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 تطوير اللوائح والمعايير  

من خطوات في سبيل الوصول الى االعتماد سعيا لتحقيق جودة التعليم وتوكيد جودته وما تم 

بناء  وبناء على توصيات لجنة تطوير المناهج في الكلية، تم تعديل الئحة البكالوريوس الدولي

 :حيث  ADEE اتتوصيعلى 

الطالب في العيادات ابتداء من السنة الثالثة بدال من السنة الرابعة كما تم توزيع  تدريب تم -

 كل متناسق خالل السنوات المختلفة.ساعات الدراسة األسبوعية بش

 سنة اولى. ابتداء منتدريب معملي  -

Subject Lecture 
(Hours) 

Practical 
(Hours) 

Credit 
(Hours) 

Pre-
requisite Code Title 

OPER 222 
Preclinical Operative 
Dentistry I 

1 2 2 
DANT 
221 

 

 مقررات تهتم بوقاية الفم واالسنان.إضافة  -

Subject Lecture 
(Hours) 

Practical 
(Hours) 

Credit 
(Hours) 

Pre-
requisite Code Title 

PERI 321 Preventive 
Periodontology 

1 2 2 
MICR 
224 

PHBS 322 Preventive & Dental 
Public Health 

2 - 2 
PHBS 
224 

PEDI 421 Preventive & Pediatric 
Dentistry I 

1 2 2 
PHBS 
322 

PEDI 422 Preventive & Pediatric 
Dentistry II 

1 1.5 2 
PEDI 
421 

 

  مقرر البحث العلمي إضافة -

Subject Lecture 
(Hours) 

Practical 
(Hours) 

Credit 
(Hours) 

Pre-
requisite Code Title 

PHBS 224 
Research & Evidence 
Based Dentistry 

2 - 2 NONE 

 

لالئحة الجديدة للسنتين األولى إضافة مقررات اختيارية خاصة بالكلية وتم بدء العمل في ا -

 .الثانيةو

 .2018/  2013االستراتيجية للمرحلة من  الخطةتم اعداد  -

حيث يتم دمج الطالب في  Four Handed Dentistryانتهاج اسلوب التدريب االكلينيكي  -

، مما يفيد ADEEبعض التخصصات في عيادات الكلية بناء على توصيات لجنة االعتماد 

 .األوروبيةديثة المتبعة في الدول الطالب بتجربة االساليب الح
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  وانتظامهاسير الدراسة 

 

 (8/9/2014بالطالب في قاعة عمر فروخ )السنوي لقاء عميد الكلية 

 

ألعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين في الكلية  FIBAA نشر الوعي بموضوع االعتماد المؤسسي -

 د. شيرين بدر القتهاجدول يتضمن محاضرات  من خالل

 

 الحضور المكان الوقت التاريخ

 قاعة عمر فروخ 10:00 – 9:00 15/9/2014
 الفرقتين الثالثة والخامسةطالب 

 موظف 12باإلضافة إلى 

 طالب الفرقة االولى 327غرفة المحاضرات  11:00 – 10:00 15/9/2014

 طالب الفرقة الثانية 327غرفة المحاضرات  2:30 – 1:30 16/9/2014

 طالب الفرقة الرابعة 227غرفة المحاضرات  9:00 – 8:00 18/9/2014

 اعضاء هيئة التدريس 327غرفة المحاضرات  2:30 – 1:30 18/9/2014

 باقي الموظفين والعمال 349غرفة المحاضرات  9:00 – 8:00 19/9/2014

 

محاضرات تذكيرية من قبل اعضاء هيئة التدريس لجميع الطالب في شهر اكتوبر قبل الزيارة  تكما جر

 مادالمرتقبة لهيئة االعت

 

 2015 كانون الثاني 26وفي فصل الربيع في  2014ايلول  1الدراسة في فصل الخريف في انتظمت  -

لفصل  2015 ايار 18و ;لفصل الخريف 2015كانون الثاني  15بدأت االمتحانات الخطية والشفهية في  -

 اإلكلينيكيةوسبقتها االمتحانات العملية و  الربيع

 بالشكل االتي: 2014/2015لعام الدراسي في االبكالوريوس مرحلة ع طالب يتوز -

 اطالب 68 الفصل االول والثاني(( المرحلة االولى

 طالبا 60 الفصل الثالث والرابع(( المرحلة الثانية

 طالبا 61 الفصل الخامس والسادس( ( المرحلة الثالثة

 طالبا 61 الفصل السابع والثامن(( المرحلة الرابعة

 طالبا 65 الفصل التاسع والعاشر(( المرحلة الخامسة
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 والبحث العلميالدراسات العليا 

 سات العلياالدرا .1
 تطوير اللوائح 

 

 .تطوير لوائح الدكتوراه واعتمادها من وزارة التربية والتعليم العالي -

العام الدراسي السابق  تم العمل بها ابتداء منالتي للماجستير الالئحة الجديدة استكمال تطبيق  -

التكرار في المقررات التي انهاها الطالب في  وتفاديوالتي تضمنت مقررات دراسية جديدة 

 مرحلة البكالوريوس.

 سير الدراسة وانتظامها 

 

 Advanced General طبيب اسنان في برنامج الدورة التدريبية 29تسجيل تم قبول و -

Dentistry Program (AGDP). 

للدرجات العلمية  التخصصاتلطالب المسجلين في مختلف يوضح الجدول التالي توزيع ا -

 :المختلفة

 

 

ية
لب

ال
ت 

جا
ال

لع
ا

 

ن
نا

س
ال
 ا
يم

و
تق

 

ل
فا

ط
ال
 ا
ن

نا
س

 ا
ب

ط
 

ضة
عا

ست
ال
ا

 

تة
اب

لث
 ا
ضة

عا
ست

ال
ا

 

فم
 ال

حة
را

ج
 

ثة
لل
 ا
ج

ال
ع

 

ن
نا
س

ال
 ا
س

غر
 

ع
و
جم

لم
 ا

 9 - 2 1 - 1 1 3 1 دكتوراه

 1 - - - - - - - 1 الدكتوراهرسائل 

رسائل 

 الماجستير
- - 1 - 1 1 2 - 5 

سنة ثالثة 

 ماجستير
- 3 - 2 - - - - 5 

سنة ثانية 

 ماجستير
- 2 - - - - 1 - 3 

سنة اولى 

 ماجستير
1 1 1 5 - - - - 8 

 6 - - - - 2 - 4 - سنة ثالثة دبلوم

 16 - 3 2 - 6 1 4 - سنة ثانية دبلوم

 24 7 2 3 - 1 4 6 1 سنة اولى دبلوم

 77 7 10 7 1 17 8 23 4 المجموع العام
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 تم تسجيلهالرسائل التي ا

 للعام الدراسي خطط البحث المسجلة في مختلف التخصصات يوضح الجدول التالي توزيع -

 2014  /2015: 

 عنوان الرسالة )أنكليزي( عنوان الرسالة )عربي( أسم الطالب 

 (1)عدد  دكتوراه تخصص العالجات اللبية

 دامر بسام صالح

 لقناة المغلقة المادة ونوع االرواء طرق تأثير"

 التئام في ودورهم والتكيف الترابط على الجذر

 "وعيادية معملية دراسة الذروية اآلفات

Effect of Irrigation Protocol and Type of 

Root Canal Sealer on 

Bonding Adaptability and their Influence 

on Healing of Periapical Lesions: In-Vivo 

and In-Vitro Study 

 (1)عدد  الثابتة االستعاضةماجستير تخصص 

 الشريباتي كمال محمد

 الكسر مقاومة على المتبقية السنية النسج تأثير

 واألسنان اللبية بالتيجان المرممة لألسنان

 التقليدية بالطريقة المرممة

Effect of Remaining Tooth Structure on the 

Fracture Resistance of Endocrown – 

Restored Teeth Versus Conventionally 

Restored Teeth 

 (1)عدد  ماجستير تخصص جراحة الفم

 عرقجي الدين نور هاني

 الجراحي البيزو جهاز بين مقارنة دراسة

 السفلي العقل ضرس لخلع التقليدية والطريقة

 المدفون

A Comparative Study between the use of 

Piezo Surgery Versus the Conventional 

Technique for Removal of Impacted 

Mandibular Third Molar 

 (2)عدد  ماجستير تخصص عالج اللثة

 كلش اسماعيل صبحية

 المخلوط للزينوغرافت وباالشعة إكلينيكي تقييم

 الزرعات حول بالفيبرين الغنية الصفائح مع

 الفورية السنية

Clinical and Radiographic Evaluation of 

Xenograft Mixed with Platelet-Rich Fibrin 

around Immediately Placed Dental 

Implants 

 جودي سمير مياس

 وشريحة الثخانة جزئية شريحة بين ما مقارنة

 تاجيا   اللثة تموضع إعادة في الثخانة كاملة

 تصنيف من والثانية األولى الفئة لعالج كطريقة

 اللثوي للتراجع ميلر

Comparison between Partial Thickness 

and Full Thickness Coronally Advanced 

Flap as a Treatment Modality for Class I 

and II Miller Classification of Gingival 

Recession (Clinical Study) 

 (1طب اسنان االطفال )عدد ماجستير تخصص 

 حمية خير محمد سلمى

 األداء لتقييم إكلينيكية عشوائية محكمة دراسة

 في بالزنكك المقوى الشاردي الزجاجي لإلسمنت

 اللبنية األضراس ترميمات

Randomized Controlled Comparative 

Study Using Zinc Reinforced 

Glass Ionomer Versus Resin Composite in 

Restoring Primary Molars 
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 الرسائل التي تمت مناقشتها

 

 رأفتماريا للطالب  دكتوراه مناقشة رسالة

 بعنوان: االستعاضةفي تخصص  رسالن

 خلفية الهجينة الجزئية لألجهزة مقارنة دراسة "

 متوازية خارجية بضمات المثبتة االمتداد

  "بالمثل التبادل ومدمجة
“ Comparative Study of Parallel and 

Integrated Interlock Designs of an 

Extracoronal Attachment Retained 

Distal Extension Hybrid Partial 

Dentures” 

5/6/2015 

احمددد الماجسةةتير للطالةةب  مناقشةةة رسةةالة

 االسةنان تقةويمفةي تخصةص  يوسف هداجر

 بعنوان:

 األسةنان حجةم تبةاين حةول بولتةون " تحليل

 األطبةةةاق سةةةوء حةةةاالت فةةةي لبنةةةان لسةةةكان

 "المختلفة 

“ Analysis of Bolton’s Tooth 

Size Discrepancy for a 

Lebanese Population in 

Different Malocclusion ” 

21/5/2015 
 

 

في  ادغيم كامل طارقالماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 بعنوان: طب اسنان اطفالتخصص 

 قبةل مةا مرحلةة ألطفةال األسةنان تسوس انتشار " معدل

 مخيمةةات داخةل المقيمةةين الفلسةطينيين لالجئةةين الدراسةة

 "اللبنانيين  األطفال مع بالمقارنة بيروت

“ The Prevalence of Dental Caries among 

Palestinian Refugees Preschool Children 

Living inside Beirut Camps Compared to 

Lebanese Preschool Children ” 

21/5/2015 

 مارتاني حنا سريوكه نبيل للطالب دكتوراه مناقشة رسالة

 بعنوان: االستعاضةفي تخصص 

 جراحي دليل باستخدام السنية الزرعة غرس دقة تقييم"

 "يدويا   مصنع جديد
“Evaluation of the Accuracy of Dental 

Implant Placement Using a New Manually 

Fabricated Surgical Guide Technique” 

15/5/2015  
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في  عياش محمد غادةللطالب  دكتوراه مناقشة رسالة

 بعنوان: االستعاضةتخصص 

 الزركونيوم مادة من المصنعة الهياكل قدرة تقييم "

  " اللون استنساخ على
“Evaluation of Color Replication 

Potential of Different Zirconia 

Framework” 

14/5/2015 

في  الغرياني خليفة لواءالماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 جراحة الفم بعنوان:تخصص 

تأثير طرائق االلصاق المختلفة على قوة الربط ألنواع "

 "األوتاد المقواة باأللياف

“Effect of Crown to Implant Ratio on the 

Success Rate of Dental Implants” 

29/4/2015 

 

 

 هشام عدي النعيميالماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 طب األسنان الترميمي والتجميليفي تخصص 

 بعنوان:

 المركب لون ثبات على الفيزيائية الخواص تأثير "

 وسائط في الصغر في المتناهية للجزيئات الراتنجي

 "مختلفة تخزين

“Effect of Physical Properties on the 

Color Stability of a Nano-Hybrid Resin 

Based Composite Using Different 

Storage Media” 

  18/3/2015 

في  عادل احمد صديقالماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 االستعاضة بعنوان:تخصص 

تأثير طرائق االلصاق المختلفة على قوة الربط ألنواع "

 "باألليافاألوتاد المقواة 

“Effect of Different Cementation Protocols 

on Bonding of Fiber Reinforced Post 

System” 

17/3/2015  

 

 محمد عادل سالم الماجستير للطالب مناقشة رسالة

 الترميمي االسنان طبفي تخصص  االعرجي امين

 بعنوان: والتجميلي

 والةتقلص السةطح صةالدة على التصلب عمق تأثير" 

 المطروحةةةةةةةة المةةةةةةةواد احةةةةةةةد باسةةةةةةةتخدام البلمةةةةةةةري

  " الكاملة الحجمية التعبئة ذو الراتنجي المركب حديثا  
“The Effect of Depth Cure on Surface 

Hardness and Polymerization Shrinkage 

for a Newly Introduced Bulk-Fill Resin 

Composite” 

5/3/2015 
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عامر اسامة كنج الماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 تقويم االسنان بعنوان:في تخصص 

بعد قلع السن الحفاظ على ارتفاع العظم السنخي " 

أوس –جن  -أوس مقابل استيوبيول-باستخدام بيو

  " دراسة مقارنة
“Alveolar Bone Height Preservation 

after Tooth Extraction Using Bio-Oss 

versus OsteaBiol Gen-Os A 

Comparative Study” 

10/12/2014 

 ميسون نجيب لطرشالماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 االستعاضة بعنوان:في تخصص 

قوة مقاومة كسر لألنماط المختلفة من الترميمات السنية "

 "لألسنان المعالجة لبيا  

“Fracture Strength of Different Restorative 

Modalities for Endodontically Treated 

Teeth” 

9/12/2014  

 

ايهاب بسام الماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 تقويم االسنان بعنوان:في تخصص االطرش 

" انتشار سوء االطباق السني والحاجة إلى العالج 

  التقويمي في عينة من االطفال السوريين "

“ The prevalence of malocclusion and 

orthodontic treatment need in a sample 

of Syrian children ” 

7/11/2014 

في  حسن سليم سكينةالماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 االستعاضة بعنوان:تخصص 

" تأثير المعالجات السطحية المختلفة على قوة التصاق 

  الزركون مع الراتنج المركب "

“ The effect of different surface treatments 

on the bond strength of composite resin to 

zirconia core ” 

21/11/2014 
 

 

في امير حمدي العميدي للطالب  دكتوراه مناقشة رسالة

 طب األسنان الترميمي والتجميلي بعنوان:تخصص 

 أثر تبيض االسنان العيادي على ثالث انواع من "

مات الحشوات التجميلية المعاصرة من حيث اللون والس

" السطحية وتكامل الحواف )دراسة مخبرية وعيادية(   

“ Effect of in-office tooth bleaching on 
color, surface topography and marginal 

integrity of three contemporary esthetic 

restorative materials (In vitro and in vivo 

study) ” 

29/10/2014 
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 البحث العلمي .2
 

 المكتبة 

 Ebesco host تم تجديد االشتراك بقاعدة بيانات الكترونية للمجالت العلمية في طب األسنان من 

وقد تم  على األبحاث الخاصة بالطالب Turnitin تطبيقو  ScienceDirectوقاعدة البيانات 

 تزويد المكتبة بكتب جديدة في جميع مجاالت طب االسنان.

 

 18/9/2014في  للطالب Turnitin محاضرة عن

 
 

  استخدام: على طالب كافة تدريب تم

 االلكتروني المكتبة فهرس 

 االلكترونية البيانات قواعد 

 االلكترونية المجالت 

 المكتبة خدمات 

 Turnitin 

 

  تطوير اليات البحث العلمي 

سعيا لتطوير اليات البحث العلمي 

ولتتمكن الكلية من استيعاب عدد اكبر 

من الطالب في مرحلة الدراسات العليا، 

جديدة  تخصصية عياداتتم انشاء 

 26لطالب الدراسات العليا تتألف من 

مجهزة حسب المواصفات  وحدة اسنان

 العالمية.

 
 

بحيث يحتوي على تفاصيل خاصة بالمرضى  DenTrooper Educتم تطوير برنامج ملفات المرضى 

 .االكلينيكية ألبحاثل المعلوماتمما يساعد على جمع 
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من ناحية نشاط اعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي، يبين الجدول التالي مشاركتهم في االبحاث و

 :2014/2015لعام الجامعي العلمية المختلفة في ا

Conferences 

Title Conference Participant Date 

Orthognathic Surgery: 

Does it improve the 

quality of life? 

14th International 

Convention 

Lebanese 

University 

Sadek H. J. 13-16 May/ 2015 

Posterior Composite 

Restorations: New 

Choices in Materials 

and Techniques 

14th International 

Convention 

Lebanese 

University 

Ragab H. M. 13-16 May/ 2015 

CAMBRA - 

Paradigm Shift 

14th International 

Convention 

Lebanese 

University 

Badr S. Y. 13-16 May/ 2015 

Comprehensive 

Periodontal 

Evaluation in the 

Arab countries, Are 

we doing enough 

effort? 

14th International 

Convention 

Lebanese 

University 

AboElSaad N. M. 13-16 May/ 2015 

Influence of Bulk-Fill 

and Cavity Depth on 

Occurrence of 

Posoperative 

Sensitivity 

International 

Association of 

Dental Research 

(IADR) 93rd 

General Session 

and Exhibition 

Boston 

Ragab H. M. 

Ghandour R. M. 
11-14 March/ 2015 

Influence of Zironica-

Coping Designs on 

Fracture-Resistance 

and Color of 

Bilayered-Zironica 

International 

Association of 

Dental Research 

(IADR) 93rd 

General Session 

and Exhibition 

Boston 

Sayed N. M. 

Rayyan M. M. 
11-14 March/ 2015 

Improving Oral 

Health-Related 

Quality of Life among 

Female Renal 

Transplants Patients 

5th American 

Dental Education 

Association 

ADEA 

International 

Women’s 

Leadership 

Conference - 

Barcelona 

AboElSaad N. M. 

Bakr A. G. 
14-16 September/ 2014 
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Publications 

Title Journal Author Volume 

A New Transfer 

Technique (San 

Technique) of 

CAD/MAM Surgical 

Guide For Prosthetic 

Driven Implant 

International 

Journal of 

Science and 

Research 

Martani N. S. H.  

Osman E. M. 

Segaan L. G. 

Rayyan M. M. 

May 2015, Vol. 4,  

No.5, 470:475 

Shear Bond Strength 

and Failure Mode 

between Veneering 

Ceramic and Metal 

Cores After Multiple 

Firing Cycles 

Egyptian 

Dental Journal 
Sayed N. M. 

January 2015, Vol. 61, 

No.1, 6559:666 

The Effect of 

Different Double 

Step-Impression 

Techniques on an 

Accuracy of Stone 

Dies 

Egyptian 

Dental Journal 

Sayed N. M. 

Aly N. H. 

Rayyan M. M. 

January 2015, Vol. 61, 

No. 1, 641:650 

Influence of Three 

Cementation 

Protocols on Bonding 

of Two Fiber 

Reinforced Post 

Systems 

Egyptian 

Dental Journal 

Siddiq A. A. 

Rayyan M. M. 

Ibrahim M. A. 

October 2014, Vol. 60, 

No. 4, 4467:4474 

Effect of Tooth 

Surface Loss on 

Color Stability and 

Strength of Wrap 

Around Ceramic 

Veneers 

Egyptian 

Dental Journal 

Ibrahim M. A. 

Rayyan M. M. 

ElBanna M. E. 

October 2014, Vol. 60, 

No. 4, 4697:4704 

Effect of Aggressive 

Beverage on Teehe 

Color Stability of 

Different Nano-

Hybrid Resin Based 

Composite 

European 

Journal of 

General 

Dentistry 

Nuaimi H. O. 

Ragab H. M. 

September-December 

2014, Vol. 3,  

No. 3, 90:93 

The Prevalence of 

Malocclusion and 

Orthodontic 

Treatment Need in a 

Sample of Syrian 

Children 

European 

Scientific 

Journal 

Alatrach A. B. 

Saleh F. K. 

Osman E. M. 

October 2014, Vol. 10, 

No. 30, 230:247 

A Comparative 

Evaluation of Tensile 

Strength & Shear 

Bond Strength of 

Two New 

Experimental Shock-

Absorbing Dental 

Cements 

Egyptian 

Dental Journal 
Rayyan M. M. 

July 2014, Vol. 60,  

No. 3, 3335:3346 
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Effect of Aqueous 

Suspensions of 

Titanium Dioxide in 

Photoreactor with 

Radiation Source on 

Color Changes of 

Three Contemporary 

Composite Resins 

Asian Journal 

of Chemistry 

AlAmeedee A. H. 

Ragab H. M. 

Osman E. M. 

Hussein F. H. 

July 2014, Vol. 26, 

No. 14, 4507:4512 

Comparison of 

Intraradicular 

Restorative 

Techniques for 

Rehabilitation of 

Single Rooted 

Debilitated Teeth 

Egyptian 

Dental Journal 

Sayed N. M. 

Ayash G. M. 

Abiad R. S. 

July 2014, Vol. 60, 

No. 3, 3413:3421 

Comparison of 

Efficiency and 

Effectiveness of Fiber 

Post Removal in 

Multi-Rooted Teeth 

Using Four Different 

Techniques 

Egyptian 

Dental Journal 
Rayyan M. M. 

April 2014, Vol. 60, 

No. 2, 2525:2553 

Comparison of Hand-

Held Full Spectrum 

Light and Two 

Different Lighting 

Conditions on 

Accuracy of Visual 

Tooth Shade 

Matching 

Egyptian 

Dental Journal 
Rayyan M. M. 

April 2014, Vol. 60, 

No. 2, 2525:2531 

Clinical Efficacy of 

Local Delivered 

Minocycline in The 

Treatment of Chronic 

Periodontitis Smoker 

Patients 

Journal of 

Dentistry and 

Oral Health 

AboElSaad N. M. 

Ghandour R. M. 

Abiad R. S. 

September 2014, Vol. 2, 

No. 1, 1:5 
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Manuscripts Accepted for Publication 

Title Journal Author Volume 

Evaluation of accuracy 

and reproducibility of 

casts made by additive 

manufacturing and 

conventional methods 

International Journal 

of Science and 

Research 

Martani N. S. H. 

Osman E. M. 

Segaan L. G. 

Rayyan M. M. 

June 2015 

Correlation between 

caries experience with 

dental care knowledge 

and attitude among 

Palestinian refugees in 

Lebanon 

International Arab 

Journal of Dentistry 

Dogheim T. K. 

Ragab H. M. 

Badr S. Y. 

June – July 2015 

Visual Versus 

Instrumental Shade 

Selection Techniques 

Egyptian Dental 

Journal 

Ayash G. M. 

Osman E. M. 

Segaan L. G. 

Rayyan M. M. 

Vol. 61, No. 2 

2015 

Fracture Resistance of 

Different Restorative 

Techniques for 

Endodontically Treated 

Teeth 

International Arab 

Journal of Dentistry 

Latrash M. N. 

Sayed N. M. 

Abiad R. S. 

Rayyan M. M. 

June – July 2015 

The Effect of Three 

Different P/L Ratio on 

The Tensile And Shear 

Bond Strengths of 

Manually Mixed GIC 

Egyptian Dental 

Journal 
Sayed N. M. 

Vol. 61, No. 2 

2015 

Tooth Size 

Discrepancy 

Importance As A 

Diagnostic Tool For 

Orthodontic Treatment 

Planning: A Review 

International Arab 

Journal of Dentistry 
Hajar A. Y. June – July 2015 
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 النشاط العلمي

في العام الجامعي  المؤتمرات والندوات التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريسيبين الجدول التالي 

2014/2015: 

.د. عصام عثمانأ  

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 الساحة 2015سنان التجمع اإلسالمي ألطباء اال
بة أطباء انق

 االسنان في لبنان
30/5/2015 

 
 

اجتماع اللجنة التنفيذية الموسعة لجمعية 

 كليات طب االسنان العربية

كلية طب 

االسنان في 

الجامعة 

 االردنية

ة االمانة العامة لجمعي

 كليات طب االسنان

 العربية

27-

29/5/2015 

 
 

 اليوبيل الذهبي
منتجع 

 الميرامار

ي بة أطباء االسنان فانق

 لبنان
23/5/2015 
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 يناليوم العلمي الثاني والعشر
النكستر 

 الحازمية

أطباء االسنان  رابطة

 الضاحية الجنوبية
23/5/2015 

 
 

 كتاب جديد عنوانه إطالق

Sinus Grafting Techniques: A 

step-by-step guide 

 مقر النقابة
بة أطباء االسنانانق  

 بيروت
21/5/2015 

 
 

 المؤتمر الدولي الرابع عشر
الجامعة 

 اللبنانية
 كلية طب االسنان

 13-

16/5/2015 

 
 

مع اليوم العلمي الثاني والعشرون بالتعاون 

 الجمعية السعودية لطب االسنان
يكاوتيل موفنب  

 أطباء االسنان رابطة

 بيروت
2/5/2015 
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زيارة كلية طب االسنان وحضور ترتيبات 

 OSCE واجراء امتحان
 فنلندا

كلية طب االسنان  

 جامعة هلسنكي

21-

26/4/2015 

 
 

 مؤتمر الدولي الخامس عشر
 هيلتون

 متروبوليتان

Lebanese Society of 

Endodontology 
9/4/2015 

 
 

 

 

 

 

 

مؤتمر مكة الثاني عشر العالمي لطب 

 االسنان
المكرمة مكة  

ب الجمعية السعودية لط

 االسنان

30/3-

2/4/2015 
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Lebanese Society of 

Periodontology scientific meeting 

 هيلتون

 متروبوليتان
LDA 21/3/2015 

 
 

Pioneers in Dentistry 

Symposium 

Charles W. 

Hostler 

Student 

Center, 

AUB 

Division of 

Orthodontics 

and Dentofacial 

Orthopedics  

(AUBMC) 

28/2/2015 

 
 

يةجامعة الخليج الطب عجمان كلية طب االسنان زيارة  19/2/2015 
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مؤتمر االمارات الدولي لطب االسنان 

 ومعرض طب االسنان العربي
 AEEDC دبي

17-

19/2/2015 

 
 

 

 

Colloque international à 

l’occasion des 140 ans de 

l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth 

جامعة القديس 

 يوسف

جامعة القديس 

 يوسف

22-

23/1/2015 

 

Opening of Services Rapides 

Technique Dentaire showroom 
 بيروت

Services 

Rapides 
24/10/2014 

 

مؤتمر اإلسكندرية الدولي التاسع عشر 

 لطب االسنان
 اإلسكندرية

Alexandria 

International 

Dental 

Congress 

22-

24/10/2014 

 

 16/2/2015 جامعة الشارقة الشارقة  االسنانطب  ةزيارة كلي
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 زيارة كلية طب االسنان 
 Barcelona, 

Spain 

  جامعة 

Universitat 

Internacional de 

Catalunya | UIC 

16/9/2014 

 
 

5th ADEA International 

Women’s Leadership 

Conference 

Barcelona, 

Spain 

ADEA; American 

Dental Education 

Association 

14-

16/9/2014 

 
 

24th Beirut International 

Dental Meeting BIDM 2014 

ال بافيون روي

 بيال

ي أطباء االسنان فبة انق

 لبنان

11-

13/9/2014 
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40th ADEE Annual Meeting 
Rīga - 

Latvia 

ADEE; 

Association for 

Dental 

Education in 

Europe 

28-

30/8/2014 

 
 

 

 د. روال ابيض

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 اليوم العلمي السنوي
 بارك اوتيل

 شتورا

اطباء االسنان رابطة 

 في البقاع
3/5/2015 

 
 

اليوم العلمي الثاني والعشرون بالتعاون مع 

 الجمعية السعودية لطب االسنان
يكموفنبالفندق   

رابطة أطباء 

تاالسنان في بيرو  
2/5/2015 

 
 

 

 المؤتمر الدولي الرابع عشر
الجامعة 

 اللبنانية
 كلية طب االسنان

13-

16/5/2015 
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 عشر الخامس الدولي مؤتمر افتتاح
 هيلتون

 متروبوليتان
Lebanese Society of 

Endodontology 9/4/2015 

 
 

 FKGشركة  سويسرا وورشة عملزيارة علمية 
1-

4/10/2014 

 
 

 

 

  

40th ADEE Annual Meeting 
Rīga - 

Latvia 

ADEE; 

Association for 

Dental Education 

in Europe 

28-

30/8/2014 
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لوسيت سجعانأ.د.   

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

اليوم العلمي الثاني والعشرون بالتعاون مع 

 الجمعية السعودية لطب االسنان
بيكموفنالفندق   

رابطة أطباء االسنان 

 في بيروت
2/5/2015 

 
 

24th Beirut International Dental 

Meeting BIDM 2014 

ال بافيون روي

 بيال

 نقابة أطباء االسنان

 في لبنان
11-

13/9/2014 

 

ناهد عطيةأ.د.   

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

1st International Implant 

Symposium Campus of Medical 

Sciences  - Moderator: 

‘’Ultrasonic Implant Site 

Preparation: From 

Osseointegration to Ultra-

Osseointegration’’ 

‘’Photofunctionalization of 

Implant Surfaces: A Novel 

Method to Optimize Implant 

Tissue Comptability’’ 

 جامعة القديس

 يوسف
 جامعة القديس يوسف

16-

18/4/2015 

 

اليوم العلمي الثاني والعشرون بالتعاون مع 

 الجمعية السعودية لطب االسنان
بيكموفنالفندق   

 رابطة أطباء االسنان

 في بيروت
2/5/2015 

 

 

 

Pioneers in Dentistry Symposium 

Charles W. 

Hostler 

Student 

Center, 

AUB 

Division of 

Orthodontics 

and Dentofacial 

Orthopedics at the 

(AUBMC) 

28/2/2015 
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امحد السيدأ.د.   

 التاريخ المنظمةالجهة  المكان اسم المؤتمر/الندوة

Pioneers in Dentistry 

Symposium 

Charles W. 

Hostler 

Student 

Center, 

AUB 

Division of 

Orthodontics 

and Dentofacial 

Orthopedics at the 

 (AUBMC) 

28/2/2015 

 

13th Lebanese Orthodontic 

Society Meeting. 

فندق 

موفنبيكال  

Lebanese 

Orthodontic 

Society 

31/10-

1/11/2014 

 

قدحسن صا أ.د.  

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 المؤتمر الدولي الرابع عشر

 محاضرة بعنوان:

Orthognathic Surgery: Does it 

improve the quality of life? 

الجامعة 

 اللبنانية
 كلية طب االسنان

13-

16/5/2015 

 

Pioneers in Dentistry 

Symposium 

Charles 

W. 

Hostler 

Student 

Center, 

AUB 

Division of 

Orthodontics 

and Dentofacial 

Orthopedics at the 

(AUBMC) 

28/2/2015 

 

 د. حممد عاطف

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 ورشة عمل ومحاضرة علمية يلقيها 

Prof. Hien Ngo 

اسنان االطفال في باحث في مجال طب 

 استراليا

Beirut 

Symposium 

جمعية اطباء اسنان 

 االطفال في لبنان
5/12/2014 
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 د. هالة ماهر

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 صيدا يوم علمي
رابطة أطباء 

 االسنان في صيدا
8/5/2015 

 
 

 

وعرض بوستر  IADRمشاركة في مؤتمر 

 بعنوان:

Influence of bulk-fill and cavity 

depth of occurrence of postoperative 

sensitivity 

 بوسطن

IADR; 

International 

Association 

for Dental 

Research 

 

11-

14/3/2015 
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 شريين بدر د.

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

Workshop on Nu smile zirconia 

anterior and posterior ceramic 

crowns 

 Fimalco Dental 21/5/2015 مختبر الكلية

 

 

 المؤتمر الدولي الرابع عشر

 محاضرة بعنوان:

CAMBRA - Paradigm Shift 

الجامعة 

 اللبنانية

كلية طب 

 االسنان
 13-

16/5/2015 

 
 

 ورشة عمل ومحاضرة علمية يلقيها  

Prof. Hien Ngo 

باحث في مجال طب اسنان االطفال في   

 استراليا

Beirut 

Symposium 

جمعية اطباء 

ي اسنان االطفال ف

 لبنان

5/12/2014 
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يكفندق الموفنب المؤتمر العالمي للتعليم الطبي  
 بة أطباء االسنانانق

 في لبنان
21 - 

22/11/2014 

 

Workshop on accutron digital 

nitrous oxide system 

 هيلتون اوتيل

 حبتور
 22/10/2014 ريشة دنتال

 
 

24th Beirut International Dental 

Meeting BIDM 2014 

 بافيون رويال

 بيال

 نقابة أطباء االسنان

 في لبنان
11 - 

13/9/2014 
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 د. ناير ابو السعد

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 الرابع عشر المؤتمر الدولي
 محاضرة بعنوان:

Comprehensive Periodontal Evaluation in 

the Arab countries, Are we doing enough 

effort? 

الجامعة 

 اللبنانية
 كلية طب االسنان

 13-

16/5/2015 

 المؤتمر الدولي الرابع عشر
 عرض بوستر بعنوان:

Comparative Clinical Evaluation of Green 

Tea and honey in the treatment of diabetic 

with chronic periodontitis 

الجامعة 

 اللبنانية
 كلية طب االسنان

 13-

16/5/2015 

 
 

The regional course on infection 

control and prevention in hospitals 
 AUBMC 15/11/2014  مونرو اوتيل

 

 

Sterilization Day 
نا جيفينور روتا

 اوتيل
 AUBMC 14/11/2014 
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5th ADEA International Women’s 

Leadership Conference 

 محاضرة بعنوان:

Improving Oral Health-Related Quality 

Of Life among Female Renal Transplants 

Patients 

Barcelona, 

Spain 

ADEA; American 

Dental Education 

Association 
14-16/9/2014 

 
 

 د. حممد ريان

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 اليوم العلمي السنوي 
 بارك اوتيل

 شتورا

ي لرابطة اطباء االسنان ف

  البقاع
3/5/2015 

 

 د. جنوى السيد

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

وعرض بوستر  IADRمشاركة في مؤتمر 

 بعنوان:
Influence of zirconia-coping designs 

on fracture-resistance and color of 

bilayered-zirconia 

 بوسطن

IADR; International 

Association for 

Dental Research 

 

11-

14/3/2

015 
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 بيان بالنشاط العلمي للكلية في الجامعة

Workshop on Nu smile 

zirconia anterior and 

posterior ceramic crowns 

organized by Dr. Sherine 

Badr and Fimalco Dental 

Phantom Lab 

 

21/5/2015 
 

 

All about BAU 

Institutional Review 

Board – Staff 

Development 

Program   

Dr. Karim Raafat 

IRB Coordinator   

Faculty of Pharmacy 

Ali Rashed Hall 

23/1/2015 

Learning Styles: Do we 

learn the same way? – 

Staff Development 

Program 

Dr. Mohammad Issa 

Faculty of Pharmacy 

Ali Rashed Hall 

 

20/3/2015 
 

 

 السنوي نصف االجتماع

 أعضاء فصل الربيعل

  التدريس هيئة
 327غرفة المحاضرات 

 

23/1/2015 
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KPI  اجتماع 

 غرفة ضمان الجودة

 

3/12/2014 

 

 

زيارة وحدة ضمان 

الجودة في الجامعة 

  للكلية

 غرفة ضمان الجودة

 

10/11/2014 

Myofunctional 

appliance workshop 

327غرفة المحاضرات   

 

26/10/2014 

 

 

فصل ل السنوي نصف االجتماع

 التدريس هيئة أعضاء الخريف

Seminar Room 

 

20/8/2014 

 

 الترقيات

  .2014 سبتمبر(   أستاذ مشارك   ريانمحمد ترقية د) 
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 الخارجية العالقات

 التعاون المحلي والدولي -1

 والهيئات المحلية االنفتاح على الجامعات اللبنانية 

 

 وجامعة القديس يوسف والجامعة االمريكية في بيروتتتعاون الكلية مع الجامعة اللبنانية  -

وأعضاء  الرسائل واشرافالعلمي  تبادلالمن خالل  اإلسكندرية و جامعة القاهرةوجامعة 

 .ان الحكملج

 في وزارة الصحة. باجتماعات اللجان المتخصصةالكلية تشارك  -

أعضاء هيئة التدريس مشاركة بارزة في مجلس ولجان نقابة اطباء االسنان في يشارك  امك -

 لبنان كما هو مبين بالجدول التالي:

 

 الوظيفة االسم اللجنة

 عضو خالدفضل  مجلس النقابة

 اللجنة العلمية

 د. روال ابيض

 د. ريما عبد هللا

 فضل خالد

 احمد مكاوي

 منسق اللجنة

 عضو

 عضو

 عضو

 لجنة المجلة
 د. روال ابيض

 فضل خالد

 عضو

 عضو

 لجنة التعليم المستمر
 سامر الرفاعي

 عبير قيسي

 منسق اللجنة

 عضو

 لجنة الكولوكيوم
 انعام بغدادي

 فضل خالد

 منسق اللجنة

 عضو

 لجنة المقاييس والمواصفات
 روال سنو

 هاني عرقجي

 عضو

 عضو

 منسق اللجنة روال سنو لجنة الضمان االجتماعي

 منسق اللجنة سلماء سنو لجنة المعلوماتية واالنترنت

 اللحنة االدارية
 فضل خالد

 سهير المصري

 عضو

 عضو

 عضو فضل خالد اللجنة الطبية

 عضو فضل خالد لجنة الدعاية

 عضو هاني عرقجي لجنة العالقات الدولية

 عضو مروى التنير لجنة االعالم

 عضو سلمى حمية لجنة الصحة الوقائية
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 لكلية من رواد في مجال طب االسنان في لبنان.لتتشكل اللجنة االستشارية  -

 

اجتماع اللجنة االستشارية 

 لكلية طب االسنان

27/3/2015 

 

 ركة بالعديد من النشاطات المحلية:تواصل مع المجتمع اللبناني من خالل المشاكما كانت الكلية على  -

 2015سنان التجمع اإلسالمي ألطباء اال

 بة أطباء االسنان في لبنانانق

30/5/2015 

 

 بة أطباء االسنان في لبنانانق منتجع الميراماراليوبيل الذهبي 

23/5/2015 

 الضاحية الجنوبيةأطباء االسنان في  رابطةين اليوم العلمي الثاني والعشر

23/5/2015 
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 عنوانه: بمقر نقابة أطباء االسنان إطالق كتاب جديداحتفال 

Sinus Grafting Techniques: A step-by-step guide 

 21/5/2015 

 
 

 المؤتمر الدولي الرابع عشر

 الجامعة اللبنانية

 كلية طب االسنان

13-16/5/2015 

 
 

 علمي في صيدا نظمته رابطة أطباء االسنان في صيدا ومي

8/5/2015 
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  اليوم العلمي السنوي لرابطة اطباء االسنان في البقاع

  بارك اوتيل شتورا

3/5/2015 

 
 

1st International Implant Symposium Campus of Medical Sciences 

 جامعة القديس يوسف

16-18/4/2015 

 عشر الخامس الدولي مؤتمر افتتاح

  متروبوليتان هيلتون

Lebanese Society of Endodontology 

9/4/2015 
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Pioneers in Dentistry Symposium  

AUBMC 

28/2/2015 

 
 

Colloque international à l’ occasion des 140 ans de l’Université Saint-Joseph 

de Beyrouth 

 جامعة القديس يوسف

22-23/1/2015 

  القاهاورشة عمل ومحاضرة علمية 

Prof. Hien Ngo 

باحث في مجال طب اسنان االطفال في استراليا    

Beirut Symposium – Lebanon 

25/12/2014 

 

13th Lebanese Orthodontic Society Meeting 

 موفنبيكالفندق 

31/10-1/11/2014 

Opening of Services Rapides Technique Dentaire showroom 

 بيروت

24/10/2014 

Workshop on accutron digital nitrous oxide system  

 اوتيل هيلتون حبتور

22/10/2014 
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24th Beirut International Dental Meeting BIDM 2014 

  بافيون رويال بيال

11-13/9/2014 

 
 

 

  الهيئات الدوليةالجامعات والتواصل مع 

ان كلية طب االسنان في جامعة بيروت العربية على عالقة مستمرة مع كليات طب االسنان في البلدان 

العربية، ومع جمعيات اخرى من خالل المساهمات في االجتماعات  الجامعاتالعربية من خالل اتحاد 

 العلمية.

 

 

امين عام اطباء زيارة 

االسنان العرب نقيب 

 اطباء االسنان في لبنان

البروفسور ايلي عازر 

 .الى الكلية المعلوف

5/5/2015 

 

 .الى الكلية اللبنانية .د. فؤاد ايوب عميد كلية طب االسنان في الجامعةأزيارة 

20/4/2015 
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الملحق الثقافي في زيارة 

الدكتورة السفارة العراقية 

عمداء  واحالم شهيد علي 

 قطاع الطبيالكليات من 

 .الى الكلية في العراق

 

14/7/2014 

 

 االتفاقيات وخدمة المجتمع -2

 الساحل لعالج حاالت طب األسنان التي تتطلب التخدير العام مع مستشفى تتعاون الكلية

 .مراكزالتستقطب الكلية مرضى من مختلف 

 دار العجزة االسالمية لمرضى التعويضات المتحركة -

 االطفالجتماعية لمرضى طب اسنان مؤسسة الدكتور محمد خالد اال -

 ضىللمرعملية دخول المرضى وتنظيمها قامت الكلية بتأمين بطاقة ممغنطة  لتسهيل
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انجزت حاالت استقبال عدد كبير من المرضى و تقوم الكلية بتقديم خدمات طبية للمجتمع اللبناني من خالل

 :2015حتى ايار  2014عديدة موزعة على الشكل االتي، بدأت في ايلول 

 

 نوع العالج الحاالت عدد

 تشخيص 6807

 تركيبات متحركة 350

 تركيبات ثابتة 1919

 عالج ترميمي 869

 عالجات لبية 517

 جراحة الفم 1821

 طب اسنان االطفال 800

 عالج اللثة 992

 تقويم اسنان 102

 تاج للتحضير 229

 غرس اسنان 162

 تبييض اسنان 130

 تصوير شعاعي بانوراما 1354

 تصوير شعاعي سيفالومتري 164

 تصوير شعاعي ثالثي االبعاد 240

 المجموع 16456
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 لتمييزا مركز تفعيلكما تم 

Centre of Excellence 

حيث يتم من لمرضى االستقبال 

في طب  متميزةتقديم خدمة  خالله

 االسنان. 

 

 يتضمن اربع وحدات لطب االسنان مجهزة بأحدث التقنيات الطبية
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 النشاطات الطالبية

 النشاطات العلمية -1

 خارج الجامعة شارك طالب الكلية من المراحل المختلفة بنشاطات علمية من خالل المشاركة بمؤتمرات علمية

 و محاضرات علمية في الجامعة وورش عمل

 

 يوم علمي

The 3rd Oral and Maxillofacial 

Surgery Symposium titled: 

“Cryosurgery; less invasive 

surgical treatment of 

malignant lesions” 

 قاعة علي راشد

26/5/2015 

 

 

Workshop on Nu 

smile zirconia anterior 

and posterior ceramic 

crowns organized by 

Fimalco Dental 

Phantom Lab 

21/5/2015  
 

 

  المؤتمر الدولي الرابع عشر

بعنوان:عرض بوستر   

Comparative Clinical Evaluation of Green Tea and honey in the treatment of 

diabetic with chronic periodontitis 

 Third Poster Award علي االسدي على  والطالب ماضي حليمي محمود دعاءحصول الطالبة 

 بإشراف د. ناير أبو السعد

 كلية طب االسنان –الجامعة اللبنانية 

13-16/5/2015 
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محاضرة علمية لطالب مرحلة 

البكالوريوس عن التعقيم من 

االيطالية  mocomشركة 

  Luca Graziani القاها

المدير االقليمي للشركة عن 

 طرق التعقيم وفعاليتها

 قاعة علي راشد

11/5/2015 

 

محاضرة علمية لطالب 

البكالوريوس من قبل شركة 

Oral-B  عن تثقيف المرضى

 للعناية بصحة الفم

 227غرفة المحاضرات رقم 

8/5/2015 

 

 

 

 

 

اليوم العلمي السنوي لرابطة اطباء االسنان في 

صبحية الدراسات العليا  طبيبةوالقت  البقاع

 محاضرة بعنوان: كلش

“Dental Implant: Indication and 

contraindication. 

  بارك اوتيل شتورا

3/5/2015 
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طالب لمؤتمر الجمعية العالمية 

 طب االسنان

61st IADS congress 

(International 

Association for Dental 

Students) 

شارك عشرين طالب وطالبة 

 لبنانممثلين  من السنة الثالثة

  (LADS) في

 االردن -عمان 

24/3-1/4-2015 
 

 

 

 

أعضاء هيئة التدريس  مشاركة

 وطالب الدراسات العليا

Pioneers in Dentistry 

Symposium  

 28/2/2015 

 
 

 

 بعنوانمحاضرة علمية 

“Minimal Intervention 

Dentistry” 

وهو  Prof. Hien Ngo القاها

باحث في مجال طب اسنان 

 االطفال في استراليا

  قاعة علي راشد

5/12/2014 
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مشاركة طالب دراسات 

عليا من كلية طب االسنان 

شيرين بدر بإشراف د. 

في ورشة عمل وحضور 

 محاضرة علمية يلقيها

 Prof. Hien Ngo 

Beirut Symposium 

5/12/2014 

 

 

 GCمحاضرة علمية وورشة عمل من شركة 

Europe  لطالب برنامج طب االسنان المتقدم

 وطالب تخصص طب اسنان األطفال

26/11/2014 

 
 

 هيئة التمريضمشاركة 

العيادات من كلية طب 

االسنان بإشراف د. ناير أبو 

السعد في ورشة عمل 

 وحضور محاضرة علمية

Sterilization Day 

 روتانا اوتيل جيفينور

AUBMC 

14/11/2014 
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مشاركة طالبة زيارة علمية وورشة عمل ب

الدراسات العليا سهير سعد و د. روال 

 سويسرا FKGابيض 

1-4/10/2014 

 

 

أعضاء هيئة التدريس  مشاركة

  في  وطالب الدراسات العليا

The 24th Beirut 

International Dental 

Meeting BIDM 2014 

الدراسات العليا  طبيب والقى

محاضرة  هاني عرقجي

 بعنوان:
Lasers: From Myth To 

Reality 

 

10-13/9/2014 
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 النشاطات الالمنهجية

بمسابقة ال  سارة فغالي ةالطالبفوز 

“Sudoku”  اليوم العالمي للكتابفي 

  (iPadجائزة )ب

 وترحرم بي –جامعة بيروت العربية 

30/4/2015 

 

 

في األول  تميم حداد بالمركز الطالبفوز 

  بطولة الكليات في كرة الطاولة

 

 حرم بيروت –جامعة بيروت العربية 

 

18/2/2015 

 المحمولاصدار نسخة محدثة لتطبيق الكلية على الهاتف 

 “bau mobile app”  

2/11/2014 
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 النشاط الثقافي

 

 اليوم العالمي للكتابالطالب في  مشاركة

 حرم بيروت –جامعة بيروت العربية 

 

30/4/2015 

 مشاركة الطالب في

 Job Fair 2015 

 الدبيةحرم  –جامعة بيروت العربية 

 

21/4/2015 

 

 

 اليوم العالمي لصحة الفم 

 

 حرم بيروت – مبنى الحريري

 

 

20/3/2015 

 دورة تدريبية نظمها مكتب شؤون المتخرجين والتوظيف حول اسلوب كتابة السيرة الذاتية

 227غرفة المحاضرات 

10/12/2014 



 

 كلية طب االسنان
 

48 
 

 وتصورها المستقبليالتطوير في الكلية 

 عتماد الدولياال 

 LEADER Dental School Programmeلمشاركة في برنامج ا
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 التطويرات

 Aالعيادات إعادة تأهيل 
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 التصور المستقبلي للكلية 

 

o  اعداد التقييم الذاتي للكليةself assessment  لتقديمه للهيئة االعتمادADEE  استكماال

 LEADER Dental School Programmeللمشاركة في برنامج 

o  تفعيل نظام ضمان الجودة لمرحلة الدراسات العليا 

o اتباع حفظ ملفات الجودة بالطريقة الرقمية 

o استكمال تطبيق الالئحة الجديدة لمرحلة البكالوريوس من خالل السنة الثالثة 

o  توسعة المكتبة الستيعاب الزيادة في عدد الطالب المترددين وتشجيعا لمشاركتهم في

 البحث العلمي

o عدد المراجع وقواعد البيانات تشجيعا للبحث العلمي التوسع في 

o  تنشيط البحث العلمي من حيث المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية على المستوى

 والدولي  المحلي

o طرح اتفاقيات جديدة مع مستشفيات اضافية للتوسع في العالج التخصصي 

o استخدام برنامج ملفات المرضى االلكترونيDentrooper  لطالب  معمل الفانتومب

 في تخصص العالجات اللبية مع تجهيز المعمل لهذا االستخدام مرحلة قبل السريرية

o  توسعة العيادة الخارجية الخاصة باستقبال المرضى وذلك الستيعاب الزيادة المطردة

 للمترددين 

o  زيادة التفاعل مع المجتمع من حيث التوعية الصحية من خالل الزيارات للمدارس

 تجمعات السكنيةوال

o استحداث مختبر ميكروسكوبات جراحية للدراسات التخصصية 

o العمل على زيادة عدد قاعات الدراسة الخاصة بمرحلة الدراسات العليا 

o استكمال اعضاء هيئة التدريس بالكلية 


