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جامعة القاهرة                                    

كلٌة طب الفم واألسنان                                  

وحدة الجودة وضمان            
       

 سامية مصطفى العزب. د.أ:- اسم عضو هيئة التدريس - 

 أمراض الفم:- القسم العلمي - 

 أستاذ:- الدرجة العلمية - 

 

 :-األبحاث المنشورة - أوالً 

 

 المشتركين في البحث اســـــم البحث م

دور 
 الباحث

تاريخ 
 النشر

 اســم المجلة

حالة 
 النشر

رئيسى
/ 

 مشارك

  /محلي
 دولي 

1 

Histological pulp 

response to an 

experimental capping 

material. 

Mohsen H. Abi El-

Hassan and Samia 

M. El-Azab 

 

 سئيغٗ

2000 

Octo

ber 

Egyptian 

Dental 

Journal; 46(4) 

; 2335-2341 

يؾهي 

2 

The biological value of 

apoptotic associated 

protein expression in 

amelanotic melanoma 

and non-hodgkin's 

lymphomas. 

Mona Wali, Amal 

Hassan, Samia M. 

El-Azab and Gamal 

Fat'Halla 

 

 

يشبسن 

 

 

 2001 

April  

 

Egyptian 

Dental 

Journal; 

47(2), 707-

717 

 يؾهي

3 

Immunoproliferative 

activity of biomarker in 

ameloblastoma. 

Samia M. El-Azab 

 
يُفشد 

 

2001 

May   

Cairo Dental 

Journal; 17 

133-145. 

 يؾهي

4 

Evaluation of 

mandibular and tibial 

bone lengthening in 

rabbits by distraction 

osteogenesis. 

Ibrahim Abdullah 

Mohamed, Atef A. 

Foda and Samia M. 

El-Azab. 

 2001سئيغٗ 

July  

Egyptian 

Dental 

Journal; 

47(3): 1247-

1257. 

 يؾهي

5 

Role of basal cells in 

premalignant changes: a 

stem cell concept for 

squamous celll 

carcinoma development. 

Mona Wali, Gamal 

El-Din M. Fat'halla, 

Amal Hassan,  and 

Samia M. El-Azab 

 2001 يشبسن

Octo

ber 

Egyptian 

Dental 

Journal; 47 

(4), 1951-

1956. 

 يؾهي

6 

Cyclin-dependent kinase 

inhibitors: a novel class 

of differentiation 

indicators in oral plasma 

cell myeloma. 

Gamal El-Din M. 

Fat'halla, Samia M. 

El-Azab and Khalid 

Mostafa. 

 2002 يشبسن

April 
Egyptian 

Dental 

Journal; 48 

(2): 893-901. 

 يؾهي

  



2 
 

7 

Bax/Bcl2: cellular 

modulator of apoptosis 

in adenoid cystic 

carcinoma of salivary 

glands. 

Samia M. El-Azab 

and Gamal El-Din 

M. Fat'halla. 

 2002 يشبسن

July 

 

Egyptian 

Dental 

Journal; 48 

(3): 1619-

1633. 

 يؾهي

8 

Regional cellular 

response of palatal 

mucosa to mitogenic 

influences of methyl- N-

nitrosourea: evaluation 

of relationship among 

nucleic 

hyperchromatism, 

PCNA expression and 

AgNors count. 

Mohsen A. Siam, 

Mona Abu El-Fetouh 

and Samia M. El 

Azab. 

  يشبسن

2002 

Octo

ber 

Egyptian 

Dental 

Journal; 48 

(4): 1805-

1814. 

 يؾهي

9 

Immunohistochemical 

expression of P53 in 

peripheral and central 

giant cell granulomas 

and giant cell tumour of 

the jaws. 

Mervet M. Moussa, 

Samia M. El-Azab 

and Deina Khater. 

 2003 يشبسن

Octo

ber. 

Egyptian 

Dental 

Journal; 

49(4), 1955: 

1966. 

 يؾهي

 

10 

Condylar changes 

associated with tempro-

mandibular joint 

ankylosis in children 

(histopathological and 

histochemical study). 

Emad T. Daif and 

Samia M. El-Azab. 
 2004 سئيغٗ

Janua

ry 

Cairo Dental 

Journal; 20 

(1), 109:114. 

 يؾهي

11 

The biological value of 

syndecan-1 expression 

in salivary gland 

tumors. 

Samia M. El-Azab  يُفشد

 

2005 

April 

Egyptian 

Dental 

Journal, 51 

(2): 903-917. 

 يؾهي

12 

Meniscus changes 

associated with 

tempromandibular joint 

closed lock 

(histopathological and 

histochemical study). 

Emad T. Daif and 

Samia M. El-Azab. 

 

 2005 سئيغٗ

June 

Ain Shams 

Dental 

Journal; VIII 

(2), 285:296. 

 يؾهي

13 

Effect of simvastatin 

drug on enhancing 

bioactive glass when 

used as bone filler 

material. 

Maha Salam and 

Samia M. El Azab. 
 رئٌسى

 
 

2005 
Septe
mber  

 
 

Cairo Dental 
Journal; 
21(3), 

215:224. 

 يؾهي

14 
Correlation between 

immune-labeling 

Samia M. El-Azab 

and Gamal El-Din 

 2006 مشارك
April  

Egyptian 

Dental 

 يؾهي
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patterns of syndecan-1 

expression and the 

degree of differentiation 

in oral squamous cell 

carcinoma. 

M. Fat'halla. Journal; 52 
(2), 967: 978. 

 

15 

Oral basaloid squamous 

cell carcinoma: an 

immunohisto-chemical 

study of its proliferative 

and invasive potentials.  

Samia M. El-Azab 

and Gamal El-Din 

M. Fat'halla. 

 

 2006 مشارك

Septe
mber  

Cairo Dental 

Journal 

 يؾهي

16 

DNA ploidy 

determination in 

squamous cell 

carcinoma and 

malignant melanoma of 

the oral cavity: a 

comparative study. 

Gamal El-Din M. 

Fat’halla and Samia 

M. El-Azab
 

 

 2007 مشارك
Janua

ry  

Cairo Dental 

Journal 

 يؾهي

17 

Bone healing induced 

by two different β-

calcium phosphate 

based materials: an 

experimental 

histopathological study. 

Maha Salam and 

Samia M. El Azab. 

 رئٌسى
 
 

2007 
Septe
mber  

Cairo Dental 

Journal 

يؾهي 

18 

The fine structure of 

ameloblast-like cells 

and its impact on 

biological behavior of 

odntogenic tumors. 

Samia M. El Azab. 2008 منفرد 

April 
Egyptian 

Dental 

Journal 

 يؾهي

19 

Prostate-specific antigen 

immune-profile within 

salivary gland tumors:  

diagnostic and 

prognostic potential. 

Samia M. El-Azab, 

Maha M. Sallam,  

Zaher M.A.  

and Mona Sakr. 

 2008 رئٌسى

April 

Egyptian 

Dental 

Journal 

 يؾهي

20 

Tracing of lectin-

binding pattern in 

human peri-radicular 

chronic inflammatory 

lesions. 

Heba Farag and 

Samia El-Azab. 
 2008 مشارك

April 
 

Egyptian 

Dental 

Journal 

 يؾهي

21 

Evaluation of cell cycle-

related indicators in 

plexiform 

ameloblastoma.  

Mohamed M. 

Ahmed and Samia 

M. El-Azab 

 2008 مشارك

Septe

mber  

Journal of 

The Egyptian 

National 

Cancer 

Institute; 

20(3): 294-

301.   

 دٔنٗ
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 :-األبحاث التي تم إلقاءها بالمؤتمرات - ثانياً 

 

 التاريخ المكان اســـــم المؤتمر اســـــم البحث م

1 

Histological pulp response to an 

experimental capping material. 
انًؤرًش انؼهًٗ انخبيظ 

 نالؽجبء   انشجبٌ
وحدة المؤتمرات بمركز 

التعلٌم المستمر و 

التدرٌب بكلٌة طب الفم 

عبيؼخ - واالسنان 

 انمبْشح

 ديغًجش   2 

1999 

2 

The biological value of apoptotic 

associated protein expression in 

amelanotic melanoma and non-

hodgkin's lymphomas. 

انًؤرًش انؼهًٗ انغبدط 

 نالؽجبء   انشجبٌ
وحدة المؤتمرات بمركز 

التعلٌم المستمر و 

التدرٌب بكلٌة طب الفم 

  عبيؼخ انمبْشح- واالسنان

 فجشايش 15

2001 

3 

Immunoproliferative activity of 

biomarker in ameloblastoma.  

انًؤرًش انؼهًٗ انغبدط 

 نالؽجبء   انشجبٌ
وحدة المؤتمرات بمركز 

التعلٌم المستمر و 

التدرٌب بكلٌة طب الفم 

  عبيؼخ انمبْشح- واالسنان

 فجشايش 15

2001 

4 

Role of basal cells in premalignant 

changes: a stem cell concept for 

squamous cell carcinoma development. 

انًؤرًش انذٔنٗ انؼبشش 

نهغًؼيخ انًظشيخ نغشاؽٗ 

 االعُبٌ

 مارٌوت ـ القاهرة
َٕفًجش  6-9

2001 

5 

Bax/Bcl2: cellular modulator of 

apoptosis in adenoid cystic carcinoma 

of salivary glands. 

 انؼبشش  انذٔني انًؤرًش

نهغًؼيخ انًظشيخ 

 االكهيُيكيخ نطت االعُبٌ

 اثشيم 12 مرٌدٌان ـ القاهرة

2002-14 

  

6 

Cyclin-dependent kinase inhibitors: a 

novel class of differentiation indicators 

in oral plasma cell myeloma. 

انًؤرًش انذٔني  انؼبشش 

نهغًؼيخ انًظشيخ 

 االكهيُيكيخ نطت االعُبٌ

 اثشيم 12 مرٌدٌان ـ القاهرة

2002-14 

 

7 

Ultrastructural findings of cystic 

ameloblastoma as predictive guide for 

its surgical management. 

انًؤرًش انذٔني  انؼبشش 

نهغًؼيخ انًظشيخ 

 االكهيُيكيخ نطت االعُبٌ

 اثشيم 12 مرٌدٌان ـ القاهرة

2002-14 

 

8 

Immunohistochemical expression of 

P53 in peripheral and central giant cell 

granulomas and giant cell tumour of the 

jaws. 

انًؤرًش انذٔني  انؼبشش 

نهغًؼيخ انًظشيخ 

 االكهيُيكيخ نطت االعُبٌ

 اثشيم 12 مرٌدٌان ـ القاهرة

2002-14 

 

 

9 

Regional cellular response of palatal 

mucosa to mitogenic influences of N-

methyl-N-nitrosourea: Evaluation of 

relationship among nuclear 

hyperchromatism, PCNA expression 

and Ag NORs counts. 

انًؤرًش انذٔنٗ انضبَٗ 

نهغًؼيخ انًظشيخ نهفى ٔ 

 انٕعّٓ ٔ انفكيٍ

 هٌلتون ـ القاهرة

25-27 

عجزًجش 

2002 



5 
 

10 

Immunohistochemical expression of 

P53 in peripheral and central giant cell 

granulomas and giant cell tumour of the 

jaws. 

انًؤرًش انغُٕٖ انذٔنٗ 

االٔل نهشؼجخ انطجيخ 

 

 انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس

 انمبْشح- 

 

18-20 

 ديغًجش

2002 

11 

Correlation between immunolabelling 

patterns of syndecan-1 expression and 

the degree of differentiation in oral 

squamous cell carcinoma. 

 انًؤرًش انهيجٗ انضبَٗ  نطت

 االعُبٌ

 

- فندق ذات العماد 

 لٌبٌا - طرابلس 

 

 20-22 

 2006يبيٕ 

12 

Amniotic membrane as a biodegradable 

barrier in technique of guided tissue 

regeneration in advanced periodontal 

disease in dogs: histopathological 

assessment. 

انغًؼيخ انًظشيخ نؼهى 

 االَغغخ ٔانخاليب

 {انًؤرًشانذٔنٗ انضالصٌٕ}

 انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس

 انمبْشح- 

 

ديغًجش  28 

2006 

13 

Assessment of genotoxicity potential of 

zinc-based dental compounds. 

انًؤرًشانذٔنٗ انؼهًٗ 

 انضبنش نغبيغخ انمبْشح

 –لبػخ انًؤرًشاد 

انًذيُخ انغبيؼيخ عبيؼخ 

 انمبْشح

 يبيٕ 3   

2007 

14 
E-learning model of Oral Pathology 

course of dental students. 

انًؤرًشانذٔنٗ انغبدط 

 نهزؼهيى ثبالَزشَذ

- ْيهزٌٕ سيغيظ 

 انمبْشح

 عجزًجش 2-4

2007 

15 

DNA ploidy determination in 

squamous cell carcinoma and 

malignant melanoma of the oral cavity: 

a comparative study. 

انًؤرًش انذٔنٗ انضبنش ػشش 

نهغًؼيخ انًظشيخ نغشاؽٗ 

 االعُبٌ

- ْيهزٌٕ سيغيظ 

 انمبْشح

20-23 

 َٕفًجش

2007 

16 

Oral basaloid squamous cell carcinoma: 

an immunohistochemical study of its 

proliferative and invasive potentials. 

انًؤرًش انغُٕٖ انذٔنٗ 

 انغبدط نهشؼجخ انطجيخ

 انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس

 انمبْشح- 

   د يغًجش5  

2007 

17 

The fine structure of ameloblast-like 

cells and its impact on biological 

behavior of odntogenic tumors. 

انغًؼيخ انًظشيخ نؼهى 

 االَغغخ ٔانخاليب

انًؤرًشانذٔنٗ انٕاؽذ ٔ }

 {انضالصٌٕ

 كهيخ –لبػخ انًؤرًشاد 

 –ؽت انمظش انؼيُٗ 

 عبيؼخ انمبْشح

   د يغًجش27

2007 

18 

Prostate-specific antigen 

immunoprofile within salivary gland 

tumours:  diagnostic and prognostic 

potential.  

المؤتمر الدولً األول لكلٌة 

طب الفم والسنان جامعة 

 القاهرة

 القاهرة- سٌتى ستار

25-28 

مارس 

2008 

19 

Tracing of lectin-binding pattern in 

human periradicular chronic 

inflammatory lesions.  

المؤتمر الدولً األول لكلٌة 

طب الفم والسنان جامعة 

 القاهرة

 القاهرة- سٌتى ستار

25-28 

مارس 

2008 

20 

Key Performance Indicators in e-

Health. 

المؤتمرالسنوى العلمى 

 الثانى للصحة االكترونٌة

جامعة حمدان بن محمد 

- االكترونٌة دبى 

 االمارات

 ابرٌل 5-6

2010 
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21 

The influence of garlic as an 

anti-carcinogenic agent on 

apoptotic potential during oral 

carcinogenesis in albino rats.  

الملتقى العلمى السنوى 

 الثانى

 –جامعة الخلٌج الطبٌة 

 االمارات- عجمان 

 نوفمبر 2-3

2010 

22 

Cell cycle regulators of oral squamous 

cell carcinoma and cancer stem cell 

hypothesis.  

الملتقى العلمى السنوى 

 الثانى

 –جامعة الخلٌج الطبٌة 

 االمارات- عجمان 

 نوفمبر 2-3

2010 

23 

Bruxsim: Etiopathogenesis for Dental 

Students in Riyadh Colleges of 

Dentistry and Pharmacy. 

لقاء الرٌاض الدولى 

الخامس لطب االسنان و 

 الصٌدلة

- فندق االنتركوننتنتال

 المملكة –الرٌاض 

 العربٌة السعودٌة

13 -

دٌسمبر 15

2010 

24 

E Health Quality and Key Performance 

Indicators. 

مؤتمرالجودة السنوى 

 الخامس فى الشرق االوسط

جامعة حمدان بن محمد 

- االكترونٌة دبى 

 االمارات

 – ٌناٌر 31

 فبراٌر 3

2011 

25 

The role of scientific research in the 

development of the society.  

الملتقى العلمى االول حول 

تجوٌد الرسائل و 

االطروحات العلمٌة و 

تفعٌل دورها فى التنمٌة 

 الشاملة و المستدامة

جامعة ناٌف العربٌة 

 كلٌة –للعلوم االمنٌة 

 –الدراسات العلٌا 

 المملكة –الرٌاض 

 العربٌٌة السعودٌة

10- 12 

أكتوبر 

2011 

26 

Prognostic Significance of Nm23 in 

Oral Sarcoma. 

 انخبيظانًؤرًش انذٔنٗ 

ػشش نهغًؼيخ انًظشيخ 

 نغشاؽٗ االعُبٌ

فندق االنتركوننتنتال 

 القاهرة- سٌتى ستار 

28-25 

اكزٕثش 

2011 

27 

An E-Leaning Driven Approach in 

Higher Education: A Case Study  

انًؤرًش انذٔنٗ انخبيظ 

نهزًيض فٗ انزؼهى االكزشَٔٗ 

  2012فٗ انششق االٔعؾ 

فُذق اؽهُطظ انُخيم 

دثٗ االيبساد 

–  يُبيش 31

  فجشايش2

 

 :-االشتراك بالمؤتمرات - ثالثاً 

 تاريخ المؤتمر  مكان المؤتمر اســـــم المؤتمر  م
 نوع المشاركة 

 حضور  متحدث 

1 
يشيذيبٌ ـ انمبْشح انًؤرًش  انذٔنٗ انضبنش نضساػخ االعُبٌ 

 

 16 -18  

1999يبسط   
 ؽؼٕس

2 
يؤرًشؽت االعُبٌ انؼغكشٖ انذٔنٗ 

االٔل 

فُذق انغالء نهمٕاد 

انًغهؾخ   

 27-30  

1999اكزٕثش   
 ؽؼٕس

3 
انًؤرًش انذٔنٗ انزبعغ  نهغًؼيخ انًظشيخ 

نغشاؽٗ االعُبٌ 

 19-16 يبسيٕد ـ انمبْشح 

 َٕفًجش 1999 
 ؽؼٕس

4 
عبيؼخ }انًؤرًش انذٔنٗ انضبَٗ نهٕساصخ 

 {ػيٍ شًظ

  2- َٕفًجش  30 يشيذيبٌ ـ انمبْشح 

 1999ديغًجش 
 ؽؼٕس

5 
انًؤرًش انؼبنًٗ انزبعغ  نهغًؼيخ 

انًظشيخ االكهيُيكيخ نطت االعُبٌ 

 31-29يشيذيبٌ ـ انمبْشح 

 2000يبسط
 ؽؼٕس



7 
 

6 
انًؤرًش انذٔنٗ االٔل نهغًؼيخ انًظشيخ 

نغشاؽٗ انفى ٔ انٕعّ ٔ انفكيٍ 

 29-27ْيهزٌٕ ـ انمبْشح 

 2000عجزًجش
 يزؾذس

7 
انًؤرًش انذٔنٗ انؼبشش نهغًؼيخ انًظشيخ 

نغشاؽٗ االعُبٌ 

 9-6 يبسيٕد ـ انمبْشح 

 2001َٕفًجش  
 يزؾذس

8 
انًؤرًش انذٔنٗ انؼبشش نهغًؼيخ انًظشيخ 

االكهيُيكيخ نطت االعُبٌ 

 

يشيذيبٌ ـ انمبْشح 

12-14  

 2002اثشيم 

 

 يزؾذس

9 
انًؤرًش انذٔنٗ اانضبَٗ نهغًؼيخ انًظشيخ 

نغشاؽٗ انفى ٔ انٕعّ ٔ انفكيٍ 

 

ْيهزٌٕ ـ انمبْشح 

25-27 

 2002عجزًجش 
 يزؾذس

10 
انًؤرًش انغُٕٖ انذٔنٗ االٔل نشؼجخ 

انجؾٕس انطجيخ ـ انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس 

 20-18انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس 

 2002ديغًجش 
 يزؾذس

11 

انًهزمٗ انؼهًٗ نهزؾكى فٗ ػذٖٔ االيذص 

ٔاالنُٓبة انكجذٖ انٕثبئٗ  ثيٍ انطجيت ٔ 

انًشيغ 

رؾذ اششاف يغزشفٗ 

االْشاو ثبنغيضح ٔ اليى 

ثفُذق عٕفيزم انشيبيخـ 

انمبْشح 

7 

 2005 يٕنيٕ
 ؽؼٕس

12 

االعُبٌ ٔ  انضبَٗ نطت انًؤرًشانهيجٗ

انًؼشع انهيجٗ انضبنش نطت االعُبٌ 

 }َمبثخ ؽت اعُبٌ ـ شؼجيخ ؽشاثهظ}

راد انؼًبد ـ ؽشاثهظ ـ 

نيجيب 

 

يبيٕ  22 -20

2006 
 ٔ يُظى يزؾذس

 عهغخ

13 
انًؤرًش انذٔنٗ انشاثغ نهغًؼيخ انًظشيخ 

نغشاؽخ انفى ٔ انٕعّ ٔ انفكيٍ 

 22-20  يبسيٕد ـ انمبْشح 

 2006 عجزًجش   
 ؽؼٕس

14 
كهيخ انطت ـ عبيؼخ انًؤرًش انؼهًٗ انغُٕٖ انضالصٌٕ نهزششيؼ  

انمبْشح 

30 

 2006َٕفًجش   
 ؽؼٕس

15 

انًؤرًش االٔل اليشاع انهضخ نطت 

االعُبٌ ثغبيؼخ انغبدط يٍ اكزٕثش 

ثبنزؼبٌٔ يغ ؽت انفى ٔاالعُبٌ عبيؼخ 

انمبْشح  

 

كهيخ ؽت انفى ٔ االعُبٌ 

ـ عبيؼخ انمبْشح 

 

 2006َٕفًجش   23 
 ؽؼٕس

16 
انًؤرًش انضالصٌٕ نهغًؼيخ انًظشيخ 

نالَغغخ ٔ انخاليب 

 2006يغًجش 28انًشكض انمٕيٗ نهجؾٕس 
 يزؾذس

17 
 انؼهًٗ انضبنش نغبيؼخ انًؤرًشانذٔنٗ

انمبْشح 
 يزؾذس 2007 يبيٕ 3 عبيؼخ انمبْشح

18 
 

انًؤرًشانذٔنٗ انغبدط نهزؼهيى ثبالَزشَذ 
 يزؾذس 2007عجزًجش4-2 سيغيظ-ْيهزٌٕ

19 
انًؤرًش انٕاؽذ ٔ انضالصٌٕ نهغًؼيخ 

انًظشيخ نالَغغخ ٔ انخاليب 
 يزؾذس  2007 ديغًجش27كهيخ ؽت انمظش انؼيُٗ 

20 
انًؤرًش انذٔنٗ انضبنش نهغًؼيخ انًظشيخ 

االكهيُكيخ نطت االعُبٌ 
 ؽؼٕس 2008 فجشايش 3-1انمبْشح -يبسيٕد

21 
انًؤرًش انذٔني األٔل نكهيخ ؽت انفى 

 ٔانغُبٌ عبيؼخ انمبْشح
انمبْشح -عيزٗ عزبس

 يبسط 25-28

2008 
 يزؾذس

22 
انًؤرًش انذٔنٗ االٔل نهٓيئخ انمٕييخ 

" نؼًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔ االػزًبد ثؼُٕاٌ 
 يشكض االصْش نهًؤرًشاد

 يَٕيٕ 21-22

2008 

 

 ؽؼٕس
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انًؼبييش انميبعيخ ٔ انطشيك َؾٕ انغٕدح ٔ 

 " االػزًبد

 2008 أكزٕثش 9-8 فُذق ْيهزٌٕ سيغيظ انًؤرًش انذٔنٗ انغبثغ نزؼهيى االَزشَذ 23
ؽؼٕس ٔ يُظى 

 عهغخ

24 
نمبء انشيبع انذٔنٗ انضبنش نطت االعُبٌ 

 ٔ انظيذنخ

- فندق االنتركوننتنتال

 المملكة –الرٌاض 

 العربٌة السعودٌة

 أكزٕثش 18-20

2008 

 

 ؽؼٕس

25 

انًؤرًش انذٔنٗ االٔل نهزؼهى االنكزشَٔٗ ٔ 

طُبػخ انزؼهى "انزؼهيى ػٍ ثؼذ رؾذ شؼبس 

 "نهًغزمجم

 الرٌاض -فندق الفٌصلٌة

 المملكة العربٌة –

 السعودٌة

 يبسط 16-18

2009 

 

 ؽؼٕس

 2009انًؤرًش انشاثغ نهظيذنخ  26

كلٌات الرٌاض لطب 

- االسنان و الصٌدلة

 المملكة –الرٌاض 

 العربٌة السعودٌة

 ؽؼٕس 2009 أكزٕثش 29

27 
نهغًؼيخ  انخبيظ ػششانًؤرًش انذٔني 

  انًظشيخ نغشاؽٗ االعُبٌ
انمبْشح -عيزٗ عزبس

 اكزٕثش 26-28

2011 

يُظى  ٔ يزؾذس

 عهغخ

28 
انًؤرًش انذٔنٗ انخبيظ نهزًيض فٗ انزؼهى 

  2012االكزشَٔٗ فٗ انششق االٔعؾ 

فُذق اؽهُطظ انُخيم 

دثٗ االيبساد 

 2–  يُبيش 31

  2012فجشايش
يزؾذس 

    

 :-اإلشراف على الرسائل - رابعاً  

 اســـــم الرسالة  م
نوع 

 الرسالة
 المشرفين 

اسم 
طالب 

 الرسالة 

نوع 
 اإلشراف

تاريخ 
 التسجيل 

تاريخ 
 المناقشة 

   

1 

Immunohistochemical 

expression of P53 in 

peripheral and central 

giant cell granulomas 

and giant cell tumour 

of the jaws 

ييشفذ يؾًذ . د.ايبعغزيش 

يٕعٗ  

ساهيت . م.د.ا

العسب 

-10- 17 يغبػذ ديُب خبؽش

2000 

11-12-

2002 

2 

Imunohistochemical 

study of syndecan-1 

expression in oral 

squamous cell 

carcinoma 

ْجخ اؽًذ فشط .د.ايبعغزيش 

ساهيت . م.د.ا

العسب 

عًبل فزؼ . و.د.ا

 هللا

أؽًذ ػجذ 

 االؽذ
-2-18 يغبػذ

2002 

14-9-2004 

3 

The influence of garlic 

as an anticarcinogenic 

agent on apoptotic 

potential during oral 

carcinogenesis in albino 

rats 

 

يبعغزيش 

 

َغالء . د.ا

انؾظشٖ 

ساهيت . م.د.ا

العسب 

 

شيًبء 

 ػًش

 

 يغبػذ

27-

42007- 

22-1-2009 

ٔؽظهذ ػهٗ 

عبئضح اؽغٍ 

سعبنخ ثغبيؼخ 

انمبْشح ػبو 

2010 
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4 

Immunohistochemical 

expression of nm23 

protein (metastatic 

suppressor protein) in 

squamous cell 

carcinoma and 

mucoepidermoid 

carcinoma   

ساهيت العسب . د.ايبعغزيش 

 َشييٍ. د

أيم 

 يُظٕس

-11-27 اعبعي

2010 

24-4-2012 

5 
Immunohistochemical 

profile of cancer stem 

cells in oral sarcomas 

ساهيت العسب . د.ايبعغزيش 

 طفب. د

يبسَبل 

أؽًذ انجُٗ 

-1-20 اعبعي

2010 

12-6-2012 

6 

Immunohistochemical 

Assessment of Cancer 

Stem Cells in 

Malignant Salivary 

Gland Tumors 

ساهيت العسب  .د.ايبعغزيش 

  سؽبة فٕصٖ. د

أيُيخ 

 اثشاْيى
-1-18 اعبعي

2011 
22-5-2012 

7 
Assessment of receptor  

tyrosine kinases in 

salivary gland tumors 

ساهيت العسب .د.ايبعغزيش 

 طفب. د

ايًبٌ ػهٗ 

يؾًذ 

لبعى أغب 

 2012-5-8 2011-1-8 اعبعي

 

 :-المؤلفات العلمية - خامساً 

 اســـــم الكتاب  م
المشاركين 
 في التأليف 

رقم 
اإليداع 
 القومي 

 رقم اإليداع العالمي

 
تاريخ 
 النشر

1 

انًُبػخ فٗ انظؾخ ٔ انًشع 

 {رشعًخ يٍ االَغهيضيخ نهؼشثيخ}

 يُفشد
7789 ------- 2011 

2 Practical oral pathology (vol. 1) 2003 ------- 5149 يُفشد 

3 Practical oral pathology (vol. 2) 2003 -------- 5792 يُفشد 

4 Apoptosis in health and disease 4433-17-977  4687 يُفشد-x 2007 

5 

أٔل يمشس انكزشَٔٗ نًبدح ثبصٕنٕعيب انفى فٗ 

 كهيخ ؽت انفى ٔ االعُبٌ عبيؼخ انمبْشح 

 يُفشد
 

يُشٕس ػهٗ يٕلغ 

 انغبيؼخ
2007 

6 

Basic pathology for dental 

students 

 يُفشد

8023 
0-300-403-944 

2008 
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 :-الجوائز و شهادات التكريم - سادساً 
 

 التاريخ  سبب التكريم جهة التكريم  اســـــم التكريم   م
 حالة التكريم 

 دولي قومي 

1 

 

جائزة الجامعة 

 التشجٌعٌة

 

 جامعة القاهرة

  

 

 اؽغٍ اثؾبس يمذيخ نهؼهٕو االعبعيخ ٔ 

 انطجيخ

2003 

 قومي

2 

نادى اعضاء هٌئة  وسام 

التدرٌس ـ جامعة 

 القاهرة 

شكش ٔ رمذيش ػٍ فزشح ػؼٕيخ يغهظ 

 2001-2000االداسح ػٍ انفزشح يٍ 
 

2002 

 قومي

3 

 

 شهادة شكر و تقدٌر

 

الفم  كلٌة طب وجراحة

 جامعة الفاتح واالسنان
  طرابلس ـ لٌبٌاـ

 

نهغٓذ انًجزٔل اصُبء فزشح االػبسح يٍ 

2003-2006 

 

2006 

 دولى

4 

اكرام . د.جائزة ا

 عبد السالم 

من أكادٌمٌة البحث 

 العلمى

 جامعة القاهرة

احسن ابحاث مقدمة فى مجال 

الوراثة الطبٌة او البٌولوجٌا 

 2006الجزٌئٌة لعام 

2006 
 قومى

 

 شهادة شكر و تفدٌر 5

مستشفى مالبو 

عاصمة غٌنٌا 

 االستوائٌة

للجهد المبذول اثناء القافلة 

 (طوال شهر ٌونٌو)العالجٌة 

 التابعة لوزارة الخارجٌة المصرٌة

 دولى 2007

 جامعة القاهرة شهادة شكر و تفدٌر 6
جائزة االشراف على احسن رسالة 

 ماجستٌر بكلٌة طب الفم و االسنان 
 قومى 2009

   شهادة شكر و تفدٌر 7

اللقاء العلمى الدولى 

الثانى بجامعة الخلٌج 

الطبٌة بعجمان 

 االمارات

من احسن عرض تقدٌمى للبحث 

 المقدم
   دولى 2010

 2011 النشر فى المجالت العلمٌة الدولٌة جامعة القاهرة شهادة تقدٌر  8
 

 قومى
 

 

 :-سابعاً االشتراك باللجان العلمية
 

 التاريخ الجمعيات أو اللجان العلمية  م

  حتى االن 1998 الجمعٌة المصرٌة لجراحى االسنان 1
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 حتى االن 1998  الجمعٌة المصرٌة االكلٌنٌكٌة لطب االسنان 2

 2007 حتى 1997من  با للجنة الصحٌة بمجلس ادارة نادى القاهرة الرٌاضى 3

  حتى االن2007 مركزضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة 4

5 
 و عضو اللجنة العلمٌة بجمعٌة التنمٌة 1248عضو عامل رقم 

 التكنولوجٌة و البشرٌة

   حتى االن2006 أكتوبر 1

  حتى االن2008 فرخندة حسن. د.جمعٌة المراة و التكنولوجٌا برئاسة ا 6

7 
لجنة وضع المعاٌٌر القٌاسٌة لبرنامج طب االسنان بجمهورٌة مصر 

 العربٌة بترشٌح من الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم و االعتماد

 

  2008ابرٌل 

8 

عضو بلجنة االشراف على انتاج المقررات االكترونٌة بكلٌة طب 

 الفم و االسنان جامعة القاهرة 

 مقررات تابعة لجامعة القاهرة و مقرر تابع 5أشرفت على انتاج )

 (للمجلس االعلى للجامعات

 

  و حتى االن2007أكتوبر 

9 
عضو بمركز ضمان الجودة بجامعة النهضة ببنى سوٌف و قمت 

 بتوصٌف برنامج طب االسنان لكلٌة طب االسنان هناك

 2008 الى 2007

10 
عضو بمركز جامعة القاهرة لالشراف على انتاج المقررات 

 االكترونٌة بالجامعة 

 2008ٌولٌو الى أكتوبر 

11 
عضو بمركز ضمان الجودة بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و 

 المملكة الهربٌة السعودٌة- الصٌدلة بالرٌاض

 نوفمبر الى اغسطس 2008

2010 

  حتى االن2011من نوفمبر  ضمن لجنة االشراف على تحرٌر المجلة الدولٌة للتعلم االكترونى 12

 

 :-اإلشتراك كمراجع نظير في احدى المجالت الدولية - ثامناً 
 

 اسم المجلة   م
 رقم البحث

 اسم البحث التى تم مراجعتة 
تاريخ 

 المراجعة 

1 
 

 

OO-D-09-

150 
c-Met Expression as an Indicator of Survival Outcome 

in Patients with Oral Tongue  Carcinoma 

 2009اثشيم 

2 OO-D-10-Exploration of Poor Prognosis in Early-Stage Oral  ديغًجش
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Oral 

 Oncology 

(belongs 

to Science 

Direct ) 

 

549 Squamous Cell Carcinoma Using Vascular Invasion 

and the Expression of Vascular Endothelial Growth 

Factor 

2010 

3 

OO-D-11-

27 

CYP26B1 is a novel candidate gene for betel quid-

related oral squamous cell carcinoma 

 2011فجشايش 

4 

OO-D-11-

434 

In vitro influence of the extracellular matrix in 

myoepithelial cells stimulated by malignant 

conditioned medium 

اغغطظ 

2011 

5 

OO-D-11-

645 

Cortactin and focal adhesion kinase as predictors of 

cancer risk in patients with premalignant 

oral epithelial lesions 

ديغًجش 

2011 

6 

OO-D-12-

450 

Genomic determinants of normal tissue toxicity after 

radiotherapy for head and neck malignancy: a 

systematic review 

2012يٕنيٕ   

 

  :-المناصب اإلدارية- تاسعاً 
 

 التاريخ المنصب   م

1 
 2200 انٗ يبي2001ٕيٍ اثشيم ػؼٕ يغهظ اداسح َبدٖ ْيئخ انزذسيظ عبيؼخ انمبْشح

2 

 

 عبيؼخ انُٓؼخ- يذيش ٔؽذح انغٕدح ثكهيخ ؽت انفى ٔ االعُبٌ 

 انٗ عجزًجش 2007يٍ عجزًجش 

2008  

3 
  ؽزٗ اال2008ٌيٍ  جمعٌة التنمٌة التكنولوجٌة و البشرٌةػؼٕ يغهظ اداسح 

4 

يذيش نغُخ انجؾٕس ثمغى انطبنجبد ثكهيبد انشيبع نطت االعُبٌ ٔ انظيذنخ ثبنًًهكخ 

 انؼشثيخ انغؼٕديخ

 انٗ أغغطظ 2010يٍ يُبيش 

2010 

5 

يششف ػبو ػهٗ عٕدح انؼيبداد ثمغى انطبنجبد ثكهيبد انشيبع نطت االعُبٌ ٔ 

 انظيذنخ ثبنًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ

 انٗ  أغغطظ 2010يٍ  يبسط 

2010 

6 
 25 يَٕيٕ انٗ 26يٍ   ٔ االعُبٌ عبيؼخ انمبْشحَبئت ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ٔ االػزًبد كهيخ ؽت انفى
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 2011يٕنيٕ

7 
  انٗ اال2011ٌ يٕنيٕ 26يٍ   ٔ االعُبٌ عبيؼخ انمبْشح ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ٔ االػزًبد كهيخ ؽت انفىيذيش

 

 القاء ندوات- عاشرا

هلحىظاث التاريخ الوكاى اسن الندوة  م

1 

 

 

انًُبػخ فٗ انظؾخ 

 ٔانًشع

 

انًشكض انضمبفٗ انًظشٖ 

 ثبنغًبْيشيخ انهيجيخ

 

 2004ديغًجش7

 

:رى َشش يهخض نهُذٔح  

  ثبالْشاو انذٔنٗ 

ٔ يغهخ انضؽف االخؼش 

 ثهيجيب

2 
Anti-caries effects 

of laser 
 انًشكض انمٕيي نهجؾٕس

13 

 2006َٕفًجش

 

:رشعًخ العى انُذٔح  

انزبصيشاد انًؼبدح 

 نهزغٕط نهيضس 

3 Apoptosis in health 

and disease 
 انًشكض انمٕيي نهجؾٕس

20 

 2006َٕفًجش 

انًٕد انًجشيظ نهخاليب 

 فٗ انظؾخ ٔانًشع

4 

Oral manifestations 

of systemic 

disorders. 

  غيُيب االعزٕائيخ           

 

  يَٕيٕ 20

2007 

اصُبء انمبفهخ انؼالعيخ 

 انزبثؼخ نٕصاسح انخبسعيخ

 

5 

يبسيٕد انمبْشح-   
َٕفًجش21  

2007 

االػشاع انفًٕيخ 

 ناليشاع انؼؼٕيخ

6 Why Quality 

Assurance in Higher 

Education 

نًبرا ػًبٌ انغٕدح فٗ 

 انزؼهيى انؼبنٗ

 انشيبع ادكهي

نطت االعُبٌ ٔ 

انظيذنخ ثبنشيبع 

ثبنًًهكخ انؼشثيخ 

 انغؼٕديخ

 

2008 يَٕيٕ 5  

ٔسشخ ػًم ػًبٌ 

 انغٕدح االٔنٗ

 

7 Key Performance 

Indicators 

 يؤششاد انُغبػ

2009 يُبيش 29  
ٔسشخ ػًم ػًبٌ 

 انغٕدح انشاثؼخ

8 self study planning 2009 ٔسشخ ػًم ػًبٌ   يبيٕ 7
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 انغٕدح انغبدعخ  خطخ انذساعخ انزاريخ

9 
Program evaluation 

 رمييى انجشَبيظ

 يبسط 4 

2010 

 

ٔسشخ ػًم ػًبٌ 

 انغٕدح انضبيُخ

10 How to create e-

learning course 

كيف رُزظ يمشس رؼهى 

 انكزشَٔٗ

10 

 يَٕيٕ 2010

 

ٔسشخ ػًم ػًبٌ 

 انغٕدح انزبعؼخ

 

11 
Course specification  ٔ كهيخ ؽت انفى

االعُبٌ عبيؼخ 

 انمبْشح

2011يبسط   
الػؼبء ْيئخ انزذسيظ 

(رٕطيف انًمشس)  

 Course specification 

for post graduate 
2011اثشيم   

الػؼبء نغُخ رؾذيش 

 ثشايظ انذساعبد انؼهيب

12 

 َشش صمبفخ انغٕدح

كهيخ انؼالط 

انطجيؼٗ عبيؼخ 

 انمبْشح

31-5-2011  
 نهغٓبص االداسٖ

13 3-10-2011  

14 16-10-2011  الػؼبء ْيئخ انزذسيظ 

15 25-10-2011  نهطالة 

16 

Problem-Based 

Learning 

كهيخ ؽت انفى ٔ 

االعُبٌ عبيؼخ 

 انمبْشح

9-10-2011 ػًٍ انخطخ انزذسيجيخ  

ثبنكهيخ ٔانزٗ رغزٓذف 

يٍ % 100رذسيت 

انًذسعيٍ ثأػؼبء ْيئخ 

انزذسيظ ٔ أيؼب انٓيئخ 

 انًؼبَٔخ  

17 19-10-2011  

18 23-10-2011  

19 26-10-2011  

20 

 
30-10-2011  

21 

28-7-2012 

نطالة يشؽهخ 

انجكبنٕسيٕط ٔ انذساعبد 

انؼهيب ثكهيخ ؽت انفى ٔ 

 االعُبٌ
 

 :تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرةاعطاء ورش عمل بمركز : حاديا عشر

 و ػُٕاٌ ٔسشخ انؼًم  انزبسيخ انزٕليذ

 1 رٕطيف ٔ رمشيش انًمشس 2008يبسط  2انٗ  9طجبؽب يٍ 
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 2 نكم ٔسشخ ػًم (عبػخ10 )أيبو 2 2008اثشيم  2انٗ  9طجبؽب يٍ 

  2011 يٕنيٕ 4انٗ  2يٍ 2انٗ  9طجبؽب يٍ 

 

 

  "انزؼهى االكزشَٔٗ"ثؼُٕاٌ " االرغٓبد انؾذيضخ فٗ انزذسيظ"

 نكم ٔسشخ ػًم (عبػخ15 )أيبو 3  

3 

 4 2011 يٕنيٕ 7 انٗ 5يٍ  8 انٗ 3يغبءا يٍ 

 5 2011 يٕنيٕ 31 انٗ 30يٍ  4 انٗ 9طجبؽب يٍ 

 6 2011 أغغطظ 8 انٗ 6يٍ  2 انٗ 10طجبؽب يٍ 

 

 

 

 8 انٗ 3يغبءا يٍ 

 

 عجزًجش 14 انٗ 12يٍ 

2011 

7 

 8 2011 أكزٕثش 5 انٗ 3يٍ 

 9 2011 أكزٕثش 10 انٗ 8يٍ 

 َٕفًجش 1 أكزٕثش انٗ 30

2011 

10 

 11 2012 يُبيش 11 انٗ 9

 12  فجشايش1يُبيش انٗ  30

 13  إثشيم2 يبسط انٗ 31

 14  إثشيم19 انٗ 17

 15  إثشيم23 ٔ 22

 16  عبػبد5 2012 يبي9ٕ

انؼشع انزمذيًٗ )اعزخذاو انزكُٕنٕعيب انؾذيضخ فٗ انزذسيظ  2012 يبي16ٕ

  عبػبد نكم دٔسح5 (انفؼبل

17 

 18 2012 يبيٕ 20  ظٓشا2 ص انٗ 9

  "انزؼهى االكزشَٔٗ"ثؼُٕاٌ " االرغٓبد انؾذيضخ فٗ انزذسيظ" 2012 يبي30ٕ ٔ 29 8 انٗ 3يغبءا يٍ 

 نكم ٔسشخ ػًم (عبػخ10 )  يٕييٍ 

19 

 20 2012 يَٕيخ7 ٔ 6  ظٓشا2 ص انٗ 9

 21  "انزؼهى االكزشَٔٗ"ثؼُٕاٌ " االرغٓبد انؾذيضخ فٗ انزذسيظ" 2012 يٕني26ٕ انٗ 24 1:30 انٗ 9:30
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  (عبػخ15 ) صالس أيبو 

 2012 أغغطظ29 ٔ 28  ظٓشا2 ص انٗ 9

  "انزؼهى االكزشَٔٗ"ثؼُٕاٌ " االرغٓبد انؾذيضخ فٗ انزذسيظ"

 (عبػخ10 )يٕييٍ 

22 

 

 :قائمة حضور ورش عمل ضمان الجودة و االعتماد: ثانيا عشر

 المكان التاريخ عنوان الورشة  

  2007 فبراٌر 28 معاٌٌر التقرٌر السنوي للمؤسسة التعلٌمٌة 1

 

 

 

 

 

 

مركز جامعة القاهرة لضمان 

 الجودة واالعتماد

2 
المعاٌٌر األكادٌمٌة و توصٌف البرنامج 

 الدراسً
 2007 مارس 13

3 

Internal audit course in  

accordance with ISO 9001& ISO 

19011 requirements 

 2007مارس  18&17

 2007 مارس 21 توصٌف المقرر الدراسً  4

 2007 مارس 28 توصٌف المقرر الدراسً 5

 2007 ابرٌل 4 تقرٌر المقرر و البرنامج الدراسً 6

7 
إعداد استبٌانات التغذٌة الراجعة و التحلٌل 

 االحصائى للبٌانات
 2007 ابرٌل 10

 2007 ابرٌل 17 (كلٌة الطب)تجربة رٌادٌة فى ضمان الجودة  8

 2007 ٌولٌو 30 خطة العمل لتطوٌر الكلٌة 9

10 
المعاٌٌر األكادٌمٌة و توصٌف البرنامج 

 الدراسً
 2007 أكتوبر 2

11 
كٌف تبنى " التعلٌم فى المؤسسات الصحٌة 

 "امتحان جٌد
 2008 ٌونٌو 5

ورشة العمل االولى لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

  2008 سبتمبر 18-17 التخطٌط االستراتٌجى 12

انٓيئخ انمٕييخ نؼًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔ 

 االػزًبد 
13 

المراجعون الخارجٌون لمؤسسات التعلٌم 

 العالى
 2008 سبتمبر 21-25
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14 

جمع البراهٌن و مؤشرات االداء الرئٌسٌة و 

 المعاٌٌر المرجعٌة

 

 2008 نوفمبر 22-23

المركز البرٌطانى بالتعاون مع الهٌئة 

الوطنٌة للتقوٌم و االعتماد االكادٌمى  

- بجامعة ناٌف للعلوم االمنٌة بالرٌاض

 المملكة العربٌة السعودٌة

 2008 دٌسمبر 25 االطار الجدٌد للمخطط التدرٌسى 15

ورشة العمل الثالثة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة - بالرٌاض

16 

التخطٌط و التنفٌذ للدراسة الذاتٌة تمهٌدا 

لالعتماد وفق نظام الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم و 

 االعتماد االكادٌمى  

 2009 مارس 7-8

المركز البرٌطانى بالتعاون مع الهٌئة 

الوطنٌة للتقوٌم و االعتماد االكادٌمى  

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

 2009 ٌناٌر 29 مؤشرات االداء 17

ورشة العمل الرابعة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

 2009 مارس 19 تقرٌر المقرر 18

ورشة العمل الخامسة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

19 

التخطٌط و االعداد للدراسة الذاتٌة لبرنامج 

االعتماد فى نظام الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم و 

 NCAAA االعتماد االكادٌمى 

 2009 ماٌو 7

ورشة العمل السادسة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

 2009 ٌونٌو 11 التقٌٌم و المعاٌٌر المرجعٌة للمكتبات 20

ورشة العمل السابعة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

21 

زٌارة الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم و االعتماد 

 لكلٌات الرٌاض لطب NCAAAاالكادٌمى 

 االسنان و الصٌدلة

 2009 دٌسمبر 24

ورشة العمل الثامنة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

 2010 ٌناٌر 21 الدراسة الذاتٌة للبرنامج  22

ورشة العمل التاسعة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

23 
تقوٌم البرامج وفقا لمعاٌٌر ووثائق الهٌئة 

 الوطنٌة للتقوٌم و االعتماد االكادٌمى
 2010 ٌناٌر 23-24

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم و االعتماد 

 االكادٌمى و التى عقدت بالرٌاض
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 2010 مارس NCAAA 4تقٌٌم البرامج باستخدام معاٌٌر  24

ورشة العمل العاشرة لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

 

25 
التخطٌط و المراقبة للدعم االكادٌمى و 

 الخدمات الطالبٌة االخرى
 2010 ابرٌل 8

ورشة العمل الحادٌة عشر لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

 2010 ماٌو 11-10 التقوٌم البرامجى و الدراسة الذاتٌة 26

الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم و االعتماد 

االكادٌمى  بكلٌة دكتور سلٌمان الفقٌه 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بجدة 

27 
مهارات القٌادة لهٌئة التدرٌس فى مؤسسات 

 التعلٌم الطبٌة
 2010 ماٌو 13

ورشة العمل الثانٌة عشر لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

28 
ملخص للتقٌٌم الذاتى لكلٌات الرٌاض لطب 

 االسنان و الصٌدلة بالرٌاض و برامجها
 2010 ٌونٌو 10

ورشة العمل الثالثة عشر لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

29 
االعداد لزٌارة مقٌمٌن الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 و االعتماد االكادٌمى و تقٌٌم البرنامج
 2010 ٌولٌو 8

ورشة العمل الرابعة عشر لضمان الجودة 

بكلٌات الرٌاض لطب االسنان و الصٌدلة 

 المملكة العربٌة السعودٌة- بالرٌاض

30 
دور االطراف المجتمعٌة فى جودة التعلٌم 

 العالى
 2011 ماٌو 29

فى اطار المنتدى الدولى الثانى للبحث 

 العلمى بجامعة القاهرة

   2011 ابرٌل 14 الطالب و الخرٌجون و التعلٌم و التعلم 31

 

مركز ضمان الجودة و االعتماد بجامعة 

 القاهرة

 2011 ابرٌل 18 الهٌكل التنظٌمى و الجهاز االدارى 32

33 
التقٌٌم المستمر و التقٌٌم المؤسسى للعملٌة 

 التعلٌمٌة 
 2011 ماٌو 9

 2011 ماٌو 11 الزٌارة المٌدانٌة لالعتماد المؤسسى 34

35 

 

السنوي  والتقرٌر معاٌٌر الدراسة الذاتٌة

  للمؤسسة التعلٌمٌة

 

 2011 دٌسمبر28

 

 ضمن كلٌه التمرٌض مركز تطوٌر التعلٌم

الدورات التدرٌبٌة لمركز ضمان الجودة 

 و االعتماد بجامعة القاهرة
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36 
واالرشاد االكادٌمً  المشاركة المجتمعٌة

 
 2012 ٌناٌر 26

 

 :زياراث الدعن الفنى لضواى الجىدة و االعتواد: ثالثا عشر

 الجهت التابع لها التاريخ الجاهعت الكليت طبيعت السيارة م

1  

 

 صيبسح دػى فُٗ ربثؼخ

 

 يؼٓذ انذساعبد االفشيميخ

 ديغًجش 2 

2010 

 

2 

 انؾبعجبد ٔ انًؼهٕيبد

 

 انمبْشح

 ديغًجش 8

2010 

 

يشكض ػًبٌ انغٕدح ٔ 

 ديغًجش 9 سيبع االؽفبل 3 االػزًبد ثغبيؼخ انمبْشح

2010 

 2011 يبيٕ 30 ؽت انجيطشٖ صيبسح يؾبكبِ 4

5  

 CIQAPصيبسح يزبثؼخ نًششٔع 

 

 ؽت االعُبٌ

 

 االعكُذسيخ

 أكزٕثش 24

2011 

اداسح انًششٔػبد ثبنًغهظ 

 االػهٗ نهغبيؼبد

 

 :قائمة بالدورات العلمية و التدريبية التى تم االشتراك بها: رابعا عشر

 التاريخ المكان اسم الدورة 

1 

 

 

 دورة الحاسب االلى

 

 {قسم المعلم جامعى}جامعة القاهرة 

14 

 1998 مارس  -23فبراٌر 

2  

 الدورة التدرٌبٌة للكتابة العلمٌة

 

 مركز النشر بجامعة القاهرة

12-18 

 1999مارس  

دورة و ورشة عمل فى كٌفٌة تحضٌر و  3

فحص العٌنات الخاصة بالمٌكروسكوب 

 االلكترونى

وحدة المٌكروسكوب االلكترونى 

 بكلٌة الطب ـ جامعة االزهر

 

 1999نوفمبر  20-25

ورشة عمل عن كتابة مشارٌع االبحاث  4

 لالشراف على الدراسات العلٌا

 1999دٌسمبر  6-4 كلٌة التمرٌض ـ جامعة القاهرة
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5 

 

مركز تطوٌر البرمجٌات و  دورة انترنت لالطباء

 استشارات الهندسة ـ جامعة القاهرة

  2000ٌولٌو  5-7 

 دورة لتعلم اللغة الفرنسٌة  6

 {المستوى المبتدئ}

جامعة القاهرة بالتعاون مع القسم 

 التعلٌمى بالمعهد الفرنسى

 طوال العام الدراسى

 1998-1999 

 دورة لتعلم اللغة الفرنسٌة 7

 {المستوى المتوسط}

 جامعة القاهرة بالتعاون مع القسم

 التعلٌمى بالمعهد الفرنسى

 طوال العام الدراسى

1999-2000 

 

8 

 دورة لتعلم اللغة الفرنسٌة

 {المستوى المتقدم}

 جامعة القاهرة بالتعاون مع القسم

 التعلٌمى بالمعهد الفرنسى

 طوال العام الدراسى 

2000-2001 

 

9 

 .D.E.L.F :اجتٌاز اختبار

 {:A1, A2, A3المستوٌات }

المعهد الفرنسى تحت اشراف جامعة 

 القاهرة

 ماٌو

 1999-2000 

دورة اكتساب مهارات اساسٌات انقاذ  10

 basic life support providerالحٌاة 

and cardio pulmonary 

resuscitation 

كلٌات الرٌاض لطب االسنان و 

 المملكة العربٌة –الصٌدلة بالرٌاض 

 السعودٌة

 2011 نوفمبر 12

كلٌة طب الفم و االسنان جامعة  استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فى التدرٌس 11

 القاهرة

  ٌونٌو21 و 19

الحوسبة السحابٌة و تطبٌقاتها فى التعلم  12

 االكترونى

  ٌونٌو20 اكادٌمٌة البحث العلمى

مركز البحوث الطبٌة بجامعة  دورة تدرٌبٌة لزراعة الخالٌا الجذعٌة 13

 االسكندرٌة

  ٌونٌو 28 الى 26

 

 : قائمة بالدورات التدريبية لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس: خامسا عشر

 التاريخ المكان اسم الدورة 

1 
 

 مهارات االتصل الفعال

 

 كلٌة االعالم

  2- ٌولٌو30

 2005اغسطس

 

2 
 

 اتخاذ القرار و حل المشكالت

 

 كلٌه التمرٌض

 اغسطس9 - 6

2005 
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3 
 

 طرق حدٌثة فً التدرٌس

 

 كلٌة الزراعة

  اغسطس 20-23

2005 

4 

 

 االدارة الفعالة لالجتماعات

 

  

  كلٌة الهندسة

  

 اغسطس 

2006 -23-21 

 

5 
 ادارة االزمات

 

 كلٌه التمرٌض

 

14-16    نوفمبر2006  

6 
 تقٌٌم التدرٌس

 

 

 كلٌة الزراعة

 

 

 29-27  نوفمبر 2006

7 

 

    االتجاهات الحدٌثة فى التدرٌس

 

 

 التعلٌم المفتوح

 

  دٌسمبر4-6

2006 

8 

  

استخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فى 

 التدرٌس

 

 

 معهد االورام

 

 دٌسمبر  18-20 

2006 

 

 

9 
 

 توكٌد الجودة واالعتماد

 

 كلٌة الزراعة

 2007 فبراٌر 7ـ5

 {الفترة الصباحٌة}

10 
كتابة البحوث العلمٌة و اعداد 

 نشرها دولٌا
 جامعة القاهرة

 2007 فبراٌر 7ـ5

 

 {الفترة المسائٌة}

 

 التخطٌط االستراتٌجى 11
 كلٌة الزراعة

 

 2007 دٌسمبر 3-5

12 
 Training ofتدرٌب المدربٌن 

trainers (TOT) 

مركز التدرٌب القومى العطاء 

شهادات المدرب المعتمد طبقا 

 للمعاٌٌر الدولٌة 

 2011 ماٌو 18-22

 ( مساءا5 ص حتى 9من ) 

 

 : ورش عمل التعلم االكترونى: عشرسادسا

 المكان التاريخ اسم الدورة م

جودة التعلٌم عن بعد فى "حلقة النقاش السابعة بعنوان  1

 "الممارسة و التوجٌهات: التعلٌم الجامعى

13-1-1431  

 (2009 دٌسمبر 30)

جامعة االمام محمد بن سعود 

 االسالمٌة

  هـLMS 12-4-1431))نظام جسورالدارة التعلم  2

 ( ساعة18ثالث اٌام )
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  هـ1431-6-9 التعلم االلكترونى و ادواته من أنظمة التعلم حتى الوٌب  3

 ( ساعة12ٌومان )

 

 

المركز الوطنى للتعلم 

االلكترونى و التعلم عن بعد 

الرٌاض المملكة العربٌة 

 السعودٌة

  هـ1431-5-19 تصمٌم درس تفاعلى بواسطة الكورس الب  4

 ( ساعة18ثالث اٌام )

  هـ1431-7-15 التعلم االكترونى المتنقل 5

 ( ساعة12ٌومان )

  هـ1431-8-3 تصمٌم عرض تقدٌمى فعال 6

 ( ساعة12ٌومان )

7  

 المعلوماتٌة الصحٌة التطبٌقٌة 

 ماٌو- 2-4

2010 

المؤتمر السعودى للصحة 

 و الذى 2010االكترونٌة 

انعقد بفندق االنتركونتننتال 

بالرٌاض المملكة العربٌة 

 السعودٌة

  :قائمة باالبحاث التى تم اختيارها لنيل الجوائز: عشرسابعا  

1- Effect of three different lasers, acidulated phosphate fluoride and combination on dental   

caries (in vitro and in vivo). 

    .2001ٔلذ رى اخزيبس ْزا انجؾش ػًٍ االثؾبس انفبئضح في اؽبس انخطخ انجؾضيخ نغبيؼخ انمبْشح نزشغيغ شجبة انجبؽضيٍ ػبو    

2- Odontogenic myxoma versus soft tissue myxoma: biological profile based on  

immunohistochemical, ulterastructural and P.C.R. evaluations. 

    .2002ٔلذ رى اخزيبس ْزا انجؾش ػًٍ االثؾبس انؾبطهخ ػهٗ رًٕيم  يٍ عبيؼخ انمبْشح نزشغيغ شجبة انجبؽضيٍ ػبو   

3- Evaluation of tobacco smocking as a reducing factor of oral immunity and its adverse      

influences on oral tissues. 

خزيبس انًجذئٗ نٓزا انجؾش ػًٍ االثؾبس انفبئضح في اؽبس انخطخ انجؾضيخ نغبيؼخ انمبْشح نزشغيغ شجبة انجبؽضيٍ نؼبو االٔلذ رى     

.2003     

4- Assessment of genotoxicity potential of zinc-based dental compounds. 

رمذو ػًٍ يمزشػ ثؾش فٗ يغبل انزبصيش انغشؽبَٗ نهًٕاد انغبيخ نزًٕيهّ ٔ رى ػشػّ  فٗ انًؤرًش انؼهًٗ انذٔنٗ انضبنش نؼبو       

.  ثغبيؼخ انمبْشح 2007

5- Microscopic Display of Ozone-Related Therapeutic Changes in Tempro-mandibular Joint 

Dysfunction. 

  ثغبيؼخ 2007رمذو ػًٍ يمزشػ ثؾش فٗ يغبل االيشاع انٕساصيخ نزًٕيهّ ٔ ػشػّ  فٗ انًؤرًش انؼهًٗ انذٔنٗ انضبنش نؼبو      

 .انمبْشح


