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اللغات:

 العربية : درجة اإلجادة ممتاز

اإلجنليزية: درجة اإلجادة ممتاز  

أألملانية: درجة اإلجادة جيد

الوظيفه احلاليه  : أستاذ مساعد بقسم عالج اجلذوركلية طب الفم و األسنان- جامعة القاهرة   

 

املؤهالت العلمية: 

١۱- بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسنان - دور مايو   ١۱٩۹٩۹٠۰

٢۲- درجة املاجستير فى  عالج اجلذور- إبريل ١۱٩۹٩۹٦

٣۳- درجة الدكتوراه طب األسنان فى فروع طب األسنان اإلكلينيكية فرع طب األسنان التحفظى (عالج جذور -  عالج 

حتفظى- خواص مواد) و املعتمد من أ٠۰د/رئيس اجلامعة فى ٤/٢۲٠۰٠۰٤/٢۲١۱

 

التدرج الوظيفى:

١۱- طبيب إمتياز إعتبارا من ١۱٥/١۱٠۰/١۱٩۹٩۹٠۰ و حتى ١۱٩۹٩۹١۱/١۱٠۰/٣۳١۱ 

٢۲- طبيب مقيم إعتبارا من ٢۲٩۹/٣۳/١۱٩۹٩۹٢۲ و حتى ١۱٩۹٩۹٥/٣۳/٢۲٨۸

٣۳- معيدة بقسم عالج اجلذور إعتبارا من ٢۲٠۰/٦/١۱٩۹٩۹٥ و حتى ١۱٩۹٩۹٦/٩۹/١۱٣۳
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٤- مدرس مساعد بقسم عالج اجلذور إعتبارا من ١۱٤/٩۹/١۱٩۹٩۹٦ و حتى ٤/٢۲٠۰٠۰٤/٢۲٧۷

٥- مدرس  بقسم ع?ج الجذور إعتبارا من ٢٨/٤/٢٠٠٤ و حتى ٢٩/٤/٢٠٠٩
٦-  أستاذ مساعد  بقسم ع?ج الجذور إعتبارا من  ١٩ /٥/٢٠٠٩ و حتى اEن

العضويه: ١-عضو الجمعية اNصرية لع?ج جذوراEسنان
            ٢- عضو بلجنة أخ?قيات البحث العلمى بطب الفم و اEسنان جامعة القاهرة

عنوان رسالة ا4اجستير:
The effect of heat and solvent on the physical behaviour of gutta-percha root canal filling 
material

تأثير الحرارة و اNذيب على التصرف الفيزيائى Nادة الجاتابركا اNستخدمة فى حشو قناة العصب

عنوان رسالة الدكتوراه:
A finite element analysis for the influence of two intraradicular preparation techniques 
on the stress distribution generated during cold lateral condensation of gutta-percha
تحليل بأسلوب العناصر اNحدودة لتحديد تأثير إثنn من طرق تحضير داخل الجذر على توزيع اhجهادات 

الناتجة أثناء الكبس الجانبى البارد للجاتابركا 

األبحاث املنشورة دوليا:
1- El Ashry BF, Eid GM, Zaki DY. Fracture resistance of immature roots obturated with three 
different filling materials. Journal of American Science 2012;8:617-623.

2-Eid GE, Amin SAW. Changes in diameter cross sectional area, and extent of canal wall touching 
on using 3 instrumentation techniques in long oval canals. Oral Surgery Oral Medicine Oral 
Pathology Oral Radiology and Endodontology 2011;112:688-695.

3- Kataya MM, Ibrahim SM, Eid GE, El-Mahallawi I. Correlating cutting Efficiency and debris 
retention of Endodontic Files to design features using Auto CAD measurements. Engineering 
Analysis Journal 2011;18:1775-1783.

4-Hassib NF, El Badry TH, Ali MA, Kataya M, Ramzy MI, ELHilaly G. Endodontic 
Microbiological Flora in Genetically Disordered Patients with Non-Vital Unexposed Pulps (In vivo 
Study). Journal of Medicine and Medicial Sciences 2009;4:111-127.

5- Eid GE, Ahmed MEH, Petschelt A. The Effect of varying the elastic modulus on the stress 
induced during root canal obturation. Int Endod J  abstract R84 2009; 42:1151
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6-ElHilaly  G, Ibrahim SM, Ibrahim DM. Effect of Heat and Solvent on Physical Behaviour of 
Gutta-Percha. J Endod abstract OR36 2000;26:544

اDبحاث ا4نشورة محليا :
1- Eid GEM, ElFar HMM, ElHosainy AS. The effect of dentin conditioning using Diode Laser 
irradiation, Citric acid, and EDTA on the sealing ability and adaptation of an epoxy resin-based 
sealer with laterally compacted Gutta-percha. Cairo Dent J 2006;22:61-66.

2- Eid GEM, Abdel Wahab N. In vivo radiographic evaluation of the effect of different irrigants on 
the electronic determination of the working length using a new vector based apex locator. Cairo 
Dent J 2008;37:37-47.

3- Atteia MH, Eid GEM. Comparative Topographic, Elemental and Thermal Analysis of Three 
Different Brands of Unused Nickel Titanium Rotary Instruments. EDJ 2008; 54:1995-2008.

4- Wali IE, EiD GEM, Omar WA, ElRafie S. The Antimicrobial Efficacy of Ozonated Water, 
Chlorhexidine and Sodium Hypochlorite against  Single Species Biofilms of Enterococcus faecalis 
and Candida albicans. EJMM 2008;17:419-428.

5- Shafie L, Eid GEM. The Effectiveness of Sodium Ascorbate on Bond Strength of a Resin-Based 
Obturation System to Sodium Hypochlorite- Treated Radicular Dentin. EDJ 2009 ; 55:361-371.

6- Eid GEM. Solubilizing efficiency of Orange peel oil, Eucalyptol and Chloroform on aged Gutta-
percha, unaged Gutta-percha and Resilon root canal filling materials. EDJ 2009;55:373--383.

7- Diab WMM, ElBayomi MMA, Eid GEM, Elsayed SB. Efficacy of rotary versus hand 
instrumentation techniques in reducing bacterial population of root canals. EDJ 2007; 53:2479-2486

8- Soltan MAE, ElBayomi MMA, Eid GEM. Comparative study of the efficacy of two newly 
introduced rotary nickel titanium instruments in shaping of curved root canals. Cairo Dent J 
2008;24:447-456.

النشاط العلمى الداخلى :

النشاط العلمى و العالجى بالقسم:

- ا5شتراك فى اللقاءات العلمية بالقسم

- ا5شتراك فى وضع توصيف مناهج التدريس للسنة الثالثة ?ادة ع;ج الجذور



4

- ا5شتراك فى وضع توصيف مناهج التدريس للسنة الرابعة ?ادة ع;ج الجذور

- ا5شتراك فى وضع توصيف للخطة البحثية لقسم ع;ج الجذور

- ا5شتراك فى إعداد ا?ذكرة العملية للسنة الثالثة و الرابعة ?ادة ع;ج الجذور

- ا5شتراك فى تدريس ا?حاضرات للسنة الثالثة و الرابعة ملادة عالج اجلذور

- اإلشتراك فى تدريس احملاضرات لطلبة املاجستير

- اإلشتراك فى اإلشراف على احلصص العملية للسنة الثالثة و الرابعة ملادة عالج اجلذور

- اإلشتراك فى وضع اإلمتحانات النهائية للسنة الثالثة و الرابعة و املاجستير  ملادة عالج اجلذور 

- اإلشتراك فى اإلشراف على النواب الزوار و أطباء اإلمتياز و العالج بعيادة عالج اجلذور

- اإلشتراك فى  التدريب على إستخدام امليكوسكوب اجلراحى فى عالج اجلذور لطلبة الدكتوراة

اإلشراف على الرسائل:

- ا5شتراك فى ا5شراف على عدد )٣٨(  رسالة ماجستير حيث تم مناقشة عدد )٣٣( $#"!

- اإلشتراك فى اإلشراف على عدد (٤)  رسالة دكتوراه حيث مت مناقشة عدد (٢۲) منهم 

- اإلشتراك فى مناقشة عدد (٤) رسالة ماجستير

ا4ؤتمرات : 

- الحضور و ا?شاركة العلمية فى ا?ؤتمر الدولى لع;ج الجذور الذى تنظمة الجمعية ا[وروبية لعالج جذوراألسنان   

ESE European society of endodontics  في أسكتلندة فى  سبتمبرر ٢۲٠۰٠۰٩۹

- احلضور و املشاركة العلمية فى املؤمتر الدولى لعالج اجلذور الذى تنظمة اجلمعية املصرية لعالج جذوراألسنان في ديسمبر ٢۲٠۰٠۰٨۸

- احلضور و املشاركة العلمية فى املؤمتر الدولى األول لطب األسنان جلامعة القاهرة من ٢۲٥- ٢۲٨۸ مارس ٢۲٠۰٠۰٨۸

- حضوراملؤمتر الدولى السادس عشر لطب األسنان جامعة األسكندرية ٢۲٠۰٠۰٨۸

- احلضور و املشاركة العلمية فى املؤمتر الدولى لعالج اجلذور الذى تنظمة اجلمعية املصرية لعالج جذوراألسنان في ديسمبر ٢۲٠۰٠۰٦

- حضور املؤمتر الدولى لعالج اجلذور الذى تنظمة اجلمعية املصرية لعالج جذوراألسنان من  ٢۲٠۰٠۰٤

- حضور املؤمتر الدولى لعالج اجلذور الذى تنظمة اجلمعية املصرية لعالج جذوراألسنان من ٩۹-١۱١۱ أكتوبر  ٢۲٠۰٠۰٢۲
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- حضوراملؤمتر العلمى الثانى لطب األسنان جامعة قناة السويس  من    ٣۳٠۰  سبتمبر إلى ٢۲ أكتوبر ١۱٩۹٩۹٨۸

- حضورمؤمتر األسكندرية التاسع لطب األسنان ١۱٩۹٩۹٤

الدورات:

١۱- حضور و أجتياز عدد (٦)  دورات تدريبية باجلامعة :

• إتخاذ القرارت و حل املشكالت (إعتبارا من ٢۲١۱/٢۲/٢۲٠۰٠۰٦ و حتى ٢۲/٢۲٣۳/ ٢۲٠۰٠۰٦)

• مهارات العرض الفعال (إعتبارا من ٢۲٦/٢۲/٢۲٠۰٠۰٦ و حتى ٢۲/٢۲٨۸/ ٢۲٠۰٠۰٦)

• الساعات املعتمدة (إعتبارا من ٨۸/٣۳/٢۲٠۰٠۰٦ و حتى ٣۳/٩۹/ ٢۲٠۰٠۰٦)

• إعداد كتابة البحوث العلمية و نشرها دوليا (إعتبارا من ٤/١۱٢۲/٢۲٠۰٠۰٦ و حتى ٦/١۱٢۲/ ٢۲٠۰٠۰٦)

• تصميم مقرر (إعتبارا من ٢۲٤/١۱٢۲/٢۲٠۰٠۰٦ و حتى ٢۲٦/٢۲/ ٢۲٠۰٠۰٦)

• أستخدام التكنولوجيا فى التدريس (إعتبارا من ٢۲٦/٢۲/٢۲٠۰٠۰٧۷ و حتى ٢۲/٢۲٨۸/ ٢۲٠۰٠۰٧۷)

ر فى عالج اجلذور: ٢۲- حضور دورات للتعليم املستم

•  Training Program of the  دورة للتدريب للجنة أخالقيات البحث العلمى باملركز القومى للبحوث

Research Ethics Committee  من ١۱٨۸ إلى ٢۲٤ نوفمبر ٢۲٠۰٠۰٩۹

• دورة دنتسبالى ميليفير املعلم Dentsply Maillefer Educator فى ٢۲٠۰٠۰٨۸

• دورة فى عالج اجلذورMicro endodontics (by Prof Dr Mohamed Faiad)  فى مارس   ٢۲٠۰٠۰٨۸  

• دورة فى عالج اجلذور (نوفمبر ٢۲٠۰٠۰٧۷

Management of complex cases (Course director: Prof Dr C.J. ( Munce)            

• دورة متقدمة فى ع;ج الجذور) ديسمبر ٢٠٠٦(

          course director: Prof Dr M. Torabinejad)) Clinical application of the mineral trioxide aggregate 
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• دورة و ورشة عمل ) ديسمبر ٢٠٠٦(

RaCe: non threading and feather touch endodontic preparation (lecturer: P.J Le Berre)           

•  Course director: Prof  Dr Elham(هاز زووم ٢ فى ديــــسمبر ٢٠٠٦ دورة لــــتبيض ا[ســــنان بــــإســــتخدام ج

 )Fawzy
• )Course director: Prof Dr J. Roane(دورة للتعليم ا?ستمر فى ع;ج الجذور

• دورة متقدمة فى ع;ج الجذور فى ديسمبر ٢٠٠٥:

Protaper Nickel Titanium Rotart system, Thermafil,The single cone, Three dimensional 

obturation system 

• ددووررةة ففىى ععللااجج االلججذذووررMicro endodontics  ففىى أأككتتووببرر  ٢۲٠۰٠۰٢۲

• دورة  للتعليم ا?ستمر فى ع;ج الجذور )Course director: Prof Dr S. Senia(فى نوفمبر١٩٩٩

• الـــــتدريـــــبية  فى زراعـــــة ا[ســـــنان مـــــن  ١٦إلى ١٨ مـــــارس١٩٩٩ ضـــــمن فـــــاعـــــيليات الجـــــمعية  حـــــضور الـــــدورة 

ا?صرية العلمية لغارسى ا[سنان

٣- حضور دورات خارج مجال التخصص:

- حضور دورة فى التنمية الشخصية و املهنية - يناير  ٢۲٠۰٠۰٨۸

- ر الصينية من ١۱٨۸/٢۲ إلى ٢۲٠۰٠۰٧۷/٣۳/٨۸ حضور دورة فى التطبيق العملى املتقدم لإلب

- حضور دورة فى أساسيات اإلحصاء احليوية - مايو ٢۲٠۰٠۰٥

- حضور دورة فى اإلسعاف األولى - يناير ٢۲٠۰٠۰٣۳

- حضور دورة 3ds max 6.0 فى معامل هندسة و شبكة احلاسبات بكلية الهندسة من  ٣۳/٨۸ إلى ٢۲٠۰٠۰٤/٢۲٤/٨۸

- حضور دورة Internet using  فى معامل هندسة و شبكة احلاسبات بكلية الهندسة من  ٦/٩۹ إلى ١۱٩۹٩۹٨۸/٩۹/١۱٧۷

- حضور دورة ِإستخدام أوتوكاد فى معامل هندسة و شبكة احلاسبات بكلية الهندسة من  ١۱/٢۲ إلى ١۱٩۹٩۹٨۸/٢۲/٨۸

- حضور دورتني فى Advanced ACAD 14ِ  فى معامل هندسة و شبكة احلاسبات بكلية الهندسة من  ١۱٣۳/٨۸ إلى 

١۱/٩۹/١۱٩۹٩۹٨۸ و فى أغسطس ٢۲٠۰١۱٠۰

أنشطة أخرى:

• اإلشتراك فى التدريس بقسم عالج اجلذور بكلية طب األسنان جامعة املنيا خالل العام اجلامعى ٢۲٠۰٠۰٤/٢۲٠۰٠۰٥
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• ر للعلوم احلديثة و االداب خالل العام اجلامعى  اإلشتراك فى التدريس بقسم عالج اجلذور بكلية طب األسنان أكتوب

٢۲٠۰٠۰٧۷/٢۲٠۰٠۰٨۸

• املشاركة فى ندوة بأكادمية البحث العلمى و ألقاء محاضرة بعنوان: "نظرة لعالقة الهندسة الطبية احليوية بطب األسنان"

• اإلشتراك فى التدريس بقسم عالج بجامعة ٦ أكتوبر خالل العام اجلامعى ٢۲٠۰٠۰٦

• اإلشتراك فى التدريس للزمالة البريطانية MRD بجامعة مص للعلموم و التكنولوجيا  MUST خالل العام اجلامعى 

٢۲٠۰٠۰٩۹/٢۲٠۰١۱٠۰

النشاط العلمى اخلارجى

التدريب العملى ما قبل التخرج:

قضاء فترة تدريب في جايز دنتال سكول بلندن  Guy's Dental School- London )سبتمبر ١٩٨٩(

التدريب العملى ما بعدل التخرج:

 ACTA Dental School Amsterdam ١- قضاء فترة تدريب في أكتا دنتال سكول بأمستردام هولندا

) من١٥/١٠/١٩٩٠إلى ٢١/١٢/١٩٩٠(

٢- قضاء الفترة من يوليو٢٠٠٠ إلى يوليو٢٠٠٢ فى جامعة فريدريك ألكزاندر أر|نجن أ?انيا 

    Friedrich Alexander Universität Erlangen Deutschlandضمن بعثة ل�شراف ا?شترك لنيل درجة الدكتوراة 

تضمنت البعثة:

 MSC/Nastran for windows V4.5دورة تدريبية على إستخدام برنامج للتحليل بأسلوب العناصر ا?حدودة )ناستران( ٠ -

-حضور اللقاءات العلمية ا<سبوعية

-حضور دورات للتعليم اFستمرفى ع;ج الجذور ٬ ع;ج اللثة و طب أسنان ا[طفال 

ا4ؤتمرات و الدورات:
• حضور دورة  باراجون للجراحة ا?تقدمة لغرس ا[سنان بكاراشتال ا?انيا-٩-١٢ إبريل١٩٩٩   
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        (lecturer:Dr Ady Palti) Advanced surgical course for implantology, bone augmentation and sinus 

elevation
•  حضور ا?عرض العا?ى لطب ا[سنان بكولون - ا?انيا عامى  ١٩٩٩ و    ٢٠٠١ و  ٢٠٠٩

• حضور املؤمتر العاملى األوروبى العاشر  لعالج اجلذور  ESE مبيونخ - املانيا من ٤-٩۹ أكتوبر ٢۲٠۰٠۰١۱ 
• احلضور و املشاركة فى املؤمتر العاملى األوروبى الرابع عشر  لعالج اجلذور ESE  بإسكتلندا - إجنلترا سبتمبر ٢۲٠۰٠۰٩۹ 


