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 تطوير اللوائح والمعايير  

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

المستحدثة سنة  وبناء على توصيات لجنة تطوير المناهج في الكلية، تم تعديل الئحة البكالوريوس

 كالتالي:  1122

  Inter-Professional Education for Health Care تم استحداث المقرر -

 Practice Managementتم استحداث المقرر  -

الذي يحتوي القواعد التي تحكم نظام  الدليل االكلينيكي لعيادات في كلية طب االسنانتم اصدار  -

 Clinical Rules and Regulations العمل داخل العيادات في الكلية 

 1122واصدار  1122اصدار  Status Report  تقرير الحالةاعداد  تم -

 Association of Dental Education inقامت الكلية بإعداد التقييم الذاتي وارساله إلى  -

Europe (ADEE)  1122 /2/ 21 -12والتي قامت بزيارة تقييمية للكلية في الفترة من 

 1122/  1122االستراتيجية للمرحلة من  الخطةتقوم الكلية بإعداد  -

 

  وانتظامهاسير الدراسة 

 

 (12/9/1122)لقاء رئيس الجامعة بالطالب الجدد في قاعة علي راشد 
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شباط  9وفي فصل الربيع في  1122ايلول  1الدراسة في فصل الخريف في انتظمت  -

 لكل الطالب. 1122

 باستثناء الطالب الجدد. iConnectتم تسجيل الطالب عبر  -

 ايار 12و ;لفصل الخريف 1122كانون الثاني  1بدأت االمتحانات الخطية والشفهية في  -

 لفصل الربيع. 1122

 

 بالشكل االتي: 1122/1122لعام الدراسي في االبكالوريوس مرحلة ع طالب يتوز

 

 اطالب 22 الفصل االول والثاني((  المرحلة االولى

 اطالب 22 الفصل الثالث والرابع((  المرحلة الثانية

 اطالب 22 الفصل الخامس والسادس(     (المرحلة الثالثة

 اطالب 22 والثامن(الفصل السابع (  المرحلة الرابعة

 اطالب 29 الفصل التاسع والعاشر((  المرحلة الخامسة

 

 

 
  في بعض المقررات التي تدرس بالكلية Problem Based Learning طرق التعليم الحديثة تطبيق
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 والبحث العلميالدراسات العليا 

 سات العلياالدرا .0
 

 تطوير اللوائح 

 

والتي تضمنت مقررات بدء العمل بالالئحة الجديدة التي تم تطويرها نهاية العام الدراسي السابق 

 التكرار في المقررات التي انهاها الطالب في مرحلة البكالوريوس. وتفاديدراسية جديدة 

 

 

 سير الدراسة وانتظامها 

 

 Advanced General طبيب اسنان في برنامج الدورة التدريبية 22تسجيل تم قبول و -

Dentistry Program (AGDP) المقبلة. لمدة سنة لبدء اختصاصهم في السنة 

 

 :يوضح الجدول التالي توزيع الطالب المسجلين في مختلف التخصصات -
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 7 - - - - 2 - 2 2 1 دكتوراه

 29 - 2 1 - 2 1 2 2 2 رسائل الماجستير

 1 - - - - 2 - 2 - - سنة ثالثة ماجستير

 21 - - 2 - 1 2 2 - 1 سنة ثانية ماجستير

 7 - 2 - - 2 1 1 - 2 سنة اولى ماجستير

 2 - - - - 2 - 2 - - سنة ثالثة دبلوم

 22 - 1 1 2 1 2 2 - - سنة ثانية دبلوم

 12 2 2 2 - 2 2 2 - 2 سنة اولى دبلوم

 92          المجموع العام
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 الرسائل التي تم تسجيلها 

 

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

 1122  /1122: 

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

 (2)عدد  دكتوراه تخصص العالجات اللبية

 فضل هشام خالد 

دور كل من الغسول اليدوي، وتحفيزه بواسطة 

 الذبذبات الصوتية، واستعمال الليزر دايود

التعرف على البكتريا المكورة المعوية في 

بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل المصاحب 

اللبية التقليدية: دراسة اكلينيكية إلعادة المعالجة 

 ومخبرية

Role of Hand Syringe Irrigation, Sonic 

Activation, and Diode Laser Application 

on PCR-Based Identification of 

Enterococcus Faecalis Associated with 

Conventional Endodontic Retreatment: 

In-Vivo and In-Vitro Study 

 (2)عدد  االستعاضةماجستير تخصص 

 ميسون نجيب لطرش 
قوة مقاومة كسر لألنماط المختلفة من الترميمات 

 السنية لألسنان المعالجة لبيا  

Fracture Strength of Different 

Restorative Modalities for 

Endodontically Treated Teeth 

 عادل احمد صديق
تأثير طرائق االلصاق المختلفة على قوة الربط 

 ألنواع األوتاد المقواة باأللياف

Effect of Different Cementation 

Protocols on Bonding  

of Fiber Reinforced Post System 

رضا محي الدين 

 دمشقية

طريقة مبتكرة لدقة تصنيع الكتف الدهليزي 

 الخزفي للترميمات المعدنية الخزفية

An innovative technique for precise 

fabrication of labial shoulder porcelain 

for porcelain fused to metal restorations 

 سارة فاروق حسين
تقييم سريري واشعاعي لمفهوم تحويل الحافة 

 التاجية. طريقة جديدة إلعادة العرض البيولوجية

Clinical and radiographic evaluation of 

crown margin shifting concept. 
A new technique for re-establishing the 

biological width 

 (2)عدد  ماجستير تخصص تقويم االسنان

 احمد يوسف هاجر
األسنان لسكان تحليل بولتون حول تباين حجم 

 لبنان في حاالت سوء األطباق المختلفة

Analysis of Bolton’s Tooth Size 

Discrepancy for a Lebanese Population 

in Different Malocclusion  

هال محي الدين 

 دمشقية

تأثير اختالف تزوي اسنان الفك العلوي على 

 جمال االبتسامة

Influence of different maxillary incisor 

inclination on the perception of the 

smile esthetics 

 جمال يحيى عامر

مقارنة القوة الضامة ألقواس التقويم المعدنية 

وتيجان الزركونيا بعد معالجة مختلفة لالسطح 

 نوعين مختلفين من االسمنت الراتنجي باستخدام 

Evaluation of the shear bond strength 

between metallic orthodontic brackets 

and monolithic zirconia crowns after 

different surface treatments using two 

resin cements 

محمد المهدي رشيد 

 سعد

تسريع حركة االسنان بالشق الطولي لعظام الفك 

الخارجي مقارنة الشق بمثقاب االسنان والشق 

 باالهتزاز العالي

Accelerating tooth movement with 

corticotomies: The effect of 

piezopuncture versus bur techniques in 

dogs 
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 ياسر طالل عمر
في المرضى تقييم الحاجة إلى العالج التقويمي 

 الذين يترددون للعالج في جامعة بيروت العربية

Evaluation of the orthodontic treatment 

need in patients seeking treatment at 

Beirut Arab University 

 (1)عدد  ماجستير تخصص طب االسنان الترميمي والتجميلي

سالم عادل محمد 

 امين االعرجي 

تأثير عمق التصلب على صالدة السطح 

والتقلص البلمري باستخدام احد المواد 

ذو التعبئة  المركب الراتنجيالمطروحة حديثا  

 الحجمية الكاملة

The Effect of Depth Cure on Surface 

Hardness and Polymerization Shrinkage 

for a Newly Introduced Bulk-Fill Resin 

Composite 

شيرين حسين 

 المصري

دراسة مقارنة في المختبر لتأثير وسائط العالج 

على صالبة السطح وخشونة السطح الثنين من 

 أنظمة الكمبوريت الترميمي

In-Vitro Comparative Study of the Effect 

of Curing Modes of Surface Hardness 

and Surface Roughness of Two different 

Restorative Composite Resin Systems 

 (2)عدد  ماجستير تخصص جراحة الفم

 لواء خليفة الغرياني 
تأثير نسبة طول الزرعة إلى طول التاج على 

 مدى نجاح الزرعات السنية

Effect of Crown to Implant Ratio on the 

Success Rate of Dental Implants 

 (1)عدد  ماجستير تخصص عالج اللثة

عبد الرحمن داوود 

 أبو شملة

فعالية الديود ليزر كمساعد للعالج الغير جراحي 

 في التهاب اللثة المزمن )دراسة سريرية(

Effectiveness of diode laser therapy as 

an adjunct to non-surgical periodontal 

treatment in chronic periodontics (a 

clinical study) 

مارك جوزيف 

 عساف

)د( عند مرضى التهاب فعالية مكمالت فيتامين 

 اللثة المزمن )دراسة سريرية(

The effectiveness of vitamin D 

supplementation in chronic periodontitis 

patients (A Clinical Study) 
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 الرسائل التي تمت مناقشتها 

 

 

 

مشهور الماجستير للطالب  مناقشة رسالة

 في تخصص تقويم االسنان مومنة

 كعنصر السنية الزريعات فعالية دراسة"

 حركة وسرعة الثبات حيث من إرساء

 "اإلرساء وفقد االسنان

“Investigation of the efficiency of 

miniscrew as anchorage sources 

in terms of stability, rate of tooth 

movement, and anchorage loss” 

(9/12/2013) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

للطالب وسام الحمادي في  الدكتوراهمناقشة رسالة 

 تخصص تقويم االسنان

تغيرات المفصل الفكي الصدغي للجرذ خالل وبعد "

اسة نسيجية شكلية التقدم المستمر للفك السفلي )در

 "وخلوية مناعية(

“Rat Articular Condyle Changes in 

Matrix Metalloproteinase and Collagen 

Levels during and after Continuous 

Mandibular Advancement (Histological 

and Immunocytochemical Study)” 

(27/2/2014) 
 

  



 

 كلية طب االسنان
 

9 
 

 البحث العلمي .4
 

 المكتبة 
 

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

 وقد تم تزويد المكتبة بكتب جديدة في جميع مجاالت طب االسنان. ،ScienceDirectوقاعدة البيانات 

 

 

 

 
  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 

 12لطالب الدراسات العليا تتألف من 

مجهزة حسب المواصفات  وحدة اسنان

 العالمية.

 
 

بحيث يحتوي على تفاصيل خاصة  DenTrooper Educتم تطوير برنامج ملفات المرضى 

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

 :1122/1122لعام الجامعي المختلفة في ا

Title Conference/Journal Author/Participant Date 

Effect of Amount of Tooth 

Surface Loss on Color 

Stability & Strength of 

Wrap-around Design 

Ceramic Veneers 

UAE International 

Dental Conference 

& Arab Dental 

Exhibition AEEDC 

Dubai 2014 

Mohamed Ibrahim and 

M. El Banna 
February 2014 

Influence of ceramic color 

and translucency on shade 

match of CAD/CAM 

porcelain veneers 

The International 

Journal Of Esthetic 

Dentistry 

Hala Ragab, Ziad 

Salameh, Georges Tehini, 

Norma Ziadeh, Antoine 

Berberi and Moustafa 

Nabil Aboushelib 

Spring 2014 

Comprehensive Techniques 

For Intraradicular 

Rehabilitation Of Weakened 

Anterior Teeth 

Egyptian Dental 

Journal 
Mohammad Rayyan January 2014 

Influence of separation ring 

and curing light intensity on 

proximal contact tightness of 

two-resin composites 

Egyptian Dental 

Journal 

Hala Ragab and Hassan 

El-Shamy 
January 2014 

A Clinical Assessment of 

Miniscrews as Anchorage 

Sources in Terms of 

Stability, Rate of Tooth 

Movement, And Anchorage 

Loss 

European Scientific 

Journal “ESJ” 

Mashhourm Moumneh 

Fayez Saleh and Nahed 

Attia 

December 

2013 

Effect of Different Polishing 

Procedures on Contemporary 

Composite Resin 

Restorations 

Egyptian Dental 

Journal 

Hala Ragab and Hassan 

El-Shamy 
October 2013 

Influence of Surface 

Treatment Protocols on 

Shear Bond Strength of 

Veneering Composite to 

Zirconia 

Egyptian Dental 

Journal 

Hassan Salim Skainhe, 

Mohammad Rayyan and 

Mostafa Fakhri Khalil 

October 2013 

Diode Laser Treatment Of 

Orthodontically Induced 

Gingival Hyperplasia. A 

Randomized Controlled 

Clinical Trial 

European Scientific 

Journal 

Nayer Abo Elsaad and 

Nahed Attia 

September 

2013 

Azithromycin treatment of 

drug induced gingival 

hyperplasia in renal 

transplant patients 

The International 

Arabic Journal of 

Antimicrobial 

Agents 

Nayer Abo Elsaad, Una 

El-Shinnawi and Adel 

Bakr 

September 

2013 

Influence of storage media 

and power-tooth brushing on 

contemporary restoratives 

surface-roughness 

Egyptian Dental 

Journal 

Hala Ragab, Maha 

Ahmed Niazy, Randa 

Mohamed Hafez and 

Omar El-Mowafy 

July 2013 
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Compressive Strength and 

Compressive Fatigue Limit 

behavior of Two Fluoride 

releasing materials 

Advances in Medical 

Sciences 

Mohamed Ibrahim and 

Mai El Banna 
August 2013 

The Effect of Surface 

Sealant on Micro-Leakage 

and Solubility of Nano-

Glassionomer Restoration 

Journal of Applied 

Sciences Research 

Mohamed Ibrahim, 

Mohamed Zaazou, and 

Shaymaa Nagi 

August 2013 

Computer Enhanced 

Learning for Dental Students 
Poster Roula Abiad 

ADEE, August 

2013 

Mandibular Second Premolar 

with Three Root. Canals: A 

Case Report. 

JLDA 

Journal of Lebanese 

Dental Association 

Kazem Sharkas and Roula  

Abiad 

Volume 48- 

Nb1- June 

2013. 

Fracture Strength Of Three 

Types Of Zirconia Crowns 
Protocol 

Ghada Ayash, Lucette 

Sagaan and Mohammad  

Rayyan 

Ongoing  

Comparison Between Three 

Retraction Cord Techniques 
Protocol 

Ghada Ayash and 

Mohammad Rayyan 
Ongoing  

Visual Versus Instrumental 

Shade Selection 
Protocol 

Ghada Ayash, Essam 

Osman, Lucette Segaan, 

and Mohammad Rayyan 

Ongoing  

Effect Of Eye Fatigue On 

Visual Shade Selection 
Protocol 

Ghada Ayash, Essam 

Osman, Lucette Segaan, 

and Mohammad Rayyan 

Ongoing  

Effect Of Human Variability 

On Visual Shade Selection 
Protocol 

Ghada Ayash, Essam 

Osman, Lucette Segaan, 

and Mohammad  Rayyan 

Ongoing  

Correlation between crown 

root ratio  

and periotest values in 

healthy teeth 

Protocol 

Maria Reslan, Essam 

Osman, Lucette Segaan 

and Mohammad Rayyan 

Ongoing 
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 النشاط العلمي 

 

 :1122/1122في العام الجامعي  المؤتمرات والندوات التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريسيبين الجدول التالي 

 ا.د. عصام عثمان

 التاريخ الجهة المنظمة المكان المؤتمر/الندوةاسم 

طب االسنان  كليات- التنفيذية اجتماع الهيئة 

 اتحاد الجامعات العربية – العربية
 لبنان

 كلية طب االسنان في 

 جامعة القديس يوسف
29/5/2014 

  

XI Journées Odontologiques Sur Le 

Thème Clés Du Succès 
 لبنان

 كلية طب االسنان في 

 جامعة القديس يوسف
29/5/2014 

 

 لبنان 1122اليوم العلمي السنوي في بيروت 
التجمع االسالمي ألطباء 

 االسنان
24/5/2014 

 

اليوم العلمي لرابطة اطباء االسنان في الضاحية  

 الجنوبية
 لبنان

رابطة أطباء االسنان في 

 الضاحية الجنوبية
17/5/2014 
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 11/5/2014 اطباء اسنان قضاء صور لبنان  2014 الجنوباليوم العلمي السنوي في 

 

في  الدولي العاشرمؤتمر جمعية غرس االسنان 

  Stars Meeting 2014 االسكندرية

-مصر 

 االسكندرية

جمعية اإلسكندرية لغرس 

األسنان بالتعاون مع 

 لغارسيالجمعية الدولية 

 "ICOIاألسنان "

4/4/2014 

2/4/2014 

 

Urgence Médicales Au Cabinet 

Dentaire : Les Symptômes Et Les 

Signes D’alerte Et Leur Prise En 

Charge 

 لبنان
كلية طب االسنان في 

 الجامعة اللبنانية
29/3/2014 

 

 Dresden University 26/3/2014 المانيا جامعة درسدنكلية طب االنان في زيارة 
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 KAVO المانيا  KAVO تدريبية في شركةدورة 
25/3/2014 

24/3/2014 

 

 

6th Conference e-Learning Excellence 

in the Middle-East 
 دبي

جامعة حمدان بن محمد 

 الذكية

5/3/2014 

4/3/2014 

 

مؤتمـر اإلمـارات الدولـي لطب األسـنان ومعـرض 

 طب األسـنان العربــي

UAE International & Dental 

Conference Arab Dental Exhibition 

AEEDC 

 AEEDC دبي
6/2/2014 

4/2/2014 
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Lebanese Association of Dental 

Research (LADR( 
 لبنان

الجامعة األميركية في 

 بيروت
14/12/2013 

 

رابطة االطباء  –مؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 1122الفلسطينيين 
 لبنان

االسنان اتحاد أطباء 

 الفلسطينيين في لبنان

15/12/2013 

13/12/2013 

 

 زيارة كلية طب االسنان
 ACTA Amsterdam هولندا

5/12/2013 

1/12/2013 

 

 

 Vertex Dental هولندا  Vertexمعامل زيارة 
5/12/2013 

1/12/2013 
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3rd Pan Arab Endodontic 

Conference "Striving for Excellence" 
 لبنان

LSE 

Lebanese Society 

Endodontology 

28/11/2013 

 

Association des Anciens de la Faculte 

de Medicine Dentaire de l'Universite 

Saint Joseph 

 15/11/2013 جامعة القديس يوسف لبنان

 

 كليات طب االسنان العربية-التنفيذية اجتماع الهيئة 

 اتحاد الجامعات العربية –
 االردن

يا جامعة العلوم والتكنولوج

 األردنية

11/11/2013 

9/11/2013 

 

 

مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي االسنان السادس 

 عشر

زيارة كلية طب االسنان )عيادة الميكروسكوبات 

 Future Universityالجراحية( 

 مصر
الجمعية المصرية لجراحي 

 االسنان السادس عشر

7/11/2013 

5/11/2013 
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Beirut International Dental Meeting 

BIDM  2013 

الجامعة 

 اللبنانية

نقابة أطباء االسنان في 

 لبنان
26/09/2013 

 

 بريطانيا السناناكلية طب زيارة 
Birmingham 

University 

31/8/2013 

29/8/2013 

 

ADEE 2013 Birmingham Meeting بريطانيا ADEE 
31/8/2013 

29/8/2013 

 

 

 د. روال ابيض

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

XI Journées Odontologiques Sur Le 29/5/2014 كلية طب االسنان في  لبنان 
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Thème Clés Du Succès جامعة القديس يوسف 

 مؤتمر الجمعية االميركية للعالجات اللبية

الواليات 

-المتحدة 

 واشنطن

الجمعية االميركية 

 اللبيةللعالجات 

3/5/2014 

30/4/2014 

 Dresden University 26/3/2014 المانيا جامعة درسدنكلية طب االسنان في زيارة 

 

 KAVO المانيا  KAVO دورة تدريبية
25/3/2014 

24/3/2014 

محاضرة علمية لطالب الدراسات العليا في 

 تخصص العالجات اللبية
 30/1/2014 الجامعة اللبنانية لبنان

Presentation at the LDA, Continuing 

Education Courses 
 لبنان

نقابة أطباء االسنان في 

 لبنان
9/3/2014 

 12/12/2013 شركة تامر دبي FKGتدريب مهني مع شركة 

بعنوان  مؤتمر المنظمة العربية للتنمية االدارية

"تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي 

 العربي"

 دبي
المنظمة العربية للتنمية 

 االدارية

12/12/2013 

10/12/2013 

3rd Pan Arab Endodontic Conference 

"Striving for Excellence" 
 لبنان

LSE 

Lebanese Society 

Endodontology 

28/11/2013 

30/11/2013 

 

 Dentsply سويسرا دورة تدريبية
19/10/2013 

15/10/2013 

Beirut International Dental Meeting 

BIDM 2013 

الجامعة 

 اللبنانية

نقابة أطباء االسنان في 

 لبنان
26/09/2013 
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 بريطانيا كلية طب االسنانزيارة 
Birmingham 

University 

31/8/2013 

29/8/2013 

 

ADEE 2013 Birmingham Meeting بريطانيا ADEE 
31/8/2013 

29/8/2013 

 

 

 

لوسيت سجعانأ.د.   

 التاريخ الجهة المنظمة المكان المؤتمر/الندوةاسم 

XI Journées Odontologiques Sur Le 

Thème Clés Du Succès 
 29/5/2014 جامعة القديس يوسف لبنان

في  الدولي العاشرمؤتمر جمعية غرس االسنان 

 االسكندرية

-مصر 

 االسكندرية

جمعية اإلسكندرية لغرس 

األسنان بالتعاون مع 

الجمعية الدولية لغارسى 

 "ICOIاألسنان "

4/4/2014 

2/4/2014 
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امحد السيدأ.د.   

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

XI Journées Odontologiques Sur Le 

Thème Clés Du Succès 
 29/5/2014 جامعة القديس يوسف لبنان

Lebanese Association of Dental 

Research (LADR( 
 لبنان

الجامعة األميركية في 

 بيروت
14/12/2013 

 

 

 د. حممد عاطف

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

مؤتمـر اإلمـارات الدولـي لطب األسـنان ومعـرض 

 طب األسـنان العربــي

UAE International Dental Conference  

&  Arab Dental Exhibition AEEDC 

“Effect of Amount of Tooth Surface 

Loss on Color Stability and Strength 

of Wrap-around Design Ceramic 

Veeners” 

 AEEDC دبي
6/2/2014 

4/2/2014 

 

 د. هالة ماهر

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

Training of the trainers for restorative 

dentistry 
 شركة تامر سويسرا

18/6/2014 

15/6/2014 

First Alumni Gathering, Bridge 

Meeting 
 لبنان

Glaxo Smith Kline 

(GSK) 
18/12/2013 
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 شريين بدر د.

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

Unilead Alumna and Acted as an 

Expert in Giving Feedbacks to the 

Presentations of the Participants of 

UNILEAD-Egypt 

 - مصر

 القاهرة

The Carl von 

Ossietzky University 

of Oldenburg 

(Germany), HE 

German Academic 

Exchange Service 

(DAAD) and the 

DAAD Kairo 

Akademie 

18/12/2013 

 

 د. ناير ابو السعد

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

Beirut International Dental Meeting 

BIDM 2013 

“Update on host modulatory treatment 

for the management of periodontal 

diseases” 

الجامعة 

 اللبنانية

نقابة أطباء االسنان في 

 لبنان
26/09/2013 

 

 د. حممد ريان

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 11/5/2014 اطباء اسنان قضاء صور لبنان اليوم العلمي السنوي في الجنوب

مؤتمـر اإلمـارات الدولـي لطب األسـنان ومعـرض 

 طب األسـنان العربــي

UAE International & Dental 

Conference Arab Dental Exhibition 

AEEDC 

 AEEDC دبي
6/2/2014 

4/2/2014 

رابطة االطباء  –مؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 1122الفلسطينيين 
 لبنان

اتحاد أطباء االسنان 

 الفلسطينيين في لبنان

15/12/2013 

13/12/2013 

 عن استخدام دورة تدريبية

  T Scan III 
 االردن

االتحاد العربي لالستثمار 

 AUMI الطبي

8/12/2013 

7/12/2013 
 

 د. جنوى السيد

 التاريخ الجهة المنظمة المكان اسم المؤتمر/الندوة

 11/5/2014 اطباء اسنان قضاء صور لبنان اليوم العلمي السنوي في الجنوب

رابطة االطباء  –مؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 1122الفلسطينيين 
 لبنان

اتحاد أطباء االسنان 

 لبنانالفلسطينيين في 

15/12/2013 

13/12/2013 
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 بيان بالنشاط العلمي للكلية في الجامعة 

 

 :شارك اعضاء هيئة التدريس في محاضرات مختلفة من ضمن برنامج تطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس

 

Student Portfolio –  

Ali Rashed Hall 

(30/5/2014) 

Quality definitions and 

Why Quality in 

Healthcare –  

Seminar Room 

(22/5/2014) 
 

 

Healthcare management and 

leadership basic principles –  

Ali Rashed Hall 

(22/5/2014) 

Lean thinking in 

healthcare –  

Seminar Room 

(21/5/2014) 
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Quality aspects and 

dimensions –  

Seminar Room 

(20/5/2014) 

Healthcare management: 

Quality, Safety and 

Governance career shift – 

Ali Rashed Hall 

(20/5/2014) 
 

 

Quality definitions and Why 

Quality in Healthcare – 

Seminar Room 

(19/5/2014) 

Understanding and 

managing behavioural 

style – 

Ali Rashed Hall 

(16/5/2014) 
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Evidence Based Practice – 

Ali Rashed Hall 

(21/3/2014) 

Towards the 

Enhancement of Staff-

Members’ Teaching 

Skills II – 

Ali Rashed Hall 

(20/3/2014) 

 

 

Towards the Enhancement of 

Staff-Members’ Teaching 

Skills I – 

Ali Rashed Hall 

(14/3/2014) 
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Intended Learning 

Outcomes (ILOs) –   

Seminar Room 

(31/1/2014) 

 

 

Problem Based Learning / 

Team Based Learning –  

Ali Rashed Hall 

(24/1/2014) 

Academic Advising and 

the Credit Hour System –  

Ali Rashed Hall  

(17/1/2014) 

 

 

Credit Hour System 

Advising, Changes and 

Pitfalls –  

Ali Rashed Hall  

(13/12/2013) 
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Effective Presentation 

Skill and Communication 

Skills – 

Seminar Room 

(29/11/2013) 
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 إلى عدة نشاطات اخرى شارك فيها اعضاء هيئة التدريس وهي: باإلضافة

Bi-annual meeting for 

academic and clinical 

staff –  

Seminar Room 

(21/1/2014) 

 

 

 

Continuing Education 

Program: Cleft lip and palate; 

pre-surgical, surgical and 

prosthetic management–  

Ali Rashed Hall  

(9/10/2013) 

 

 ترقياتال 

 التدريس العلمية والبحثية تمت ترقية اعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:نتيجة لجهود اعضاء هيئة 

 2014 مايو(   أستاذ مشارك   ترقية د. ناير أبو السعد) 

 2013أكتوبر (   أستاذ مشارك  ترقية د. شيرين بدر) 

 2013سبتمبر (   أستاذ مشارك   ترقية د. هالة رجب) 
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 الخارجية العالقات

 المحلي والدوليالتعاون  -0

 والهيئات المحلية االنفتاح على الجامعات اللبنانية 

 

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

 .ان الحكموأعضاء لج الرسائل واشرافالعلمي  تبادلالمن خالل  االسكندرية

 في وزارة الصحة. المتخصصةباجتماعات اللجان الكلية تشارك و -

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

 كما هو مبين بالجدول التالي:

 الوظيفة االسم اللجنة

 عضو فضل خالد مجلس النقابة

 اللجنة العلمية

 د. روال ابيض

 د. ريما عبد هللا

 فضل خالد

 احمد مكاوي

 اللجنة منسق

 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 الوقائيةلجنة الصحة 

 

 لكلية من رواد في مجال طب االسنان في لبنان.لتتشكل اللجنة االستشارية  -

 

اجتماع اللجنة االستشارية لكلية 

 طب االسنان

)16/1/2014) 
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بالتعاون في فندق موفنبيك   كلية طب االسنان بجامعة بيروت العربيةإقامة يوم علمي والتجمع االول لخريجي  -

Glaxo Smith Kline (GSK)- (18/12/2013)  شركةمع 

 

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

3rd Pan Arab 

Endodontics Conference 

"Striving for Excellence" 

– Habtour Hotel 

(19/1/2014) 

 

 

اطباء نقابة  ورشة عمل من تنظيم

بيروت  –االسنان في لبنان 

 بيروت  – لمناقشة تقنية الليزر

(18/1/2014) 

للجمعية  التأسيسياالجتماع 

اللبنانية للبحث العلمي في طب 

الجامعة االمريكية في  –االسنان 

 بيروت

(14/12/2013) 
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  الهيئات الدوليةالجامعات والتواصل مع 

 

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

العربية، ومع جمعيات اخرى من خالل المساهمات في  الجامعاتالبلدان العربية من خالل اتحاد 

 االجتماعات العلمية.

 

 Association of Dental Education in مع بالتنسيق وقد قامت الكلية بإعداد التقييم الذاتي -

Europe (ADEE)  2014/ ابريل 30 -26والتي قامت بزيارة تقييمية للكلية في الفترة من . 

 

 مع رئيس الجامعة ADEEلقاء اعضاء لجنة 

اعضاء لجنة زيارة 

ADEE لعيادات الكلية  

 

 

 ADEEزيارة اعضاء لجنة 

 لمعامل الكلية
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زيارة اعضاء لجنة 

ADEE لقاعات الدراسة 

 

 

اعضاء لجنة  اجتماعات عمل

ADEE في  الجودة وحدة ضمانب

 QAUالكلية 

شاملة الختامية المحاضرة ال

 ADEE لجنة عن زيارة

  - للكلية

Ali Rashed Hall 

(30/4/2014) 
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 Prof. Dominique زيارة

Legros, Vice President / 

CEO of Maillefer 

Instruments Holding 

S.a.r.l. 

(27/11/2013) 

 

 

وفد من السفارة اليابانية في  زيارة

 لبنان. 

(25/11/2013) 

  Dr. Heinz Schmidtزيارة 

لالعتماد  FIBAA مسؤول

 المؤسسي لجامعة بيروت العربية

(27/9/2013) 
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 االتفاقيات وخدمة المجتمع -4

عقدت الكلية اتفاق مع مستشفى 

الساحل لعالج حاالت طب األسنان 

 التي تتطلب التخدير العام

 

 .مراكزالتستقطب الكلية مرضى من مختلف 

 دار العجزة االسالمية لمرضى التعويضات المتحركة -

 جتماعية لمرضى طب اسنان االطفالمؤسسة الدكتور محمد خالد اال -

عملية دخول المرضى وتنظيمها قامت الكلية بتأمين بطاقة ممغنطة للمريض التي سيتم بدء العمل بها  ولتسهيل

 في العام القادم.

  
 

انجزت حاالت عديدة موزعة ع باستقبال عدد كبير من المرضى ومن خالل العملية التعليمية خدمت الكلية المجتم

 :1122ايار حتى  1122على الشكل االتي، بدأت في ايلول 

  نوع العالج عدد الحاالت

 تشخيص 5500

 

 تركيبات متحركة 324

 تركيبات ثابتة 1387

 عالج ترميمي 1846

 عالجات لبية 530

 جراحة الفم 1219

 طب اسنان االطفال 609

 عالج اللثة 602

 تقويم اسنان 74

 تاج للتحضير 265

 غرس اسنان 34

 تبييض اسنان 121

 تصوير شعاعي بانوراما 1044

 تصوير شعاعي سيفالومتري 129

 تصوير شعاعي ثالثي االبعاد 150
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 مركز للتمييزكما تم انشاء 

Centre of Excellence 

يتضمن اربع وحدات لطب االسنان 

مجهزة بأحدث التقنيات الطبية 

الستقبال لمرضى الذين يرغبون 

 في طب االسنان.  بخدمة متميزة
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 النشاطات الطالبية

 النشاطات العلمية -0

 شارك طالب الكلية من المراحل المختلفة بنشاطات علمية من خالل المشاركة بمؤتمرات علمية وورش عمل

 

3rd Pan Arab Endodontic 

Conference 

"Striving for Excellence" 

 اميرة شلق

Preservation and regeneration 

of the pulp 

 سهير المصري

Endodontic Radiography 

(28/11/2013)  
 

 

رابطة االطباء الفلسطينيين  –مؤتمر العلمي الدولي الثاني 

4102 

 ايمن عوض

Large Radicular Cyst of the Mandible  with 

Dysplastic Changes – A Case Report 

(14/12/2013) 

 

 

أعضاء هيئة التدريس  مشاركة

 وطالب الدراسات العليا 

Myofunctional influences 

on dental and facial 

development in growing 

children by Dr John Flutter  

(16-17/11/2013) 

 

 

أعضاء هيئة التدريس  مشاركة

 وطالب الدراسات العليا 

Beirut International 

Dental Meeting BIDM 

2013 

(26/9/2013) 
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 وقد شارك طالب الدراسات العليا بالمحاضرات التالية:

 

 Implant placement in a smoker, diabetic and periodontally مياس جودي

compromised patient 

 Ridge Splitting in the Esthetic Zone: A Case Report هشام عدي النعيمي

 ?Bonding to Zironica, Is it a myth ميسون لطرش

 Smaller scale for bigger results: Nanotechnology big promises رامي الصعيدي

 3D SMART Restoration رضا دمشقية

 

 

طالب السنة الرابعة بكلية ل عالجية زيارة

طب االسنان لمدرسة الفنون االنجيلية 

 في صيدا –الوطنية للبنات والبنين 

 التدريسبأشراف اعضاء هيئة 

(6/11/2013) 
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 النشاطات الالمنهجية -4

  السنوي لطالب كليةاالحتفال 

 قفي فند 1122طب االسنان دفعة 

Le Royal 

(8/5/2014) 

 

 

 الدكتور األستاذ لهما للمغفور تأبين حفل

 الدكتور واألستاذ إسماعيل فايد العزيز عبد

 السابقين العميدين خليل، فخري مصطفي

 للكلية.

(16/4/2014) 

تدريب طالب طب االسنان على 

  االسعافات االولية

Risk Disaster Management 

11- 12/3/2014)) 

 

 

في  مشاركة طالب الكلية في يوم رياضي

 .الدبية

 (8/3/2014) 
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كلية طب االسنان التجمع االول لخريجي 

 .بجامعة بيروت العربية

 فندق موفنبيك 

(18/12/2013) 

طالب من الكلية بتمثيل مشاركة 

 الجامعة في حفل عيد االستقالل

(22/11/2013) 

 

 

فوز طالب كلية طب االسنان بالمركز 

 كرة القدمفي دورة الجامعة لالثاني 

(1-8/11/2013) 

  

 



 

 كلية طب االسنان
 

39 
 

 النشاط الثقافي

 :تم اقامة عدة محاضرات على النحو التالي في الكليةالتثقيفية في اطار النشاطات 

 

 Vertexمحاضرة علمية من 

لطالب الدراسات العليا في تخصص 

 . االستعاضة والتقويم

Seminar Room 

(14/5/2014) 

 محاضرة علمية من شركة

Oral B  في مجال العناية بصحة الفم

 .واالسنان لطالب المرحلة االكلينيكية

Lecture Room 227 

(9/5/2014) 

 

 

محاضرة علمية من شركة 

Colgate  حول العناية بالفم

واالسنان لطالب مرحلة 

 .البكالوريوس

Lecture Room 227 

(4/4/2014) 
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محاضرة علمية عن االدوية المسكنة 

 .لألدوية Abbottلأللم من شركة 

Lecture Room 227 

(4/4/2014) 

 

 

توجيه للمرضى عن كيفية االعتناء 

بالتركيبات المتحركة من قبل شركة 

Glaxo Smith Kline. 

 عيادات الكلية

(21/3/2014) 

 Glaxoمحاضرة علمية من شركة 

Smith Kline (GSK)  لطالب

مرحلة البكالوريوس حول العناية بالفم 

 .واالسنان

Lecture Room 227 

(21/3/2014) 

 

 

محاضرة علمية من شركة 

Listerine  في مجال العناية بصحة

الفم واالسنان لطالب المرحلة 

 .االكلينيكية

Lecture Room 227 

14/3/2014)) 
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غرس محاضرة علمية في مجال 

 .االسنان لطالب الدراسات العليا

Ali Rashed Hall 

(13/12/2013) 

 

 

محاضرة علمية من شركة 

services rapides  بالتعاون مع

عن استعمال  BIOLASEشركة 

 .الليزر في طب االسنان

Ali Rashed Hall 

(11/12/2013) 

 Fimalcoمحاضرة علمية من شركة 

 بالتعاون مع شركة

 Dr. Schumacher  مكافحة عن

 . العدوى

Ali Rashed Hall 

(10/12/2013) 

 

 

 Glaxoمحاضرة علمية من شركة 

Smith Kline  في مجال
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 وتصورها المستقبليالتطوير في الكلية 

 عتماد الدولياال 

التي تم  للكلية التقييم الذاتي تقديمتسعى الكلية لالعتماد الدولي ومن ضمن الخطوات التي بدأت فيها كانت 

جاءت بنتيجة ايجابية وتصبح كلية طب االسنان في جامعة والتي  ADEEمن بعده زيارة تقييمية من 

 عالمية.الخريطة ال علىبيروت العربية 
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  التطويرات 

 

o تركيب لوحات ارشادية لمكافحة العدوى في العيادات وغرف االشعة 

 

 

o ولوحات ارشادية لمخارج الطوارئ تركيب جهاز انذار للحريق 

 

 

o إعادة تأهيل العيادات البرازيلي 

 
 قبل

 
 بعد
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o إعادة تأهيل معمل الفانتوم 

 
 بعد          فبل                      

 
 فبل                                بعد

 
 قبل

 
 بعد

o  إعادة تأهيل للعياداتA اسوة بمعمل الفانتوم 

 
 قبل

 
 بعد

 جاري العمل في الصيانة   

 

 

o تأهيل غرف غيار المالبس 

o العياداتو  توحيد لباس المعامل والمختبرات  

  



 

 كلية طب االسنان
 

45 
 

 

 التصور المستقبلي للكلية 

 

o  الرسالة والرؤية واالهداف مواكبة الستراتيجية الجامعةتطوير 

o بناء على توصيات لجنة  يوسمرحلة البكالور تحديث لوائحADEE 

o إعداد ملف الدكتوراه لتقديمه لوزارة التعليم العالي 

o استيفاء حاجة الكلية من اعضاء هيئة التدريس المتميزين 

o تحديث اللجان المتخصصة وتطوير فعاليتها 

o  بناء الهيكل التنظيمي للكليةاعادة 

o  التحضير لعقد مؤتمر عالمي 

o  تنشيط البحث العلمي 

o التعاون مع الكليات الطبية وكليتي العلوم والهندسة في تطوير البحث العلمي 

o بدء العمل بمركز التميز Centre of Excellence  وتقديم الخدمات الطبية المميزة من

 خالله

o  خالل برنامج خدمة المجتمعالتفاعل اكثر مع المجتمع من 

o  استحداث عيادة اسنان متنقلةmobile clinic لخدمة المناطق الريفية النائية 

o  تعديل نظام الشفط في العياداتB  والعياداتC 

o  تزويد العيادات التخصصية بميكروسكوبات جراحية وانشاء مختبر للميكروسكوبات

 الجراحية 

o لمرضى مما يسهل عملية استقبالهم ودخولهم برنامج ملفات تطبيق العمل بالبطاقة الممغنطة ل

 إلى العيادات

o تزويد نظام الرسائل النصية القصيرة على برنامج ملفات المرضى لتسهيل التواصل معهم 

 

 

 


