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    عميد كلية طب األسنان السابق                  

 

 المؤهالت العلمية :

 1970        بكالوريوس طب الفم واألسنان جامعة القاهرة  -

 1973 دبلوم اإلستعاضة الصناعية لطب األسنان  -

 1979 رةجامعة القاه -دكتوراه اإلستعاضة الصناعية لطب األسنان  -

 1982 تكنولوجيا التعليم الطبي باستكلندا -

  

 التدرج الوظيفي :

 1971 كلية طب األسنان جامعة القاهرة -معيد بقسم اإلستعاضة الصناعية  -

 1990 كلية طب األسنان جامعة القاهرة -أستاذ بقسم اإلستعاضة الصناعية  -

األسنان عند   إنتداب إلى جامعة عين شمس إلنشاء قسم اإلستعاضة الصناعية بكلية طب  -

 1995 إنشائها

  

 الوظائف األكاديمية :

 1997 طب األسنان جامعة عين شمس -رئيس قسم اإلستعاضة الصناعية  -

 2003-1997 وكيل كلية لشئون التعليم والطالب لدورتين متتاليتين بكلية طب األسنان جامعة عين شمس -

 2009-2003 عميد بكلية طب األسنان لجامعة عين شمس لدورتين متتاليتين  -

 التخصص :

 التخصص العام : طب الفم واألسنان.  -

 التخصص الدقيق: اإلستعاضة الصناعية.  -

  

 اإلنتاج العلمي :



رسالة ماجستير ودكتوراه ) مشرفاً على أول رسالة ماجستير وأول رسالة دكتوراه  45أشرف على أكثر من   -

 تمنحها كلية طب األسنان بجامعة عين شمس(.

 نشر الكثير من األبحاث العلمية في الدوريات المحلية والدولية.  -
 المشاركة واإلعداد في الكثير من المؤتمرات على المستوى الدولي والمحلي.  -
 العديد من المؤلفات الهامة في مجال اإلستعاضة الصناعية لطب األسنان.  -
 عضوية الكثير من الجمعيات العلمية المحلية والدولية.  -

 اإلسهامات واألنشطة العلمية :

 -هامات العلمية المرموق على المستوى الوطني والعربي الدولي ومنها:له العديد من األنشطة واإلس  -

 التحكيم في جوائز الدولة التشجيعية.  -

 التحكيم في الجوائز والمسابقات العلمية للدول العربية.  -

حصلت الكلية أثناء عمادته عل مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة ومشروع التأهل لإلعتماد كما تم تسليم   -

 مدرجات الكلية والدور األول بالكامل بمبنى الكلية الجديد خالل هذه الفترة.

  

 اإلسهامات واألنشطة العلمية :

عضو مجلس إدارة شبكة المعلومات ومجلس إدارة المطبعة ومجلس إدارة الحاسب العلمي  -

   بجامعة عين شمس.

عضو مجلس إدارة مركز نظم المعلومات لكلية الهندسة ومجلس إدارة مركز المعلومات   -

   الطبية بطب عين شمس.

   ي أكاديمياً.مساهمات كثيرة في مجال الحاسبات اإللكترونية والتحكم اآلل  -

تصميم نظم الحاسبات والمعلومات ونظم التحكم اآللى ووضع المواصفات وبناء العديد من   -

مراكز المعلومات ورئاسة وعضوية لجان وضع المواصفات وفحص وإستالم نظم وشبكات 

   الحاسبات والمعلومات.

   م المستمر.قسم علوم الحاسب ومركز التعلي -التدريس في الجامعة األمريكية  -

مستشار نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالعديد من الجهات الحكومية والخاصة  -

   وقطاع األعمال.

 -المساهمة في العديد من األنشطة الطالبية والثقافية ومنها: -
 عضو لجنة اليوبيل الذهبي لجامعة عين شمس. -   
 رائد اتحاد الطالب ورائد لعدة لجان بكلية الهندسة جامعة عين شمس.  -   
 عضوا للجنة المنظمة للمواسم الثقافية جامعة عين شمس  -   
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