التكسر، 
وضعها حيث يكون التاج مماثالً متاماً لألسنان الطبيعية.

األسنان . 2 من  أكثر  أو  سن  محل  اجلسر  يحل  اجلسور: 
قلع  عن  الناجتة  الثغرات  يسد  بالتالي  و  املفقودة، 
ومن  إثنني.  سنني  بني  الفارغة  املسافة  في  االسنان 
أو  السيراميك  التركيبات  هذة  في  املستخدمة  املواد 

البورسالن واملعدن وحديثا الزركون. 

الفينير ) العدسات الالصقة لألسنان ( وهي عبارة عن . 3
االمامية  االسطح  على  تثبت  السماكة  قليلة  قشور 
ناصعة  أسنان  ذات  إبتسامة  املريض  لتعطي  لألسنان 

البياض وال يتغير لونها.

وت�ستخدم يف حالت عدة منها : 

أن 	  ميكن  ال  والتي  الداكن،  اللون  ذات  األسنان 
تستجيب للتبييض. 

أو 	  التسوس  بسبب  سواء  املكسورة،  األسنان 
عنها  يعوض  أن  للفينير  ميكن  حيث  احلوادث 

بشكل ولون رائعني. 

إزدحام األسنان االمامية،  في بعض احلاالت ميكن 	 
القشور  هذه  بوضع  االسنان  تقومي  استبدال 
إزدحام  لتعديل  االمامية  األسنان  )الفينير( على 
االسنان لذلك يطلق عليها البعض إسم التقومي 

الفوري . 

تاسعًا : قسم التركيبات السنية المثبتة

دكتــور
 علياء اإبراهيم حمرو�س

دكتــور
هيثم عمرو حممد عمرو 

طبيب
 نان�سي عز الدين
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طبيب
�سايل ابراهيم حممد 

يهتم  اكادميى  قسم  هو  الفم(  )باثولوجيا  الفم  امراض  قسم 

بتشخيص أمراض الفم باستخدام الطرق املعملية اخملتلفة . بإجراء 

فحوص على أنسجة لينة أو صلبة من فم املريض مبساعدة اجملهر، 

وذلك للتعرف على األورام أو على أي اضطرابات أخرى

ويقوم الق�سم بالعمال التية:

املستوي . 1 حتقيق  يستطيع  تعليمي  برنامج  عمل 
العلمي املنشود للطالب.

البرنامج . 2 أهداف  جميع  حتقق  دراسية  مقررات  وضع 
التعليمي و تستطيع تنمية قدرات الطالب العلمية و 
التشخيصية و الذهنية من خالل املـــــــادة العلمية 
تستطيع  التي  احلديثة  التقييم  وطرق  له  تقدم  التي 

قياس ما حققته هذه املقررات.

 يقوم القسم بتشخيص احلاالت الواردة من األقسام : 
اجلراحة – طب الفم – قسم األطفال .

 

عاشرًا : قسم باثولوجيا الفم 
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األسنان  عصب  وعالج  بدراسة  يعنى  اكلينيكى  تخصص  هو 

“عالج  باسم  املعروفة  اإلجراءات  من  متنوعة  مجموعة  بأداء  ويقوم 

عن  تنتج  والتى  وامليتة  امللتهبة  اجلذور  معاجلة  العصب”،ومنها 

التسوس الشديد،  الكسور او التصدع فى االسنان وكذالك جراحات 

الرائدة  االسنان   اقسام طب  احد  اجلذور  ويعتبر قسم عالج  اجلذور. 

في مصر،  واملعروف  بتميزه في  برامج التعليم الطالبية والدراسات 

العليا فضال عن بحوث  ما بعد الدكتوراه.

 و يهدف الق�سم اىل التميز يف  ثالثة  جمالت و هم:

 تعليم الطالب حيث يهدف القسم الى تخريج  أطباء . 1
األسنان مدربني على عالج حاالت عالج اجلذور البسيطة  

مع التعرف على كيفية عالج حاالت اجلذور الصعبة . 

العلمى . 2 للبحث  أكادميية  بيئة  وتوفير  العلمي  البحث 
ألعضاء هيئة التدريس و طالب الدراسات العليا 

خالل . 3 من  القسم   فيقوم  البيئة،   و  اجملتمع  خدمة 
أنواع  جميع  معاجلة  إعادة  و  بعالج  املؤهلني   االطباء 
األسنان التي حتتاج إلى عالج قناة اجلذر وأداء العمليات 

اجلراحية اللبية.

الحادي عشر : قسم عالج الجذور 

طبيب
 حممد ناجح توفيق هريدي
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دكتــور
 اإجنى على عبداحلليم

دكتــور
اينا�س عبدالرحمن ابواملجد    

طبيب
 اأحمــد عــلي ح�ســن 

قسم االشعة هو قسم اكلينيكى وهو التخصص في طب االسنان 

املعني بوصف وانتاج وتفسير الصور التشخيصية وذلك لتشخيص 

وعالج االمراض واالضطرابات في جزء الفم والوجه و الفكني 

ويهدف الق�سم اىل:

اجلامعية . 1 املرحلة  في  الطالب  بتعليم  العناية 
ملما  الطالب  ليكون  وتدريبهم  العليا  والدراسات 
اخملتلفة  األشعة  أفالم  لتصوير  التقنية  باألساليب 
هذه  استقراء  على  وتدريبهم  حتميضها،   ووسائل 
مختلف  على  التعرف  علي  قدرتهم  لتنمية  األفالم 
الظواهر اإلشعاعية ألمراض الفم لتشخيصها سواء 
وباستخدام  املتقدم  او  العادي  التصوير  باستخدام 

كافة الوسائل احلديثة.

حلماية . 2 احلديثة  الوسائل  كافة  علي  الطالب  تدريب   
لألشعة  التعرض  مخاطر  من  والطبيب  املريض 

املستخدمة في هذا اجملال

خدمة املرضي طبقا الهداف اجلامعة عن طريق حتديد . 3
وتصوير السمات املميزة لالمراض باستخدام التصوير 
العادي واملتقدم على حد سواء وملشاركة الفعالة في 

تشخيص كافة االمراض لعالجها

التعليمية . 4 العلمية  االبحاث  في  املشاركة 
واالكلينيكية خلدمة احملتمع وتنمية البيئة

الثاني عشر : قسم أشعة الفم 
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يكون  سوف  الفيوم  جامعة  واالسنان  الفم  طب  كلية  خريجى  إن 
لديهم القدرة على :

الصحية . 1 الرعاية  لتوفير  الالزمة  اخملتلفة  واملهارات  والفهم  املعرفة  اكتساب 
االولية لفئات اجملتمع اخملتلفة .

ناضج . 2 بشكل  العناية  اسلوب  لتطوير  واسرهم  املرضى  مع  الفعال  التواصل 
ودقيق .

والتى . 3 واالسنان  بالفم  اخلاصة  املنتشرة  االمراض  وعالج  تشخيص  من  الوقاية 
يتعرض لها الفرد واجملتمع بكافة مستوياته .

احلفاظ على مستويات االمان ومستويات مكافحة العدوى .. 4

احلفاظ على املعايير املهنية بشكل مرضى من خالل التعرف على اهمية التعلم . 5
مدى احلياة والسعى الى التعلم املهنى املستمر .

التعرف على حدود معرفتهم وقدرتهم الطبية احلالية وممارستهم فى العيادات . 6
والتعرف على احلاالت التى حتتاج الى الرجوع تخصصات أخرى عالجية .

القدرة . 7 النقدى مع  والتفكير  والعرض  االتصال  الشخصية فى  املهارات  امتالك 
على استخدام التكنولوجيا اجلارية فى مجال طب االسنان .

طب . 8 مجاالت  فى  والبحوث  الدراسات  من  املزيد  متابعة  على  القدرة  امتالك 
االسنان اخملتلفة و توجيهها نحو حتسني الناحية الصحية للمجتمع واخلدمات .

التعرف على املهارات اخملتلفة املطلوبة لسوق العمل ملهنة طب االسنان .. 9

 أهـــداف الـــبرنـامــج
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الــدليل الطــالبي  - كلية طب األســنان - جامعة الفيـــوم 2014-2015

لئحة مرحلـة 
البكــالــوريـو�س 
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

 وت�سري اأحكام ّهذة الالئحة على الطلبة امللتحقني بالكلية 

 بالفرقة العدادية يف العام اجلامعي 2012 والعام 2013 

اجلامعي حتى تخرجهم على احكام هذة الالئحة

)الباب االول( 

اقســــام الكلية لدرجة البكالوريوس

مادة )1( تتكون كلية طب الفم واالسنان – جامعة الفيوم من االقسام االتية:

قسم بيولوجيا الفم واالسنان . 1

قسم بثالوجيا الفم واالسنان. 2

قسم املواد احليوية لطب االسنان. 3

قسم االستعاضة الصناعية لطب االسنان. 4

قسم االستعاضات السنية املثبتة. 5

قسم العالج التحفظي لالسنان. 6

قسم جراحة الفم والتخدير. 7

قسم طب الفم وامراض اللثة والتشخيص. 8

قسم طب اسنان االطفال والصحة العامة للفم واالسنان . 9

قسم تقومي االسنان. 10

قسم عالج اجلذور. 11

قسم اشعة الفم. 12

مادة ) 2( متنح جامعة الفيوم بناء على طلب مجلس كلية طب الفم واالسنان:

     درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واالسنان.
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

 )الباب الثانى( 

مادة )3 ( مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واالسنان خمس 
سنوات وتنقسم الى ثالث مراحل وهي :

املرحلة التأهيلية ) الفرقة االعدادية (.. 1

املرحلة ما قبل االكلينيكية )الفرقة االولى والفرقة الثانية(.. 2

املرحلة االكلينيكية ) الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة(.. 3

مادة ) 4 ( املواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان هي:

املرحلة التاهيلية )الفرقة االعدادية (.. 1

كيمياء – فيزياء ومبادئ احصاء – النبات والوراثة – حيوان - لغة اجنليزية.

املرحلة ما قبل االكلينيكية ) الفرقة االولى والفرقة الثانية ( .. 2

التشريح الوصفي لالسنان – تشريح عام – هستولوجيا عامة - فسيولوجيا 
عامة – كيمياء حيوية – بيولوجيا الفم – خواص مواد طب االسنان – العالج 
التحفظي - االستعاضة الصناعية –التيجان واجلسور - الباثولوجيا العامة – 

امليكروبيولوجيا العامة – االقربازين.

املرحلة االكلينيكية ) الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة (.. 3

 – والتشخيص  اللثة  وامراض  الفم  طب   – املوضعي  والتخدير  الفم  جراحة 
العالج   – الصناعية  –االستعاضة  واجلسور  التيجان  اجلذور-  عالج   – االشعة 
للفم  العامة  والصحة  االطفال  اسنان  طب   – االسنان  تقومي   – التحفظي 
اجلراحة   – والتناسلية  واجللدية  الباطنة  امراض   – الفم  بثالوجيا   – واالسنان 

العامة واالنف واالذن واحلنجرة.

مادة ) 5 ( احكام عامة :

زمنية . 1 مده  لها  ويحدد  الدراسي  العام  نهاية  في  التحريرية  االمتحانات  تعقد 
قدرها ثالث ساعات .

طالب الفرقة االولى والثالثة ينقل للفرقة التالية بعد جناحه في جميع املقررات . 2
او مبا ال يزيد عن مادتني من مواد التخلف.
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

ال ينقل الطالب من الفرقة االعدادية الى الفرقة االولى وكذلك من الفرقة الثانية . 3
الى الفرقة الثالثة اال بعد جناحه في جميع املقررات الدراسية .بكالوريوس

يعقد امتحان دور ثاني في شهر سبتمبر للطالب الراسب او الغائب في مادة او . 4
مادتني وذلك للسنوات االعدادية والثانية.

يعقد امتحان دور ثاني لطلبة الفرقة الرابعة في شهر سبتمبر للطالب الراسب . 5
او املتغيب في مادة او مادتني.

يبقى الطالب لالعادة في املواد التي رسب فيها او تغيب عنها في دور سبتمبر.. 6

امتحان . 7 ويتخلله  واحد  دراسي  فصل  عن  عبارة  هو  فرقة  لكل  الدراسي  العام 
اعمال سنه طوال العام الدراسي ويقوم كل قسم بالكلية بتحديد طريقة هذا 

االمتحان وإجرائه.

على الطالب متابعة احملاضرات والدروس العملية في كل فصل دراسي وجمللس . 8
التقدم  الكلية بناء على طلب مجالس االقسام اخملتصة ان يحرم الطالب من 
لالمتحان كله او بعضه إذا رأى ان مواظبته على حضور واداء التدريبات واملتطلبات 
العملية غير مرضية وفي هذه احلالة يعتبر الطالب راسبا في املقررات التي حرم 
من التقدم لالمتحان فيها اال اذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا 
بعذر مقبول على ان يستوفى شروط احلضور في املقررات التي قدم عنها عذر 

في العام التالي .

مادة ) 6( املرحلة التأهيلية :

ال ينتقل الطالب من الفرقة االعدادية الى الفرقة االولى اال بعد جناحه في جميع . 1
مواد الفرقة االعدادية.

يعقد امتحان دور ثاني لهذه الدرجة للراسبني او الغائبني في مادة او مادتني فقط.. 2

ال ينقل الطالب الى املرحلة ما قبل االكلينيكية اال بعد النجاح في جميع مواد . 3
املرحلة التأهيلية.

مادة )7 ( املرحلة ما قبل االكلينيكية :

بنجاح . 1 اجتيازه  بعد  اال  الثالثة  الفرقة  الى  الثانية  الفرقة  الطالب من  يتقل  ال 
جميع مواد املرحلة .

طالب الفرقة االولي ينقل الى الفرقة الثانية بعد جناحه في جميع املقررات مبا ال . 2
يزيد عن مادتني من مواد التخلف .

مادتني . 3 او  مادة  في  الغائبني  او  للراسبني  املرحلة  لهذه  ثاني  دور  امتحان  يعقد 
فقط. الطالشا2010 - 45 2011
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

)الباب الثالث(
مادة )8( املرحلة االكلينيكية :

طالب الفرقة الثالثة ينقل الى الفرقة الرابعة بعد جناحه في جميع املقررات مبا . 1
ال يزيد عن مادتني من مواد التخلف .

الثالثة . 2 الفرقة  في  تدرس  والتي  الرابعة  الفرقة  في  واملستمرة  املتصلة  املواد 
يعقد لها امتحانات اعمال سنة دورية فقط وتضاف درجات اعمال السنة الى 
درجات الفرقة اما االمتحان النهائي لهذه املواد فيعقد في نهاية الفرقة الرابعة.

يعقد امتحان دور ثاني لهذه املرحلة للراسبني او الغائبني في مادة او مادتني فقط.. 3

اال بعد اجتيازه االمتحان بنجاح في . 4 املرحلة االكلينيكية  الى  ال ينقل الطالب 
جميع املواد .

مادة )9( 

60 % من مجموع . 1 ان يحصل على  الدراسي  املقرر  الطالب في  يشترط لنجاح 
درجات االمتحان اخملصصة للمقرر.

يقدر جناح الطالب باحلصول على احد التقديرات االتية:. 2

ممتاز 85 % فاكثر من مجموع الدرجات .	 

جيد جدا 75 % الى اقل من 85 % من مجموع الدرجات.	 

جيد 65 % الى اقل من 75 % من مجموع الدرجات .	 

مقبول 60 % الى اقل من 65 % من مجموع الدرجات.	 

ضعيف %30 الى اقل من 60 % من مجموع الدرجات.	 

ضعيف جدا اقل من 30 % في االمتحان التحريري من الدرجة اخملصصة 	 
لهذا االمتحان وال يجمع للطالب درجاته في هذه املـــــــادة.
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

الفرقـــــــــــــــة العدادية

وتتبع كلية العلوم ) تاهيلية(

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادة
عدد الساعات االسبوعيه

اجملمـــوع
الدرجة 
النهائية عملى نظرى 

448100كيمياء 

325100فيزياء ومبادىء احصاء 

224100النبات والوراثة 

347100حيوان

4100-4لغة اجنليزية 

161228500اجملمــــــــوع 

 

الفرقـــــــــــــــة العدادية

جدول النهايات العظمى للدرجات 

فى المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية 

املـــــــادة
اعمال 
السنة

عملىحتريرى
الدرجة 
النهائية

205030100كيمياء 

205030100فيزياء ومبادىء احصاء 

205030100النبات والوراثة 

205030100حيوان

100-2080لغة اجنليزية 

500اجملمــــــــوع 
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

الفرقـــــــــــــــة الوىل

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادة
عدد الساعات االسبوعيه

اجملموع
الدرجة 
النهائية عملى نظرى 

224150خواص مواد طب االسنان

134150تشريح وصفى 

325100فسيولوجيا عامه 

224100كيمياء حيوية

224100تشريح عام 

123100هستولوجيا عامة 

111324700اجملمــــــــوع 

الفرقـــــــــــــــة الوىل

جدول النهايات العظمى للدرجات فى المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية 

املـــــــادة
اعمال 
السنة

الدرجة النهائيةعملىشفوىحتريرى

30603030150خواص مواد طب االسنان

30702030150تشريح وصفى 

20402020100فسيولوجيا عامه 

20402020100كيمياء حيوية

20402020100تشريح عام 

20402020100هستولوجيا عامة 

700اجملمــــــــوع 

فى حالة عدم انعقاد امتحان عملى ملادة خواص املواد تضاف درجة العملى الى 	 
درجة التحريرى ويصبح التحريرى )90 درجة ( .
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

الفرقـــــــــــــة الثانية

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادة
عدد الساعات االسبوعيه

اجملموع
الدرجة 
النهائية عملى نظرى 

145150تكنولوجيا العالج التحفظى 

145150تكنولوجيا االستعاضة الصناعية 

145150االستعاضات السنية املثبته

224150بيولوجيا الفم 

123100ميكرو بيولوجى 

224100االقربازين

224100بثالوجيا عامة

102030900اجملمــــــــوع 

الفرقـــــــــــــة الثانية

جدول النهايات العظمى للدرجات فى المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية 

املـــــــادة
اعمال 
السنة

عملىشفوىحتريرى
الدرجة 
النهائية

30604020150تكنولوجيا العالج التحفظى 

30604020150تكنولوجيا االستعاضة الصناعية 

30604020150االستعاضات السنية املثبته

30802020150بيولوجيا الفم 

20402020100ميكرو بيولوجى 

20402020100االقربازين

20402020100بثالوجيا عامة

900اجملمــــــــوع 
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

الفرقـــــــــــــــة الثالثة

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادة

عدد الساعات 
اجملموعاالسبوعيه

الدرجة 
النهائية

عملى نظرى 

213100امراض الباطنه واجللدية والتناسلية 

213100اجلراحه العامه انف واذن وحنجرة ورمد 

224150طب الفم وامراض اللثة والتشخيص 

325150بثالوجيا الفم 

123150تقومي 

224120جراحة الفم والتخدير املوضعى 

123120عالج حتفظى 

123120استعاضه صناعية 

123120االستعاضات السنية املثبته

123120عالج اجلذور 

1618341250اجملمــــــــوع 
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الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

الفرقـــــــــــــــة الثالثة

 جدول النهايات العظمى للدرجات  

فى المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية 

املـــــــادة
اعمال 
السنة

عملىشفوىحتريرى
الدرجة 
النهائية

1020100+10+2040امراض الباطنه واجللدية والتناسلية 

1020100+10+2040اجلراحه العامه انف واذن وحنجرة ورمد 

30604020150طب الفم وامراض اللثة والتشخيص 

30802020150بثالوجيا الفم 

30603030150تقومي 

20602515120جراحة الفم والتخدير املوضعى 

20602515120عالج حتفظى 

20602515120استعاضه صناعية 

20602515120االستعاضات السنية املثبته

20602515120عالج اجلذور 

1250اجملمــــــــوع

يخصص ملادة اجللدية عشر درجات ومادة التناسلية عشر درجات ويكون االمتحان 	 
حتريرى فقط .

الرمد عشر درجات ويكون 	  واذن وحنجرة عشر درجات ومادة  انف  يخصص ملادة 
االمتحان حتريرى فقط . 



37 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم36

الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس )الالئحة القدمية(

الفرقـــــــــــــــة الرابعة 

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادة
عدد الساعات االسبوعيه

اجملموع
الدرجة 
النهائية عملى نظرى 

224150طب الفم وامراض اللثة والتشخيص 

224150طب اسنان االطفال وصحة الفم 

123150االشعــــــة 

224180جراحة الفم والتخدير 

145180عالج حتفظى 

145180استعاضة صناعية 

145180االستعاضات السنية املثيته 

123150عالج جذور 

1122331350اجملمــــــــوع 

جدول النهايات العظمى للدرجات  فى المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية 

النهائيةعملىشفوىحتريرىاعمال السنةاملـــــــادة

30602040150طب الفم وامراض اللثة والتشخيص 

30602040150طب اسنان االطفال وصحة الفم 

30602040150االشعــــــة 

35804035180جراح الفم والتخدير 

35804035180عالج حتفظى 

35804035180استعاضة صناعية 

35804035180االستعاضات السنية املثيته 

35804035180عالج جذور 

1350اجملمــــــــوع

يخصص للتخدير العام عشر درجات . 	 



39 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم38

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

وت�سري احكام ّهذة الالئحة على الطلبة ) امل�ستجدين فقط ( امللتحقني بالكلية 

يف العام اجلامعي احلايل2014 حتى تخرجهم على احكام هذة الالئحة

مادة )1(: متنح جامعة الفيوم بناء على طلب مجلس كلية طب األسنان درجة البكالوريوس 
)B.D.S( فى طب وجراحة الفم واألسنان

العامة  الثانوية  شهادة  على  حاصالً  يكون  ان  بالكلية  الطالب  قبول  يشترط   :)2( مادة 
والشهادات  العربية  الدول  من  املعادلة  الشهادات  من  يعادلها  ما  او  العلمية  الشعبة 

االجنبية من داخل او خارج مصر.

األقسام العلمية بالكلية 

مادة 3 : تتكون كلية طب األسنان جامعة الفيوم من األقسام العلمية اآلتية :

قسم بيولوجيا الفم واألسنان .. 1

قسم بثالوجيا الفم والوجه والفكني .. 2

قسم املواد احليوية لطب األسنان .. 3

قسم االستعاضة الصناعية لطب األسنان .. 4

قسم االستعاضات السنية املثبتة.. 5

قسم العالج التحفظى لألسنان .. 6

قسم جراحة الفم والوجه والفكني .. 7

قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص .. 8

قسم طب أسنان األطفال والصحة العامة للفم واألسنان .. 9

قسم تقومي األسنان .. 10

قسم عالج اجلذور .. 11

قسم أشعة الفم والوجه والفكني .                            . 12



39 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم38

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

مادة 4 : مدة الدراسة حلصول على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم واألسنان 
خمس سنوات وتنقسم إلى مرحلتني وهما :

املرحلة ما قبل اإلكلينيكية )الفرقة األولى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة( .. 1

املرحلة اإلكلينيكية )الفرقة الرابعة والفرقة اخلامسة( .. 2

مادة 5 : املقرارات التى يدرسها الطالب للحصول على درجة بكالوريوس طب وجراحة 
الفم واألسنان هى:

 يقوم الطالب بدراسة املواد االتية فى املرحلة ما قبل االكلينكية . 1
)الفرقة األولى - الثانية - الثالثة(.

اأ. الفرقة الوىل

اسم املقرر باللغة االجنليزيةاسم املقرر باللغة العربيةكود املقرر

 GAN 1تشريح عامGeneral Anatomy

GHI 1 هستولوجيا عامة و علم اخلليةCell Biology & General Histology

GPH 1فسيولوجيا عامةGeneral Physiology

BCH 1 كيمياء حيوية Biochemistry

DAN 1التشريح الوصفى لالسنانDental Anatomy

ENG1اللغة اإلجنليزيةEnglish

CSC1 علوم احلاسب اآللي واملعلوماتية
في طب االسنان

Computer science& dental informatics



41 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم40

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

ب. الفرقة الثانية 

اسم املقرر باللغة االجنليزيةاسم املقرر باللغة العربيةكود املقرر

OBI 2بيولوجيا الفم واالسنانOral Biology

DBM 2املواد احليوية لطب االسنانDental Biomaterial

PHA 2االقربازينPharmacology

GPA 2باثولوجيا عامةGeneral Pathology

MBI 2الكائنات الدقيقةMicrobiology

ICO 2مكافحة العدوى Infection control

SDE 21 مقرر تنمية مهاراتSkills Development 1

جـ . الفرقة الثالثة 

اسم املقرر باللغة االجنليزيةاسم املقرر باللغة العربيةكود املقرر

TCD 3 تكنولوجيا العالج التحفظى
لالسنان

Technology of Conservative Den-
tistry

TRP 3 تكنولوجيا االستعاضة الصناعية
لالسنان

Technology of Prosthetic dentistry

TFP 3 تكنولوجيا اإلستعاضات السنية
املثبتة

Technology of Fixed Prosthodontics

ORA 31 اشعة الفم والوجه والفكنيOral and maxillofacial Radiology 1

OPA 3باثولوجيا الفم والوجه والفكنيOral Pathology

SDE 32 مقرر تنمية مهاراتSkills Development 2

GMI 3أمراض باطنه وجلدية وتناسلية General medicine, skin and venereal
disease

GSR 3اجلراحة العامة/أنف واذن وحنجرة/رمدGeneral surgery/ ENT/ophthalmology



41 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم40

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

مقررات املرحلة االكلينيكية ) الفرقة الرابعة واخلامسة (. 2

اأ. الفرقة الرابعة 

اسم املقرر باللغة االجنليزيةاسم املقرر باللغة العربيةكود املقرر

OME 41 طب الفم والتشخيصOral medicine and Diagnosis1

PDO 41 أمراض اللثهPeriodontology 1

ORA 42 أشعة الفم والوجه والفكنيOral and maxillofacial Radiology 2

OMS 41 جراحة الفم والوجه والفكنيOral and maxillofacial surgery 1

CDE 41 العالج التحفظى لالسنانConservative Dentistry 1

PRO 41 االستعاضة الصناعية لطب االسنانProsthodontics 1

FPR 41 االستعاضة السنية املثبتةFixed Prosthodontics 1

END 4 تكنولوجيا عالج اجلذور  Technology of Endodontics

ORT 4تقومي االسنان Orthodontics

ب- الفرقة اخلام�سة

اسم املقرر باللغة االجنليزيةاسم املقرر باللغة العربيةكود املقرر

OME 52 طب الفمOral medicine

PDO 52أمراض اللثةPeriodontology 2

OMS 52جراحة الفم والوجه والفكنيOral and maxillofacial surgey2

PED 5طب أسنان األطفالPediatric dentistry

CPH 5الصحة العامة للفم واألسنانCommunity and dental public health

CDE 52العالج التحفظى لألسنانConservative Dentistry 2

PRO 5 اإلستعاضة الصناعية لطب
األسنان2

Prosthodontics 2

FPR 52اإلستعاضات السنية املثبتةFixed Prosthodontics 2

END 5عالج اجلذور Endodontics



43 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم42

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

املقررات التالية سوف يدرسها الطالب فى كلية الطب جامعة الفيوم : . 3

تشريح عام – هستولوجيا عامة – كيمياء حيوية – الكائنات الدقيقة – باثولوجيا 

العامة  اجلراحة   – والتناسلية  واجللدية  الباطنة  االمراض   – االقربازين   – عامة 

واالنف واذن وحنجرة والرمد .

تستعني الكلية بأعضاء هيئة تدريس من كليات اخرى او خبراء من مراكز . 4
علمية متخصصة فى تدريس مقرري تنمية املهارات .

و تشمل مواد اختيارية مثل :

أخالقيات املهنة	 

العلم املبني علي الدليل .        	 

طب االسنان الشرعي 	 

اجلودة الشاملة	 

التنمية البشرية	 

ادارة العيادات 	 

مادة 6 :

اخملصصة  الساعات  وعدد  الدراسة  سنوات  على  الدراسية  املقررات  توزيع  يتم 

للدروس النظرية و العملية أسبوعياً والنهاية العظمي اخملصصة المتحان كل 

مقرر وفقا للجداول التالية :-
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الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

الفرقة الأوىل 

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادةالكود
عدد الساعات األسبوعية

اجملموع
عملينظري

 GAN 1224تشريح عام

GHI 1123هستولوجيا عامة وعلم اخللية

GPH 1325فسيولوجيا عامة

BCH 1224كيمياء حيوية

DAN 1 235التشريح الوصفى لألسنان

ENG12-2اللغة اإلجنليزية

CSC1
علوم احلاسب اآللي 

واملعلوماتية في طب االسنان
123

131326اجملمــــــــوع

الفرقة الأوىل

جدول النهايات العظمى للدرجات يف الأمتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية

املـــــــادةالكود
أعمال 
السنة

شفويعمليحتريري
الدرجة 
النهائية

 GAN 120502010100تشريح عام

GHI 120502010100هستولوجيا عامة وعلم اخللية

GPH 120502010100فسيولوجيا عامة

BCH 120502010100كيمياء حيوية

DAN 130753015150التشريح الوصفى لألسنان

ENG 110100-3060اللغة اإلجنليزية

CSC1
علوم احلاسب اآللي واملعلوماتية في 

طب االسنان
20502010100

750اجملمــــــــوع



45 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم44

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

الفرقة الثانية 

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادةالكود
عدد الساعات األسبوعية

اجملموع
عملى نظري

OBI 2246بيولوجيا الفم واألسنان

DBM 2426املواد احليوية لطب األسنان

OPA2224باثولوجيا عامة

MBI 2 123الكائنات الدقيقة

PHA 2224االقربازين

ICO 2112مكافحة العدوى

SDE 21 112مقرر تنمية مهارات

131427اجملمــــــــوع

الفرقة الثانية

جدول النهايات العظمى للدرجات يف المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية

املـــــــادةالكود
أعمال 
السنة

شفويعمليحتريري
الدرجة 
النهائية

OBI 230753015150بيولوجيا الفم واألسنان

DBM 215150-30105املواد احليوية لطب األسنان

OPA220502010100باثولوجيا عامة

MBI 2 20502010100الكائنات الدقيقة

PHA 220502010100االقربازين

ICO 21050-1525مكافحة العدوى

SDE 21 1050-1525مقرر تنمية مهارات

700اجملمــــــــوع



45 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم44

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

الفرقة الثالثة

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادةالكود 

عدد الساعات 
اجملموعاألسبوعية

عملينظري

TCD 3246تكنولوجيا العالج التحفظى لألسنان

TRP 3246تكنولوجيا اإلستعاضة الصناعية لالسنان

TFP 3145تكنولوجيا اإلستعاضات السنية املثبتة

ORA 31 123أشعة الفم والوجه والفكني

OPA 3 426باثولوجيا الفم والوجه والفكني

GMI 3224أمراض باطنة وجلدية وتناسلية

GSR 3123اجلراحة العامة/أنف واذن وحنجرة/رمد

SDE 3 2 112مقرر تنمية مهارات

142135اجملمــــــــوع

الفرقة الثالثة

جدول النهايات العظمى للدرجات يف الأمتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية

املـــــــادةالكود
أعمال 
السنة

شفويعمليحتريري
الدرجة 
النهائية

TCD 330753015150   تكنولوجيا العالج التحفظى لألسنان

TRP 330753015150تكنولوجيااإلستعاضة الصناعية لالسنان

GSR 330753015150   تكنولوجيا اإلستعاضات السنية املثبتة

ORA 31 20502010100أشعة الفم والوجه والفكني

OPA 330753015150بثالوجيا الفم والوجه والفكني

GMI 320502010100أمراض باطنة وجلدية وتناسلية

GSR 320502010100اجلراحة العامة/أنف واذن وحنجرة/رمد

SDE 31050-21525  مقرر تنمية مهارات

950        اجملمــــــــوع



47 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم46

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

الفرقة الرابعة

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادةالكود

عدد الساعات 
اجملموعاألسبوعية

عملينظري

OME 4 1 123طب الفم والتشخيص

PDO 41 123أمراض اللثة

ORT 4123تقومي األسنان

OMS 41 224جراحة الفم والوجه والفكني

ORA 42 123أشعة الفم والوجه والفكني

CDE 41 123العالج التحفظى لألسنان

PRO 41123االستعاضة الصناعية لألسنان

FPR 41 123االستعاضات السنية املثبتة

END 4123تكنولوجيا عالج اجلذور

101828اجملمــــــــوع



47 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم46

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

الفرقة الرابعة

جدول النهايات العظمى للدرجات يف الإمتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية

املـــــــادةالكود
أعمال 
السنة

شفويعمليحتريري
الدرجة 
النهائية

OME 41 20502010100طب الفم والتشخيص

PDO 41 20502010100أمراض اللثة

ORT 420502010100تقومي األسنان

OMS 41 20502010100جراحة الفم والوجه والفكني

ORA 42 20502010100أشعة الفم والوجه والفكني

CDE 41 20502010100العالج التحفظى لألسنان

PRO 4
االستعاضة الصناعية 

لألسنان1
20502010100

FPR 41 20502010100االستعاضات السنية املثبتة

END 41 20502010100عالج اجلذور

900     اجملمــــــــوع
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الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

الفرقة اخلام�سة

جدول بعدد ال�ساعات النظرية والعملية

املـــــــادةالكود
عدد الساعات األسبوعية

اجملموع
عملينظري

OME 52 123طب الفم

PDO 52 123أمراض اللثة

OMS 52 224جراحة الفم والوجه والفكني

PED 5123طب أسنان األطفال

CPH 5123الصحة العامة للفم واألسنان

CDE 52 145العالج التحفظى لألسنان

PRO 52 145اإلستعاضة الصناعية لألسنان

FPR 52 145اإلستعاضات السنية املثبتة

END 5123عالج اجلذور

102434اجملمــــــــوع

الفرقة اخلام�سة

جدول النهايات العظمى للدرجات يف المتحانات التحريرية والعملية وال�سفوية

الدرجة النهائيةشفويعمليحتريريأعمال السنةاملـــــــادةالكود

OME 52 20502010100طب الفم

PDO 52 20502010100أمراض اللثة

OMS 52 20502010100جراحة الفم والوجه والفكني

PED 520502010100طب أسنان األطفال

CPH 520502010100الصحة العامة للفم واألسنان

CDE 52 30753015150العالج التحفظى لألسنان

PRO 52 30753015150اإلستعاضة الصناعية لألسنان

FPR 52 30753015150اإلستعاضات السنية املثبتة

END 520502010100عالج اجلذور

1050     اجملمــــــــوع
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الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

مادة 7 : 

يشترط لنجاح الطالب فى املقرر أن يحصل على النسبة املقررة لتقدير املقبول على 

األقل )و هي60% ( 

من مجموع درجات اإلمتحان اخملصصة للمقرر على أال تقل الدرجة التي يحصل عليها 

الطالب فى االمتحان التحريرى عن %30 من الدرجة اخملصصة لهذا االمتحان وان كانت 

اقل من %30 ال جتمع درجاته فى هذه املادة ويحصل على تقدير ) راسب ( فى املادة.

مادة 8 :

ال ينقل الطالب من اى فرقة إلى الفرقة االعلى إال بعد جناحه فى جميع مقررات هذه 

الفرقة بخالف مقررات تنمية املهارات ) 1،  2 ( . 

مادة 9: 

يعقد امتحان دور ثانى لكل الفرق للراسبني أو الغائبني فى مقرر أو مقررين فقط في 

شهر سبتمبر من كل عام و يعتبر الطالب باقي لإلعادة في املادة التي يرسب بها فقط. 

مادة 10 : 
مجموع . 1 من   60% على  يحصل  أن  الدراسى  املقرر  فى  الطالب  لنجاح  يشترط 

درجات اإلمتحان اخملصصة للمقرر .

يقدر جناح الطالب بأحد التقديرات اآلتية:. 2

النسبة املئويةالتقدير

85 % فأكثر من مجموع الدرجاتممتاز

ً 75 % إلى أقل من 85 % من مجموع الدرجاتجيد جدا

65 % إلى أقل من 75 % من مجموع الدرجاتجيد

60 % إلى أقل من 65 % من مجموع الدرجاتمقبول

%30 إلى أقل من %60 من مجموع الدرجاتضعيف

راسب
أقل من 30 % في امتحان التحريري من الدرجات اخملصصة لهذا 
االمتحان وال يجمع للطالب باقي درجاته في هذه املـــــــادة .



51 الدليل الطالبي  كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم50

الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

يقدر جناح الطالب فى إمتحان الدور الثانى أو االعاده بتقدير مقبول حتى و إن حصل 

الطالب على درجة أعلى من ذلك ويحتفظ الطالب بتقدير درجاته فى املـــــــادة اذا 

تقدم جمللس الكلية بعذر مقبول.

أو . 1 الكلي  اجملمــــــــوع  إلي   )  2  ،1  ( املهارات  تنمية  مادتي  درجات  تضاف  ال 
التراكمي النهائي و ال يتم عمل دور ثاني في هذه املواد ما عدا السنة اخلامسة 

يتم إجراء دور ثاني استثنائي لهذه املواد .

مادتي تنمية املهارات ) 1،  2 ( هي مواد اختيارية وال يؤدي الرسوب فيها إلي إعادة . 2
الطالب للعام الدراسي و ميكن أن يؤدي امتحانه فيها في أي سنة من السنوات 

التالية و ال مينح درجة البكالوريوس إال بعد النجاح فيها .
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الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

أحـــكــــــــــــــام عامـــــــــــة 
مادة 11:

الطالب  إجتياز  واألسنان  الفم  وجراحة  طب  في  البكالوريوس  درجة  لنيل  يشترط 

اإلمتحان في كافة املواد املدرجة في اجلداول الواردة في هذه الالئحة بنجاح .

مادة 12 :

امتحانات . 1 يتخلله  الكامل  الدراسى  العام  نظام  هو  بالكلية  الدراسى  النظام 
اعمال السنة ويختص مجلس كل قسم بتحديد طريقة هذه االمتحان وإجراؤه.

يعقد إمتحان )حتريرى وعملى وشفوى( بجميع الفرق فى نهاية العام الدراسى . . 2

3 . , الدراسي  العام  العملية خالل  والدروس  يجب على الطالب متابعة احملاضرات 
وجمللس الكلية بناءاً على طلب مجالس األقسام العلمية أن يحرم الطالب من 
التقدم الى اإلمتحان إذا رأي أن مواظبته على احلضور أو أداء التدريبات واملتطلبات 
والتدريبات  احملاضرات  عدد  من   )%  75( نسبة  عن  تقل  و  مرضية  غير  العملية 
العملية خالل العام الدراسى وفي هذه احلالة يعتبر الطالب راسباً في املقررات 
التي حرم من التقدم لإلمتحان فيها إال أن يكون قد تقدم بعذر يقبله مجلس 

الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول 

ال يحق للطالب التقدم إلمتحان الدور الثاني في املقررات التي حرم منها بنفس . 4
العام الدراسي .

على . 5 الثانى  الدور  فى  فيها  لإلمتحان  يتقدم  التى  املواد  فى  الطالب  يحاسب 
أساس درجاته فى اإلمتحانات التحريرية والشفوية والعملية أو اإلكلينيكية مع 

احتساب درجات أعمال السنة مبعامل من درجات االمتحان التحريرى .

إجراءات و شروط حتويل الطالب من الكليات االخري : . 6

أواًل : نقل قيد الفرقة األولى 

أن يكون حاصالً علي الثانوية العامة في نفس العام الذي قُبل فيه بالكلية .	 

و أن يكون حاصالً علي احلد االدني للقبول بالكلية .	 
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الالئحة المعتمدة الجديدة 2014 

ثانيًا : نقل قيد الفرق االعلى :-

يقتصر التحويل إلي الفرقة الثانية فقط ويشترط حصوله علي تقدير جيد جداً . 1
» علي األقل » بعد عمل مقاصة للمواد التي درسها الطالب في كليته .

أال تزيد نسبة احملولني عن %10 من عدد الطالب املقيدين بالفرقة الثانية .. 2

أن يكون األولوية للتحويل من بني املتقدمني للطالب احلاصلني علي أعلي تقدير . 3
طبقاً للمجموع الكلي .

ال يجوز قبول طالب بعد مضي شهر من ابتداء الدراسة .. 4

الفيوم مع . 5 التوزيع اجلغرافي جلامعة  الوالدين مع  إقامته مع  يثبت  أن يقدم ما 
أو  الطالب  أمر  ولي  أو  للطالب  الشخصية  البطاقة  من  إثبات حقيقي  ضرورة 

شهادة الثانوية العامة . 

ال يجوز قبول خريجي الكليات األخري للقيد بالكلية . . 6

األحكام االنتقالية لمرحلة البكالوريوس
تطبق أحكام هذه الالئحة إعتباراً من العام الدراسي التالي لصدور الالئحة على . 1

الطلبة امللتحقني بالكلية فى نفس العام بالفرقة األولى ) مستجدين فقط (.

هذه . 2 تطبيق  على  السابقة  األعوام  في  بالكلية  املقيدين  للطالب  بالنسبة 
الالئحة فتطبق عليهم أحكام الالئحة القدمية حتى انتهاء دراستهم بالكلية . 
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الــدليل الطــالبي  - كلية طب األســنان - جامعة الفيـــوم 2014-2015

 وحـــدة �سمـان 
اجلودة والعتماد
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وضع رؤية ورسالة الوحدة، أهدافها اإلستراتيجية واخلطط التنفيذية وتوثيقها . 1
من مجلس الكلية.

وضع الهيكل التنظيمي واإلداري للوحدة وتوثيقه من مجلس الكلية.. 2

تفعيل نظام ضمان اجلودة الداخلي بالكلية ليشمل األنشطة األكادميية والغير . 3
أكادميية وتوثيقه مبجلس الكلية.

أكادميية . 4 والغير  األكادميية  لألنشطة  الداخلية  املراجعة  لتفعيل  آليات  وضع 
بالكلية مع التنسيق مع األقسام اخملتلفة وتوثيقها مبجلس الكلية.

وأهدافها . 5 غاياتها  الكلية،  رسالة  و  رؤية  وضع  في  الكلية  إدارة  ومتابعة  دعم 
اإلستراتيجية ونشرها بالكلية على نطاق واسع.

تقدمي ورش عمل بناءا على االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس للتعريف . 6
واملقررات  البرامج  تقرير  و  توصيف  مثل  اجلودة  متطلبات  تطبيق  و  بصياغة 

واستخدام النظم احلديثة فى التعليم و التقييم وغيرها. 

التأكد من أن اخملرجات التعليمية حتقق رسالة الكلية التي بالتالي حتقق رسالة . 7
اجلامعة وأهدافها اإلستراتيجية مع االلتزام بالنماذج املطلوبة والتوقيت الزمني 

احملدد لها.

متابعة ومراجعة التقارير السنوية للتقييم الذاتي للكلية والتزامها بالنماذج . 8
املطلوبة والتوقيت الزمني احملدد لها.

وطالب . 9 البكارليوس  مرحلة  )طالب  الطالبية  املشاركة  لتفعيل  آلية  وضع 
الدراسات العليا( فى أنشطة الوحدة.

هيئة . 10 أعضاء  و  الطالب  مستوى  على  اجلودة  ثقافة  لنشر  عمل  خطة  وضع 
التدريس، اإلداريني.

و وضع خطط . 11 اإلداريني  و  التدريس  هيئة  التدريبية ألعضاء  االحتياجات  دراسة 
تدريبيه مع املتخصصني من داخل أو خارج الكلية و اجلامعة لتنمية قدراتهم.

وتقييم . 12 تقاريره  مراجعة  و  الدراسية  للبرامج  اخلارجي  املقيم  ترشيح  متابعة 
مدى انعكاس ذلك على العملية التعليمية.

متابعة مشروعات ضمان اجلودة بالكلية.. 13

مناقشة قضايا اجلودة فى مجلس الكلية و اللجان الرئيسية ومجالس األقسام.. 14

مهام وحدة ضمان الجودة بالكلية 
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الــدليل الطــالبي  - كلية طب األســنان - جامعة الفيـــوم 2014-2015

اإدارة �ســــئون الطـــالب
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إدارة شــــــــــــــــئون الطالب 

أسماء السادة العاملين بإدارة شئون الطالب :
أ. مارى عزت رفلة .	 

أ. نرمني وجيـــه صابر .	 

أ. رياض محمد كمال الدين رياض .	 

أ. شــيـرين يحيى محمد .	 

الخدمات التي تقدمها إدارة شئون التعليم والطالب:
سداد الرسوم.	 

استخراج الطاقة اجلامعية .	 

اعتماد استمارات االشتراك فى املواصالت العامة. 	 

استخراج شهادة إثبات القيد فى الكلية. 	 

اعتماد أوراق البطاقات الشخصية	 

اعتماد استمارات السفر للخارج 	 

إرسال نتائج الطالب إلى السفارات	 

اعتماد مناذج املدن اجلامعية 	 

عمل سجل التجنيد لكل فرقة على حدى.	 

استخراج بيانات حالة	 

تسجيل بيانات اخلاصة بالطالب بالسجالت اخلاصة بهم.	 

قبول التحويالت من الكليات التى يتم التحويل منها الى الكلية.	 

حتويل الطالب الى اإلدارة الطبية لتوقيع الكشف الطبى علية فى حالة تقدمية 	 
لعذر خالل فترة الدراسة. 

إعداد كشوفات مبكافآت التفوق للطالب احلاصلني على تقدير ممتاز )120 جنيه( 	 
وجيد جدا ) 84 جنيه ( لكل طالب .
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إدارة شــــــــــــــــئون الطالب

أو احلصول على 	  الكتاب  الشباب لدعم  رعاية  إدارة  .الواردة من  النماذج  اعتماد 
اخلدمات اخملتلفة 

إعداد كشوف باسماء اخلريجني واإلعداد إلقامة حفل اخلريجني التى يتم إقامتها 	 
كل عام

هذا باإلضافة الى الدور الفعال لإلدارة فى التجهيز لالمتحانات	 

بالنسبة للخريجين:
استخراج البراءات اجلامعية 	 

استخراج شهادات التخرج 	 

تسليم امللفات	 

اعتماد الشهادات الواردة للتأكد من صحة البيانات . 	 

إجراءات إصدار إذن دفع الرسوم الدراسية وإصدار البطاقة 
الجامعية :

يتوجه الطالب الى إدارة شئون الطالب و يتم استخراج إذن دفع له. 1

يتوجه الطالب الى خزينة الكلية لسداد املصروفات ثم الرجوع ثانيه الى إدارة . 2
شئون الطالب لتسجيل إيصاالت السداد بالسجل و الكشف،  وتسليم صورة 

شخصية ملسئول الفرقة 

يتم التنبيه على الطالب باالحتفاظ بصورة من ايصاالت السداد،  و يتم اعطائه . 3
الكارنيه

إجراءات اعتماد أوراق البطاقة الشخصية : 
يتوجه الطالب الى السجل املدنى التابع له إلحضار استمارة استخراج بطاقة . 1

الرقم القومي.

ثم يتوجه الطالب الى إدارة شئون الطالب العتماد أوراق البطاقة و ختمها بختم . 2
شعار اجلمهورية.

يتوجه الطالب بعد ذلك إلى اجلهات املعنية من قبل وزارة الداخلية الستكمال . 3
اإلجراءات
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إدارة شــــــــــــــــئون الطالب 

إجراءات إستخراج شهادة القيد للطالب : 
يتوجه الطالب إلدارة شئون الطالب لتقدمي طلب استخراج شهادة قيد .. 1

يصدر موظف إدارة شئون الطالب إذن دفع.. 2

يتوجه الطالب الى خزينة الكلية لدفع الرسوم.. 3

الشهادة . 4 الستخراج  الطالب  شئون  إلدارة  شخصية  صورة  واحد  عدد  تسليم 
)وذلك فى حالة توثيق الشهادة ( .

إجراءات إستخراج جواز السفر :
يتوجه الطالب إلدارة شئون الطالب لتقدمي طلب استخراج شهادة قيد،  وأخذ . 1

إذن دفع لسداد رسوم شهادة القيد 

يتوجه الطالب الى خزينة الكلية لدفع الرسوم،  ثم الرجوع ثانيه الى إدارة شئون . 2
الطالب وإستالم شهادة القيد 

الستكمال . 3 اجلوازات  إدارة  الى  الطالب  بها  يتوجه  الشهادة  إستخراج  بعد 
اإلجراءات .

إجراءات تحويل الطالب إلى اإلدارة الطبیة :
إذا تعرض الطالب ألى ظروف مرضیة وأراد توقیع الكشف الطبى علیه البد من:- 

الحصول على خطاب حتويل لإلدارة الطبية من شئون الطالب. . 4

 التوجه للعیادة الطبیة التابع لها. . 5

 صرف الدواء الالزم من الصیدلیة باإلدارة الطبیة . 6

یتم . 7 بالفرع  الطبیة  باإلدارة  العالج  من  أكبر  إلمكانیات  تحتاج  الحالة  كانت  إذا   
التحویل إلى المستشفیات التعلیمیة والجامعیة المتخصصة بخطاب معتمد من 

اإلدارة الطبیة. 
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إدارة شــــــــــــــــئون الطالب

 فى حالة تقديم الطالب
 لعذر مرضى خالل فترة الدراسة

فى حالة تقدم الطالب بعذر مرضى ويرغب فى اعتماده 
فعليه إتباع الخطوات التالية:

يتقدم الطالب بطلب الى إدارة شئون الطالب بالكلية ومرفق به شهادة طبية . 1
سواء من طبيب مستشفى عام او خاص

الى . 2 ويسلمه  يده  بخط  عليه  الطبي  الكشف  لتوقيع  طلب  الطالب  يكتب 
مسئول الفرقة املقيد بها الطالب .

العامة . 3 اإلدارة  الى  حتويل  خطاب  الطالب  بإعطاء  الطالب  شئون  إدارة  تقوم 
للشئون الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه 

التقرير . 4 بإرسال  الطبية  اإلدارة  تقوم  الطالب  على  الطبي  الكشف  توقيع  بعد 
الطبي اخلاص بالطالب الى إدارة شئون الطالب .

التعليم . 5 شئون  جلنة  على  للعرض  مذكرة  بإعداد  الطالب  شئون  ادارة  تقوم 
والطالب بالكلية التى يحق لها بقبول او رفض العذر .

يتم اعتماد قرارات قبول او رفض األعذار املرضية من مجلس الكلية .. 6

تقوم إدارة شئون الطالب مبخاطبة األقسام لرفع الغياب عن الطالب فى حالة . 7
قبول العذر املرضى واعتماده من مجلس الكلية .

إجراءات اعتماد إستمارات إشتراكات المواصالت:
شركة . 1 أو  احلديد  السكة  هيئة  بإدارة  االشتراكات  مكتب  الى  الطالب  يتوجه 

النقل باألتوبيس إلحضار استمارة االشتراك .

شعار . 2 بختم  وختمها  االستمارة  العتماد  الطالب  شئون  إدارة  الى  يتوجه 
اجلمهورية.

يتوجه إلى اجلهات املعنية للحصول على االشتراك اخملفض .الشامل لطالب . 3
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نظم قبول وتحویل الطالب: 
یشترط قید الطالب فى الكلیة للحصول على درجة البكالوریوس فى طب وجراحة . 1

الشعبة  العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  على   ً حاصال  یكون  أن  واألسنان  الفم 
العلمية أو ما یعادلها )الشهادات المعادلة من الدول العربية- الشهادات األجنبية 

من داخل اوخارج مصر

ویكون القبول بترتیب درجات النجاح مع مراعاة التوزیع الجغرافى وذلك وفقاً  ألعداد . 2
الطالب التى یحددها المجلس األعلى فى نهایة كل عام جامعى بناءا على اقتراح 
مجلس اجلامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية فى األعداد المقترحة للقبول بالكلية.

یقوم مكتب التنسیق األلكترونى بإرسال كشوف الكمبیوتر بأسماء الطالب الجدد . 3
المرشحین للقبول بالكلیة الى مكتب شئون الطالب بالكلیة .

یتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطالب بالكلیة لتسلیم أصول أوراقه .. 4

 وقبل استالم أصول األوراق یرجى التأكد من 
ورود إسم الطالب المرشح للكلیة بالكشوف الواردة من مكتب التنسیق ) كشوف . 1

الكمبیوتر ( .

التأكد من الشعبة وسنة الحصول على الثانویة العامة لذات العام .. 2

إستیفاء الطالب للحد األدنى للقبول بالكلیة .. 3

یقوم الطالب بتقدیم أوراقه بنفسه ویتم التحقیق من شخصیته .. 4

یعد فى الكلیة ملف لكل طالب یحتوى على ) أصل شهادة میالد بالرقم القومى 	 
– أصل إستمارة الثانویة العامة – 6 صور شخصیة – إستمارة 2جند للذكور ( . 

یقوم الطالب بأجراء الكشف الطبى وسداد الرسوم الدراسية المقررة	 
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إجراءات التجـــنيد

القواعد الواردة بقانون التجنید رقم )127( لسنة 1980 فیما یختص 
بقطاع الطالب: 

إال  باجلمهورية  املدارس  أو  املعاهد  أو  الكليات  بإحدى  أى طالب  يلتحق  أن  ال يجوز  أواًل:  
الطالب  فعلى  ذلك  وعلى  والوطنية،  العسكرية  اخلدمة  من  موقفه  حتديد  بعد 
الذين أمتوا سن 19)التاسعة عشر( من العمر، التقدم إلى مندوبى التجنيد باملراكز 
اخلدمة  بطاقة  الستالم  الشخصية  بطاقاتهم  منها  استخرجوا  التى  واألقسام 
العسكرية والوطنية. وذلك خالل شهر ديسمبر من العام الذى يبلغون فيه تلك 
السن. ثم تقدميها إلى شئون الطالب بالكلية إلثبات رقمها الثالثى فى السجالت.

يسمح القانون بتاجيل جتنيد الطالب الذكور املصريني حلني التخرج اوحتى 	 
سن 28سنة ايهما اقرب 

ويستلزم عمل اإلجراءات اآلتية للحصول على التأجيل- :

يتوجه الطالب الى قسم الشرطة التابع له الحضار منوذج 2 حند. 1

لتسليم . 2 الكلية  مببنى  االرضى  بالدور  الطالب  شئون  ادارة  الى  الطالب  يتوجه 
النموذج

فى حالة تاخر الطالب عن تسليم النموذج يعلن اسماؤهم من قبل االدارة للتذكير. 3

ويبقى احضار النموذج مسئولية الطالب

لالدارة عدم . 1 يحق  العام  اخر  2 جند حتى  منوذج  تسليم  الطالب عن  تخلف  اذا 
السماح له بدخول اإلمتحان اذا جتاوز الطالب الفرقة االعدادية سن 18 سنة .

تقوم االدارة بارسال النماذج مباشرة الدارة التعبئة والتجنيد التخاذ الالزم .. 2

ويتم الرد بتاجيل الطالب لسن 28 سنة بالقرار اخلاص لكل طالب. 3

فى حالة تخطى الطالب لسن 28 سنة يتم ايقاف قيد الطالب بقرار مجلس . 4
كلية حلني انتهائه من اداء فترة التجنيد اخلاصة به علما بانه مت جتنيد الطالب 

عليانه مؤهل متوسط .

وبعد احضار ما يفيد بانهاء فترة التجنيد اخلاصة بالطالب ويتقدم الدارة الكلية . 5
لتسجيله بسجل الفرقة اخلاصة به
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طالب  أى  یبقى  أن  یجوز  ال  أنه  على   1980 لسنة   )127( القانون  من  المادة  تنص  ثانیًا :  
بالكلیات  أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدریب فیما بین العشرین والثالثین من 
عمره ما لم یكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص علیها فى المادة )٤٥( 

من القانون المذكور وهي: 

شهادات باالستثناء من الخدمة العسكریة والوطنیة تطبیقا ً للمادة )6(. 	 

شهادات باإلعفاء من الخدمة العسكریة والوطنیة تطبیقا ً للمادة )7(. 	 

شهادات تأدیة الخدمة العسكریة. 	 

نموذج لتأجیل الخدمة اإللزامیة طبقا ألحكام المادة )٨(. 	 

نموذج بأن الفرد تحت الطلب ألجل معین.	 

على الطلبة الذین یحصلون على شــــهادات تـــأجیل أو إعفاء غیر محـــدد األجل  ثالثًا :  
طبقا للمادتین 7٫9 من القانون 127 لسنة 1980 أن یلتزموا بتجدید هذه الشهادات كل 
ثالث سنوات من تاریخ تحریرها. وعلى من یزول عنه سبب اإلعفاء أو التأجیل التقدم 
المختصة متى كانوا فى  التجنید  إلى منطقة  2 جند(  )نموذج  الخدمة  تأجیل  بطلب 

حدود السن القانون للتأجیل طبقا للمادة )8( من القانون )127( لسنة 1980. 

 

الطلبة الذین یحملون شهادات إعفاء مؤقت محدد األجل طبقا للمادة )7( من القانون  رابعًا :  
)127( لسنة 1980 وانتهي أمد إعفائهم یتعین علیهم التقدم بطلب تأجیل الخدمة 
التجنید المختصة متى كانوا فى  2 جند( إلى كلیتهم إلرساله إلى منطقة  )نموذج 

حدود السن القانون للتأجیل طبقا للمادة )8( من القانون المذكور. 

 

خامسًا : الطلبة الذین یلتحقون بإحدى كلیات الجامعة للمرة الثانیة )محولین من كلیة أخرى 
 2 22 عاما ( علیهم تقدیم طلب تأجیل تجنیدهم )نموذج  مماثلة قبل بلوغهم سن 
تأجیل  28عاما »تعدیل  وبناء عليه یؤجل تجنیدهم لسن  إلیها.  المحول  جند( للكلیة 

تجنید للكلیة الجدیدة«. 
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سادسًا : الطلبة الذین یلتحقون بإحدى كلیة الجامعة للمرة الثانیة محولین من كلیة أخرى 
22 عاما علیهم تقدیم طلب جدید لتأجیل  أو غیر مماثلة بعد بلوغهم سن  مماثلة 
تجنیدهم )نموذج 2 جند( للكلیة المحول إلیها، وعلى الكلیة توضیح الكلیة المحول 
منها والعام الدراسى الذى ق بل فيه تحویل الطالب. وبناء عليه یؤجل تجندهم لسن 
28عاماً  وذلك لمرة واحدة فقط، ویشترط أن یكون التحاقهم بالكلیة المحول إلیها قد 

تم بتطبیق أحكام المادة 38 من القانون )127( لسنة 1980. 

 

فى  النهائیة  بالسنة  قیدهم  أثناء  لهم  الممنوح  التأجیل  أمد  یبلغون  الذین  الطلبة   : سابعًا 
العام الدراسى الذى یبدأ افتراضا من أول سبتمبر یستحقون التأجیل حتى نهایة العام 
الدراسى التالى، 14ویتعین علیهم تقدیم طلب جدید لتأجیل الخدمة )نموذج 2 جند( 
لكلیتهم إلرساله إلى منطقة التجنید المختصة لتأجیل تجنیدهم طبقا للمادة )8( 

من القانون )127( لسنة 1980 
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إدارة رعايـــة الشباب

أسماء السادة العاملين بإدارة رعاية الشباب
أ.  نانسى عزت ذكى	 

أ.  منى إسماعيل حمزة	 

أ.  والء فاروق سعد	 

أ.  أحمد حسن عباس	 

أنشطة رعاية الشباب 

فنى  ن�ساط    .1
»  –  ) تقليد   – عزف   – غناء   ( الفنية  املواهب   – الفورى  الرسم   : فنية  مسابقات 

التواشيح واالبتهاالت واالنشاد الدينى – الشعر الغنائى – فنون تشكيليه ) رسم 
كاركيتر – تصوير فوتوغرافى ( 

املسابقة املطبوعة )فنون(  «

معارض : معرض الفنون التشكيلية - معرض التراث الثقافى والفنى  «

مسابقة فى التأليف املسرحى  «

عروض مسرحية  «

ثقافى  ن�ساط    .2
املسابقات الدينيه : القران الكرمي – احاديث نبويه «

املسابقات الفكرية واالبداعية : ) سباق معلومات – مقاالت- خط عربى – شعر –  «
زجل – قصة قصيره –بحوث فى االعجاز العلمى (

العامة  واخلدمة  اجلوالة  ن�ساط    .3
إصدار نشرات دورية ثقافيه كشفيه بعنوان العشيره «

تنظيم املعسكرات واالعداد الستقبال الطالب اجلدد  «

التدريب املستمر للجوالني واجلواالت للتمثيل فى املسابقات واملهرجانات  «
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 : تكنولوجى  علمى  ن�ساط   .4
مسابقة افضل قصة خيال علمى  «

 الدوره التدريبية للصناعات الصغيره  «

مجلة احلائط العلمية – االبحاث العلمية  «

 افضل سى دى علمى - دورى املعلومات االلكترونيه «

 افضل تصميم الستخدام الفوتوشوب - مسابقة العروض التقدميية  «

ريا�سى : ن�ساط    .5
دوريات فى خماسى كرة القدم والطايره ) طلبه – طالبات( . «

بطوالت جماعية فى االلعاب الفردية ) طلبة – طالبات ( تنس الطاوله كرة السرعة . «

مسابقة االهداف الرياضية املطبوعه . «

: اجتماعى  ن�ساط    .6
دورات عدة فى التنمية البشريه  «

مسابقات فى البحوث االجتماعية التى تخدم اجملتمع «

مسابقات تنمى القدرات الفكرية ) شطرجن طلبة وطالبات ( «

تنظيم الرحالت بالتعاون مع إدارة الشباب  «

مسابقة الطالب او الطالبة املثالني على مستوى اجلامعه  «

تنظيم مسابقات فى اخلط العربى بأنواعه اخملتلفه «

طريق  « عن  واالجتماعية  والعلمية  املادية  مشاكلهم  حل  فى  الطالب  معاونة 

مساعدات صندوق التكافل االجتماعى 

 : الأ�سر  ن�ساط   .7
ممارسة  « فى  معهم  والتعاون  واالشراف  بالكلية  االسر  تكوين  على  االشراف 

انشطتهم 
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المدن الجامعية :

اإجراءت التقدم اىل املدينة اجلامعية :

باملدن  لالقامة  التقدم  باب  فتح  عن  والتغذية  اجلامعية  للمدن  العامة  االدارة  تعلن 
اجلامعية وذللك على موقع اجلامعة

يتوجه الطالب الى املدينة اجلامعية الحضار استمارة لالقامة باملدينة  «

يتم مالء االستمارة من قبل الطالب بالبيانات اخلاصة به  «

يتوجه الطالب باالستمارة إلى إدارة شئون الطالب ملراجعة البيانات ومالء البيانات  «
مبعرفة االدارة 

االماكن  « حدود  وفى  جناحهم  درجات  لترتيب  وفقا  باملدينه  الطالب  قبول  يتم 
اخملصصة بشرط اال يزيد سن الطالب املستجد الول مره عن عشرين سنه عند 

التقدم 

احملددة  « االماكن  يتم قبولهم حسب تقديراتهم وفى حدود  املنقولني  الطالب  اما 
للمدن  الداخلية  الالئحة  تنص  التى  العامة  للشروط  وطبقا  املنقولني  للطالب 

اجلامعية 

وذلك فى حدود  « الثقافى  التبادل  املدرجني على منح  الوافدين  الطالب  قبول  يتم 
االماكن احملددة لهم.

الطالب الذين ل تنطبق عليهم قواعد القبول باملدن اجلامعية :

الطالب احملولون من جامعات أخرى «

الطالب املقيمون فى نطاق محافظة الفيوم طبقا للخريطة املعمول بها  «

الطالب الذين وقع عليهم عقوبة تأديبه  «

 اجراءات ونظام ال�سكان 

تعلن نتائج قبول الطالب فى املدينة اجلامعية بإدراة الشباب بكل كلية  «

يتوجه الطالب الى املدينة فى املوعد احملدد المتام الكشف الطبى باالدارة العامة  «
للشئون الوقائية 

بعد اجتياز الطالب الكشف الطبى يتوجه الى مركز الكمبيوتر بصورة شخصيه  «
المتام اجراءات تسكينه 
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دعم الكتاب الجامعى :

 يتم توزيع الكتب اجلامعية على الطالب غير القادرين من ميزاينة دعم الكتاب بالكلية 

وذلك بعد اجراء بحوث اجتماعيه للطالب الراغبني فى هذه اخلدمة .

المساعدات واالعانات :
تقدم الكلية للطالب الغير القادرين مساعدات وذلك عن طريق صندوق التكافل  «

االجتماعى وتشمل املساعدات

عمل نظارات طبية – معرض خيرى للمالبس واالدوات )مرتني فى العام(  «

للطالب  « الشهرية  االقامة  رسوم  سداد  قادرين  الغير  للطالب  ماليه  مساعدات 
املقيمني باملدينه اجلامعية وظروفهم املادية ال تسمح بسداد هذه الرسوم 

سداد الرسوم الدراسية للطالب الغير قادرين فى بداية العام  «

خدمات طالبية اضافيه :
توفير بونات وجبات غذائية مدعمه للطلبة فى املطعم اخلاص بكلية السياحة  «

والفنادق باجلامعة .

توفير خدمات رعاية صحية شاملة للطلبة داخل املستشفى اجلامعي . «
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الــدليل الطــالبي  - كلية طب األســنان - جامعة الفيـــوم 2014-2015

الأن�ســطة الطالبية 
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الخــــدمات الطـــالبيـــة

75 الدليل الطالبي 

الخــــدمات الطـــالبيـــة

 طابور العرض لكلية طب أسنان 
بمهرجان ختام االنشطة لجامعة الفيوم ابريل 2014
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الخــــدمات الطـــالبيـــة

75 الدليل الطالبي 

الخــــدمات الطـــالبيـــة

 حفل تكريم االوائل للعام الدراسى2013-2014 
الفرقتين االولى واعدادى
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الخــــدمات الطـــالبيـــة

كلية طب األســنان - جـامعة الفيـــــوم76


