مقدمة :

متي ز جامعة ززراقيا ايززعاة عويززرا املةت ز معاةوتززافااةززفاةاافززفايع املةي ز اة

تتريهعاةجلعة راإ ياخما فاةنعطقاة تملدةناوةخل ةعجاة صحيراة

مل ززراة ز ا

ا از ةمعاةازز اةجلعة زرا

ة صحياةعهياةالامنعذجااهلذةاة افع  .ا
ةنطالقز زعًاةزززؤاة زززراةجلعة زززراو اياز زعًااألهز ز ةيمعايفاإ ز ز ةداوتأهيز ز اةخلزززا ايفا زززع ا
ة اخص ز ،تُ از يززراطززفاة فززناوةأل ززنعناطبيززفاق ززنعناةززعهاا،اوخ ةززراةااف زفااةززؤاخززال ا
ةخل ز ةعجاة ملقعةيززراوة ايخيصززيراوة الميززراة ا ةززرا اطبيززقاة ززع رياةجلززملدطاوة اطززمل ااةوتززافاا
فااةةجاوةومعةةجاة نمل يزراوإ ز ةدااتصزملةةجا زا ااةوتزااب يراويازعًاا ف زع رياةلايزراوة عويزرا
ممززعا نززفؤاخلاميمززعاةألدةءاةوافي ز ايفا ززملعاة ف ز زاةات ز ةًاا ززقاقززيناوةبززعد اواقخززالعاةززؤا
ت ع يناشا انعاة تفحر،ايا اقعةتاةجلعة راممث رايفا اويتملةا ب ة ع احمف ا ي اة فيز ا
ةأل ززبقاوةس ز اة يززرا شنيززعءا فززفا يززعدةجاةأل ززنعناةجلعة يززرايفا ززع ا 2009ايفاةجلمززرا
ة غا يراةؤاةاففاة ياقي .ا
ااا املااة يعدةجا زقا()36اوحز طاازا زياق زنعنا(ازفاح زراقو ا)،اوقز ا اهمي هزعا
أح ز ااةألمم ز طاوةو ز ةجاوةوززملةداةخلعتززرا طززفاةأل ززنعناةاززب با ززذ لاق زيااة ززع رياةجلززملدطا
ة يزززعة رااوطزززاعاة عيحزززراة ززز ول.وا ثززز اةاافزززفاةنةملةزززراةا عة زززراتيززززف ا(:ة يعدةج،ا
وش برة افا ض،اوش براةهلن راة طبير،وش براةألش ر).وق اق جا شة عنيزعجا ع يزراةجلزملدطا
ا يناطفاةأل نعناة تا ال،اوتا ناخ ةعجات يفيرا فعءطاوي ع يرا ع ير.ا ا
تافي ة يعدةجا عجلففا بات يناطفاةأل نعناوة بحثاة فياوة ع راةواضق،او مزذةا زانا
ة ة ا باة نةا راة فيراوة اطبيقاة ف يايفاق ع يفاةبا اط .ا
ااا ا ا ففاة يعدةجاخز ةعجاتيخيصزيراووقعةيزراو الميزراتيزف ااةخلز ةعجاة الميزرا
ةوا ةززر (:الجاة ثزراوةألنتز راةليطززرا ع تؤزوةال ا عضززراة تززنيراةواحاززراوة ثع ار،وخ ةزرا
الجا صفاومذوةاةأل نعنزوماةحراة فناوة ملمهاوة ف بزو زالجاةألاطفزع اوة اازمل نا).اوت افز ا
ة يعدةجايفاتا ناخ ةعتمعا ياةألمم طاةواطملةطاوةحل ثرايفاققتع اةو عة اوةألش راوة ا ازينا
عإلضعيراإ ياخربةجاق نعءاهيئراة ا ة اوةخل ةعجاة افا نير،اوتملياا زذ لااةنعخزعًاات يفيزعًاا
ةافي ةًاوةاطملةةًا طالبا يراطفاة فناوةال نعن.اوزذ لاتيعةكاة يعدةجايفات ة فاقطبعءا
ةالةايعزاوة طالبايفاوظيفراخا اةا ةباةؤاقم اإ ةدهناوتااب مناة زملظيفيايفا زع اطزفا
ة فناوةأل نعن .ا
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ختريج طبيب أسنان متميز حملياً وإقليمي ًا ودولياً.

إعد د خد ج ددريج ءو

ددا ة عالي ددل علميد داً وأجالقيد د ًا ق ددادطعلر

يرمهاطخ ه،و قد د ي

ج مل وقائيل وعالجيل متميزة ،و فري قاع ة بيانات ثريل للبحث خلعلمي.

 )1إع خد طبيب أسنان مؤهل علميًا وعملياًلتغ يل س ق خلعمل حملياً وإقليمياً ودولياً.
 )2إع خد باحثني مؤهلني باملعرفل وخملهاطخت خألساسيل يف جماالت طب خألسنان.

)3

طيب خل الب سريرياًعلر إع خد و ن يذ و ق ي خخل ط خلعالجيل بك ا ة عاليل.

 )4خ تساب خل الب مهاطخت ق ي خخل مل يف خلعمل خل ردي وضمن فريق خلعمل.
 )5خ تسد دداب خل د ددالب مهد دداطخت خلد ددتعل خملسد ددتمر ب خسد د ل إسد ددجخ ي ي حد ددل خمل،د ددكالت،
وخلبحث خلعلمي لإلسهام يف نميل خملهنل.
 )6طبط علي طب خألسنان بالق اع خلصدحي مل خ بدل خملسدت

خت خلصدحيل يف قد ي

خخل مات.
 )7ق د ي ج مددل عالجيددل متميددزة ل ددالب ومنس د بي خجلامعددل وءويه د ولكافددل خمل د خطنني
حتت إشرخف هيئل خلت طيس بالكليل.
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الرؤى املستقبلية:
 )1خلتح ل إىل نظام معل مات خلعيادخت وخمللف خل يب خإللكجوني بغرض:
 تملثيقاوتت ي اة فعجاةواضياممعا ايحاياترازبريطاإلماةءاةألحبعااة فير.ا ةوتع طايفاةاةقبراةألدةءاوتأزي اةجلملدطاةؤاخال اتاعة ااة نةع . تمليرياة فعجاإ رتونيرا فاضيا ع يراة قر.ا تع اة نةع ا ياة طاة يعدةجا عو ف اوش براةألش راةؤاخال اإة ع اوإ اابع اةط مل عجاة طالباة تا ا ر .ا
 )2إضززعيرا ز دا100ازا ززياق ززنعناوذ ززلاوملةزبززراة ززعدطايفا ز داة طززالباةوابززمل بايف
خلكليل.
 )3إضدافل جهدا  ، Digital sensorوجهد ددا ين للغسديل WASHERا ،وجهدا ين للتعقدي بالبرداط
 Vacuoclaveوءلك نتي ل للزيادة خملت قعل فدر عد د خلعيدادخت ممدا يت لدب ءلدك خلت سد د د
ب،عبل خألشعل وخلتعقي م مرخعاة خملت لبات وخملعايري خل وليل .

الوحدات التعليمية:

يتم التدريب السريرى لطالب الفصول الدراسية ( من الفصل الدراسى السابع إىل العاشر )
خالل أيام األسبوع بالتناوب بني األقسام التالية :
القسم
 .1قسم جراحة الفم والوجه والفكني
 .2قسم أسنان اطفال والتقويم
 .3قسم العالج التحفظي
 .4قسم أمراض اللثة واالنسجة احمليطة بالسن
 .5قسم الرتكيبات الثابتة
 .6قسم الرتكيبات املتحركة
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