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 كلية طب أسنان                                         

 قسم طب أسنان األطفال والصحة العامة لالسنان 
 

Department of Pediatric Dentistry And Dental Public Health 
 

 -نبذة عن القسم : .1

يقوم القسم بتدريس مادتين طب أسنان األطفال والصحة العامة لالسنان لطلبة السنة الثالثة والرابعة وطالبة 

الساعات المعتمدة ويقوم القسم بتدريب طالبة األمتياز ويقوم بتدريس طالبة الدراسات العليا والبرنامج الدولى 

ان األطفال والصحة العامة لالسنان ومنحهم درجة ويقوم بعمل قوافل طبيية ويقوم بتخريج أخصائين فى طب أسن

الماجستير وكما يقوم بمنح درجة الدكتوراة فى طب اسنان األطفال والصحة العامة لالسنان ويقوم القسم الرعاية 

 الصحية للمرضى ذات جودة عالية 
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  -الفريق ورئيس القسم :. 2

 الوظيفة  األسم 
 ا.د نيفين سمير بكرى

 ا.د ماجدة محمد حسن التكية 
 كارين دويدارا.د ا.د 

 ا.د أمانى خليل

 على شرفا.د 
 ا.د نادية عزيز 

 د.ليلي الحبشي 
 د.داليا طلعت 

 د. ريهام صبحى

 د/ سارة ابراهيم زيتون
 د/ دينا على عبد العزيز شرف

 د/ سارة محمد عطية
 مى مصطفى عادل ادهمد/ 

 د.حسين عزالدين 
 د.سارة خيرى  

 رئيس القسم 
 أستاذ
 أستاذ
 أستاذ
 أستاذ
 أستاذ

 استاذ مساعد 
 استاذ مساعد

 مدرس
 مدرس مساعد 
 مدرس مساعد 
 مدرس مساعد 
 مدرس مساعد 

 معيد
  معيدة 
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 -الدرجة التى يمنحها القسم :. 3

 ماجستير ودكتوارة فى طب أسنان األطفال والصحة العامة لالسنان 

 

 -الخدمات التى يقدمها القسم : . 4

  يقوم أطباء الدراسات العليا بعالج األطفال تحت أشراف أعضاء هيئة التدريس 

  عالج حاالت األطفال تحت التخدير الكلى 

 

  -موقع القسم : .5

 المبنى القديم  –الدور الثانى 

 

 

 


