
 

 2 من 1 صفحة

 السرية الذاتية
 

  البيانات الشخصية
 

 خالد :ــــبـــــــــــــــقـــــــــــــلــالـ

 عاطف :م األبـــــــــــــاس

 عبدالغفار :ــمــــــــــــــــــــــــــــــاالســــ

 العربية واإلنجليزية :ـــاتــــــــــــــــــــغـــــالـل

 مـصـري  :ــةــــــسـيـنــجــــال
 

 الــــــصــــــاالت
 

 (+202)       27952155    ـلـــــمـــــع ـون:ــــــفــــــيـــــــلـــــتال

   

 ،القاهرةي، والبحث العلم يوزارة التعليم العال ـلـــــمـــــع وان:ـــــــــــــــــــنـــــــــالع

 الدور السابع.ي، القصر العينىارع ش101

   

 Khaled.abdelghaffar@mohe.gov.eg  :ـــــيرونـتــــلكاإل البـريـــــد

  

 الوظيفة
 

 2017فبراير 16 وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 

  حتى  2016جامعة عين شمس  –نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث

 2017فبراير 12

  عميد كلية طب الفم و األسنان جامعة عين شمس 

 أستاذ بقسم طب الفم وعالج اللثة بكلية طب األسنان جامعة عين شمس 

  الواليات املتحدة االمريكية –أستاذ زائر بكلية طب االسنان جامعة جورجيا 

  جامعة املستقبل -أستاذ زائر بكلية طب األسنان 

  الواليات املتحدة األمريكية -هيوستن –جامعة تكساس  -أستاذ زائر بكلية طب األسنان 

 امين لجنة قطاع طب االسنان باملجلس االعلى للجامعات 

  لجنة الدائمة للترقيات باملجلس االعلى للجامعاتاعضو 

mailto:Khaled.abdelghaffar@mohe.gov.eg


 

 2 من 2 صفحة

 التاريخ الوظيفى
 

  1989-1985 كلية طب األسنان جامعة القاهرة –نائب مقيم بقسم طب وجراحة الفم واألسنان  

  1990-1989 جامعة القاهرة –معيد بكلية طب الفم واألسنان   

  1992-1990  جامعة القاهرة –مدرس مساعد بقسم طب الفم وعالج اللثة   

  1995-1992 جامعة تكساس –زائر بقسم عالج اللثة كلية طب األسنان أستاذ   

 الواليات املتحدة األمريكية –هيوستن 

  1997-1995  جامعة القاهرة –مدرس بكلية طب األسنان   

  1999-1997 جامعة عين شمس –مدرس بكلية طب األسنان   

  2004-2000 جامعة عين شمس –أستاذ مساعد بكلية طب األسنان   

  2004جامعة عين شمس  –أستاذ بكلية طب األسنان 

  2014 – 2009أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعالج اللثة 

  2016حتي  2014جامعة عين شمس  –عميد كلية طب األسنان 

  2016جامعة عين شمس  –نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 2017فبراير  15حتى 

 اجلوائز العلمية
 

  جائزة املركز األول ألحسن بحث خالل املؤتمر الدولي للمؤسسة العاملية ألبحاث طب األسنان

(IADR)  (Edward Hatton Award) 

 جائزة أحسن بحث تخصصىيUnilever Travel Award  سياتل ، واشنطن ،الواليات املتحدة

 1994األمريكية 

 1995 فرنسا-باريس جائزة ثاني أحسن بحث خالل املؤتمر األوربي لعالج اللثة 

  1999جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس 

  2001جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية 

  نائب رئيس الجمعية الدولية ألبحاث طب األسنان(IADR) ( 2003 القسم املصري 

   زميل مشارك للجمعية األمريكيه لزراعة األسنان(AAID) 2015 

 
 

 
 
 


