
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

فى خدمة المجتمع و تنمية البيئة:دور الكلية   

جامعة االسكندرية علي تلبية احتياجات المجتمع المحيط من خالل ما  –تحرص كلية طب االسنان 

تمارسه من انشطه وما تقدمه من خدمات في مجاالت متعددة لنشر الوعي الصحي وعالج المرضي باإلضافة 

والتدريب آلطباء االسنان في االسكندرية والمجتمع المحيط بها ولتقديم  تلك الخدمات الي توفير التعليم المستمر 

 -قامت الكلية باآلتى:

وتقوم اللجنة بوضع الخطط ورسم  2000تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك  في عام   -أوالً :

 .السياسات للخدمات المقدمة بالمشاركة االطراف المجتمعية المختلفة

 2011/ 2010تشكيل لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 

 أ.د/ تيسير على إبراهيم عمر     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ورئيس اللجنة البيئة .1

 أ.د/ جيهان علبه                     أستاذ بقسم بايولوجيا الفم وعضوا   .2

 أستاذ بقسم بيولوجيا الفم  وعضوا     أ.د / خديجة كونة                 .3

 أ.د/ نيفين شوقي                     أستاذ بقسم جراحة الوجه والفكين وعضوا   .4

 أ.م/ وفاء عصام الدين              أستاذ مساعد بقسم طب أسنان األطفال وعضوا   .5

 أ.م/ أشرف زعزوع                أستاذ مساعد بقسم العالج التحفظي  وعضوا   .6
 

تابعا  لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  2000انشاء قسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في عام  ثانياً 

وتنمية البيئة حيث يتسم القسم بهيكل تنظيمي وتوصيف وظيفي محدد ويقوم القسم باعداد القوافل الطبية 

 كندرية او في القري المحيطة بها.العالجية التي تخدم المناطق العشوائية سواء كانت في محافظة االس

 -ويشتمل قسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الوحدات ذات الطابع الخاص وهي :

 

 



 

 -: وحدة التعليم والخدمة العامة وتشتمل علي -1

 وحدة الخدمة العامة . •

 وحدة التعليم الطبي المستمر والتدريب . •

 وحدة قياس اختبارات مواد االسنان . •

 -العالج التخصصي وتشتمل علي :وحدة  -2

 وحدة العالج باالجر. •

 وحدة التخدير الكلي . •

 وحدة صب المعادن. •

 

 وحدة التعليم والخدمة العامة -اوالً 

 -شكيل الوحدة :ت 

 أ.د/ مها محمود عبدالسالم        عميد الكلية و رئيس مجلس إدارةالوحدة ❖

 الشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئةأ.د/ تيسير على إبراهيم عمر    وكيل الكلية  ❖

 أ.د/ محمد معتز خميس            المدير التنفيذى للوحدة ❖

 أ.د/ نيفين عبد هللا شوقى          عضوا   ❖

 أ.د/ جيهان عبد القادر علبه      عضوا   ❖

 د/ محمد شريف عبد الفتاح       عضوا   ❖

 د/ جيهان شريف قطرى          عضوا   ❖

 -يانات الوحدة :ب 

 وحدة التعليم والخدمة العامة.  -أسم الوحدة :

 خدمي.  -نوع الوحدة :

 26/8/1996بتاريخ  21قرار مجلس الجامعة رقم   -قرار األنشاء :

 .بعد إعتماده من الجامعة  238رقم  7/1997/ 5 -:تاريخ األنشاء



 

 –شارع شامبليون  –درية جامعة االسكن –كلية طب األسنان  -الدور الرابع  -المبنى الجديد   -العنوان :
 األزاريطة.

 4868922 -الفاكس :                169 -داخلي:                        4868066 -التليفون :

 

 هداف قسم خدمة المجتمع وتنمية البيئة:أ 

 -االستراتيجية كاآلتي:تحدد أغراض الوحدة بما يتناسب مع مجاالتها ويتفق مع رسالة الكلية واهدافها 

معاونة الجامعة فى اداء رسالتها سواء في مجال التعليم أو التدريب أو البحث بحيث يتسم بالتمييز  -1

 واألستمرارية.

تدريب و تنمية قدرات و مهارات أطباء االسنان فى المجتمع المحيط علي أستخدام األساليب العلمية والفنية  -2

 ولة بالمتخصصين والخبراء في مختلف مجاالت طب االسنان.الحديثة ورفع كفائتهم وتزويد الد

 توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات االخري والهيئات العلمية علي الصعيد العربي والعالمي. -3

المساهمة في دراسة و تنفيذ المشروعات البحثية بالتعاون مع المعاهد والكليات الموجودة في مصر وخارجها  -4

 أحدث االبحاث العلمية بهدف حل المشكالت المجتمعية المتعلقة بتأدية الخدمات .للوقوف علي 

 .تحسين الخدمات التعليمية وتزويد الوحدات باالجهزة الحديثة لألرتقاء بمستوي الوحدة لمسايرة التقدم العلمي -5

 العمل علي زيادة الموارد الذاتية للكلية لتطوير العلمية التعليمية والبحثية . -6
 

 -ور الوحدة:د 

 -فرع التعليم والتدريب: ❖

تقديم تعليم ذو نوعية عالية ألكبر عدد ممكن من األطباء من خالل دورات تدريبية وتعليم مستمر   لخدمة  •

 المجتمع ورفع كفاءة آطباءاألسنان وتزويد البالد بالمتخصصين.

مية آلعضاء هيئة التدريس وطالب اجراء القياسات واالختبارات المعملية الالزمة لألبحاث و الرسائل العل •

 الدراسات العليا من داخل الكلية أو من الجامعات األخري.

 .تقديم استشارات علمية في مجال خواص المواد الحيوية في طب األسنان •
 



 

 -فرع الخدمة العامة : ❖

 خدمة الباحثين وطالب الدراسات العليا في اعداد ابحاثهم . •

 العلمية والطبية لخدمة قطاع طب األسنان.عقد المؤتمرات والندوات  •

 .تقديم خدمات متميزة بتكلفة منخفضة للمتعاملين مع الوحدة من داخل الكلية وخارجها •
 

 -هم انجازات وحدة التعليم والخدمة العامة:أ 

 أعداد مدرج خاص للتعليم الطبي المستمر. -1

 إنشاء مركز قومي للتميز. -2

 الحديثة لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة و المسايرة للتقدم العلمي .تزويد الوحدة باألجهزة  -3

عقد دورات تدريبية فنية وتخصصية لرفع الكفاءة المهنية وتنمية قدرات اطباءاالسنان المصرين والوافدين  -4

جامعة  –جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا  –اكتوبر  6من الدول العربية من الجامعات المختلفة مثل) جامعة 

جامعات –جامعات اليمن  –جامعات السعودية   -جامعات لبنان  –جامعات ليبيا الخاصة  –مصر الدولية 

 -جامعة أرتريا( في المجاالت التالية:-جامعات العراق-جامعات سوريا–السودان 

 دورات. 4غرس األسنان  •

 دورات. 7جراحة الفم و الوجه و الفكيين  •
 

 الخدمة العامةونشطة وحدة التعليم أ 

 -: 2011 /2010الدورات التدريبية خالل العام االكاديمي 

دورات تدريبية فى مجال جراحة الفم بعنوان أساسيات خلع األسنان  -1

 البسيط والجراحي

دورة تدريبية لمدة عام  فى مجال غرس األسنان بداية من  -2

15/12/2010. 

 Medical Emergencies inدورة طب الفم بعنوان" -3

Dentistry  " 



 

 دورة العالج التحفظي " عالج الجذور " . -4

 دورة لتدريب فني األسنان. -5

 دورة للتدريب علي الحشو التجميلي لالسنان . -6
 

 

 البرنامج التسويقي للدورات

الجهات  –كتيبات(  وتوزيعها في أماكن مختلفة مثل المدارس  -نشرات –اعداد مطبوعات ) ملصقات  -1

 الكليات المختلفة وغيره ( للتعريف بالخدمات المقدمة من الوحدة. -الحكومية المختلفة 

 االتصال الشخصي بهيئات خارج الجامعة والتعاقد معها. -2

عقد اجتماعات مع رؤساء األقسام العلمية للتعريف بأهمية عمل الدورات التدريبية لرفع كفاءة أطباء  -3

 األسنان وخدمة المجتمع.

ابع الخاص والخدمات المقدمة للمجتمع من خالل معرض مؤتمر الكلية التعريف بأنشطة الوحدات ذات الط -4
 .للكلية و الموقع األلكتروني

 

 ً  وحدة العالج التخصصي -ثانيا

 -شكيل الوحدة :ت 

 أ.د/ مها محمود عبد السالم      عميد كلية طب االسنان ورئيس مجلس االدارة ❖

 المجتمع تنمية البيئةأ.د/ تيسير على إبراهيم عمر     وكيل الشئون خدمة  ❖

 أ.د/ نجيبة محمود                 المدير التنفيذي لعيادة الفم و االسنان ❖

 أ.د/ نادية عزيز                   المدير التنفيذي لوحدة التخدير العام ❖



 

 أ.د/ على عبد العزيز شرف      عضوا   ❖

 د/ عباس السيد عالم              عضوا   ❖

 عضوا                د/ أدهم االشوح      ❖

 

 -يانات الوحدة :ب 

 وحدة العالج التخصصي.  -إسم الوحدة:

 خدمي.  -نوع الوحدة:

 .26/8/1997بتاريخ  22قرار مجلس الجامعة رقم  -قرار األنشاء:

 بعد إعتماده من الجامعة.  239رقم  5/10/1997 -تاريخ األنشاء:

 –شارع شامبليون  –جامعة االسكندرية  –كلية طب األسنان  -الدور الرابع  -المبنى الجديد  -العنوان :
 األزاريطة.

 4868922 -الفاكس :                         169 -داخلي :                  4868066 -التليفون :

 facdent – Privclinical @ yahoo. Com:  -البريد األلكتروني :

 

 

 وحدة عالج الفم واألسنان  
يوجد بالوحدة ثالثة عيادات مجهزة بأحدث األجهزة الخاصة 

بعالج المرضي فى مجال طب الفم وعالج اللثة / جراحة الفم  / 

االستعاضة الصناعية  / الحشو والتيجان والجسور /  التقويم  /  طب 

 أسنان األطفال.

 حدة التخدير الكلي لألطفالو 
عبارة عن غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات لعالج اسنان الوحدة 

األطفال  من ذوى االحتياجات الخاصة أوصغار السن 

 . الغير المتعاونين مع الطبيب تحت التخدير الكلي

 



 

 حدة صب المعادنو 

واألطقم هي وحدة تابعة لقسم اإلستعاضة الصناعية تقوم بصب األجزاء المعدنية من األطقم الجزئية 

الكاملة بأسعار منخفضة لطالب مرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا و الحاالت الخاصة باألبحاث العلمية 

 و حاالت المرضي المترديين علي االقسام للعالج.

 

 -هم أنجازات وحدة العالج التخصصي :أ 

 الكليةيقوم بالعمل واألشراف على وحدة العالج التخصصي نخبه من أساتذة 

 إنشاء وحدة التخدير الكلى. -1
 
تقديم الخدمات العالجية المتطورة ألسنان األطفال ذوى االحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلى باإلضافة  -2

 إلي األطفال صغار السن غير القادريين علي التعاون مع الطبيب .
 
 تجهيز معمل هندسة االنسجة وقياس هشاشة العظام. -3
 
 العالج للعاملين بالجامعات من اعضاء هيئة التدريس والطالب واالداريين.تخفيض نفقات  -4
 
 زيادة الموارد الذاتية للكلية لدعم العملية التعليمية والبحثية. -5
 
تقديم خدمة متميزة في مجال جراحات الوجه والفكين لجميع الحاالت سواء من المحافظة او من االقاليم  -6

 المجاورة.
 
 األشعة ) بانوراما ( الذي يخدم شريحة كبيرة من المرضى بالمجانإصالح جهاز  -7
 
 تحديث مدرجات ومعامل المبنى القديم بالكلية. -8
 
 تجهيز معمل المواد الحيوية. -9
 

 شراء أدوات ومستلزمات وأجهزة بعض األقسام العلمية من أجل النهوض بالخدمات الطبية المجانية. -10
 

 المجتمعات العمرانية و جهاز برج العرب وشركة إسكندرية للبترول.عالج العاملين بهيئة  -11
 



 

 إنشاء وحدة التخدير الكلى. -12
 

تقديم الخدمات العالجية المتطورة لألسنان األطفال ذوى االحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلىباإلضافة  -13
 إلي األطفال صغار السن غير القادريين علي التعاون مع الطبيب .

 
 معمل هندسة االنسجة وقياس هشاشة العظامتجهيز  -14

 
 تخفيض نفقات العالج للعاملين بالجامعات من اعضاء هيئة التدريس والطالب واالداريين. -15

 
 زيادة الموارد الذاتية للكلية لدعم العملية التعليمية والبحثية . -16

 
حافظة او من االقاليم تقديم خدمة متميزة في مجال جراحات الوجه والفكين لجميع الحاالت سواء من الم -17

 المجاورة .
 

 إصالح جهاز األشعة ) بانوراما ( الذي يخدم شريحة كبيرة من المرضى بالمجان -18
 

 تحديث مدرجات ومعامل المبنى القديم بالكلية. -19
 

 تجهيز معمل المواد الحيوية . -20
 

 المجانيةشراء أدوات ومستلزمات وأجهزة بعض األقسام العلمية من أجل النهوض بالخدمات الطبية  -21
 

 عالج العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية و جهاز برج العرب وشركة إسكندرية للبترول. -22
 

 البرنامج التسويقي لوحدة العالج التخصصي

 اعداد مطبوعات للتعريف بنشاط الوحدة وتوزيعها في أماكن مختلفة. -1

 السوق وان تحقق نسبة ربح جيدة للوحدة .مراجعة دورية آلسعار الوحدة بحيث تكون أقل من مثيلتها في  -2

 تعيين مدير تسويق بالوحدة. -3

 زيادة الخدمات العالجية من خالل األتصال الشخصي بهيئات خارج الجامعة والتعاقد معها للعالج بالوحدة. -4

 في عدد الوحدات الموجودة. العمل علي إيجاد دعم مادي للتوسع -5

 الوحدة.تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للعمل ب -6

 االشتراك في مؤتمر االسكندرية السنوي بمنصة للتعريف الخدمات المتوفرة بالوحدة. -7


