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كلية طب األسنان
جامعة عين شمس
الخطة البحثية
2023-2018

تأسست كلية طب األسنان جامعة عين شمس في عام  1995كليه حديثه االنشاء في واحده من اقدم
الجامعات في مصر و الشرق االوسط مما اتاح لها الفرصه الن تنمو سريعا و في خالل ما يقرب من العشرين
عاما اصبحت واحده من اقوي كليات طب االسنان في المنطقه .حيث صنفت كلية طب األسنان بجامعة عين
شمس عام  ،2019في المرتبة من  300-201بين كليات طب األسنان علي مستوي العالم في تصنيف شنغهاي.
المعايير األكاديمية التي أسست استراتيجية البحث العلمي لدينا هي تلبيه احتياجات المجتمع ومواكبه كل ما
هو حديث في مجال طب االسنان  .و لذلك بدات الكليه منذ انشائها و خاصه في الفتره االخيره منذ العام 2016
و حتي االن في اضافه عددًا من مراكز التميز التي تواكب جميع التقنيات التكنولوجيه الحديثه و ذلك لتوفير
المناخ المناسب للساده الباحثين لمساعدتهم علي التميز و تعزيز قدراتهم علي المنافسه الدوليه و االرتقاء
بالخدمات المجتمعيه مما يرتقي بسمعه الكليه و الجامعه،علي سبيل الثال ال الحصر تم انشاء العديد من مراكز
التميز )1 :المراكز الرقمية  :وحدات التعويضات السنية المثبته و المتحركه  ،تقويم األسنان الرقمي ،مركز
عالجات الليزر  )2 ،المجهرات اللبية الحديثه  )3،مركز عالج شق الشفاه والحنك و الشفه االرنبيه )4 ،مركز الخاليا
الجذعيه والعديد من المراكز األخرى في هذه الكلية الحديثه في وقت قصير جدًا  ،وبالتالي تعد كليه طب االسنان
جامعه عين شمس مركزًا بحاثيا متطورا و متميزا.
.

الرؤية البحثية:
أن تكون الكليه مثاال ً يحتذي به محليًا وإقليميًا ودوليًا  ،كمركز للتنمية المستدامة من خالل ابتكارات التميز في
البحث العلمي.

المهمة البحثيه:
االرتقاء بالمستوى األكاديمي والعلمي ومهارات البحث العلمي لطالب الدراسات العليا بدايه من البرامج
التعليمية المبتكرة و وضع خطة بحثية تطبيقية قائمة على أخالقيات البحث العلمي  ،وتوجيهها لخدمة أفراد
المجتمع فيما يخص صحه الفم واألسنان.
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القيم األساسية:
 )1النزاهة العلمية :أن نكون صادقين وملتزمين بالمبادئ األخالقية والموضوعية.
 )2العمل بروح الفريق التي تقدر وتشجع التعاون و انجاز ابحاث تكامليه بين االقسام المختلفه
 )3االلتزام باالبتكار والتميز.

تشكيل فريق العمل:
تم وضع هيكل فريق العمل من مختلف مجالس االقسام وكذلك أعضاء لجنة الدراسات العليا التي تتكون
من جميع رؤساء األقسام وبعض أعضاء مميزون يمثلون مختلف األعمار لمزج الحماس مع الخبرة المهنية.

المجاالت البحثيه:
)1
)2
)3
)4
)5

تطويرسياسات صحيه و غذائيه و رسم خريطة لالمراض في مصر.
تطوير المنظومه الصحية و استحداث طرق جديده للعالج و الوقايه من االمراض.
اكتشاف تطبيقات تكنولوجيه حديثه في مجال طب االسنان التشخيصي و لعالجي.
تعميق وتقنين بحوث الطب البديل.
االرتقاء بالوعي بصحة الفم واألسنان
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الرموز المستخدمه لالقسام العلميه

DPH

الصحه العامه لالسنان

PED

طب اسنان االطفال

OMP

االستعاضه الصناعيه للوجه و الفكين

OMR

اشعه الوجه و الفم و الفكين

PER

عالج اللثه

OMD

طب الفم

OMS

جراحه الفم و الوجه و الفكين

END

عالج ابجذور

FPR

االستعاضات السنيه المثبته

OPD

العالج التحفظي

ORD

تقويم االسنان

DBM

المواد الحيويه

OBI

بيولوجيا الفم

OP

علم امراض الفم و الوجه و الفكين

الرقم االول :هو رقم الموضوع
الرقم الثاني :هو رقم الهدف في اهداف كل قسم علمي
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 )1تطويرسياسات صحيه و غذائيه و رسم خريطة لالمراض في مصر.
الصحة والتغذية هي العنصر األساسي للمجتمع المتنامي وتحديد الخريطة الوبائية لمصر سيساعدنا على
نشر المعرفة الغذائية الصحيه -وبالتالي تحسين نوعية الحياة لمجتمعنا.
(OBI) 1-1مقارنة أشكال األسنان والقياسات في قطاعات مختلفة من المجتمع المصري.
(PER) 1-1مبادئ توجيهية إلدارة المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة.
(END) 1-4التغيرات الميكانيكية والفيزيائية في األسنان المعالجة اللبية
(OMD) 1-5االستعداد الوراثي لآلفات المخاطية الفموية.

 (2تطوير المنظومه الصحية و استحداث طرق جديده للعالج و الوقايه من االمراض
تحسين النظام الصحي من خالل التركيز :أوال ً على استراتيجيات الوقاية بحيث تكون الوقاية خطتنا
المستقبلية .وثانيًا تقيم المواد المتاحة وإجراءات العالج  ،واقتراح التعديالت والتوصية بأفضل طرق التطبيق.
(OMD) 2-1طرائق مختلفة في عالج اآلفات المخاطية الفموية.
(END) 2-1تأثير مواد وإجراءات اللبية المختلفة على األنسجة والخاليا الحية.
(PER) 2-2مبادئ توجيهية إلدارة المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة.
*عوامل خطر اللثة
*عوامل الخطر الطبية
(OPD) 2-2تسوس الوقاية واإلدارة.
(END) 2-2تأثير المواد واإلجراءات اللبية المختلفة على النباتات الجرثومية اللبية.
(PER) 2-2استراتيجية للكشف عن داخل الفم من مسببات األمراض اللثة قبل وبعد العالج اللثة.
(DBM) 2-2تصنيع مواد طب األسنان الجديدة من خالل إضافة مكونات أو تغييرات مختلفة في إجراءات
اإلعداد لتحقيق مواد ذات جودة أفضل.
(END) 2-3تأثير أمراض األسنان المختلفة واإلجراءات والمواد على التسبب في اللب.
(DMP) 2-3التحقيقات التشخيصية والتشخيصية عن طريق الفم وأورام الوجه والفكين.
(OMS) 2-3استخدام مواد وأجهزة حيوية صلبة وناعمة أو طبيعية أو تركيبية في جراحة الفم والوجه والفكين.
(OMD) 2-4المؤشرات الحيوية في التسبب في اآلفات المخاطية الفموية المختلفة.
(OBI) 2-5آثار عوامل مختلفة على فسيولوجيا الهياكل الفموية وشبه القلبية.
(PER) 2-8التطبيق الموضعي لألدوية التي تتحكم في مضادات الميكروبات التي يتم إطالقها  ،كعالج مساعد
في عالج التهاب اللثة
. (PER) 2-13استخدامات العالج باألوزون في طب األسنان.
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 )3اكتشاف تطبيقات تكنولوجيه حديثه في مجال طب االسنان التشخيصي و لعالجي
التشخيص هو المفتاح األول لعالج ناجح و لقد غزت التكنولوجيا اإلجراءات التشخيصية وقدمت نقلة نوعية جديدة
تحسن من دقه التشخيص وبالتالي تخطيط العالج.
وسائل االحتفاظ باألجهزة التعويضية
(OMP) 3-1
 (FPR) 3-1التطورات الحديثة في السبائك وتقنيات السيراميك.
 (OPD) 3-1تقييم التطورات الحديثة في المواد الترميميه والتقنيات.
(ORD) 3-1استخدام أجهزة المرسى المؤقتة )(TADفي عالجات تقويم األسنان المختلفة..
(OMP)3-1أبحاث الخاليا الجذعية.
(OMS)3-1تطبيقات الخاليا الجذعية في جراحة الفم والوجه والفكين
(OMR)3-1تطبيقات CBCTفي مجاالت طب االسنان
((OMR)3-1تقنيات جديدة في بناء األجهزة التعويضية.
(FPR)3-2تعديالت جديدة في التعويضات السنية الثابتة تصمم
 (ORD) 3-2استخدام الخاليا الجذعية في تقويم األسنان (االضطرابات الوراثية التشوهات الخلقية مثل الشفة
المشقوقة الحنك.
 (OMP)3-2المواد الكيميائية النباتية على األورام الخبيثة
. (OBI)3-2تطبيقات الخاليا الجذعية على األسنان واألنسجة الفموية واللعابية
 (OMS)3-2االتجاهات الحديثة في التشخيص تخطيط عالج اضطرابات الفم والوجه والفكين \التشوهات
 (OMR) 3-2تطبيق )(MRIفي مجال طب األسنان
 (OMR) 3-2تطبيق )(USفي مجال طب األسنان
 (OMR) 3-3تطبيق الطباعة ثالثية األبعاد في مجال طب األسنان
 (OMP)3-3طرق تقييم األجهزة التعويضية
 (FPR)3-3الترميمات الجديده باستخدام الزرعات
 (ORD) 3-3تقويم األسنان الرقمي بما في ذلك المسح الضوئي ثالثي األبعاد  ،الطباعة ثالثيه األبعاد
و تصنيع لألجهزة تقويم األسنان CAD CAM .
 (OBT) 3-3تطبيقات تقنية النانو على األسنان واألنسجة الفموي والغدد اللعابية .
 (ORD) 3-4الجراحة اوال في حاالت تقويم األسنان الجراحي.
 (OMR)3-4االستخدامات المختلفه) (CTفي مجال طب االسنان.
 ( (OMR) 3-5تقييم اآلفات في منطقة الوجه والفكين عن طريق الفم باستخدام طرائق التصوير المختلفة.
(PER) 3-5اإلمكانات التجددية لتجديد األنسجة الموجهة لعالج عيب داخل أمراض أمراض اللثة.
(OMR) 3-6تقييم تخطيط الزرع بطرائق تصوير مختلفة.
(PER) 3-6تطبيق هندسة أنسجة اللثة باستخدام عوامل النمو لتحفيز التئام الجروح في أمراض اللثة ). (OMR
( (OMR )3-7تطبيق الليزر في طب األسنان.
(PER) 3-7جراحة التجميل اللثة المرتبطة بعالج.أنواع مختلفة من التهاب اللثة.
 (OMR)3-8تطبيق الطب النووي في طب األسنان
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 . (PER)3-9الليزر في عالج اآلفة المخاطية عن طريق الفم.
(PER)3-11الخاليا الجذعية في آفات الفم وعالج اللثة
. (PER) 3-12األنسجة الرخوة وزيادة العظام حول الزرعات.

 )4تعميق وتقنين بحوث الطب البديل.
يجب تقنين استخدامات الطب البديل في عالج مشاكل الفم واألسنان بشكل واضح و دقيق لضمان االستخدام
االمن و تحسين مستوي الخدمة المقدمه للمجتمع .
(DBM) 4-1تقييم مواد طب األسنان الجديدة مقابل القديمة
فيما يتعلق بالخواص الميكانيكية والبيولوجية والفيزيائية.
(OMD) 4-2األعشاب و تاثيرها علي طب الفم.
(PER) 4-3تأثير ترقيع العظام حول الغرسات الداخلية مع أو بدون أغشية.
 (OMD) 4-3علم الوراثة في طب الفم.
 (OPD)4-3تقييم التأثير البيولوجي لإلجراءات و المواد الترميميه
( DBM)4-3دراسه التصاميم.و المواد المختلفه لكل زرعات االسنان
 (PER)4-4دراسات لتحقيق هدف تحسين مختلف مواد الزرع المختلفة وتقنيات رفع األغشية الجيبية بشكل
فوري ومتأخر
(DBM)4-4خصائص السبائك المختلفة المستخدمة في مجال األسنان.
(OBI) 4-4آثار المخدرات واألعشاب الطبيعية على األسنان واألنسجة الفموية والغدد اللعابية.
 (OMR) 4-5مقارنة بين طرائق التصوير )(2D & 3D
(END) 4-5السلوك المادي والميكانيكي لمختلف االدوات واالجهزة اللبية
(PER) 4-14األدوية العشبية في أمراض اللثة.

 (5االرتقاء بالوعي بصحة الفم واألسنان

.
تعتبر التوعية الصحية عملية فعالة للغاية ولكنها صعبة في بناء مجتمع متحضر  ،وبالتالي فإن نشر المعرفة
الصحية يعد من أهم نتائج البحوث التي تخدم المجتمع.
(OMS) 5-4االستفادة من التحليالت التلوية والمراجعات المنهجية وأشكال مختلفة من تحليل البيانات ؛ لتحسين
رعاية المرضى من خالل الممارسة القائمة على األدلة.
(OMR) 5-8الوقاية من اإلشعاع والقياس.
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الخطه التنفيذيه للخطة البحثية لكلية طب األسنان جامعة عين شمس

2023-2018
الخطة البحثية للكلية تقع في تطبيق المحور الثالث ( الصحة ) في المسار الثاني
من محاور الخطة اإلستراتيجية للدولة للبحث العلمي

المسار الثاني :ـ
مقترح الخطة التنفيذية لإلستراتيجية التعليم العالي العلمي للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار في مجال إنتاج وتوطين التكنولوجيا .

المحور الثالث :ـ الصحة
 )1تطوير سياسات صحية وغذائية ورسم خريطة لألمراض في مصر
 )2تطوير المنظومة الصحية واستحداث طرق جديدة للعالج والوقاية من اإلمراض
 )3اكتشاف تطبيقات تكنولوجية حديثة في المجال الطبي التشخيصي والعالجي
 )4تعميق وتقنين بحوث الطب البديل.
)5االرتقاء بالوعي بصحة الفم واألسنان
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المجال البحثى االول تطوير سياسات صحية وغذائية ورسم خريطة لألمراض في مصر
............................................................................
الموضوع البحثى

جهات التمويل
الجامعة

 )1مقارنة أشكال
األسنان والقياسات
في قطاعات
مختلفة من
المجتمع المصري
 )2مبادئ توجيهية
إلدارة المرضى
الذين يعانون من
أمراض اللثة.
 )3التغيرات
الميكانيكية
والفيزيائية في
األسنان المعالجة
اللبية
 )4االستعداد
الوراثي لآلفات

.

جهات
اخرى

الجهات المشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

وزارة
الصحة
* وزارة
كلية.طب
التربية
والتعليم االسنان

*وزارة
الصحة
* وزارة
التربية
والتعليم

المخرجات التطبيقية
رسائل علميهأبحاث تطبيقيه انتشار الوعي بالمدارس. نتائج أبحاث تفيد مدي تغيرنسب انتشار إمراض الفم
واألسنان .
تطبيق نتائج األبحاثبعمل قوافل عالجية في
جميع إنحاء الجمهورية

الجهات
المستفيدة

*المجتمع
المدني

المخاطية الفموية.
..............
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث

المجال البحثى الثانى تطوير المنظومة الصحية واستحداث طرق جديدة للعالج والوقاية من اإلمراض
..............................................................................
الموضوع البحثى
)1طرق مختلفة
في عالج اآلفات

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى

الجهات المشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

الجهات
المستفيدة

المخاطية الفموية.
)2تأثير مواد
وإجراءات اللبية
المختلفة على
األنسجة والخاليا
الحية.
)3مبادئ توجيهية
إلدارة المرضى
الذين يعانون من

أمراض اللثة.
)4تسوس الوقاية
واإلدارة.

*وزاره
الصحه

كلية طب
االسنان...
.........

وزارة
الصحه
............
............

..........

رسائل علميهمشروعات بحثيه تطور اداء وزاره الصحهفي مجال طب االسنان

اطباءاالسنان
 المجتمعالمدني

)5تأثير المواد
واإلجراءات اللبية
المختلفة على
النباتات الجرثومية
اللبية.
)6استراتيجية
للكشف عن داخل
الفم من مسببات
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
األمراض اللثة قبل
وبعد العالج اللثة.
()7تصنيع مواد طب
األسنان الجديدة
من خالل إضافة
مكونات أو تغييرات
مختلفة في
إجراءات اإلعداد
لتحقيق مواد ذات
جودة أفضل.
)8تأثير أمراض
األسنان المختلفة
واإلجراءات
والمواد على
التسبب في اللب.
)9التحقيقات
التشخيصية
والتشخيصية عن
طريق الفم وأورام
الوجه والفكين.
)10استخدام مواد
وأجهزة حيوية
صلبة وناعمة أو
طبيعية أو تركيبية
في جراحة الفم
والوجه والفكين.
)11المؤشرات
الحيوية في التسبب
في اآلفات
المخاطية الفموية
المختلفة.
()12اثار عوامل
مختلفة على
فسيولوجيا الهياكل
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
الفموية وشبه
القلبية.
)13التطبيق
الموضعي لألدوية
التي تتحكم في
مضادات
الميكروبات التي
يتم إطالقها ،
كعالج مساعد في
عالج باستخدامات
العالج باألوزون
في طب األسنان.
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث

المجال البحثى الثالث اكتشاف تطبيقات تكنولوجية حديثة في المجال الطبي التشخيصي
والعالجي
الموضوع البحثى

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى

الجهات المشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

 (1وسائل االحتفاظ
باألجهزة التعويضية
 )2التطورات الحديثة في
السبائك وتقنيات

المخرجات التطبيقية
رسائل علميه
 أبحاث تطبيقيه-انتشار استخدام

السيراميك.

التكنولوجيا الحديثة في

تقييم التطورات الحديثة
في المواد الترميميه

مجال التشخيص والعالج

والتقنيات.
 )3أجهزة المرسى
المؤقتة )(TADفي
عالجات تقويم األسنان

المختلفة..
( )4ابحاث الخاليا
الجذعية.
)5تطبسقات الخاليا
الجذعية في جراحة
الفم والوجه والفكين

الجهات
المستفيدة

كلية طب
االسنان.
كليه
الصيدله
كليه
الهندسه

تطوير الموادالمستخدمه في مجال
المركز
القومي
للبحوث

طب االسنان
اســتشــارات تطبيقيه -
للشركات المصريه

اطباء
االسنان
 المجتمعالمدني

.........
..........

)6تطبيقات CBCTفي
مجاالت طب االسنان
)7تقنيات جديدة في بناء
األجهزة التعويضية
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
(8تعديالت جديدة في
التعويضات السنية الثابتة
تصمم
)9استخدام الخاليا
الجذعية في تقويم
األسنان (االضطرابات
الوراثية التشوهات
الخلقية مثل الشفة
المشقوقة الحنك.
 )10المواد الكيميائية
النباتية على األورام
الخبيثة
(. )11تطبيقات الخاليا

الجذعية على األسنان
واألنسجة الفموية
واللعابية
( )12االتجاهات الحديثة
في التشخيص تخطيط
عالج اضطرابات الفم
والوجه والفكين \
التشوهات
 )13تطبيق )(MRIفي

مجال طب األسنان
()14تطبيق )(USفي
مجال طب األسنان
)15تطبيق الطباعة ثالثية
األبعاد في مجال طب
األسنان
)16طرق تقييم األجهزة
التعويضية
( )17الترميمات الجديده
باستخدام الزرعات
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
( )18تقويم األسنان
الرقمي بما في ذلك
المسح الضوئي ثالثي
األبعاد  ،الطباعة ثالثيه
األبعاد
و تصنيع لألجهزة تقويم
األسنان CAD CAM .
 )19تطبيقات تقنية النانو
على األسنان واألنسجة
الفموي والغدد اللعابية .
 )20الجراحة اوال في
حاالت تقويم األسنان
الجراحي.
)21
االستخدماتالمختلفه)(CT
في مجال طب االسنان.
)22تقييم اآلفات في
منطقة الوجه والفكين
عن طريق الفم
باستخدام طرائق
التصوير المختلفة.
)23اإلمكانات التجددية
لتجديد األنسجة الموجهة
لعالج عيب داخل
أمراض أمراض اللثة.
)24تقييم تخطيط الزرع
بطرائق تصوير مختلفة.
()25تطبيق هندسة
أنسجة اللثة باستخدام
عوامل النمو لتحفيز
التئام الجروح في
أمراض اللثة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
)26تطبيق الليزر في
طب األسنان.
)27جراحة التجميل اللثة
المرتبطة عالج.أنواع
مختلفة من التهاب اللثة.
 )28تطبيق الطب النووي
في طب األسنان
 )29.الليزر في عالج
اآلفة المخاطية عن
طريق الفم.
)30الخاليا الجذعية في
آفات الفم وعالج اللثة
 )31األنسجة الرخوة
وزيادة العظام حول
الزرعا ت
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث

المجال البحثى الرابع تعميق وتقنين بحوث الطب البديل
الموضوع البحثى

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى

الجهات المشاركة
جهات
اخرى

الجامعة

المخرجات التطبيقية

الجهات
المستفيدة

)1تقييم مواد طباألسنان الجديدة
مقابل القديمة
فيما يتعلق
بالخواص
الميكانيكية
والبيولوجية
والفيزيائية.
 )2األعشاب و
تاثيرها علي طب
الفم.
()3تأثير ترقيع
العظام حول
الغرسات الداخلية
مع أو بدون

كلية طب
االسنان
كليه
الصيدله
.........
..........

المركز
القومي
للبحوث
............

أغشية.
)4علم الوراثة

رسائل علميه -
مشروعات بحثيه -
 زيــاده الوعي بين اطبــاءاالســــنــان و الـبــاحـثـيـن و
تمكنهم من االســتفاده من
الـمـعـروض فـي الســــوق
الـمــحــلــي فـيــمــا يـخــص
المعدات و االجهزه
سهوله التمييز بين الحقيقه -
و الخيال في المسـتحدثات
المعروضـه في السـوق و
تحقيق اقصــي اســتفاده
للطبيب و المريض

اطباء
االسنان
 المجتمعالمدني

في طب الفم.
 )5تقييم التأثير
البيولوجي
لإلجراءات و المواد
الترميميه
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث
)6دراسه
التصاميم.و المواد
المختلفه لكل
زرعات االسنان
( )7دراسات
لتحقيق هدف
تحسين مختلف
مواد الزرع
المختلفة وتقنيات
رفع األغشية
الجيبية بشكل
فوري ومتأخر
()8خصائص

السبائك المختلفة
المستخدمة في
مجال األسنان.
( )9آثار المخدرات
واألعشاب الطبيعية
على األسنان
واألنسجة الفموية
والغدد اللعابية.
 )10مقارنة بين
طرائق التصوير
)(2D & 3D
()11السلوك
المادي
والميكانيكي
لمختلف االدوات
واالجهزة اللبية
)12األدوية العشبية
في أمراض اللثة
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث

المجال البحثي الخامس االرتقاء بالوعي بصحة الفم واألسنان
الموضوع البحثى
 )1االستفادة من
التحليالت التلوية
والمراجعات
المنهجية وأشكال
مختلفة من تحليل
البيانات ؛ لتحسين
رعاية المرضى من
خالل الممارسة

جهات التمويل
جهات
الجامعة
اخرى

الجهات المشاركة
الجامعة

جهات
اخرى

كلية طب
االسنان

*وزاره
الصحه
*وزاره
التربيه و
التعليم..
............

القائمة على األدلة.

المخرجات التطبيقية

رسائل علميه
أ-بحاث تطبيقيه
تحسين الحاله الصحيهللفم و االسنان في
المجتمع المصري

الجهات
المستفيدة

المجتمع
المدني

)2الوقاية من
اإلشعاع والقياس
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الخطة البحثية لجامعة عني شمس 2023-2018

كلية طب األسنان
كلية معتمدة
مكتب وكيل الكلية
للدراسات العليا والبحوث

 الجهات المقترحة للمشاركة فى داخل الجامعة -1كليه الهندسه
- 2.كليه الطب
 -2كليه الصيدله
 الجهات المقترحة للمشاركة فى خارج الجامعة.-1وزاره التربيه و التعليم...........................................................................................
..-2وزاره الصحه............................................................................................
...-3المركز القومي للبحوث..............................................................................................
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