
عن كلیة طب الفم واألسنان, جامعة القاھرة

كلیة طب الفم واألسنان بجامعة القاھرة اول كلیة طب اسنان فى افریقیا والشرق االوسط 
وكانت تسمى مدرسة طب االسنان التابعة لوزارة المعارف العمومیة 1925انشأت فى عام 

من الكلیات المناظرة فى داخل جمھوریة (وزارة التعلیم االن). ساھمت الكلیة في انشاء العدید 
مصر العربیة وفى المنطقةالعربیة وقامت بتخریج األطباء المصریین وغیر المصریین ومنھم 
العدید ممن یشغل المناصب القیادیة فى مجال طب األسنان داخل البالد وخارجھا. وفى عام 

تم انشاء مبنى طب 1980عام شغلت الكلیة المبنى الحالى داخل حرم القصر العینى. وفى 1961
افتتحت مستشفى طب االسنان التعلیمى وھى 2004اسنان االطفال مجاور لمبنى الكلیة. وفى عام 

وحدة ذات طابع خاص. 

تعتبر كلیة طب الفم واألسنان بجامعة القاھرة من الكلیات الرائدة في مجال ضمان الجودة 
ة متطورة بھا أحدث الدوریات والمراجع العلمیة وكذا وتطویر التعلیم حیث یوجد بالكلیة مكتب

جھاز كمبیوتر وقاعة مخصصة للتدریب على 23ملحق بھا نادى للتكنولوجیا  یشمل على  عدد  
التعلیم االلكترونى وكیفیة التعامل مع الشبكة الدولیة للمعلومات.

مریض و 700لكلیة حوالي تقدم الكلیة  خدمات عالجیة مجانیة للمرضى حیث یتردد على ا
طفل مریض یومیا.وتقوم الكلیة بنشاط كبیر فى مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة من خالل 250

مشروعات وقوافل عالجیة تنتشر فى جمیع محافظات الجمھوریة. تستقبل الكلیة األطباء للتدریب 
من الكلیات الخاصة والحكومیة في مرحلة االمتیاز وللعمل كنواب زائرین من ابناء الكلیة وغیرھا 

وابناء الدول العربیة الشقیقة. 

من مصادر التمویل الذاتى للكلیة وھى : وحدة العالج الوحدات ذات طابع خاص بالكلیةتعد
بأجر, وحدة بحوث ومستلزمات اجھزة طب األسنان, وحدة عالج أسنان األطفال واألطفال ذوى 

االحتیاجات الخاصة ومركز تعلیم طب االسنان المستمر والتدریب. 

لطب الفم واألسنان تضم الكلیة مستشفى طب األسنان التعلیمي وھي أول مستشفى تخصصي 
تقام فى جمھوریة مصر العربیة وتنفرد بھا جامعة القاھرة صاحبة الریادة دائما ویقوم باإلشراف 
علیھا نخبة من السادة أساتذة الكلیة. وتقع ھذه المستشفى الفریدة فى مبنى متمیز بجوار كلیة طب 

یمة لطالب طب االسنان وكذلك لخدمة العملیة التعل2004الفم واألسنان. افتتحت المستشفى عام  
خدمة الطالب بعد التخرج من مرحلة الدراسات العلیا.

ذات بعد اجتماعى وھى تقدیم خدمات طبیة فى جراحات الوجة والفكیین بمھامتقوم المستشفى 
على مستوى عالي من الكفاءة وكذلك بھا عیادات خارجیة تقدم الخدمات الطبیة المتخصصة 

من كلیة طب األسنان. یضم مبنى المستشفى مدرجات متعددة لعمل دورات تدریبیة بواسطة اساتذة 
للدارسین مع وجود المعامل المتخصصة لذلك وتنفرد المستشفى بوجود قاعات ضخمة الستیعاب 
المؤتمرات على احدث مستوى وقاعة كبرى لألحتفاالت مرفق بھا قاعة لكبار الزوار ویضم 

ة االسنان یقوم باإلشراف علیھ أساتذة من األقسام المتخصصة المستشفى معمل مركزى لصناع
ت على مستوى كلیات طب أأول مكتبة رقمیة أنشبالكلیة.ویوجد بالمستشفى المكتبة الرقمیة وتعد

األسنان بالجمھوریة مجھزة بأحدث التقنیات التكنولوجیة.
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1925بدأ أول نظام تعلیمى لطب األسنان عندما افتتحت مدرسة طب األسنان عام 

4امام مبني كلیة الصیدلة حالیا وكانت مدة الدراسة بشارع  القصر العینى 

فقط من بینھم د. حلمي المنجوريوكانت تضم ثالث طالب 1929دفعة سنة 

1934وفى عام 

––

والرغبات وظل ھذا النظام قائما حت الخمسینات 

-وقد كانت الدراسة بمدرسة طب االسنان في خمسة أقسام :

قسم ھستولوجیا وباثولوجیا الفم ..1

قسم جراحة افم واالشعة..2

ب الفم والتشخیص وأمراض اللثة ویشمل التقویم واألطفال.قسم ط.3

قسم العالج التحغظي ویشمل التیجان والجسور وعالج الجذور . .4

قسم االستعاضات الصناعیة وخواص المواد . .5

Dr.Jonas

الدكتور/

.Drأشرف على مدرسة طب االسنان أستاذ من النمسا یدعى 1955وفي عام 1952الثورة سنة 

Gyla Mathe 1958وأستمر حتى عام

بدأ  كتابة تاریخ جدید  للكلیة بافتتاح مبنى الكلیة الحالى 1960وفى عام 

.1960/1961ت الدراسة فیھ اعتبارا من  العام الدراسى وبدأسنوات 

1960

ثم توالى ، وبدأ إرسال البعثات إلى كافة  أنحاء العالم  ألعداد  كوادر أعضاء ھیئة التدریس1964

-العمداء المصریین على النحو التالي : 



الى من

10/2/19719/10/1974ا.د. عز الدین صدقي 

10/10/19749/10/1977ا.د. محمد داود التنیر 

15/10/197730/9/1981ا.د. محمد السعید الصدیق

18/10/198117/10/1984ا.د. محمد سعید فھیم 

20/10/19841/8/1990ا.د. على محمد شعراوي

10/10/19909/10/1996ا.د. مجید امین أحمد 

5/11/19964/11/2002ا.د. سعید محمد عبد العزیز 

28/11/200227/11/2005ا.د. محمود ابراھیم الرفاعي 

28/11/20055/12/2008ا.د. خالد محمد ابو الفضل 

االن6/12/2008ا.د. نور احمد حبیب 

1984

االحتیاجات الخاصة وھو مبنى فرید فى جمھوریة مصر العربیة والشرق األوسط.

مبنى مستافتتح2002وفى عام 

ومكتبة رقمیة تخدم طالب البحث وأعضاء ھیئة التد

مستوى ومعرض لمستلزمات طب األسنان وقاعة احتفاالت كبرى تخدم المستشفى والكلیة.
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الكلیةمسئولي

الوظیفةاألسم

كلیةالعمید السید األستاذ الدكتور/ أحمد نور حبیب

وكیل الكلیة لشؤن خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالسید األستاذ الدكتور/ ھشام قطامش

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوثالسیدة األستاذة الدكتورة/ عزة محمد عز العرب

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب/ عمرو أبو العزالسید األستاذ الدكتور

مدیر الكلیةالسید األستاذ/ ھانى فراج
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استشاریین، في مختلف مجاالت طب األسنان من خالل دمج التمیز في التعلیم والتعلم مع االبتكار 

الكلیة

العالیة.برامج التعلیم المستمرذات الجودة
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األسنان من خالل االبتكار في مجال التعلیم والبحوث لتقدیم خدمة أفضل للمجتمع العالمي.
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مرحبا بكم في كلیة طب الفم واألسنان على موقعھا على االنترنت.
وسوف نتخذ میزة كبیرة من موقعنا على شبكة اإلنترنت لتقدیم كافة المعلومات الضروریة التي 

اتھ ، والموظفین ، ومكتبة ، البرامج التعلیمیة قد تبدو للبدء من قبل أعضاء ھیئة التدریس في حد ذ
، وتنتھي من رعایة المرضى والخدمات.
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