
 كلية طب االسنان 

 اكتوبر 6جامعة 



اكتوبر فى موقع  6تقع كلية طب االسنان داخل حرم جامعة 
 دقيقة من قلب القاهرة 25اكتوبرعلى بعد  6متميز من مدينة 



  األسنان من الطالب دفعه من أطباء15 تم تخريج

المصريين و الوافدين من مختلف بالد العالم 

  خاصة الدول العربية

ة الدول المصريين و الوافدين من مختلف بالد العالم خاصة الدول  األسنان من الطالب دفعه من أطباء15 وتم تخريج

.العربية 



 

 تم تخريج 

 طالب 2565 

 حتى دور يونيو  

2017 



  القيادة األكاديمية للكلية

 يحيي البغدادي. د.أ 

 كليةالعميد 

 

  حمدى أحمد نصار/د.أ

الكلية للدراسات العليا   وكيل   

 والبحوث

 

  احمد صبرى لهدي /د .م.أ

قائم باعمال وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب



أعلى مستوى من  عيادات الكلية مجهزة على

 اإلمكانات والمعدات الطبية الحديثة



خدمه مميزة في مجال طب  عيادات الكلية قدمت

 سنانالا

 



 45.000تعالج عيادات الكلية ما يقرب من 

 حالة سنويا



تقدم الكلية جميع الخدمات العالجية للمرضى 

  بالمجان

 



  قسم االشعه التشخيصيه

  Periapical قمية جهاز اشعه19•

    Conebeamجهاز اشعة مخروطية •

 . Digital Panorama ةاشعه بانوراما رقمى 2عدد •



و الوسائل  باحدث االجهزة معامل الكليةتم تجهيز

 فى مجال طب االسنان التعليمية





 معامل مجهزة بأجهزة ومعدات حديثة

 



معامل طب 

االسنان وتشتمل 

معامل  4على 

 محاكاة حديثة 











 المعامل االنتاجيه



 

 التعقيم

  جهاز تعقيم اوتوكالفعشرون 

 بالمستشفى  مركزىالتعقيم الى جانب ال



توفر الكلية نظاماً متكامالً لدعم الطالب أكاديمياً 

  واجتماعيا وصحياً 



والدوريات الدراسية وتضم ثالث قاعات للكتب المكتبه مبنى مستقل ل متش

 والمكتبة االلكترونيةوالمراجع العامه الى جانب المكتبه العامه 



طالب كما  300بالمكتبه ثالث صاالت اطالع تستوعب نحو

 .جهاز كمبيوتر موزعه على قاعات المكتبه  160يوجد عدد 



كتابا حديثا فى مجال طب االسنان كما  2221يوجد حاليا عدد 

 رساله جامعيه 938تقتنى المكتبه نحو 



و بالمكتبة قاعات مجهزة لعمل الندوات 

 لمختلف الفئات 



 بدور فعال فى خدمة المجتمع المحيط تقوم الكلية

 قوافل طبية دورية لخدمة قرى1.

 و مدن محافظة الجيزة 



الخدمات  تقدم القوافل

العالجية المتميزة 

 للمواطنين





يشارك فى القوافل الطالب و اطباء االمتيازتحت 

 اشراف اعضاء هيئة التدريس

 



 

 

 

 حمالت التبرع بالدم. 2
 



 المشاركة فى يوم اليتيم.3



حمالت .4

 التوعية



حمالت التطعيم ضد .5

االلتهاب الكبدى 

 الوبائى
 



 حمالت الكشف المبكر عن فيروس بى و سى. 6

 



تم عمل تحليل لجميع العاملين بالكلية و عدد كبير 

 من الطالب



 تقدم الكلية برنامجا متميزا للتدريب الميدانى

 













ة يؤدى الخريج سنه االمتياز في اقسام الكلية المختلف

 تحت إشراف الكليةوزارة الصحة  مستشفياتو

 



 أكتوبر 6 كلية طب االسنانتتيح 

 العلمى فرصة لمواكبة التطور


