
  اإلسنان طب كلٌة  
 الفم باثولوجٌا قسم  
 

 

 باثولوجٌا الفم اسم القسم:

قسم باثولوجٌا الفم هو أحدى أقسام كلٌة طب االسنان بجامعة االسكندرٌة التى أنشئت بقرار  نبذه عن القسم:

. كما ٌقوم الثالثةٌقوم القسم بتدرٌس مادة باثولوجٌا الفم للفرقة  .3798لسنة  3081س الجمهورٌة رقم السٌد رئٌ

 بالكلٌه و تخزٌنها ألستخدمها فً االبحاث العلمٌه.األقسام جمٌع  القسم بتشخٌص الحاالت الواردة من 

 الفريق ورئيس القسم :

 ) رئٌس قسم باثولوجٌا الفم ( رٌاض محمد سحر/ د.أ

 ) استاذ بالقسم ( النوٌعم إبراهٌم منال/ د.أ

 بالقسم () استاذ السالم محمودعبد مها/د.أ

 بالقسم ( متفرغ ) استاذدروٌش السٌد زٌنب/  د.أ

 ) استاذ بالقسم (رسالن سعد هناء/د.أ

 ) استاذ متفرغ بالقسم ( الدٌدي حسن فاطمه/ د.أ

 ) استاذ بالقسم (  الشٌخ سحرمحمد/د.أ

 ) استاذ متفرغ بالقسم (احمد حسان صابر/د.أ

 ) استاذ متفرغ بالقسم ( ابراهٌم على تٌسٌر/د.أ

 ) استاذ متفرغ بالقسم (فؤاد أنور حامد/ د.أ

 ) استاذ متفرغ بالقسم (البراوى عباس سحر/د.أ

 مساعد بالقسم ( استاذ)محمود رمضان امنٌه/د.م.أ

 (مدرس بالقسم)فاٌد عباس نسرٌن/د

 (مدرس بالقسم)ٌونس حسن رانٌا/د

 ) مدرس بالقسم (عفٌفً منٌر مروه/د

 ) مدرس بالقسم (حلمى محمد هند/ د

 ) مدرس بالقسم (حسن عادل حٌاه/ د



 ) مدرس بالقسم (عمر مجدى اٌناس/ د

 ( مساعد بالقسم) مدرس عزت عزٌز نهى/ط

 ( مساعد بالقسم) مدرس منٌر ناجى ناردٌن/ ط

 بالقسم (مساعد ) مدرس صالح محمود مً/ط

 بالقسم ( مساعد ) مدرسسعد خمٌس اٌه/ط

 بالقسم ( مساعد ) مدرسموسً علً الدٌن نصر ماجً/ط

 مساعد بالقسم ( ) مدرسحسن المرسً عطٌة آالء/ط

 ) مدرس مساعد بالقسم (شعبان المنعم عبد نانسً/ط

 (معٌدة بالقسم)داود حسن ابراهٌم رندا/ط

 ) معٌدة بالقسم ( حسن عبدالغنى رمضان هبه/ ط

 ) معٌدة بالقسم ( شعبان رمضان حسن سمر/ ط

 بالقسم ( ) معٌدةابومضاوى  محمد على نورهان/ ط

 ) معٌدة بالقسم (النجار عبدالجواد السعٌد الدٌن عالء هاجر/ ط

 الدرجة العلمية التى يمنحها القسم : 

  بكالورٌوس طب االسنان 

  باثولوجٌا الفمماجستٌر 

  باثولوجٌا الفمدكتوراه  

 الخدمات التى يقدمها القسم :

 . ٌقوم القسم بتدرٌس مادة باثولوجٌا الفم للفرقة الثالثة 

 . ٌقوم القسم بتدرٌس مادة باثولوجٌا الفم لطالب الدراسات العلٌا من دبلومات وماجستٌر 

 . ٌقوم القسم بعمل كراسات عملى تساعد فى العملٌة التعلٌمٌة 

 التعلٌمٌة العملٌة فى تساعد نظرى كراسات بعمل القسم ٌقوم . 

 . ٌقوم القسم بعمل شرائح ضوئٌة تساعد فى العملٌة التعلٌمٌة 

 طب الفم . –وم القسم بتشخٌص الحاالت الواردة من األقسام : الجراحة ٌق 

 . ٌقوم القسم بعمل شرائح زجاجٌة تساعد فى العملٌة التعلٌمٌة 



 . ٌقوم القسم باالشراف على رسائل الماجستٌر والدكتوراه 

 . ٌقوم القسم بعمل سمٌنارات شهرٌا 

  خامسالدور ال موقع القسم من حٌث المكان ) الدور ( :

 رسالة القسم :

رسالة قسم باثولوجٌا الفم بكلٌة طب األسنان جامعة االسكندرٌة هى تخرٌج أطباء أسنان مؤهلٌن ومزودٌن 

 بالمهارات والمعاف الالزمة لتشخٌص أمراض الفم والوجه و الفكٌن والتمٌٌز بٌنهم . 

 


