جامعة طنطا
كلٌة طب األسنان
الدراسات العلٌا

دلٌـــــــــــــــــــــل
إدارة الدراســـــــــــــــــات العلًــــــــــــــــــا
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تحــــــــــــــــــــــــــــ ت إشــــــــــــــــراف

د /محمـــد ربٌـــع حمـــــزة
مدٌــــــــر ادارة الدراســـــــات العلــــــــــٌا

أ.د /وداد محمـــــــــــد عتمـــــــــــان

وكًـــــــــل الكلًــــــة للدراســـات العلًـــــا والبحــــوث

بكلًة طـ ـب األسنــان
بالتعـاون مع وحــدة ضمــان الجــوده ـ
جامعــــــــــــة طنطـــــــــــا
تحــــــــــــــــــــــــت رعاٌــــــــــــــــــة

عمًـــــــــــــــــــــد الكلٌـــــــــــــــة
د /هــــــــــدى محمـــــــــد أمٌـــــــــن رشـــــــاد
8

كلمـــــــة السٌـــــــد األستـــاذ الدكتـــــور  /هــــــدى أمٌـــــن رشــــاد
عمٌـــــــــــــــــــــــــــــد الكلٌــــــــــــــــــــــــــــة

تحرص كلٌة طب األسنان أن تكون متمٌزة فى مجاالت التعلٌم  ,و البحث العلمً و خدمة
المجتمع  ,و تسهم فى تقدسم كل حدٌث و مفٌد و متطور فى مختلف علوم طب األسنان و
األبحاث التى من شأنها االرتقاء بالمهنة و تنعكس جداوها على جمٌع أفراد المجتمع نسعى
الٌجاد بٌئة علمٌة تلٌق بجامعة طنطا و بلدنا الحبٌب مصر .
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كلمة السٌــــد األستـــاذ الدكتـــور  /وداد محمـــــــد عتمــــــــــان
وكٌــــــل الكلٌــــــة للدراســــــات العلٌـــــا و البحــــــوث

أتقدم بالشكر الدارة الدراسات العلٌا بكلٌة طب األسنان على توفٌر هذا الدلٌل لٌكون اضافة
قٌمة و مرجعا هاما ووافٌا بما ٌتضمنه من قواعد منظمة ومعلومات مستوفٌة عن المطلوب
للدراسة بالكلٌة و بذلك ٌتم تٌسٌر األمر على طالب الدراسات ألداء رسالتهم العلمٌة على أكمل
وجه و التى ترتبط بشكل وثٌق بتقدٌم كافة السبل لالسهام فى خدمة المجتمع و النهوض
بالوطن.
باالضافة الى أن التعلٌم و البحث العلمً ٌوضع فى بؤرة اهتمام كلٌة طب األسنان التى
تسخر العلم و الجهد و البحث العلمً المداد المجتمع باألطباء المتخصصٌن لدفع عجلة االهتمام
بالصحة و مواكبة التطورات المتسارعة فى مجاالت البحث العلمً العالمٌة.
مع االعتبار أن جامعة طنطا تعتبر التعلٌم و البحث العلمً مشروعا قومٌا من أجل مواجهة
التحدٌات التى تقابل بلدنا العزٌز.
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كلمــــــــــــــة الدكتـــــــــور  /محمــــــــــد ربٌـــع حمـــــــزه
مدٌـــــــــــــر ادارة الدراســــــــات العلــــــــٌا بالكلـــٌة

أعزائــــــــــــــــــــــً األطبـــــــــــــــاء

تحٌــــــــــــة طٌـبــــــة و بعــــــــــــــد ......

تسر ادارة الدراسات العلٌا بكلٌة طب األسنان بنشر الدلٌل الخاص بالدراسات العلٌا و
ٌشمل األقسام العلمٌة و شروط القٌد و التسجٌل بها و نتمنى أن ٌكون شرح الدلٌل وافً للطالب
لتٌسٌر التقدٌم للدراسات العلٌا بالكلٌة و التعامل مع االدراة بسهولة .

و من خالل هذا الدلٌل نقدم للطالب المعلومات التى ٌرغب فى الحصول علٌها و نحرص
دائما فى تحسٌن جودة الخدمة المقدمة للطالب و رفع مستوى أداء العاملٌن باالدارة النجاز
المعامالت بمهارة فنٌة عالٌة مما ٌنعكس على تطوٌر تقنٌة البحث العلمى ألطباء األسنان
للوصول ألداء متمٌز فى اطار استراتٌجٌة تطوٌر التعلٌم الجامعً و فً ظل آلٌات و مستحدثات
تكنولوجٌة عصرٌة متقدمة.
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أسمــــــــــــــاء الســـــــــــادة العاملـــــــٌن باالدارة و عمـــــل كـــــــال منهـــــــــم
الدكتور /محمد ربٌع حمزة

مدٌر عام الدراسات العلٌا بالكلٌة و االشراف و المتابعة لجمٌع
أعمال االدارة

السٌدة  /هبة السٌد عبد العال

تسجٌل الدكتوراة و المناقشات و شئون الخرجٌٌن و ماجستٌر
الجزء الثانى و لجنة الدراسات

السٌدة  /نعمات سامً عبد الجواد

مستحقات أعضاء هسئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة بالكلٌة و
ماجستٌر الجزء الثانً

السٌد  /فٌصل عبد الحمٌد البلتاجً

قٌد الدبلومات و ماجستٌر الجزء األول و االحصاء

السٌد  /أحمد قطب زاٌد

أعمال الوافدٌن و االتفاقٌات

نانسً حسن الحبٌشً

األعمال المطلوبة للجودة و األعمال االدارٌة باالدارة
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رؤٌــــــــــــــــــة ورســـــــــــــالة الكلٌـــــــــــــة

الرؤٌة -:

تسعى كلٌة طب األسنان جامعة طنطا أن تكون ذات طابع متمٌز محلٌا ودولٌا فى مجال تعلٌم طب
األسنان والبحث العلمى والخدمات المجتمعٌة .

الرسالة -:

إعداد وتأهٌل كوادر طبٌة متمٌزة من خالل تعلٌم متطور وبحث علمى متمٌز لتصبح قادرة على
المنافسة فى سوق العمل واإلرتقاء بالخدمات الصحٌة المقدمة للمجتمع .
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األقســـــــــام العلمًـــــــــة بالكلًـــــة
- 1قسم جراحة الفم والوجه والفك والتجمٌل
- 2قسم االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان
- 3قسم أمراض الفم
- 4قسم بٌولوجٌا الفم وٌشمل التشرٌح الوصفى لؤلسنان وهستولوجٌا الفم واألسنان
- 5قسم تقوٌم األسنان
- 6قسم العالج التجفظى لؤلسنان
- 7قسم التٌجان والجسور
- 8قسم عالج الجذور
- 9قسم طب أسنان األطفال والطب الوقائى والصحة العامة لالسنان
-10قسم المواد الحٌوٌة لؤلسنان
 -11قسم طب الفم وامراض اللثة وطرق التشخٌص واالشعه
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شـــــــــروط القًـــــــــد لطالـــــــــــب الدبلـــــــوم
مادة (:)14
 مدة الدراسة لنٌل أى من دبلومات الدراسات العلٌا سنه واحدة.مادة (ٌ :)15شترط فى قٌد الطالب لدبلوم الدراسات العلٌا:
 - 1أن ٌكون المتقدم حاصال على درجة بكالورٌوس فى طب وجراحة الفم واألسنان من إحدى الجامعات المصرٌة
أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات بتقدٌر مقبول فى
التقدٌر العام و فى مادة التخصص
 - 2أن ٌكون قد مضى على األقل عام من تارٌخ حصوله على درجة البكالورٌوس وذلك بعد إنهاء سنة االمتٌاز.
المدة من أول شهر ٌولٌو حتى نهاٌته للقٌد فى أول
ٌ - 3كون إجراء القٌد بطلب ٌقدمه الطالب للعمٌد خالل
سبتمبر من العام المراد القٌد به.
مادة (ٌ :) 16شترط لنٌل الطالب لدبلوم الدراسات العلٌا:
 - 1حضور المقررات الدراسٌة المنصوص علٌها فى المادة ( )19من هذه الالئحة بصفة مرضٌه ال تقل عن
 %75فى كل مقرر و اال حرم من دخول امتحان ذلك المقرر
 - 2أن ٌجتاز بنجاح االمتحانات المقررة وأن ٌقٌد اسمه لالمتحان قبل موعده بشهر على األقل.
 - 3أن ٌؤدى بصفة مرضٌة جمٌع المتطلبات الدراسٌة ( ) Requirementsالتى ٌقررها مجلس الكلٌة بناء
على اقتراح مجلس القسم العلمً
ٌ - 4شترط لنجاح الطالب فى أى مقرر من المقررات الدراسٌة ان ٌحصل الطالب على درجة ال تقل عن %60
من النهاٌة العظمى من مجموع الدرجات لكل مادة على حدة على أن ٌحصل الطالب فى االمتحان التحرٌري
على درجة ال تقل عن  %50من نهاٌته العظمى
مادة ( ) 17
 - 1تعقد امتحانات الدبلومات مرتٌن فى العام أولهما فى شهر أكتوبر والثانٌة فى شهر أبرٌل فى المٌعاد الذى
ٌحدده مجلس لجنة الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة .
 - 2إذا رسب الطالب أو تخلف فى أى من الدورٌن ٌتقدم لآلمتحان التالى بشرط مراعاة عدم تجاوز عدد الفرص
المقررة لؤلمتحان وهى أربع مرات.
ٌ - 3كون امتحان الطالب الراسب فى المقررات التى رسب فٌها فقط
مادة (:)18
ٌ -كون تقدٌر نجاح أو رسوب طالب الدبلومات بأحد التقدٌرات المبٌنة بالمادة ( )5من هذه الالئحة
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ماده(:)20
ٌ- 1كون زمن أى من االمتحانات التحرٌرٌة ثالث ساعات .
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شــــــــروط القًـــــــد لطالـــــــب الماجستًـــــــــــــر
مادة(:)1
و جراحة الفم و األسنان من إحدى الجامعات
 - 1أن ٌكون حاصال على درجة البكالورٌوس فى طب
المصرٌة او على درجه معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات بتقدٌر
جٌد على األقل فى التقدٌر العام و فى مادة التخصص
 - 2أن ٌكون قد مضى سنتٌن من تارٌخ حصول الطالب على درجة البكالورٌوس بشرط أن ٌكون قد أنهى
فترة االمتٌاز أما بالنسبة لمن ٌشغل وظٌفة معٌد أو طبٌب مقٌم بأحدى كلٌات طب األسنان فٌتم تسجٌلهم
بعد مرور سنة من تارٌخ حصوله على درجه البكالورٌوس بشرط أن ٌكون قد أنهى سنه االمتٌاز.
ٌ - 3تقدم الطالب للعمٌد بطلب القٌد فى خالل المدة من أول شهر ٌولٌو حتى نهاٌتة للقٌد فى شهر سبتمبر
من العام المراد القٌد به وٌعرض الطلب على مجلس القسم المختص الختيار المشرف الذى ٌقوم بتحدٌد
مجال البحث والمقرارات التى على الطالب أداء االمتحان فٌها ثم ٌعرض األمر بعد استٌفاء جمٌع
األوراق على مجلس الكلٌة.
مادة( :)2مدة الدراسة لنٌل الطالب لدرجة الماجستٌر:
 تكون سنتان على األقل من تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة.مادة (ٌ )3شترط لنٌل الطالب لدرجة الماجستٌر:
 - 1حضور المقرارت الدراسٌة المنصوص علٌها فى المادة ( ) 8من هذه الالئحة بصفة مرضٌة وفقا
للقواعد التى ٌضعها مجلس الكلٌة بناء على اقتراحات مجالس األقسام المختصة.
 - 2حصول الطالب على دورة فى اللغة اإلنجلٌزٌة معترف بها من قبل الجامعة وٌقدر مجموع الطالب فٌها
بناءا على القواعد التى ٌضعها مجلس الكلٌة.
 - 3تحدد األقسام العلمٌة المختلفة الخطة الدراسٌة المقترحة و ٌقرها مجلس الكلٌة لعرضها على أن ٌلتزم
الطالب بحضورها بنسبة ال تقل عن  %75فى كل مقرر وآن ٌؤدى بصفة مرضٌة جمٌع المتطلبات
الدراسٌة (  )Requirementsالتى ٌقررها مجلس الكلٌة بناء على اقتراح مجلس القسم العلمى
المتخصص و اال حرم من دخول امتحان ذلك المقرر
 - 4فى حالة إخالل الطالب بهذه الخطة الدراسٌة ٌجوز لمجلس القسم العلمى المختص إلغاء تسجٌل الطالب
فى ضوء التقارٌر المقدمة من السادة المشرفٌن.
 - 5أن ٌقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن ٌناقش فٌها وذلك قبل موعد االمتحان النهائى بشهرٌن
على األقل.
 - 6أن ٌجتاز بنجاح االمتحانات المقرره ،وأن ٌقٌد اسمه لالمتحان قبل موعد االمتحانات بشهر على األقل.
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 - 7أن ٌتقدم الطالب بما ٌفٌد نشر أو قبول نشر بحث من رسالة الماجستٌر فى احدى المجالت العلمٌة
المحلٌة و ٌفضل الدولٌة و ذلك تحت اشراف السادة المشرفٌن على الرسالة كشرط الحصول على
الدرجة.
مادة (:)4
 تعقد امتحانات درجة الماجستٌر مرتٌن فى العام أولهما فى شهر إبراٌل والثانٌة فى شهر أكتوبر فىالمعٌاد الذى ٌحدده مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة وفقا للنظام
اآلتى:
ٌ - 1كون امتحان المواد األساسٌة بعد ثمانٌة شهور من بدء التسجٌل للدرجة.
ٌ-2كون امتحان المواد التخصصٌة بعد عامٌن كاملٌن من بدء التسجٌل للدرجة.
-3الٌجوز للطالب أن ٌسجل موضوع البحث إال بعد نجاحه فى مجموعة المواد األساسٌة و ال ٌتم
مناقشة الرسالة اال بعد مرور عام كامل على تسجٌل موضوع البحث و ذلك من تارٌخ موافقة مجلس
الدراسات العلٌا و البحوث بالجامعة

مادة (ٌ )5كون تقدٌر نجاح أو رسوب طالب الماجستٌر بأحد التقدٌرات المبٌنة على الوجه التالى:
ٌكون نجاح الطالب بأحد التقدٌرات اآلتٌة:
ممتــاز

 %85فأكثــر مـن مجمـــوع الدرجـــات

جٌد جداًا

من  %75الى أقل من % 85من مجموع
الدرجـــات

جٌــد

من  %65الى أقل من % 75من مجموع
الدرجـــات

مقبــول

من  %60الى أقل من % 65من مجموع
الدرجـــات

أما رسوب الطالب فٌقدر بأحد التقدٌرٌن اآلتٌٌن:
ضعٌــــف

من  %30الى أقل من % 60من مجموع
الدرجـــات

ضعٌف جـداًا

أقل من % 30من مجموع الدرجـــات
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مادة ( :)6الٌعتبر طالب الماجستٌر ناجحا إال إذا نجح فى جمٌع االمتحانات المقررة لمجموعة
المواد األساسٌة
ومجموعة المواد التخصصٌة كل على حدة.
ٌ .1شترط لنجاح الطالب فى أى مادة من مواد السنة الدراسٌة األولى " مجموعة المواد األساسٌة"
أن ٌحصل الطالب على درجة التقل عن  %60من النهاٌة العظمى من مجموع الدرجات لكل
مادة على حدة على أن ٌحصل الطالب فى االمتحان التحرٌرى على درجة التقل عن %50
من نهاٌته العظمى.
ٌ .2شترط لنجاح الطالب فى أى مادة من مواد السنة الدراسٌة الثانٌة ( مجموعة المواد
التخصصٌة) أن ٌحصل على درجة التقل عن  %60من النهاٌة العظمى لؤلمتحان التحرٌرى
والعملً والشفوي لتلك المادة كل على حده وكذلك المجموع العام لمجموعة المواد
التخصصٌة.
 .3تكون تقدٌرات النجاح والرسوب فى المقرارات وفقا للتقدٌرات المبٌنة فى المادة (  ) 15بالباب
الثالث لهذه الالئحة.
مادة (:)7
ٌ .1سقط تسجٌل الطالب لدرجة الماجستٌر إذا لم ٌحصل على الدرجة خالل أربعة سنوات من
تارٌخ تسجٌله الدرجة إالإذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على تسجٌله لمدة عام أخر قابل للتجدٌد
مرة واحدة بناء على موافقة مجلس القسم العلمى المختص وتقارٌر المشرفٌن.
 .2أما بالنسبة للطالب الذى نجح فى امتحان مجموعة المواد األساسٌة ولم ٌتقدم لتسجٌل موضوع
البحث خالل ثالث سنوات من تارٌخ قٌده ٌسقط قٌده لدرجة الماجستٌر إال اذا رأى مجلس
الكلٌة اإلبقاء على قٌده لمدة عام رابع بناء على موافقة مجلس القسم العلمى المختص.
مادة (:)8
 -1فى حاله رسوب الطالب فى ماده او اكثر من مواد السنة الدرسٌة األولً(مجموعة المواد
األساسٌة) و ٌكون علٌة تادٌه االمتحان فى المواد االساسٌه او ماده التخصص التً رسب فٌها
فقط.
ماده (:)9
ٌ -1جب أال تقل درجة االمتحان التحرٌري عن  %60من المجموع الكلى لدرجات مجموعة
المواد األساسٌة و عن  %40من المجموع الكلى لدرجات المواد التخصصٌة
ٌ -2سمح للطالب بدخول امتحان مجموعة المواد األساسٌة و كذا مجموعة المواد التخصصٌة أربع
مرات و من ٌرسب فى أى ماده ٌعٌد االمتحان فى الدور التالى
ٌ -3كون زمن أى من االمتحانات التحرٌرة ثالث ساعات
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شــــــــــروط القًــــــــد لطالـــــــــــب الدكتـــــــوراه
ماده (:)10
 - 2أن ٌكون المتقدم حاصال على درجة بكالورٌوس فى طب و جراحة الفم واألسنان من إحدى الجامعات
المصرٌة أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف بهمن المجلس األعلى للجامعات .
 - 3أن ٌكون حاصال على درجة الماجستٌر من الفرع المتقدم له وتعتبر كال من درجة الماجستٌر فى
االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان ودرجة الماجستٌر فى العالج التحفظى لؤلسنان والتٌجان
والجسور وعالج الجذور مؤهله للقٌد لدرجة الدكتوراه فى خواص المواد الحٌوٌة فى طب األسنان
بشرط أن ٌكون الطالب قد قدم البحث فى هذا التخصص فى درجة الماجستٌر.
 - 4أن ٌكون إجراء التسجٌل بطلب ٌقدمه الطالب للعمٌد فى أى وقت.
 - 5حصول الطالب على دورة فى اللغة اإلنجلٌزٌة معترف بها من قبل الجامعة وٌقدر مجموع الطالب
فٌها بناء على القواعد التى ٌضعها مجلس الكلٌة.

مادة(ٌ :)11شترط فى الطالب لنٌل درجة الدكتوراه:
 - 1أن ٌقوم بإجراء بحوث مبتكرة فى موضوع ٌقره مجلس الدراسات العلٌا بناء على اقتراح مجلس القسم
العلمى المختص وموافقة مجلس الكلٌة وذلك لمدة سنتٌن على األقل من تارٌخ موافقة مجلس الدراسات
العلٌا و البحوث بالجامعة على التسجٌل.
ٌ - 2قدم طلب تسجٌل موضوع الرسالة إلى عمٌد الكلٌة وٌعرض على مجلس الكلٌة بعد موافقة مجلس القسم
العلمى المختص وٌشمل قرار مجلس الكلٌة بالموافقة على تعٌٌن المشرف الرئٌسى وكذا باقى المشرفٌن
على الرسالة .وٌتقدم المشرفون على الرسالة بتقارٌر سنوٌة فى نهاٌة كل عام جامعى عن مدى تقدم
الطالب فى بحوثه إلى مجلس القسم العلمى المختص وٌجوز لمجلس القسم إلغاء تسجٌل الطالب فى
ضوء التقارٌر المقدمة من المشرفٌن على الرسالة وفى جمٌع األحوال ٌسقط تسجٌل الرسالة بعد مضى
 5سنوات من تارٌخ تسجٌلها إال إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل لمدة أخرى بناء على موافقة
مجلس القسم المختص وتقارٌر المشرفٌن.
 - 3تحدد األقسام العلمٌة المختلفة الخطة الدراسٌة المقترحة من مجلس ا لكلٌة على أن ٌلتزم الطالب
بحضورها طبقا للقواعد المنظمة لذلك وأن ٌؤدى بصفة مرضٌة جمٌع المتطلبات الدراسٌة
( )Requirementsالتى ٌقررها مجلس الكلٌة بناء على اقتراح مجلس القسم العلمً .
 - 4فى حالة إخالل الطالب بهذه الخطة الدراسٌة ٌجوز لمجلس القسم المختص إلغاء تسجٌل الطالب فى
ضوء التقارٌر المقدمة من السادة المشرفٌن.
 - 5على الطالب أن ٌحضر الدراسة التدرٌبٌة التى ٌنظمها مجلس الكلٌة بصفة مرضٌة لمدة شهرٌن وأن
ٌجتاز بنجاح االمتحان المقرر لها قبل تقدمه لالمتحان النهائى للدرجة.
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 - 6أن ٌتقدم برسالة تتضمن نتائج بحوثة وتقبلها لجنة الحكم والمناقشة وأن ٌناقش فٌها قبل تقدمة لالمتحان
بشهرٌن على األقل.
 - 7أن ٌجتاز االمتحانات المقرره وذلك وفقا لما هو مبٌن فى مادة (  )13من هذه الالئحة وأن ٌقٌد اسمه
لدخول االمتحان قبل الموعد بشهر واحد على األقل.
 - 8أن ٌتقدم الطالب بما ٌفٌد نشر أو قبول نشر بحث من رسالة الدكتوراة فى احدى المجالت العلمٌة
المحلٌة و ٌفضل الدولٌة و ذلك تحت اشراف السادة المشرفٌن على الرسالة كشرط الحصول على
الدرجة

مادة(:)12
 - 1تعقد امتحانات درجه الدكتوراه مرتٌن سنوٌا ًا خالل شهرى أكتوبر وأبرٌل من كل عام فى المٌعاد الذى
ٌحدده مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة وٌكون امتحان الطالب
فى جمٌع المقرارات فى كل مرة ٌتقدم فٌها لالمتحان.
ٌ - 2عتبر الطالب راسبا إذا رسب فى أى مادة من مواد االمتحان ومن ٌرسب فى أى مادة ٌعٌد االمتحان فى
جمٌع المواد الدراسٌة فى االمتحانات التالٌة ٌسمح للطالب بدخول االمتحان أربع مرات.

مادة (-:)13
- 1تجرى االمتحانات الخاصة بكل من درجة دكتوراه فى طب و جراحة الفم و األسنان و درجة دكتوراة
فلسفه فى العلوم األساسٌة فى طب الفم و األسنان .
ٌ- 2كون زمن أى من االمتحانات التحرٌرٌة ثالث ساعات
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األوراق المطلـــــــــــوبـــــــــــــــه
للقًـــــــــد بالدراســــــــــات العلًـــــــــــــا
- 1شهادة البكالورٌوس
- 2شهادة تقدٌرات المواد
- 3شهادة االمتٌاز
- 4شهادة المٌالد
- 5مظروف الدراسات العلٌا
 4- 6صور شخصٌة و صورة البطاقة الشخصٌة
- 7حافظة بالستٌك
- 8شهادة الخدمة العسكرٌة
- 9موافقة وزارة الصحة أو شهادة طبٌب حر أو موافقة الهٌئة العامة للتأمٌن الصحى أو
موافقة وزارة الداخلٌة
 - 10اقرار بصحة الشهادات و البٌانات الخاصة بكل طبٌب
 - 11دفع الرسوم و المساهمات الدراسٌة ( دبلوم -ماجستٌر -دكتوراة)
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الرســـــــــــــــــــــــ وم الدراسًـــــــــــــــة
مصاريـــــــــــــف دراســـــــــــــٌة
3314جنٌة

رسوم و مساهمات دراسٌة لدرجة الدبلوم

5314جنٌة

رسوم ومساهمات دراسٌة لدرجة الماجستٌر

 7314جنٌة

رسوم وم ساهمات دراسٌة لدرجة الدكتوراه

باإلضافة إلى مصـــــارٌف دورتـــــى الكمبٌوتـــــــر واالنتـــــــرنت
250جنٌة كمبٌوتر وانترنت

رسوم الدبلوم

360جنٌة كمبٌوتر وانترنت

رسوم لدرجة الماجستٌر

410جنٌة كمبٌوتر وانترنت

رسوم لدرجة الدكتوراه

ملحوظة ٌ -:تم تحصٌل قٌمة الكمبٌوتر واألنترنت بإدارة الدراسات العلٌا بالجامعة .
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الشه ـــــــــــــادات التـــــــــــى تمنحهـــــــــــا األقســــــــــام العلمًــــــــــة
- 1قسم جراحة الفم والوجه و الفك والتجمٌل
- 1دبلـــــــــــوم جراحــــــــــة الفـــــــــــم ( نظام السنة الواحدة)
 الهدف من البرنامج :
- 1معرفة كاملة عن التعامل مع االمراض جراحٌا وطبٌا بما ٌالئم االعراض المرضٌة
- 2ان تشمل التعرف على كل الخطوات التى ٌجب ان تتبع فى الحاالت الجراحٌة الصغرى
ٌ- 3قدم البرنامج التدرٌب المطلوب للطالب حتى ٌستطٌع عمل الجراحات البسٌطة ومعرفة
طرق تشخٌص الحاالت الخاصة بجراحة الوجه والتجمٌل
- 4التدرٌب على العمل ضمن مجموعات صغٌرة لالنتهاء من العملٌات بطرٌقة متقنه والتعود
على وجود مساعدٌن حتى ٌحظى المرٌض بأكبر قدر من الرعاٌة الصحٌة
 القسم التابع له البرنامج  :جراحة الفم والتخدٌر الموضعً التخدٌر والتقدٌر العام
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14
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 رسوم الدراسة :
مصري

 3314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر
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 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

جراحة الفم

-2

التخدٌر الموضعى

-3

التخدٌر العام

المجموع

 3مقررات

8

عملى

14

- 2درجة ماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع جراحة الفم والوجه و الفك والتجمٌل.
 الهدف من البرنامج :
 - 1تغطٌة كل االمراض واالضرابات المصاحبة لمنطقة الفم والرقبة مع التعرف على كل
االعراض المرضٌة
- 2ربط المعلومات الطبٌة مع المعلومات الخاصة بطب االسنان لتحدٌد انواع المرض والحالة
وتحدٌد طرق وخطة العالج فى هذا التخصص
- 3العمل على اللحاق بالتقدم فى مجال جراحة الفم واالسنان وكذلك الوجه والتجمٌل
- 4القدرة على البحث العلمى والتحلٌل وكتابة االبحاث بطرٌقة علمٌة تواكب احدث الوسائل
العالمٌة
 القسم التابع له البرنامج  :جراحة الفم والوجه والفك والتجمٌل
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
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 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14
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 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 5314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1
-2

المجموع

جراحة

الفم

عملى

والوجه والفك
والتجمٌل

التخدٌر الموضعى والتخدٌر العام

2مقرر

26

8

14

- 3درجة دكتوراه فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع جراحة الفم والوجه و الفك والتجمٌل.
 الهدف من البرنامج :
- 1التدرب على الطرق العلمٌة فى معالجة الحاالت المرضٌة والجراحات البسٌطة والطوٌلة
- 2التدرب على البحث العلمى والعمل على تطبٌق نتائج االبحاث فى الجراحات الخاصة
بالوجه والفم والفكٌن
- 3مواكبه الوسائل الحدٌثة والتدرب على االجهزة النبتكرة فى عمل الجراحات الحدٌثة كفرٌق
للعمل
 - 4الحث على النشر العلمى وتطوٌر اسالٌب البحث العلمى
 القسم التابع له البرنامج  :جراحة الفم والوجه والفك والتجمٌل
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
مصري

 7314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر
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 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

جراحة

-2

الفم

عملى

والوجه والفك
والتجمٌل

التخدٌر الموضعى والتخدٌر العام

المجموع

 2مقرر

8

14

 - 2قسم االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان
- 1دبلوم االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان( نظام السنة الواحدة)
 الهدف من البرنامج :
- 1التدرب على الخطوات العملٌة و اإلكلٌنٌكٌة للتركٌبات المتحركة الكاملة او الجزئٌة باستخدام
الوسائل العلمٌة الحدٌثة
- 2ربط المعلومات األساسٌة بالجزء العملً للحصول على نتائج ترتبط بالحاالت المرضٌة
للتركٌبات المتحركة الكاملة أو الجزئٌة
 القسم التابع له البرنامج  :االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
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 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14
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 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 3314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

أطقم كاملة

-2

استعاضة جراحٌة

-3

أطقم جزئٌة

-4

خواص المواد الحٌوٌة و
المستعملة

المجموع

4مقررات

8

29

عملى

14

-2درجة ماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع االستعاضة فى طب األسنان
 الهدف من البرنامج :
- 1تدرٌب الطالب على كل خطوات عمل التركٌبات المتحركة كاملة او جزئٌة بأحدث الوسائل
العلمٌة و القدرة على التغلب على مشكالت تشوهه الوجه و الفكٌن بهذه التركٌبات
- 2ربط المعلومات األساسٌه بالجزء العملى للحصول على أفضل نتٌجة فى الحاالت الخاصة
للتركٌبات المتحركة
- 3عمل األبحاث العلمٌة المشتركة طبقا لما ورد فى الخطة البحثٌة للقسم واتباعاللجنة
أخالقٌات البحث العلمى بالكلٌة
 القسم التابع له البرنامج  :االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
مصري

 5314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

30

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

أطقم كاملة

-2

استعاضه جراحٌة

-3

أطقم جزئٌة

-4

خواص المواد الحٌوٌه و
المستعمله

المجموع

 4مقررات

8

عملى

14

-3درجة دكتوراة فى طب و جراحة الفم و األسنان فرع االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان
 الهدف من البرنامج :
- 1تدرٌب الطالب على كل الخطوان العملٌة التى تنتج تركٌبات مع اكتساب المهارات التى تسمح
للطالب ان ٌتخطى الصعوبات التى تواجهه فى كثٌر من الحاالت فى األعمار المتقدمة
- 2تدرٌب الطالب على عمل مشروعات بحثٌة تخدم المجتمع البٌئً المحٌط
- 3تدرٌب الطالب و تشخجٌعه على االشتراك فى المؤتمرات العلمٌة المحلٌة و العالمٌة و عرض
األبحاث الخاص هبه لتطوٌر المنهج العلمى للطالب و القدرة على المناقشة و التحلٌل
- 4تدرٌب الطالب على النشر العلمى المتمٌز الذى ٌرفع من قدر الطالب و الكلٌة و الجامعة
 القسم التابع له البرنامج  :االستعاضة الصناعٌة فى طب األسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
31

 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

أطقم كاملة

-2

استعاضه جراحٌة

-3

أطقم جزئٌة

-4

خواص المواد الحٌوٌه و
المستعمله
 4مقررات

المجموع

32

8

عملى

14

 -3قسم أمراض الفم
- 1درجة الماجستٌر فى العلوم األساسٌة فى طب األسنان فرع أمراض الفم.
الهدف من البرنامج  :ماجستٌر جزء أول-:
- 1تحدٌد األسباب و الطرق المتاحة للتعامل مع بعض األمراض التى تصٌب الوجه و الفم و
الفكٌن
- 2تأهٌل الطالب لتشخٌص الحاالت المرضٌة المختلفة أكلٌنٌكٌا و باستخدام األشعه و
المٌكروسكوب و الوسائل التحلٌلٌه األخرى
- 3اكتساب المهارات للتقدم االكادٌمً و تطبٌق المعلومات األساسٌه و طرق البحث العلمى
على الحاالت االكلٌنٌكٌه
ماجستٌر جزء ثانى-:
- 1المنهج مصمم لكً ٌحصل الطالب على المهارات الالزمه للعمل االكلٌنٌكً و العملى فى
مجال تخصص أمراض الفم و الوجه و الفكٌن باستخدام كل الوسائل العلمٌة المتاحه من
اشعه و مٌكروسكوب و تحلٌل بٌوكٌمٌائى و غٌره من احدث الوسائل
 القسم التابع له البرنامج  :أمراض الفم
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى
8

تدرٌبى
14

المجموع
22

33

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 5314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

أمراض

-2

هستولوجٌا الفم وطب الفم
ومٌكروبٌولوجٌا الفم
العامة
الهستولوجٌا

-3

المجموع

عملى

الفم

الجلدٌة
واألمراض
والباثولوجٌا العامة
مقررات
3

8

14

- 2درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم األساسٌة فى طب األسنان فرع أمراض الفم.
 الهدف من البرنامج :
- 1اعطاء المترب المعلومات والمهارات الالزم لكى ٌعمل على التشخٌص والتعامل مع
االمراض الخاصة بالفم والوجه والفكٌن على حد سواء عملٌا
- 2اكتساب المهارة التى تؤهله للبحث العلمى فى وسائل التشخٌص المختلفة وطرق المعاملة
مع كل مرض
- 3تحضٌر عٌنات من االنسجة والتى ٌستطٌع ان ٌقطعها وٌمررها وٌصٌغها بنفسه
34

 القسم التابع له البرنامج  :أمراض الفم
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1
-2

المجموع

عملى

أمراض الفم
مٌكروبٌولوجٌا الفم

 2مقرر

35

8

14

 -4قسم بٌولوجٌا الفم وٌشمل التشرٌح الوصفى لألسنان وهستولوجٌا
الفم واألسنان
- 1درجه الماجستٌر فى العلوم األساسٌة فى طب األسنان فرع بٌولوجٌا الفم
 الهدف من البرنامج :
- 1اعطاء المعلومات الكافٌة عن اساسٌات الهستولوجٌا لالسنان والفم واالنسجه المحٌطة به
- 2اعطاء المعلومات الخاصة بعلم االجنه وتطور ونشأة االسنان
- 3اعطاء معلومات عن علم البٌولوجى للخالٌا والفسٌولوجٌا الخاصة بالطباق
- 4اعطاء الطالب القدرة على تحدٌد العمر بواسطة بصمات االسنان
 القسم التابع له البرنامج  :بٌولوجٌا الفم
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
مصري

 5314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

36

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

التشرٌح الوصفً لؤلسنان

-2

بٌولوجٌا الفم واالسنان

-3

المجموع

عملى

فسٌولوجٌا الفم البٌولوجٌا
الجزئٌة
3

مقررات

8

14

- 2درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم األساسٌة فى طب األسنان فرع بٌولوجٌا الفم.
 الهدف من البرنامج :
- 1معرفة علم االجنه الخاص باالسنان والتشوهات الخلفٌة التى قد تصٌب المرٌض
- 2كٌفٌة التعامل مع الخالٌا الجذعٌة وعالقة بٌولوجٌا الخالٌا والذرات بالتقدم العلمى
- 3كٌفٌة البحث العلمى على حٌوانات التجارب للوصول الى افضل النتائج خاصة فى زراعة
االنسجة لتطوٌر العمل بها وحل المشكالت او االمراض والتشوهات عن طرٌق االبحاث
العلمٌة
 القسم التابع له البرنامج  :بٌولوجٌا الفم
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 - 3سنوات

37

 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1
-2
-3
المجموع

عملى

التشرٌح الوصفً لؤلسنان
بٌولوجٌا الفم واالسنان
فسٌولوجٌا الفم البٌولوجٌا
الجزئٌة

3مقررات

38

8

14

 -5قسم تقوٌم األسنان
- 1درجة الماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع تقوٌم األسنان
 الهدف من البرنامج :
 - 1تجهٌز طالب ٌستطٌع تحصٌل قدر كبٌر من المعلومات االساسٌة لتطبٌقها على احتٌاجات
المرضى
- 2القدرة على التشخٌص وعمل الخطة العالجٌة للمرٌض والحصول على كل المعلومات التى
ترتبط بالنمو والتطور الطبٌعى او الغٌر طبٌعى لالسنان والوجه والفكٌن
- 3القدرة على معالجة كل انواع الحاالت ذات التطابق الغٌر سوى بشتى طرق العالج
(متحرك – ثابت على بث الضغوط الزائدة او عامل)
- 4العمل كفرٌق النتاج بحث علمى متمٌز ٌستفٌد به القسم للتطبٌق العملى و لرفع المستوى
المهنى للطلبه.
 القسم التابع له البرنامج  :تقوٌم األسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
مصري

 5314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

39

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

تقوٌم األسنان

-2

خواص المواد الحٌوٌة
المستعملة

المجموع

2مقرر

8

عملى

14

- 2درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع تقوٌم األسنان.
 الهدف من البرنامج :
- 1تقدٌم متدرب ٌستطٌع تشخٌص وعالج الحاالت التى تحتاج لتقوٌم
- 2تقدٌم متدرب له القدرة على تشخٌص التشوهات باالسنان والوجه التى قد تؤثر كفاءة العمل
الخاصة بهم
- 3تقدٌم متدرب ٌستطٌع ان ٌقدم برامج للوقاٌة من االمراض التى تؤدى الى بعض التشوهات لذا
تكون فى حاجة ماسة للتقوٌم
- 4تكوٌن فرٌق للعمل لمواجهة التحدٌات التى تنتج عن بعض الحاالت المعقدة وكذلك الحاالت
التى تحتاج لجراحات كاتشقاق اسقف الفم وغٌره من الحاالت الجراحٌة للتقوٌم
- 5القدرة على البحث العلمى فى مجال تقوٌم االسنان بكافة مستوٌاته
 القسم التابع له البرنامج  :تقوٌم االسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
40

 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

تقوٌم األسنان

-2

خواص المواد الحٌوٌه
المستعمله

المجموع

 2مقرر

8

41

عملى

14

 -6قسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص واألشعة
- 1دبلوم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص واألشعة ( نظام السنه الواحدة)
 الهدف من البرنامج :
- 1خلق متخصص فى عالج اللثه ٌنافس فى سوق العمل على قدر عالى من المهنٌه ٌستطٌع
مواجهة و التصدى و حل شتى أنواع أمراض الفم
ٌ- 2ستطٌع المتخرج أن ٌشخص األمراض و ٌعالجها دون اللجوء الى الجراحات
ٌ- 3ستطٌع ان ٌجمع و ٌقٌم و ٌحلل النتائج المنشوره بكافة انواع األبحاث العلمٌة لالستفادة منها
و تطبٌقها عملٌا
 القسم التابع له البرنامج  :طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص واألشعة
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة
 3314جنٌه مصري

 1500دوالر

42

رسوم دراسٌة
 6000دوالر

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

طب الفم

-2

أمراض اللثة

-3

طرق التشخٌص

-4

األشعة

المجموع

 4مقررات

8

عملى

14

 - 2درجة ماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص
واألشعة.

 الهدف من البرنامج :
 - 1الهدف من البرنامج الحصول على متدرب ذو مهارات عالٌة فى طرق التشخٌص بأحدث
األجهزه المتاحة ووضع الخطة العالجٌة و تنفٌذها بدقة بما ٌتالئم و المعلومات األساسٌة
التى ٌتالقها المتدرب
- 2كما ٌأمل أن ٌصل الباحث الى أعلى مستوى فنً و علمً ٌؤهله للعمل على تطوٌر البحث
العلمً فى أمراض الفم و عالج اللثه
 القسم التابع له البرنامج  :طب الفم وأمراض اللثة وطرق االشعة والتشخٌص واألشعة
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات

43

 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 5314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

أمراض اللثة و األشعة

-2

طب الفم و طرق التشخٌص

-3

المجموع

عملى

و
الجلدٌة
األمراض
األمراض الباطنة و العقاقٌر
و المواد الطبٌة
3

مقررات

44

8

14

 - 3درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واالسنان فرع طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص واألشعة.

 الهدف من البرنامج :
ٌ- 1درب الطالب على تجمٌع و تحلٌل المادة العملٌة باألبحاث العلمٌة كما ٌستطٌع نقد و
تطوٌر األبحاث حتى تتواكب مع احتٌاجات سوق العمل و الحاالت اللمرضٌة
ٌ- 2خلق هذا البرنامج متخصص له القدرة على البحث العلمى و تشخٌص انواع األمراض و
التشوهات بالفم و الفكٌن و المفصل و التعامل معها بحرفٌة
ٌ- 3درب الباحث على االستفاده من األبحاث العملٌة فى التحدٌات المستقبلٌة التى قد تقابل
البحث العلمى
 اجراء العملٌات الجراحٌة الصغرى و التى تتناسب مع أمراض الفم و اللثه المختلفه
 القسم التابع له البرنامج  :طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخٌص واألشعة
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
مصري

 7314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

45

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

طب الفم

-2

أمراض اللثة

-3

طرق التشخٌص

-4

األشعة

المجموع

 4مقررات

8

عملى

14

 -7قسم طب أسنان األطفال والطب الوقائى
 - 1دبلوم طب أسنان األطفال ( نظام السنه الواحدة).
 الهدف من البرنامج :
ٌ- 1ستطٌع المتدرب ان ٌربط بٌن المعلومات األساسٌه للتطور الطبٌعً او غٌر الطبٌعً
لالسنان و الفكٌن و األمراض التى تواجهه
- 2تشخٌص كافة انواع التطور الغٌر طبٌعى و التشوهاتالخلفٌة لؤلسنان و الفم و الفكٌن فى
األعمار السنٌه المختلفة
- 3تحضٌر طالب له القدرة على عمل األبحاث العلمٌة و كذلك كتابتها بطرٌقة اكادٌمٌة
متخصصة
- 4القدرة على تقدٌم المشروعات البحثٌة المطلوبة فى المجتمع المحٌط
 القسم التابع له البرنامج  :طب أسنان أطفال
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
46

 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 3314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

-1

طب أسنان األطفال

المجموع

 1مقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

47

8

عملى

14

- 2درجة ماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع طب أسنان األطفال
 الهدف من البرنامج :
ٌ- 1ستطٌع المتدرب ان ٌربط بٌن المعلومات األساسٌه للتطور الطبٌعً او غٌر الطبٌعً
لالسنان و الفكٌن و األمراض التى تواجهه
- 2تشخٌص كافة انواع التطور الغٌر طبٌعى و التشوهاتالخلفٌة لؤلسنان و الفم و الفكٌن فى
األعمار السنٌه المختلفة
- 3تحضٌر طالب له القدرة على عمل األبحاث العلمٌة و كذلك كتابتها بطرٌقة اكادٌمٌة
متخصصة
- 4القدرة على تقدٌم المشروعات البحثٌة المطلوبة فى المجتمع المحٌط
 القسم التابع له البرنامج  :طب أسنان األطفال
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
مصري

 5314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

48

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

طب أسنان األطفال

-2

طب األسنان الوقائى

-3

طب األطفال

المجموع

 3مقررات

8

عملى

14

- 3درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واالسنان فرع طب أسنان األطفال .
 الهدف من البرنامج :
ٌ - 1قدم البرنامج مخصص له القدره على عمل برنامج لمكافحه أمراض األسنان و الفم عند
الرضع و األطفال البالغٌن
- 2تقدٌم العودة للمتدرب حتى ٌستطٌع تشخٌص كل التشوهات باألسنان و عمل خطة عالجٌة
للتخلص منها
- 3القدرة على عمل بعض وسائل العالج تشمل تقوٌم أسنان األطفال مبدئٌا حتى تمنح حاالت
التشوهات المستقبلٌة فى األسنان الدائمة
- 4القدرة على البحث العلمً المتمٌز باستخدام احدث وسائل البحث العلمى و كتابة األبحاث و
طرق النشر العلمى العالمى
- 5القدرة على تقدٌم مشروعات بحثٌه تتعلق بالمجتمع المحٌط
 القسم التابع له البرنامج  :طب أسنان األطفال
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
49

 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

طب أسنان األطفال

-2

طب األسنان الوقائى

-3

طب األطفال

المجموع

3مقررات

50

8

عملى

14

- 4درجة الماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع طب االسنان الوقائى والصحة العامة
لالسنان.
 الهدف من البرنامج :
- 1على البرنامج تقدٌم المعلومات الدقٌقة لٌتفهم الطالب التخصص الدقٌق و كٌفٌة التعامل معه
- 2مساعدة المتخصص لفهم المشاكل الصحٌة الخاصة بالمجتمع المحٌط و التى تتعلق ببٌئة
الطفل و اٌجاد الطرق لتصحٌح مسار هذه المفاهٌم و المشاكل المنتشرة بالمجتمع
- 3تجهٌز طالب ٌتعامل مع المرٌض على انه جزء ال ٌتجزأ من المجتمع المحٌط و له تأثٌر
واضح على صحه هذا المجتمع كما ٌؤهله الكتساب المهارات التى تساعده على حل هذه
المشكالت
ٌ- 4عطى الطالب القدرة على تحدٌد مدى خطورة و احتمال حدوث امراض التسوس عن
أطفال المدراس أو أطفال البٌئه المحٌط هبه و ٌربط احتماالت حدوث أى مرض بطرق و
مفاهٌم التغذٌة و التعلٌم و الوعً لدى المرضى
 القسم التابع له البرنامج  :طب األسنان الوقائى والصحة العامة لؤلسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
مصري

 5314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

51

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

-1

الصحة العامة لؤلسنان
وتشمل وبائٌات أمراض الفم

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-2

عملى

طب األسنان الوقائى
واإلحصاء الحٌوى وصحة
البٌئة
طب األسنان الشرعى

-3

المجموع

3مقررات

8

14

 - 5درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع طب االسنان الوقائى والصحة العامة
لالسنان .
 الهدف من البرنامج :
ٌ - 1عطى المعلومات األساسٌة الدقٌقة لفهم المؤثرات على الصحة العامة لؤلسنان و معالجة
هذه المؤثرات بما ٌتناسب مع البٌئه المحٌطه
- 2مساعدة الطال على وضع خطط مستقبلٌة للتخلص من اى امراض لؤلسنان أو أسباب
األمراض لهذة األمراض و طرق مكافحة حدوث هذه األمراض
- 3اعطاء الطالب المهارات الالزمة لوضع خطة بحثٌة ذات خطوات عملٌة علمٌة واضحة
لللعمل على اصالح الصحة العامة للمجتمع المحٌط
52

 القسم التابع له البرنامج  :طب األسنان الوقائى والصحة العامة لؤلسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

المجموع

عملى

الصحة العامة لالنسان و
طب األسنان الوقائً

 1مقرر

53

8

14

 -8قسم المواد الحٌوٌة لألسنان
 - 1درجة دكتور فلسفة فى العلوم األساسٌة فى طب الفم واألسنان فرع خواص المواد
الحٌوٌة فى طب األسنان.
 الهدف من البرنامج :
- 1القدرة على انتاج باحث ذو خبرة ومعلومات كافٌة عن خواص المواد المستخدة بالتٌجان
والجسور واحدث االبحاث بها حتى ٌتم تطبٌقه على الحاالت االكلٌنٌكٌة الخاصة به
- 2تقوٌم قدرة الباحث للمراجعة والنقد العلمى لكل المعلومات المتواجدة باالبحاث العلمٌة
والمراجع بطرٌقة علمٌة مقتضٌة وواضحة وخالفه
- 3القدرة على تطوٌر الباحث الذى ٌفهم طرق اختبار خواص المواد المستخدمة فى التٌجان
والجسور لتطبٌقها واستخدامها بطرٌقة مثالٌة على الحاالت العملٌة وااللكنٌكٌة المتاحة
 القسم التابع له البرنامج  :خواص المواد الحٌوٌة فى طب األسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
مصري

 7314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

54

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

عملى

خواص المواد الحٌوٌة
المستعملة فى طب األسنان

المجموع

 1مقرر

14

8

 -9قسم العالج التحفظى لألسنان
- 1دبلوم العالج التحفظى لؤلسنان ( نظام السنه الواحدة).
 الهدف من البرنامج :
1ـ ٌكون للطالب القدرة على الربط بٌن المواد االساسٌة والجزء العملى
 -2بؤهل الطالب على تحدٌد المشاكل واسبابها وتشخٌص الحاالت المرضٌة
 -3تحفٌز الطالب على ان ٌتعامل مع التقنٌات الحدٌثة فى العالج التحفظى
 -4تشجٌع الطالب على المعاملة مع الحاالت المعقدة والدقٌقة مع استخدام التقنٌات الحدٌثة
 القسم التابع له البرنامج  :العالج التحفظً لؤلسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

55

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 3314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

العالج التحفظى لؤلسنان

-2

أشعه الفم

-3

التخدٌر الموضعً

المجموع

 3مقررات

8

عملى

14

- 2درجة الماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع العالج التحفظى لؤلسنان .
 الهدف من البرنامج :
ٌ - 1كتسب الطالب المهارات الدقٌقة فى علم العالج التحفظى عملٌا ونظرٌا
- 2القدرة على الربط بٌن المهارات الخاصة له فى العالج التحفظى وعالج الجذور والتٌجان
والجسور وتحدٌد الحاالت التى قد تحتاج الى معاملة تتضمن احدى او كل هذه التقنٌات
- 3القدرة على التشخٌص ووضع الخطة العالجٌة الصحٌحة
- 4كما ٌكون للطالب القدرة على البحث العلمى ووضع خطة البحث بطرٌقة علمٌة حدٌثة
تتواكب مع المستوى العالمى
56

- 5العمل على البحث الجماعى وكذلك تحلٌل النتائج واالبحاث المنشورة حتى ٌستطٌع الباحث
االستفادة منها فى المجال العملى
 القسم التابع له البرنامج  :العالج التحفظى لؤلسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة
 5314جنٌه مصري

 1500دوالر

57

رسوم دراسٌة
 6000دوالر

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

العالج التحفظً لؤلسنان

-2

األستعاضة السنٌة المثبتة
وأشعة الفم

-3

عالج الجذور و التخدٌر
الموضعى

المجموع

3

مقررات

عملى

8

14

 - 3درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع العالج التحفظى لؤلسنان .

 الهدف من البرنامج :
 - 1تطبٌق المجاالت الحدٌثة المكتسبة فى هذا التخصص
- 2التمرن على الوسائل الحدٌثة فى العالج التحفظى لالسنان
- 3عمل تأهٌل كامل لحالة الفم واالسنان وتشخٌص ووضع خطة عالجٌة واضحة
- 4التعرف على احدث التقنٌات فى خواص المواد المستخدة للعالج التحفظى لالسنان وعالج
الجذور والتٌجان والجسور
 القسم التابع له البرنامج  :العالج التحفظً لؤلسنان
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
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 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

العالج التحفظً لؤلسنان

-2

تكنولوجٌا العالج التحفظً

-3

اشعة الفم و التخدٌر
الموضعً

المجموع

 3مقررات

59

8

عملى

14

 -10قسم التٌجان والجسور
- 1دبلوم التٌجان والجسور ( نظام السنه الواحدة).
 الهدف من البرنامج :
 - 1ربط المواد العلمٌة االساسٌة بالجزء العملى مع مد الطالب بالتفاصٌل االكلٌنٌكٌة والمعملٌة
لعمل التٌجان والجسور
- 2اعطاء الطالب العلم الذى ٌؤهله لمواجهة المشاكل اثناء الخطوات االكلٌنٌكٌة والمعملٌة
 القسم التابع له البرنامج  :االستعاضة السنٌة المثبتة
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

1500دوالر

 6000دوالر

 3314جنٌه مصري

60

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

االستعاضة السنٌة المثبتة

-2

أشعه الفم

-3

التخدٌر الموضعً.

المجموع

 3مقررات

عملى

14

8

- 2درجة الماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع التٌجان والجسور .
 الهدف من البرنامج :
- 1العمل على االستفادة من االبحاث العلمٌة فى الجزء العملى اثناء اجراء الخطوات المعملٌة
او الالكلٌكٌة لصناعة التٌجان والجسور
- 2العمل على حل المشكالت التى تقابل الطالب اثناء عمل التٌجان والجسور بالبحث العلمى
المشترك وكذلك طرق معاملة المرٌض والتعامل مع المشكالت التى قد ٌتعرض لها اثناء
العمل او بعد تركٌب التٌجان والجسور
 القسم التابع له البرنامج  :األستعاضة السنٌة المثبتة
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى
8

تدرٌبى
14
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المجموع
22

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 5314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

-2

المجموع

عملى

األستعاضة السنٌة المثبتة
األسنان
وإطباق
تكنولوجٌا األستعاضة السنٌة
المثبته و خواص المواد
الحٌوٌة
 2مقرر

8

14

 - 3درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع التٌجان والجسور.
 الهدف من البرنامج :
- 1اعطاء الطالب المعلومات الحدٌثة الكافٌة لتؤهله الجراء االبحاث العلمٌة بأحدث االسالٌب
لمواكبة التقدم العلمى العالمى
- 2مد الطالب بالقدرات المهنٌة لعمل التٌجان والجسور باحدث االسالٌب العلمٌة ومواجهة اى
مشكالت اثناء الخطوات المعملٌة او التى قد تواجه المرٌض بعد تركٌب التٌجان والجسور
 القسم التابع له البرنامج  :األستعاضة السنٌة المثبتة
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 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 7314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1
-2

المجموع

عملى

األستعاضة السنٌة المثبتة
األسنان
وإطباق
تكنولوجٌا األستعاضة السنٌة
المثبته و خواص المواد
الحٌوٌة
 2مقرر

63

8

14

 -11قسم عالج الجذور
- 1دبلوم عالج الجذور ( نظام السنه الواحدة).
 الهدف من البرنامج :
 - 1انتاج طالب ٌتعرف على اساسٌات عالج الجذور
ٌ - 2كون للطالب القدرة على اكتساب الخبرات والمهارات الٌدٌوة التى تؤهله للعمل فى عالج
الجذور
ٌ - 3كون للطالب القدرة على التعلم واكتساب بعض الخبرات لمواجهة المشاكل التى قد تقابله
فلى عالج الجذور
ٌ - 4كون للطالب القدرة على التفرٌق بٌن المتطلبات التعلٌمٌة والمواد الخاصة بالتخصص
 القسم التابع له البرنامج  :عالج الجذور
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :سنة واحدة
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

تدرٌبى

المجموع

8

14

22

 رسوم الدراسة :
مصري

 3314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر
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 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
اسم المقرر

مسلسل

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

عالج الجذور

-2

أشعه الفم

-3

التخدٌر الموضعً.

المجموع

 3مقررات

8

عملى

14

- 2درجة الماجستٌر فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع عالج الجذور.
 الهدف من البرنامج :
 - 1خلق قدرات الباحث الذى ٌكون له القدرة على جمع المادة العلمٌة وتحلٌلها ونفدها بصورة
علمٌة واضحة حتى ٌكون له القدرة على التعلٌم والتعلم
- 2توظٌف مهارات الباحث حتى ٌقوم بالمهارات تالكلٌنٌكٌة بما ٌتناسب وماتعلمه من العلوم
النظرٌة فى مادة عالج الجذور وكذلك تطبٌق الطرق الحدٌثة فى العالج للمحافظة على
حٌوٌة االسنان
- 3تطوٌر مهارات الطالب حتى ٌقدر االبحاث العلمٌة المنشورة وٌتعلم كٌفٌة عمل بحث علمى
وكٌفٌة تطبٌق هذه االبحاث على الحاالت االلكلٌنٌكة لدٌه
- 4انتاج طبٌب لعالج الجذور تمرن على اعطاء المحاضرات وتعلٌم الطرق االكلٌنٌكٌة فى
المعاهد والمنتدٌات والمؤتمرات العلمٌة المختلفة لٌصبح جزء من مجتمع اطباء االسنان
 القسم التابع له البرنامج  :عالج الجذور
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  5 – 3سنوات
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 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
وافد

مصري
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر

 5314جنٌه مصري

 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

عملى

عالج الجذور

-2
العالج التحفظً لؤلسنان
وأشعة الفم
-3

المجموع

األستعاضة السنٌة المثبتة
الموضعً
والتخدٌر
 3مقررات

66

8

14

- 3درجة دكتور فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع العالج عالج الجذور.
 الهدف من البرنامج :
 - 1قدرة على خلق متخصص عالى التقنٌة ذو علم واسع عن مراجع عالج الجذور له القدرة
على التعلم والتعلٌم
- 2قدرة على انتاج متخصص ٌستطٌع ان ٌمارس عالج الجذور كفلسفة وفن مستخدما احدث
الوسائل لعالج الجذور والمحافظة على حٌوٌة االسنان
- 3قدرة على انتاج متخصص فى عالج الجذور له القدرة على مواجهة المشكالت الناتجة من
الحوادث الطارئة واالصابات المفاجئة لالسنان والحفاظ على حٌوٌة هذه االسنان
- 4توصٌل القدرة على عمل نموذج للبحث العلمى للباحث بحٌث انه ٌستطٌع مواكبه تطور
البحث العلمى العالمى من حٌث قدرته على البحث والكتابة واجراء االبحاث المعملٌة
واالكلٌنٌكٌة بطرٌقة اكادٌمٌة متطورة
 القسم التابع له البرنامج  :عالج الجذور
 لغة الدراسة  :اللغة االنجلٌزٌة
 نظام الدراسة  :من  7 – 3سنوات
 عدد ساعات الدراسة :
نظرى

المجموع

تدرٌبى

8

22

14

 رسوم الدراسة :
مصري

 7314جنٌه مصري

وافد
رسم قٌد أول مرة

رسوم دراسٌة

 1500دوالر

 6000دوالر
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 المقررات الدراسٌة للبرنامج فى صورة جدول كالتالً :
مسلسل

اسم المقرر

عدد الساعات فى األسبوع
نظرى

-1

عالج الجذور

-2

عالج الجذور الجراحً

-3

المجموع

عملى

أشعة الفم و التخدٌر
الموضعً

 3مقررات

68

8

14

تقدٌــــــــــــــــــم األعـــــــــــــــذار
 تقدٌم األعذار قبل دخول االمتحان أو أثناؤه أو بعد انتهاءه بأسبوع ( إذا تخلف الطالب عندخول االمتحان بعذر قهرى ٌقبله مجلس الكلٌة والٌحسب غٌابه رسوبا ًا بشرط أال ٌزٌد
التخلف عن فرصتٌن متتالٌن أو متفرقتٌن خالل سنه دراسٌة وٌعتبر الطالب المتغٌب عن
االمتحان بغٌر عذر مقبول راسب بتقدٌر ضعٌف جداًا وتحسب فرصة على الطالب من عدد
الفرص فى حالة عدم دخوله االمتحان أو دخول الطالب ورسوبه أو تقدٌمه لعذرالٌقبله
مجلس الكلٌة وتعقد امتحانات الدبلوم مرتٌن فى كل عام أولها شهر أكتوبر والثانٌة فى
إبرٌل.
 الٌجوز قبول أعذار مرضٌة بعد نهاٌة مواعٌد امتحانات نهاٌة العام للطالب بأى حال مناألحوال.
 ٌمكن اعتبار االستدعاء للخدمة العسكرٌة أو االحتٌاط من األعذار الغٌر مرضٌة إذا تماالستدعاء قبل االمتحان مباشرة أو أثناؤه.

ملحوظة ٌ -:تم سداد رسم  100جنٌة عند العرض على اللجنة الطبٌة بسبرباى .
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إلغـــــــــــــــــاء القًـــــــــــــد
 - 1إذا لم ٌحضر الطالب لمدة  4مرات إمتحان الدراسات العلٌا بدون عذر.
 - 2إستنفاذ عدد مرات التقدم المتحان الدراسات العلٌا.
 - 3انتهاء المدة القانونٌه واالستثائٌة المنصوص علٌها بالنسبة للماجستٌر ثالث سنوات الجتٌاز الجزء األول
و تسجٌل موضوع البحث.
 - 4تقرٌر السادة المشرفٌن الربع سنوٌة على الرسالة بعدم االنتظار والجدٌه خالل عام .
 - 5عدم سداد الرسوم الدراسٌة السنوٌة.

علم ـــــــــــــــــــــــــــاًا بأن
الحد األقصى لعدد مرات دخول االمتحان  4مرات
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الطــــــــــــــــالب الوافــــــــــــــــــــدٌن
أوالًاٌ :تم قبول الطلبات للقٌد للطالب الوافدٌن طوال العام.
أوالًا :الماجستٌر – الدكتوراه
 - 1أن ٌكون حاصالًا على درجة البكالورٌوس بتقدٌر عام مقبول وٌكون حاصالًا فى مادة التخصص على
تقدٌر عام جٌد //فى المادة المطلوب االلتحاق بها .
 - 2أن ٌكون قد أمضى سنه االمتٌاز فى مستشفى حكومى وما ٌعادلة.
 - 3شهادة معادلة من المجلس األعلى للجامعات .

األوراق المطلـــــــــــــــــوبة
 - 1طلب بإسم السٌد األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة بالموافقة على التسجٌل مبدئٌا ًا.
 - 2شهادة تخرج معادله بالتقدٌرات مصدقة من السفارة.
 - 3استمارة بٌانات من إدارة الوافدٌن.
 - 4موافقة السفارة على االلتحاق بالدراسة.
 - 5مستخرج رسمى من شهادة المٌالد موثقه.
 - 6شهادة مزاولة المهنه.
 4 - 7صور شخصٌة.
 - 8صورة من جواز السفر.
 - 9استمارة معلومات ( استطالع رأى).
- 10موافقة جهة العمل على الدراسة مع توضٌح المصروفات على نفقة من تكون الدراسة
على نفقته الخاصة أم ال.
- 11شهادة صحٌة بخلو الطالب من مرض ( اإلٌدز – االلتهاب الكبدى الوبائى) من معامل
مركزٌة بوارة الصحة.
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ثانٌا ًا :الدبلوم ــــــــــــات ( الوافديــــــــــن )
 - 1أن ٌكون حاصالًا على درجة البكالورٌوس.
 - 2أن ٌكون أمضى سنه االمتٌاز فى مستشفى حكومى وما ٌعادلة.

األوراق المطـــــــــــــلوبة للوافديــــــــــــن :
 - 1طلب بإسم السٌد األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة بالموافقة على التسجٌل.
 - 2موافقة السفارة على تسجٌل الطالب موضحا ًا الجهة التى تمول دراسة الطالب.
 - 3الدرجة العلمٌة التى ترغب الدراسة بها.
 - 4شهادة البكالورٌوس معتمدة موثقه.
 - 5كشف بٌان الدرجات خالل سنوات الدراسة معتمدة وموثقة.
 - 6شهادة صحٌة بخلو الطالب من مرض ( اإلٌدز – االلتهاب الكبدى الوبائى ) من معامل مركزٌة
بوزارة الصحة.
 - 7ملئ استمارة البٌانات الخاصة بإدارة الوافدٌن
 - 8صورة شهادة المٌالد موثقة أو مستخرج رسمى .
 4 - 9صور شخصٌة.
 - 10حافظة بالستٌك.
 - 11شهادة معادلة من المجلس األعلى للجامعات .
 - 12شهادة الثانوٌة العامة موثقة .
 - 13صورة من جواز السفر موثق .
 - 14اثبات االقامة فى البالد موثق .
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 - 15شهادة االمتٌاز موثقة .
 - 16موافقة جهة العمل على الدراسة مع توضٌح المصروفات على نفقة من تكون ( نفقتة الخاصة ام ال )

مالحظة:
عند تقدٌم األوراق بقسم الدراسات العلٌا بالكلٌة تتم الموافقة المبدأٌة أوال ثم ٌتم دفع
1500دوالر بالبنك العربى األفرٌقى قبل ارسال األوراق المطلوبة إلى إدارة الوافدٌن
بالجامعة.

الرسوم المقررة للطالب الوافدٌن
الدرجة

المبلغ

مالحظات

الدكتوراه

 6000دوالر

عن كل سنة دراسٌة

ماجستٌر

 6000دوالر

عن كل سنة دراسٌة

الدبلوم

 6000دوالر

عن كل سنة دراسٌة

مالحظة:
 إذا كانت الدراسة على نفقة الحكومة المصرٌة فإن الطالب ٌقوم بسداد الرسوم الدراسٌة
المقررة على الطالب المصرٌٌن فقط.
 بالنسبة للطالب الحاصلٌن على تقدٌر مقبول فى البكالورٌوس اتٌحت لهم الفرصة القبول
بالدبلوم فى األقسام المختلفة وحٌن حصوله على تقدٌر عام جٌد //فى الدبلوم ٌحق له التقدٌم
لتسجٌل درجة الماجستٌر بذات القسم.
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