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 كلمة رئيس جامعة 6 أكتوبر لخريجي كلية طب االسنان

 أ.د/ أحمد عطيه سعده 

 

يسعدني اليوم أن أتقدم ألبنائي خريجي كلية طب 

بأخلص التهاني علي اتمام  8102 األسنان دفعة

دراستهم الجامعية بنجاح وحصولهم علي 

داعيا هللا . بكالوريوس طب وجراحة األسنان 

والتوفيق  العزيز الكريم أن يكتب لهم دوام النجاح

ويرزقهم الرزق الحال وان يمألء قلوبهم بحب 

المريض ونصرة الضعيف واغاثة الملهوف 

 والمتألم،،،

.الدعاءأنه سميع قريب مجيب   

 

 
 



                                                                                                                            

 

 

 كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب لخريجي كلية طب األسنان

 أ.د/ علي طلعت

أكتوبر  6أبنائي خريجي كلية طب األسنان جامعة 

أن التهنئة وحدها ال تكفي للتعبير عن  8102دفعة 

لقد تعبتم ..خصية في هذا اليوم الجميلسعادتي الش

والدروس العلمية وبذلتم الجهد في المحاضرات 

وها هي اللحظة التي كنتم تحلمون .. واألمتحانات 

وكلي أمل أن تكون .. بها أصبحت بين أيديكم 

أكتوبر قد أدت رسالتها معكم وأال تنقطع  6جامعة 

..بيننا الصلة في المستقبل ان شاء هللا  

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                            

 

 كلمة عميد كلية طب األسنان لخريجي كلية طب األسنان

 

 أ.د/ يحيي محمود البغدادي
يسعدني كل السعادة أن تحتفل الجامعة وأسرة كلية طب األسنان بتخريج الدفعة 

أن احتفالنا اليوم لهم تعبير عن اعتزازنا الي ما وصلت اليه كليتنا . الرابعة عشر

هو في الحقيقة نتيجة جهد خالق مبدع ومخلص خالل . اليوم من تقدم وازدهار

أساتذتنا وزمالؤنا المخلصين الذين نكن لهم كل  خمسة اعوام بريادة صفوة من

 مشاعر الحب والوفاء والشكر والتقدير،

وأن استمرار هذا الجهد وتحقيق ماتم انجازه اليوم انما هو بفضل ما بذله جميع 

أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بها وبالجامعة من جهد مخلص وعطاء 

وفي هذه . الخمس سنوات الماضية  فياض في كل مجاالت العمل خالل رحلة

المناسبة أتقدم لزمالئنا أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين بالكلية والجامعة 

وادعو اله سبحانه وتعالي أن يوحد كلمتنا . بكل آيات الشكر والتقدير والعرفان

ئي وبناتي خريجي الكلية كما أتقدم ألبنا. دائما ، ويحفظ مسيرتنا ويحقق أمالنا

بأجمل التهاني بالجهد الذي بذلوه خالل دراستهم حتي حصلوا علي  8102دفعة 

كما ال يفوتني أن أتقدم بأجمل التهاني . اكتوبر 6درجة البكالوريوس من جامعة 

هنيئا لنا . أيضا الي السادة أولياء األمور في تلك اللحظة التي لطالما انتظروها

.بدوام التفوق والرقي ودعوات من القلب.. وهنيئا لكم .... بكم   

 وهللا ولي التوفيق،،



                                                                                                                            

 

 

 

 أكتوبر 6رؤية ورسالة كلية طب األسنان جامعة 
 

  :الرسالة 

إعداد خريج قادر على تقديم رعاية طبية شاملة بأكتوبر   6كلية طب األسنان جامعة تلتزم 

و  المحيطتقديم الخدمات العالجية للمجتمع  وو متكاملة فى مجال طب الفم و األسنان 

 .التركيز على األبحاث التطبيقية فى اطار من الممارسات المهنية األخالقية

MISSION: 

The Faculty of Dentistry October 6 University aims at graduating 
dentists capable of providing comprehensive dental care through 
learning activities and scientific research. The Faculty also aims at 
providing dental community services through participating with the 
students and implementation of technology.  

 :الرؤية 
أكتوبر أن تكون من الكليات الرائدة في مجال التعليم  6كلية طب األسنان جامعة  تطمح  

.في فن و علم طب األسنان العلمىو البحث الطبي وخدمة المجتمع   

VISION:  
The Faculty of Dentistry October 6 University aims at becoming a 
leader in the field of dental education through academic and 
clinical excellence in the art and science of Dentistry.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

اإلستراتيجية لكلية طب األسنان الغايات واألهداف 

 اكتوبر 6جامعة 

 .  تعظيم القدرة المؤسسية وتعزيز الدور التنافسي للكلية -1

 .تفعيل نظام التقويم المؤسسي الشامل  - أ

 تطوير الجهاز االدارى و الموارد المالية بالكلية  - ب

 .تأهيل الكلية لإلعتماد   -ت

 . تحسين الوضع التنافسى للكلية -ث

 .بمنظومة التعليم والتعلم االرتقاء -2

 .تطوير البرنامج األكاديمي بما يحقق متطلبات سوق العمل -ا

 .التحسين المستمر الستراتيجيات التعليم و التعلم و التقويم بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم -ب

 .تطوير منظومة الدعم الطالبى - ت

 .التطوير و التنمية المستدامة لقدرات الهيئة التدريسية - ث

 

 .تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة -3

 .توطيد الروابط بين الكلية و الخريجين - أ

و تدعيم التواصل و الشراكة مع المؤسسات  للمجتمع المحيط المقدمة الخدمات رفع مستوى - ب

 . المجتمعية

 .النهوض بالبحث العلمي وإنشاء برامج الدراسات العليا  -4

 .لعلمى و تعظيم االستفادة من مخرجاتهاتطوير برامج البحث ا . أ

 .انشاء برامج الدراسات العليا . ب

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 السادة وكالء كلية طب االسنان 
 

 

                                       

يصبر هديل/د.م.أ                                   حمدي نصار/ د.ا  

                                                     

 

 

 

 

 

 

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا

وكيل الكلية لشئون 

 الطالب



                                                                                                                            

 

 

 

رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية طب 

 االسنان
 

 

 

عجور لطفي ريهام/ د.م.أ  

 

 

 

 لجنة متابعة الخرجين



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

   

 

 

 مهام لجنة متابعة الخريجين

الخرجين متابعة لجنة مدير  

محمد حسن نور / د  

 

الخرجينمتابعة  عضو لجنة  

ايمن محمد اماني/ ط  



                                                                                                                            

 

 

.بناء قناة اتصال بين الخرجين والكلية -  

.عمل قاعدة بيانات للخرجين منذ انشاء الكلية-  

 أعمالهم، وأماكن ، إنجازاتهم ومعرفة الخريجين مع التواصل -

.الدراسية المناهج تطوير في منهم واالستفادة  

 بياناتهم تسجيل من الخريجين يتمكن حتى للخريجين موقع انشاء -

.الكلية مع التواصل و  

.للخريجين سنوى يوم عمل -  

 البرامج و العلمية بالتخصصات عالقته و العمل سوق دراسة -

 الناحية من الخريجين كفاءة لرفع تدريبية برامج إعداد و المطلوبة

 العمل سوق متطلبات بين الثغرة لسد الشخصية والمهارات الفنية

 ومتطلبات تتماشى التي التحسينات وإدخال الجامعي والتأهيل

.واإلقليمى المحلي السوق  

 لدى المتوفرة الوظيفية الفرص على الخريجين تعريف -

 الجامعة تقيمه الذى التوظيف يوم خالل من المختلفة المؤسسات

.سنويا  

 مختلف فى قيادية مناصب تقلدوا الذين الخريجين تكريم -

.التطبيقية و العلمية المجاالت  

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 السادة رؤساء االقسام بكلية طب االسنان 

 

 

 خريجي دفعة 2102
 



                                                                                                                            

 

 

 

 
 



                                                                                                                            

 

 

 
 



                                                                                                                            

 

 

 
 



                                                                                                                            

 

 

 



                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                            

 

 

 



                                                                                                                            

 

 
 

 
 االنشطة الطالبية   



                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                            

 

 



                                                                                                                            

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

اكتوبر تحصد المركز الثاني علي العالم في  6جامعة 

.مسابقة ريادة االعمال  



                                                                                                                            

 

 أعضاء هيئة التدريس باالقسام المختلفة بكلية طب االسنان

 قسم عالج االسنان التحفظي

 أ-عالج الجذور

القسم ورئيس استاذ       فرج محمود علي/ د.ا            

           ذاستايحيي البغدادي                / د.ا
استاذ مساعد      يسرا محمد نشأت /د.م.أ  
مدرس            الغزاليأميرة صفوت /د  
مدرسعبدالرحمن محمد المقدم        / د  
مدرس        مصطفي شاكر االعصر/ د  
مدرسرشا سامح محفوظ              / د  
مدرس مساعد              محمد أمية أحمد/ ط  
معيد               أميرة لطفي محفوظ /ط  
معيدمينا جمال عبدالملك               / ط  
معيداالء ابراهيم القواص              / ط  
معيدسارة شكري ابراهيم              / ط  
معيدسمر اشرف محمد                 / ط  

معيدعبدالرحمن احمد حسبو            /ط  
معيد               مارينا شاكر جورج/ ط  
معيد                  احمد السيد محمد/ ط  



                                                                                                                            

 

 

 ب-العالج التحفظي

  استاذ       محسن ابي الحسن     / د.أ

استاذ      ياسر عبدالعزيز           / د  
مدرس               شريف حشيش   / د  

مدرس            (منتدب)مها القرشي/ د  

مدرس مساعد حسن مسعد نجم            / ط  

مساعد مدرساحمد جمال عبدالواحد      / ط  

مساعد مدرسمايكل جوزيف كامل        / ط  

مساعد مدرسشيرين عصام                / ط  

معيد  مها عبدالصمد راغب          / ط  

معيد ياسمين احمد عاطف            / ط  

معيد       مارتينا ميشيل             / ط  

معيددينا عبدالخالق                    / ط      

معيدرامي صالح صادق              / ط  



                                                                                                                            

 

معيداالء محمد شحاته                   / ط  

معيدعمر كمال فتوح                    / ط  

معيدعمرو احمد عبدالرحيم             / ط  

معيداحمد عبدالغفار محمد               / ط  

معيداحمد حمدي فهمي                   / ط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 ج-التركيبات الثابتة

استاذ                        فتحي ابوالوفا/ د.أ  
استاذ (  منتدب)جيهان عبدالحميد النجار/ د.أ  
مدرس         زياد حسن ربيع              / د  
مدرس         شيرين قطب عبداللطيف     / د  

مدرس             مروة عصمت بليدي      / د  

مدرس مساعد   ريم عبدالصمد            / ط  

مساعد مدرس   سالي ادوارد فكري       / ط  

مساعد مدرس  محمود مصطفي عشوب  / ط  

مساعد مدرس  سارة عالء الدين          / ط  
معيد    عمرو الميسيري             / ط  
معيد    مروة ايمن السيد             / ط  
معيد                                                                  االء عمر/ ط  
معيد                              مصطفي سامي محمد/ ط  
معيد                              ابراهيم سامح راضي/ ط  
معيد   اية ايمن زهدي               / ط  
معيد   ندي محمد طه                / ط  
معيد    منار حسن معوض          / ط  
معيد     ايه صابر سيد              / ط  



                                                                                                                            

 

 

 د-خواص المواد

منتدب استاذ عبدالرحمن       جيهان علي/ د.أ  

استاذ مساعد    هديل احمد صبري     / د.م.أ  

مدرس مساعد   مني محمود نورالدين   / ط  

مساعد مدرس االء حسين احمد          / ط  

معيد   محمود توفيق             ليلي/ ط  

معيدسمر شكري ابراهيم             / ط  

معيدروجينا فايز لمعي               / ط  

معيدنانسي طارق                     / ط  

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 قسم عالج أمراض الفم والتشخيص واالشعة

ورئيس القسم استاذشهيرة علي الدمياطي   / د.أ  

استاذ                    حمدي نصار/ د.أ  
 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

استاذ               هالة صالح يس  / د.أ  

مساعد استاذ       ريهام لطفي عجور  / د.م.أ  

مدرس       شيرين فتحي احمد          / د  

مدرس      اسماء سراج                 / د  

مدرس مساعدداليا شوقي جابر             / ط  

مدرس مساعد          اميرة عبدالوهاب  / ط  

مدرس مساعد   أماني أحمد العربي       / ط  

مدرس مساعدوسام ابراهيم شهاب         / ط  

مدرس مساعداحمد حسين احمد             / ط  

معيدنهي حسن                         / ط  



                                                                                                                            

 

معيد  أماني أيمن محمد               / ط  

معيدمحمد احمد حسن                  /ط  

معيد            لوجين ويسل صبحي / ط  

معيدخالد مرزوق سيد                 / ط  

معيدجون نبيل يوسف                 / ط  

معيدغادة جهاد احمد                  / ط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 قسم هستوباثولوجيا الفم

استاذ                         تامل عز/ د.م.أ  
رئيس القسم وقائم باعمال                              

استاذ     (منتدب)حسناء فؤاد عبدالعزيز/ د.ا  

استاذ(          منتدب)  ناهد عماد الدين/ د.ا  

  مدرسنادية فتحي حسبو                    / د

مدرس امينة فؤاد عبدالحميد                / د  

مساعد مدرس              الدينياسمين عالء/ ط  

مساعد مدرسفاطمة احمد خليل              / ط               

معيد                      محمود الشحات/ ط  

معيد       هشام احمد ابراهيم            / ط  

معيد                  محمد طاهر محمود/ ط  

معيد       بوسي حسنين علي            / ط               

معيد              ريم محمد عبدالقوي    / ط               

 



                                                                                                                            

 

 قسم التركيبات المتحركة

وقائم باعمال مدرس        هشام برج    / د  
رئيس القسم                                 

مدرس        محمد عبدالحكيم    / د  

مدرس مساعدهبة رفعت الصريف    / ط  

مدرس مساعد  نهال شهاب احمد     / ط  

مدرس مساعد عمر سامي محمود     /ط  

مدرس مساعدمحمد حسن اسماعيل   / ط  

مدرس مساعدمي حسن دياب         / ط  

معيد  محمود نبيل               / ط  

     معيد    جورج اكرام بسطا     / ط

معيدسارة جمال محمد          / ط  

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 قسم جراحة الفم والتخدير

استاذ مساعد        ماجي احمد خيري  / د.أ  
وقائم باعمال رئيس القسم                             

استاذ(       منتدب) تامر عبد الباري/ د.أ  

استاذ مساعدعصام محمد عاشور      / د.م.أ  

مدرسمحمد حسن نور                  / د  

مدرسماجد انور عمر                  / د  

مدرسهبة اللة محمد فايد               / د  

مدرسنرمين رمضان محمود          / د  

مدرس   وحيد عبدالحميد محمد        / د  

مدرس مساعدياسر السيد فكري             / ط  

مدرس مساعدين رجب محمود    عالء الد/ ط  

مساعد مدرسشادي احمد الصادق          / ط  

مساعد مدرسمحمد مجدي محمد            / ط  

مساعد مدرسهند عادل الحالب             / ط  
  عيدم                   عبدالمتكبرجالل/ ط



                                                                                                                            

 

  عيدم           عمر الحسيني محمد  / ط

  عيدم                ياسمين خالد سيد /ط

  عيدم               خالد طارق كركر /ط

  عيدم               كيرلس مكرم حنا /ط

  عيدم         مني نادي عبدالرؤوف /ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 قسم طب اسنان االطفال والتقويم

ورئيس القسم استاذفاطمة الشهابي         / د.أ  

  استاذ(       منتدب) فاطمة هنداوي/ د.أ

استاذ(        منتدب) الرفاعي وائل/ د.أ  

مدرسسوسن حافظ                    / د  

مدرس(        منتدب)ايهاب رضوان/ د  

مدرسمنار عبدالفتاح                  / د  

مدرس    يمني سعيد                  / د  

مساعد مدرسلمياء الشماع               / ط  

مدرس مساعد دينا الخردلي               / ط  

مدرس مساعددينا عبدالغني                / ط  

معيداماني زينهم                      / ط  

معيد   سالي محمد مسلم             / ط  

 

 



                                                                                                                            

 

 

العشرة االوائل لخريجي كلية طب االسنان 

2102/2107 

 م االسماء الترتيب
 0 رغد محسن جوده غنيم االول
 8 ايه طارق حسن ابوجبل الثاني
 3 هند متولي عبدالخالق  الثالث
 4 عمارياسر محمد متولي الرابع

 5 مي احمد خليل ابراهيم الخامس
 6 اسراء حمدي صابر محمد السادس
 7 محمد ابراهيم ابراهيم  السابع
 2 منه هللا طلعت علي محمد الثامن
 9 ياسمين محمد شوقي السيد التاسع
 01 يارا محمود علي محمد العاشر

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 بيان بأسماء خريجي كلية طب االسنان

2102/2107 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            

 

 


