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Dean’s Message 

Our Faculty offers an extraordinary environment in which 

teaching and learning come together in a way to prepare 

future dental professionals. 

The curriculum is innovative and continuously updated to 

meet the fast growing technology in the dental field. We are 

committed to provide high quality patient care in Lebanese 

community. 

Our services take place in an ethical and professional 

environment under the collaboration and supervision of 

highly qualified and devoted faculty members. 

At Faculty of Dentistry, Beirut Arab University, instead of 

just saying we train doctors, we grow people and along the 

way they become doctors. 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس:

قبلت كلية طب االسنان متعاقدين, كما است 2معارين من ضمنهم العميد و  9تشكل اعضاء هيئة التدريس من ت
زائرين من جامعة  8اسبوع تدريسي خالل فصل اخلريف و  05ن جامعة االسكندرية و القاهرة ملدة زائرين م 7

. وهي موزعة على خمتلف التخصصات وفقا الربيع اسبوع تدريسي خالل فصل 77االسكندرية و القاهرة ملدة 
 :للجدول التايل

Specialty    Fall Semester    Spring Semester 

Dental Biomaterials 1 Full time member 1 Full time member 

Endodontics 
1 Full time member  

2 Visiting members 

1 Full time member  

2 Visiting members 

Fixed Prosthodontics 2 Full time members 2 Full time members 

Operative & Esthetic Dentistry 
2 Full time members  

1 Visiting member 

2 Full time members  

1 Visiting member 

Oral Biology 1 Visiting member 1 Visiting member 

Oral Pathology  1 Visiting member 

Oral Surgery 2 Visiting members 1 Visiting member 

Orthodontics 1 Full time member 1 Full time member 

Pediatric Dentistry 
1 Full time member  

1 Visiting member 

1 Full time member  

1 Visiting member 

Periodontology 2 Full time members 2 Full time members 

Removable Prosthodontics 1 Full time member 
1 Full time member  

1 Visiting member 
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كلية مساعدات من املوظفني من كليات الطب والصيدلة والعلوم لتدريس العلوم األساسية ودورات التلقت أيضا 
 .العلوم الطبية

طبيب و  22طبيب اسنان بدوام جزئي يف املختربات و العيادات باإلضافة اىل  05تتضمن كلية طب االسنان 
 .علوم اساسية منتدبني يف املختربات
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 التعليم الجامعي 

 :االجنازات االتية 2502/2507أجنزت الكلية خالل العملية التدريسية للعام الدراسي 

 سنة رابعة.مت تطبيق املنهج الدراسي اجلديد لطالب سنة اوىل اىل طالب  -

 ملف املقرر الدراسي و توصيف املقرر لكل املواد.مت حتضري  -

- Application of rubrick assessment in different courses. 

 تأليف جلنة املنهج الدراسي ملناقشة و حتسني املنهج الدراسي. -

 

بالتعاون مع  IPEال  طبيقت -
الكليات الطبية كمقدمة لتطبيقه 

 .الدراسيكجزء من املنهج 

 
 

 

 

 .يف ثالث مراحلIPE طبق ال 

 

تطبيق قوانني مكافحة العدوى  -
 .بدقة يف العيادات
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افتتاح خمترب طب االسنان املركزي  -
و  Degudent جماز من
Zhermack. 

 

يسهل خمترب طب االسنان  -
املركزي مطالب و حاجة 

 بشكل سريع و دقيق.  الطالب

 
 

 

جتهيز عيادة مميزة لطب اسنان  -
 .مع بيئة مناسبة لالطفالاالطفال 

 

توقيع عقد مع منظمة معاجلة  -
النفايات الطبية و حتضري 
 مكان منعزل للنفايات الطبية.
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 .لكل الطالب 2507شباط  8فصل الربيع يف  و 2502ايلول  7بدأ فصل اخلريف يف 
 و احلاضرين من اول يوم دراسي.كل الطالب عرب االنرتنت باستثناء الطالب اجلدد   يتسجل 

لفصل  2507ايار  27و  ;لفصل اخلريف 2507كانون الثاين   7بدأت االمتحانات اخلطية و الشفهية يف 
 الربيع.

 بالشكل االيت: 2502/2507للعام الدراسي توزع طالب شهادة البكالوريوس 

)  املرحلة االوىل لفصل االول و الثاينا  64طالب   (

 66طالب  (الفصل الثالث و الرابع)  املرحلة الثانية

 68طالب (الفصل اخلامس و السادس)  املرحلة الثالثة

 42طالب  (الفصل السابع و الثامن)  املرحلة الرابعة

 51طالب  (الفصل التاسع و العاشر)  املرحلة اخلامسة

 

 الدراسات العليا

 .Operative and esthetic dentistryاىل   operative dentistryبرنامج ال  تعدل

البدء بربنامج سنة واحدة دبلوم غرس 
اىل  االسنان بعد تعديل املنهج الدراسي

   ساعة معتمدة. 01
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 nitrousاطلقت الكلية عيادة ختدير ال 

oxide  ملعاجلة حاالت طب اسنان
 . الغري متعاونني لألطفالاالطفال 

 

 

 

بدأت الكلية ببناء عيادات جديدة 
لطالب الدراسات العليا اليت ستفتتح 

 قريبا.

 
 

 

 حتضري دليل الدورة التدريبية.
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 :يوضح اجلدول التايل توزيع الطالب املسجلني والربوتوكوالت األطروحات يف خمتلف التخصصات

 E
n

d
o

d
o

n
tics  

O
p

e
ra

tiv
e

 &
 

E
sth

e
tic D

e
n

tistry
 

O
rth

o
d

o
n

tics 

P
e

d
ia

tric 
D

e
n

tistry
 

P
ro

sth
o

d
o

n
tics 

F
ix

e
d

 
P

ro
sth

o
d

o
n

tics 

O
ra

l S
u

rg
e

ry
 

P
e

rio
d

o
n

to
lo

g
y

 

D
e

n
ta

l 
Im

p
la

n
to

lo
g

y
 

T
o
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D.Sc.D.  2 1 1 - 3 - - - - 7 

M.D. theses 1 2 5 1 1 - 3 1 - 14 

3rd Year M.D. - - 6 - 3 - - - - 9 

2nd Year M.D. - - 1 - 1 - - - - 2 

1st Year M.D. 1 - 3 2 3 - 1 1 - 14 

3rd Year Diploma - - 1 - - - - - - 1 

2nd Year Diploma 1 1 4 - 1 - 6 6 - 19 

1st Year Diploma 1 - 5 3 2 1 1 2 8 23 

Grand Total 89 

 

 :على النحو التايل 2012/2013 الربوتوكوالت املسجلة للعام الدراسي

3 D.Sc.D.  protocols in prosthodontics 

1 M.D.  protocol in operative and esthetic dentistry 

2 M.D.  protocols in orthodontics 

1 M.D.  protocol in pediatric dentistry 

1 M.D.  protocol in oral surgery 

  

 لبدء اختصاصهم السنة املقبلة.طبيب اسنان الذين تسجلوا بالدورة التدريبية ملدة سنة  73باإلضافة اىل 

إىل  و ما حول السنية مت منح درجة املاجستري يف اللثة
 .طبيب األسنان سامل فتحي بكار

 (Thesis defense on 14/11 /2012) 
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إىل  و ما حول السنية مت منح درجة املاجستري يف اللثة
 رامي عبدالفتاح ريشة. طبيب األسنان

(Thesis defense on 23/5/2013) 

 

يف جراحة الفم اىل طبيب مت منح درجة املاجستري 
 االسنان عبري مروان قيسي.

 (Thesis defense on 24/5/2013) 

 
 

 

يف التقومي اىل طبيب االسنان مت منح درجة املاجستري 
 معلم.هيثم علي 

(Thesis defense on 12/6/2013) 
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 االبحاث العلمية:

 :اجلدول التايل مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات ومنشوراهتا البحث العلمي يعرف

Staff 

Member 

Conference Name / 

Research 

Organizing Committee / 

Journal 
Date Place 

P
ro

f. E
ssa

m
 O

sm
a
n

 

International Dental Show IDS 12/3/2013 
Cologne 

Germany 

An update on the effect of 

crown margin locations and 

materials on periodontal 

health 

Egypt Dent J, vol 58, no 4,  

Oct 2012 
2012 Publication 

Influence of a nano-porous 

surface of zirconia implants 

on the attachment of human 

osteoblasts 

Journal of Prosthodontics 

Wiley Online Library 
2012 Publication 

 

 
 

P
ro

f. F
a
y
e
z S

a
leh

 

The 7th International 

Conference of the Egyptian 

Association of Oral & 

Maxillofacial Surgeons 

The Egyptian Association of 

Oral & Maxillofacial Surgeons 
26/9/2012 

Cairo 

Egypt  

3rd International 

Conference on Effective 

Teaching & Learning in 

Higher Education 
American University of Beirut 7/12/2012 

Beirut 

Lebanon 

“Simple biomechanical 

solutions for complicated 

orthodontic cases” 

A one-day continuing 

education course 

Beirut Arab University  

Faculty of Dentistry 
15/2/2013 

Beirut 

Lebanon 

A new medical curriculum 

for a new century 

Journal of Modern Education 

Review, N.Y., USA 
2013 Publication 

Prevalence of malocclusion 

among Lebanese school 

children 

 

EMHJ, WHO 2012 Publication 
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D
r. M

o
h

a
m

a
d

 A
te

f 

Bulk fill resin bounded 

restoration 
Erbil IDR 2013 Conference 29/5/2013 

Erbil  

Iraq 

Management of esthetic 

problem 
Erbil IDR 2013 Conference 27/5/2013 

Erbil  

Iraq 

International Dental Show  IDS 5/2/2013 
Dubai 

UAE 

The Third International 

Conference of King 

Abdulaziz University 

King Abdulaziz University 2012 
Jeddah 

KSA 

D
r. H

a
la

 M
a
h

er
 

Vital tooth bleaching: 

Material update and future 

perspectives 

The 7
th
 International Congress 

of Lebanese Dental 

Association-North Lebanon 

31/5/2013 
Tripoli 

Lebanon 

Bulk fill resin bounded 

restoration 

13
th
 International convention of 

the Lebanese University 
11/5/2013 

Beirut 

Lebanon 

Influence of surface-

treatment and cement-

selection on bond-strength 

of zirconia ceramic 

IADR 

 
21/3/2013 

Seattle 

USA  

Fatigue resistance and 

failure mode of CAD/CAM 

monolithic lithium-

disilicate  

IADR 21/3/2013 
Seattle 

USA  

Master anterior and 

posterior esthetic 

Beirut Arab University 

Tripoli Campus 
1/2/2013 

Tripoli  

Lebanon 

Influence of storage media 

and power-tooth-brushing on 

contemporary restoratives 

surface-roughness 

Egyptian Dental Journal 2013 Publication 

Influence of ceramic color 

and translucency on shade 

match of CAD/CAM 

porcelain veneers 

European Journal of esthetic 

dentistry  
2012 Publication 

Restorative Forum: 

Train the trainers 

Dentsply & 

University of Zurich 
2012 

Germany & 

Switzerland 

Mastering direct anterior  

and posterior composite 

restoration using SDR 

Beirut Arab University  

Faculty of Dentistry 
2012 

Beirut 

Lebanon 

Esthetics in dentistry 
Beirut Arab University  

Faculty of Dentistry 
2012 

Beirut 

Lebanon 
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D
r. S

h
erin

e B
a
d

r
 

Antimicrobial effect of 

chlorhexidine and sodium 

hypochlorite on some 

microorganisms in the root 

canals of non-vital teeth - in 

vivo study 

Nature and Science, 2013; 

11(2)  

www.sciencepub.net/nature 

2013 Publication 

Retention of three fluoride 

containing fissure sealants-

A 12 month in-vivo 

randomized study-with a 

SEM evaluation 

Advances in Medical Sciences, 

2013 
2013 Publication 

Effectiveness of 

audiovisual modeling on 

the behavior change 

towards oral and dental care 

in children with autism 

Indian Journal of Dentistry 

(2013) 1e7 
2013 Publication 

Effectiveness of 

audiovisual modeling on 

the behavior change 

towards oral and dental care 

in children with autism 

Egyptian Dental Journal 2013 

vol. 58 
2013 Publication 

The effectiveness of 

articaine versus lidocaine as 

infiltration anesthesia for 

mandibular posterior teeth 

in pediatric patients 

Egyptian Dental Journal 2013 

Vol. 59, No. 2 
2013 Publication 

Wear performance of 

ceramic-modified glass 

ionomer restorative 

AAPD 66th Annual Session in 

Orlando, FL. 
2013 

Poster 

Presentation 

D
r. N

a
y
e
r A

b
o
 E

l S
a
a
d

 
Periodontal plastic surgery Erbil IDR 2013 Conference 2013 

Erbil 

Iraq 

 Management of medical 

emergency in dental office 
Erbil IDR 2013 Conference 2013 

Erbil 

Iraq 

Update on link between 

periodontal disease and 

systematic health 

Erbil IDR 2013 Conference 2013 
Erbil 

Iraq 

Effect of the platform-

switching on per-implant 

tissues of immediately 

loaded anterior maxillary 

implant 

Egyptian Dental Journal 2012 Publication 

Influence of material 

properties on rate of 

resorption of two bone graft 

materials after sinus lift 

using radiographic 

assessment 

International Journal of 

Dentistry, Hindawi Publishing 

Corporation  

2012 Publication 

An update on the effect of 

crown margin locations and 

materials on periodontal 

health 

Egyptian Dental Journal 2012 Publication 
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R
a
y
y
a
n

 

Minimal or non-preparation 

veneers 
Erbil IDR 2013 Conference 29/5/2013 

Erbil  

Iraq 

To post or not to post that is 

the question 
Erbil IDR 2013 Conference 27/5/2013 

Erbil  

Iraq 

Finite element stress 

analysis of an innovation 

retrievable post-crown 

system 

IADR 22/3/2013 
Seattle 

USA  

International Dental Show  IDS 12/3/2013 
Cologne 

Germany 

 

D
r. R

o
u

la
 A

b
ia

d
 

Rotary nickel titanium 

RevoS 

Beirut Arab University,  

Faculty of Dentistry 
28/2/2013 Beirut  

Lebanon 

One wave launching 

workshop 
MicoMega 28/3/2013 

Besancon 

France   

AAE annual meeting AAE, Honolulu 16/4/2013 
Hawaii 

USA 

The use of laser Doppler 

flowmeter for detection of 

tooth vitality in daily dental 

practice 

The 7
th
 International Congress 

of Lebanese Dental 

Association-North Lebanon 

31/5/2013 
Tripoli 

Lebanon 

Pulp pathology and 

emergency treatment  

  

LDA, Beirut 2013 
Beirut 

Lebanon 

Non- surgical retreatment 

of endodontic failures  
LDA, Beirut 2013 

Beirut 

Lebanon 

The use of laser Doppler 

flowmeter for detection of 

tooth vitality in daily dental 

practice 

Beirut Dental International 

Meeting 2012 
2012 

Beirut 

Lebanon 

The use of CBCT in 

removal of separated 

instrument in an aberrant 

morphology 

Beirut Dental International 

Meeting 2012 
2012 

Beirut 

Lebanon 
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 عالقات خارجية:

مع كليات طب االسنان يف البلدان العربية من ان كلية طب االسنان يف جامعة بريوت العربية على عالقة مستمرة 
(، و مع مجعيات اخرى من خالل املسامهات يف 9/0/2507خالل احتاد كليات طب االسنان العربية)

 االجتماعات العلمية. كما ان الكلية تشارك باجتماعات اللجان املتخصصة.

 من خالل تبادل رسائل املشرفني وأعضاء جلنة الدفاع.ان للكلية تعاون مع كلية طب االسنان يف اجلامعة اللبنانية 

 بنان.يف جملس و جلنة نقابة طب االسنان يف لثري كبري هيئة التدريس للمرة االوىل تأ ألعضاءكان 

Committee Name Position 

Board of LDA Fadl Khaled Member 

Scientific  

Dr. Roula Abiad 

Dr. Rima Abdallah 

Fadl Khaled 

Ahmad Mekkawi 

Executive Secretary 

Member 

Member 

Member 

Journal Editorial Board  
Dr. Roula Abiad 

Fadl Khaled 

Member 

Member 

Continuing Education  
Samer Rifai 

Abeer Kaissi 

Executive Secretary 

Member 

Colloquium  
Inaam Baghdadi 

Fadl Khaled 

Executive Secretary 

Member 

Standardization 
Roula Sinno 

Hani Arakji 

Member 

Member 

Social Security  Roula Sinno Executive Secretary 

IT and Internet Salmaa Sinno Executive Secretary 

Administrative 
Fadl Khaled 

Souheir Al Masri 

Member 

Member 

Medical Fadl Khaled Member 

Advertisement Fadl Khaled Member 

Dental Insurance Zahra Kabbani Member 

International Relations Hani Arakji Member 

Information and Press Marwa Tannir Member 

Prevention from Oral Disease Salma Hamiyeh Member 
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تتشكل اللجنة االستشارية يف الكلية من 
 رواد يف جمال طب االسنان يف لبنان.

 
 

 

جتتمع اللجنة االستشارية مع جملس 
تني سنويا ملناقشة اخر الكلية مر 

حتسينات العملية التعليمية لتخريج اطباء 
اسنان متنافسني, اخر اجتماع نصف 

 7/12/2012سنوي كان يف 

 

 زيارة جلنة نقابة اطباء االسنان اىل الكلية

(9/4/2013) 

 
 

 

 تزور جلنة النقابة وحدة ضمن اجلودة
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تزور جلنة النقابة العيادات و تلقي نظرة 
 نظامالعلى 

 
 

 

 تزور جلنة النقابة العيادات اخلارجية

 

اجرت الكلية تعديالت اساسية على 
العربية مع موقع الكلية التابع للجامعة 

اطالع دائم على تعديل اخر املعلومات و 
 واجهة الصفحةحتسني 

http://www.bau.edu.lb/Home6 

 

 
 

 

زيارة السفري االيراين برفقته اعضاء هيئة 
التدريس من اجلامعة االيرانية يف الكلية و 

 قيام جبولة على املختربات و العيادات

(22/6/2012) 

 

http://www.bau.edu.lb/Home6
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زيارة السفري االيطايل اىل الكلية و القيام 
 (10/7/2012)جبولة على خمترب حماكاة 

 
 

 

إلجياز خمترب   Degudentزيارة ممثل
 (25/9/2012)  طب االسنان املركزي

 

من وزارة البيئة للكلية و زيارة مندوبني 
القاء حماضرة توجيهية حول ادارة النفايات 

 (11/3/2013) الطبية 

 
 

 

مشاركة العميد يف جلنة ملنح درجة 
البحث العالية للدكتور زياد سالمة 

و الدكتور انطوان  (24/5/2013)
 Ecoleيف  (27/5/2013) برباري

Doctorale, LU  
 

 USJ مشاركة عميد الكلية يف جتمع

Dental Alumni (9/6/2013) 
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, Stefano Benedicentiا. د.  زيارة
 of Restorative andعميد 

Endodontic   يف جامعةGenoa  يف
ايطاليا للكلية لالطالع على تعاون بني 

 (29/5/2013)  الكليتني
 

 

 

لطب زيارة رئيس اجلمعية العراقية 
  Dr. Rafea Al Jobory . د االسنان

 للكلية لالطالع على التعاون مع الكلية
(3/6/2013) 

 

مشاركة عميد الكلية يف حفل افتتاح 
 املؤمتر العلمي

 “Keys to a successful Aesthetic” 

 Universite Antonineيف

(14/6/2013) 
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 خدمات المجتمع:

 

As community service 

undergraduate students in the 

clinical stage visited the German 

school and gave educational 

seminars about oral health for the 

children, in addition of oral 

diagnosis and submitting a report 

to children’s parents. (22/2/2013) 
 

 

 
 

 

حماضرة تربوية لألطفال االيتام حول 
 العناية باألسنان يف قاعة مجيل رواس

 (19/4/2013) 
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حضرت كلية طب االسنان نشرات 
اعالنية للعموم يف العيادات. مت حتضري 

الملحقية الثقافية املنشورات بالتعاون مع 
 .في المملكة العربية السعودية

 
 

 

 شنت هيئة التدريس عالمات تعليمية و
صندوق شكاوى املرضى لضمان خدمة 

 افضل.

 

جتهيز عيادة خارجية ثالثة الستقبال عدد 
 .اكرب من املرضى
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من خالل العملية التعليمية خدمت الكلية اجملتمع باستقبال عدد كبري من املرضى و اجنزت حاالت عديدة موزعة 
 :2507ايار  70حىت  2502ايلول  0على الشكل االيت, بدأت يف 

Cases Specialty 

 

6525 Oral diagnosis  

438 Removable prosthodontics  

1980 Fixed prosthodontics 

2092 Operative dentistry 

568 Endodontics 

1554 Oral surgery 

745 Pediatric dentistry 

508 Periodontology 

87 Orthodontics 

264 Post and core 

75 Implantology 

140 Bleaching 

1335 Panoramic X-ray 

136 Cephalometric X-ray 

154 Cone beam X-ray 

 

 تستقطب الكلية مرضى من خمتلف مراكز مثال:

 دار العجزة االسالمية ملرضى التعويضات املتحركة -

 دار االيتام االسالمية ملرضى طب اسنان االطفال -

 مؤسسة الدكتور حممد خالد االجتماعية ملرضى طب اسنان االطفال  -

 لعالج حاالت األسنان اليت تتطلب التخدير العام.عقدت الكلية اتفاق مع مستشفى جامعة رفيق احلريري 

The faculty started construction of Center of Excellence composed of four high end quality 

dental clinics with state of the art equipment for patients who seek high quality service. 
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  :ةنشاطات علمي

 تنظم كلية طب االسنان عدة حماضرات و تدريب عملي علمية:

حماضرة علمية و تدريب عملي يف  -
لطالب شهادة  لبيةال اتعالج

 .Pharmacol من البكالوريوس

(3/10/2012) 

 
 

 

حماضرة علمية و تدريب عملي يف  -
 Micromrgaمن جات اللبية عال

د. لطالب الدراسات العليا يلقيها 
أستاذ مشارك يف  رائف شريف
 ،كلية طب االسنان ،عالجات اللبية

 (5/10/2012)جامعة االسكندرية. 
 

حماضرة علمية و تدريب عملي يف  -
و التجميلي  طب االسنان الرتميمي

 منلطالب شهادة البكالوريوس 
Dentsply. (12/11/2012) 

 
 

 

 

 

العالقة بني حماضرة علمية حول  -
مرض السكري وأمراض اللثة من 

Butler. (21/11/2012) 

 



 
Faculty of Dentistry  

Page 24 of 30 

 

حماضرة علمية و تدريب عملي يف  -
طب االسنان الرتميمي و التجميلي 

من لطالب شهادة البكالوريوس 
GC-America .(13/12/2012) 

 
 

 

حماضرة علمية يف رعاية صحة الفم  -
لطالب شهادة  واألسنان

 Glaxo Smithالبكالوريوس من 

Kline .(16/11/2012) 
 

د. حماضرة علمية يف التقومي يلقيها  -
جامعة  ،أستاذ مشارك ،طارق البيالي

 (15/2/2013) كندا.الربتا،  

 
 

 

 

حماضرة علمية و تدريب عملي يف  -
اللبية لطالب شهادة عالجات 

 Micromega البكالوريوس من
 .د. رائف شريفيلقيها 

(28/2/2013)  
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حماضرة علمية حول ادارة النفايات  -
الطبية من وزارة الرتبية. 

(15/3/2013) 

 
 

 

جراحة الوجه نصف يوم يف  ندوة -
لطالب الدراسات العليا  والفكين

 .من قبل حماضرين من الدول العربية
(21/3/2013)  

 

حماضرة علمية يف رعاية صحة الفم  -
لطالب شهادة  واألسنان

. Listerineالبكالوريوس من 
(22/3/2013) 

 
 

 

حماضرة علمية و تدريب عملي  -
لطالب الدراسات العليا حول 
استعمال الليزر يف طب االسنان 

؛ رئيس د. جهاد حبلييلقيها 
لبنان بالليزر يف طب االسنان. 

(30/4/2013) 
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تدريب عملي لطالب الدراسات  -
العليا حول استعمال مكرب العالج 

أ. د. أحمد هاشم،  أ. د.الليب من 
يف العالجات اللبية، جامعة عني 

 (9/5/2013)مشس. 
 

 

 

أعضاء هيئة التدريس و حضور  -
 طالب الدراسات العليا

Lebanese University 13
th

 

Convention .(11/5/2013) 

 

 شارك طالب الدراسات العليا باحملاضرات االتية:
 

Maria Raafat Reslan Salivary level of cytokines in the saliva of patients with 

denture stomatitis before and after treatment. 

Ghada Mohamad Ayyash Zirconia: the ceramic steel (clinical case). 

Maisoun Najeeb Latrash Bonding to Zirconia, Is it possible? 

Reda Mohyeddine Dimashkieh 3D Printing The fast growing substitute of dental CAD 

milling machinery. 

Salmaa Hisham Sinno Surgical removal of a ectopic third molar with dentigerous 

cyst from the ascending ramus under the coronoid process: 

case report. 

Hani Noureddine Arakji Does it ring a bell when you hear the word BRONJ? 

Noura Turki Saad A Radiographic study to evaluate the impact of overdenture 

supported on implant and tooth abutments. 

 

 

حماضرة علمية و تدريب عملي  -
لطالب الدراسات العليا يف جراحة 

من  د. طوني فرحاالفم يلقيها 
Dwight D Eisenhower center 

يف مدينة كنساس، الواليات املتحدة 
  (14/5/2013)األمريكية. 
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حماضرة علمية و تدريب عملي  -
يلقيها لطالب الدراسات العليا حول 

زهريماك، ، د. اليخندرا اوروتيا
 (14/5/2013)ايطاليا. 

 

أحمد أ. د. لطالب الدراسات العليا من قبل نظمت أيضا الكلية حماضرة علمية يف االحصاء احليوي 
 (21/5/2013)عبدالرحمن. 

 

In the program of staff member 

education in medical faculties the 

faculty of dentistry organized a 

lecture titled “Critical Appraisal 

of Research Report” for staff 

members in medical faculties by 

Prof. Ahmad Abdulrahman, 

Faculty of Dentistry, Alexandria 

University.  
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 نشاطات ثقافية و اجتماعية:

 مشاركة الطالب يف عدة نشاطات غري اكادميية،

 (13/10/2012)عاصي. الرحلة اىل هنر 

 
 

  

 (2/3/2013)رحلة اىل فاريا. 

 

منظم من اجلامعة.  Life Styleمعرض 
(10/4/2013) 
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مباراة اجلامعة لكرة القدم. فاز فريق 
 (18/10/2012)الكلية باملرتبة الثانية. 

 

 

احتفال اعضاء هيئة التدريس بعميد 
الكلية أ. د. عصام عثمان لتعيينه نائب 

كورال   فندقرئيس للعلوم الطبية يف 
 (9/3/2013)بيتش. 

 
 

 

 
احتفال السنوي لطب االسنان يف فندق 

 (1/5/2013).  2507فينيسيا صف 
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 المكتبة:

 و جمالت الكرتونية. املعلوماتمزودة بأحدث  ان مكتبة الكلية مدعمة بشكل مستمر مبراجع

 موقع املكتبة اىل غرفة اكرب لتستقبل عدد اكرب من التالميذ. نقل

 

جعل قاعدة البيانات  ScienceDirectاملضيفة، والوصول إىل  EBSCOمت جتديد االشرتاك يف قاعدة بيانات 
 إىل املكتبة. تكتب جديدة يف مجيع اجملاالت، وأضاف  ءاملتوفرة، ومت شرا

 رؤيا مستقبلية:

تسعى الكلية لالعتماد. تطبيق انظمة ضمان اجلودة من خالل عمليات تعليمية و تعزيز خدمات طي االسنان 
  للمجتمع.

 

 
 

The faculty contacted the Association for Dental Education in Europe, completed the self-

study and submitted it as a preparatory step for accreditation. The expected first visit from 

ADEE to the Faculty of Dentistry will be on fall 2013. 

 


