
Faculty of dentistry 

 

Mission : 

The faculty of dentistry aspires to present highly scientifically  qualified graduates that keep up with 

modern technology in order to compete in the labour market on the national and regional levels .this 

takes place through combining the scientific , practical and research skills so as to serve the community 

in the field of dentistry . 

 

Vision : 

The faculty of dentistry – pharos university – aspires to become a pioneer in teaching dentistry on the 

national , regional and international levels to fulfill the needs of the community and to keep up with 

technology . it also aims at developing the scientific , research and leadership skills of students. 

 

 Strategic goals : 

1. Obtain the accreditation of the national authority for quality assurance and accreditation of 

education . 

2. Graduate qualified bachelor and post graduate studies students in the field of dentistry . 

3. Develop the different skills of the staff members and assistant staff members to cope with the 

development in teaching and learning methods. 

4. Keep  up with scientific  research and urge the staff members to work on research projects and 

publish them , in addition to organizing conferences and seminars. 

5. Maintain contact with the graduates and provide the with opportunities that develop the 

research skills . 

6. Maintain an active role in community service and environmental development. 

7. Activate partnerships and maintain relationship with different faculties of dentistry  and 

research institutions nationally , regionally and internationally . 

8. Constantly develop the infrastructure so as to provide a suitable educational environment . 

 



 كلية طب االسنان

 جامعة فاروس

 

 

جامعة فاروس إلعداد خريجين مؤهلين علميا و مهنيا لمواكبة  –تسعي كلية طب األسنان     الكلية: رسالة

التطور التكنولوجي للمنافسة في سوق العمل محليا و إقليميا و ذلك من خالل التكامل بين القدرات التعليمية 

 و المهارات البحثية و التطبيقية لتقديم خدمات صحية للمجتمع في مجال طب الفم و األسنان.
 

 

جامعة فاروس أن تكون رائدة في تعليم  طب األسنان محليا  و  –تتطلع كلية طب األسنان    الكلية: رؤية

إقليميا و دوليا لتلبية احتياجات المجتمع وان تواكب التطور التكنولوجي المستمر و تنمي قدرات طالبها 

 التعليمية و المهنية و البحثية و القيادية.
 

 :اإلستراتيجيةاألهداف 
 

 الكلية للحصول علي االعتماد المؤسسي من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة و االعتمادتأهيل  -1

 تأهيل الطالب علي مستوي البكالوريوس و الدراسات العليا في مجال علوم طب الفم و األسنان -2

 التعلمتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لمواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم و  -3

االهتمام بمجاالت البحث العلمي و تحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث العلمية ونشرها و تنظيم المؤتمرات  -4

 و الندوات العلمية.

 التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر من اجل تطوير خبراتهم المهنية و البحثية.  -5

 لفم و األسنان ألفراد المجتمع من خالل عيادات األسنان بالكليةتقديم الخدمات الصحية في مجال صحة ا -6

 تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمعية و تنمية البيئة -7

العمل علي تفعيل الشراكات وتطوير العالقات مع كليات طب األسنان و مؤسسات البحث العلمي محليا و إقليميا  -8

 ودوليا

 توفير البيئة المناسبة  للعملية التعليمية و التدريسية. التحديث المستمر للبنية التحتية من اجل  -9
 


