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خواص   العلوم األساسية فى طب الفم و األسنان فرع  دكتوراة الفلسفة فى درجة -1

 .م2011 أكتوبر .كلية طب األسنان جامعة طنطا طب األسنان.ل المواد الحيوية

 

فى  -2 فرع  ماجستير  واألسنان  الفم  وجراحة  األسناناإلستعاضة    طب    . في طب 

 .م2006   جامعة طنطا.كلية طب األسنان 

 

وجراحة   -3 طب  واألسنانبكالوريوس  األسنان    .الفم  طب  طنطاكلية    جامعة 

 . م1999

 

 الخبرات السابقة:  •

 

وكيل كلية طب الفم و األسنان جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية   -1

 إلى تاريخه.  2020ديسمبر  31البيئة من 

 

 



  

  الفم و  األسنان .كلية طب الفم و   خواص المواد الحيوية لطب   أستاذ مساعد بقسم -2

   إلى تاريخه.  2019  سبتمبر من األسنان جامعة كفر الشيخ

 

طب    )محاضر(  مدرس -3 .كلية  األسنان  لطب  الحيوية  المواد  خواص  بقسم 

 .2019سبتمبرحتى  4201سبتمبرمن   األسنان جامعة كفر الشيخ

 

طب    مدرس -4 .كلية  األسنان  لطب  الحيوية  المواد  خواص  بقسم  )محاضر( 

 .4201إلى سبتمبر 2011من  األسنان جامعة طنطا

 

األسنان     الفم و  كلية طب   لطب األسنان  المواد الحيوية   خواص   محاضر بقسم  -5

 جزئي(. إنتداب  )                                .2014جامعة سيناء عام 

 

قسم  م -6 في  الحيوية    خواصحاضر  األسنان المواد  األسنان       لطب  طب  كلية 

 جزئي(. إنتداب )              .2012و   2011 عام أكتوبر 6جامعة 

 

بقسم  م -7 مساعد  األسنانالحيوية  المواد    خواصدرس  طب    لطب  الفم بكلية 

 .2011-2006األسنان جامعة طنطا من و 

 

األسنانالحيوية  المواد    خواصبقسم  معيدة   -8 طب    .لطب  و كلية  األسنان   الفم 

 . 2006-2000من   جامعة طنطا

  

 : والتدريب اتالشهاد •

 

المواد   .1 فرع خواص  واألسنان  الفم  فى طب  األساسية  العلوم  فى  الفلسفة  دكتوراة 

 . 2011 عام الحيوية فى طب األسنان

 

األسنان. كلية  ماجستير فى طب وجراحة الفم واألسنان فرع اإلستعاضة في طب   .2

 .م2006طب األسنان جامعة طنطا.عام

 

واألسنان. .3 الفم  وجراحة  طب  األسنان    بكالوريوس  طب  طنطاكلية    جامعة 

 .م1999عام

 

)المستوى   .4 العليا  للدراسات  األلى  للحاسب  الخاص  البرنامج  بإتمام  معتمدة  شهادة 

التدريب على نظم  ماجستير( من وحدة إدارة مشروعات التطوير .مركز    -األول  

 . 7/2004.تكنولوجيا األتصالت والمعلومات جامعة طنطا

 

أعضاء  .5 قدرات  تنمية  )مشروع  في  المنعقدة  العمل  ورش  بإتمام  معتمدة  شهادات 

 في المجاالت التالية:  2006/7200 هيئة التدريس والقيادات( جامعة طنطا

 . بأستخدام التكنولوجيا التدريس  .1



 . لتفكير . مهارات ا2

 الفعال. مهارات األتصال. 3

 . مدونة األخالقيات في الممارسة. 4

 .أساليب البحث العلمى . 5

 

التربيةالمعلم الجامعىشهادة معتمدة  بإتمام )دورة إعداد    .6   -(. ورشة عمل بكلية 

 .2010 /3 . جامعة طنطا

 

)المستوى    شهادة .7 العليا  للدراسات  األلى  للحاسب  الخاص  البرنامج  بإتمام  معتمدة 

.مركز التدريب على نظم  مشروعات التطوير    من وحدة إدارة  دكتوراة(  -الثانى  

 . 2010 / 4تكنولوجيا األتصالت والمعلومات جامعة طنطا

 

 

معتمدة   .8 التربيةمن  شهادة  طنطا  -كلية  اإلنجليزية  بإجتياز    . جامعة  اللغة  دورة 

الدكتوراةالخاصة  المكثفة   درجة  على  للحصول  المتقدمة    / 6  من    بالطالب 

 ( (Aبتقدير عام :  .0920 /8 إلى 0920

 

تنمية قدرات أعضاء   .9 المنعقدة في )مشروع  العمل  بإتمام ورش  شهادات معتمدة 

 في المجاالت التالية:  2012 -2011 طنطا  هيئة التدريس والقيادات( جامعة

 . معايير الجودة فى العملية التدريسية .1

 . اإلدارة الجامعية . 2

 . تصال فى أنماط التعليم المختلفةأل امهارات . 3

 .نظام الساعات المعتمدة. 4

 . أخالقيات البحث العلمى. 5

شهادات معتمدة بإتمام ورش العمل المنعقدة في )مشروع تنمية قدرات أعضاء  .10

 فى المجاالت األتية:  2019( جامعة كفر الشيخ هيئة التدريس والقيادات

 . النشر الدولى. 1             

 .المشروعات التنافسية. 2              

 . الجوانب المالية والقانونية في الجامعات المصرية. .3              

 .إدارة الوقت واإلجتماعات. 4              

  نظام الساعات المعتمدة.  5              

 

 كاديمية: إلا خبرةال •

 

مساعد  -1 األسنان   أستاذ  طب  .كلية  األسنان  لطب  الحيوية  المواد  خواص  بقسم 

 ويشمل ذلك على النشاطات األتية:  .2019جامعة كفر الشيخ من سبتمبر 

 

بتدريس    .1 الخاصة  التقيمية  واألنشطة  والتدريب  التعليم  مهارات  بجميع  القيام 

 مادة خواص المواد الحيوية لطب األسنان لطالب الفرقة الثانية.

 اإلشراف على العمل المختبري لطالب الفرقة الثانية في الكلية .   .2



 

 . هالقيام بمهام األشراف على القسم وتيسير العمل داخل  .3

فى    .4 اإلمتحاناتالمشاركة  أعمال  الكلية    جميع  األسئلةداخل  -)وضع 

 أعمال الكنترول(.-اإلختبارات الشفوية   -التصحيح

 المشاركة فى أعمال الجودة داخل وحدة ضمان الجودة بالكلية.   .5

 

 -: الحيوية لطب األسنان محاضر بقسم خواص المواد -2

   .طنطاجامعة   –كلية طب األسنان  2014 -2011من  •

جامعة     2019  -2014من   • األسنان  طب  الشيخ  كلية  ذلك  .كفر  على    ويشمل 

 النشاطات األتية: 

الخاصة   يةتقيم النشطة  األالتعليم والتدريب و   مهارات  المشاركة في جميع   (1)

خواص  مادة  لطالب  بتدريس  األسنان  طب  في  الحيوية  الفرقة    المواد 

 .)جامعة طنطا(. األولى

الخاصة   يةتقيم النشطة  األالتعليم والتدريب و   مهارات  المشاركة في جميع   (2)

فرقة اإلعدادي المواد الحيوية في طب األسنان لطالب ال  بتدريس مادة خواص 

 كلية طب األسنان.)جامعة طنطا(. 

ال  (3) لطالب  المختبري  العمل  على  في    فرقةاإلشراف  طب  كلية  األولى 

 . )جامعة طنطا(األسنان. 

 

 

الخاصة   يةتقيم النشطة  األالتعليم والتدريب و   مهارات  المشاركة في جميع   (4)

فرقة اإلعدادي المواد الحيوية في طب األسنان لطالب ال  بتدريس مادة خواص 

 كلية طب األسنان.)جامعة طنطا( للطالب الماليزيين.  

 

الخاصة   يةتقيمالنشطة  األالتعليم والتدريب و   مهارات  المشاركة في جميع   (5) 

مادة خواصب  ال  تدريس  لطالب  األسنان  في طب  الحيوية  األولى  المواد  فرقة 

 .نالماليزيكلية طب األسنان.)جامعة طنطا( للطالب 

 

المختبري  6) العمل  على  اإلشراف  الماليزيين  ل(    األولى.   الفرقةلطالب 

 . )جامعة طنطا(

 

 اكتوبر. -6محاضر في قسم المواد الحيوية  كلية طب األسنان جامعة ( 7)

 -ويشمل ذلك على النشاطات األتية:  (2012-2011)إنتداب جزئي   

الخاصة   ية تقيمالنشطة  األ التعليم والتدريب و   مهارات  المشاركة في جميع  -1

خواص مادة  ال  بتدريس  لطالب  األسنان  طب  في  الحيوية  الثانية  المواد  فرقة 

 كتوبر(. -6بكلية طب األسنان.)جامعة 

الإلشراف على  ا  -2 لطالب  المختبر  في  في    فرقةالعمل  قسم خواص الثانية 

 . طب األسنانالمواد الحيوية ل

 

 



 

األسئلة(8)  )وضع  اإلمتحانات  أعمال  جميع  فى    -التصحيح -المشاركة 

حتى    2011أعمال الكنترول( منذ شغل وظيفة محاضر  -اإلختبارات الشفوية  

 . تاريخه

 

ماجستير( أثناء  -العليا )دبلومات  القيام بعملية التدريس لطالب الدراسات  (9) 

وذلك طنطا  بجامعة  العليا  التواجد  الدراسات  برنامج  بدأ  طب    لعدم  بكلية 

 األسنان داخل جامعة كفر الشيخ حتى األن. 

 

 -:2006/2011 نم   مدرس مساعد -3

 

جامعة طنطا.  -كلية طب األسنان   -الحيوية خواص المواد  بقسم   مدرس مساعد  

األولى.  الفرقةالمعملية لطالب  نشطةتدريس جميع األ   

 

 -:2001/2006  ةمعيد  -4

قسم    ةمعيد الحيوية  خواص  في  األسنان    -األسنان  لطب  المواد  طب    -كلية 

المعملية لطالب السنة األولى.  نشطةاأل جامعة طنطا. تدريس جميع   

  

 

 رسائل الترقيات: 

على   -1 الصب  إعادة  تأثير  الفيزيوتقييم  كوبالت  -الخواص  لسبيكة    -ميكانيكية 

 .كروميوم  مستخدمة فى قاعدة الطقم

 

فى االستعاضة فى  ردرجة الماجستي  البحث المقدم كجزء من مقومات الحصول على 

 . طب األسنان 

 

المختلفةدراسة   -2 الصب  طرق  الفيزيو   تأثير  الخواص  للسبائك  -على  ميكانيكية 

 التركيبات المتحركة و الثابتة المستخدمة فى  الغيرنفيسة 

 
لبحث المقدم كجزء من مقومات الحصول على درجة الدكتوراه قى  المواد الحيوية  ا

 لطب األسنان 

 

 قائمة األبحاث المنشورة:

 

المبني  -1 األسنان  لخزف  اإلنثناء  قوة  على  مختلفتين  سطحيتين  معالجتين  تأثير 

 .   على الزركونيا

Abeer A.M.M. El-Hatery.  

Egyp. Dent. J.2014. July; 60 (3): 2745-52. 

 

  



 

تاثيرالتصويربالرنين المغناطيسى على قوة الثني, خشونة السطح والتغير فى    -2

 .اللون لمادتين مختلفين من مواد بناء السن الخزفية

 

Abeer A. El-Hatery and Nahla G. El-Helbawy.   

Egypt. Dent. J. 2016 April; 62 (2): 1889-97.  

 

تأثيرا -3 بين  دعامات لمقارنة  لسطح  الرملية  والصنفرة  بالزما  باألوكسجين  معالجة 

 .غرسات التيتانيوم على قوة اإللتصاق وتضاريس السطح

 

El-Helbawy NG, El-Hatery AA, Ahmed MH . 

Int J Oral Maxillofac Implants.  2016 May-Jun ; 31 (3) : 555-62.  

 

 

بيروكسيد  التبيض  تأثير  -4 الكارباميد  بدون  مع   بإستخدام  مزيل  و    لحساسية  جيل 

 .مع سندات التقويم  إرتباطه  وقوة   وصالبته   المينا خشونة  على األسنان

 

Abeer.A.M.M Elhatery and Mohammed M. Ellaithy. 

Egyptian Dental Journal Vol. 64, No (1), January, 2018. 

 

التقليدية:دراسة سريرية    إحدى الراتنجات     مقابل فى    معدل ذو نشاط حيوى  راتنج  -5

  .ومختبرية

 

Talat Mohamed Beltagy and Abeer A.M.M Elhatery. 

Egyptian Dental Journal Vol. 64, 1:15, October, 2018. 

 

  الخواص لواحد من راتنجاتتأثير دمج جسيمات الزركونيا النانوية على بعض   -6

 .الحراري المقاوم للصدمات البولى ميثيل ميثأكريالت 

 

Abeer A.M.M Elhatery.  

Accepted for publishing in Egyptian Dental Journal June 2019. 

 

Conference Attendance 

 

1- 3rd international dental congress (Faculty of Dentistry 

Cairo University 22-25 Jan 2013) . 

 

 

2- 18th 2012 AIDC Faculty of Dentistry-Alexandria 

University 7-11 November 2012. 



 

3- Annual conference of Gharbia dental syndicate (future 

prospects in Dentist 22-23 Nov 2012). 

 

4- 2nd Annual Scientific dental conference Kafrelsheikh 

University 3-4 April 2014 

 

 

 إضافية:  مهارات

 -لحاسوب:ا

 . وبحث الويب والبحث في قواعد البيانات Power Pointو  Wordالبرامج إجادة  

 

-اللغة:  

 يجيد  قراءة وكتابةالعربية واإلنجليزية بطالقة. 

 

  

 
 


