الدورات والنشاطات العلمية المقرر إقامتها في مكتب ممارسة المهنة بكلية طب األسنان خالل العام 0202

(النشاطات )
خدمة الزرع

أقسام الكلية

على مدار العام

 02222ل .س لكل زرعه

الدورات
مشاهدات سريرية عامة
سنة االمتياز

أقسام الكلية
أقسام الكلية

 022222ل.س

مدهتا ثالثة أشهر  -على مدار العام

/ 022222 /ل.س

الساعات املعتمدة

على مدار العام

رسم عن ستة أشهر

 /5 /مخسة
ساعات يوميا

جتدد للراغبني ستة أشهر
اضافية

التثبيت الفوري لألجهزة املتحركة الكاملة غري الثابتة باستعمال
الغرس والتحميل الفوري

قسم التعويضات املتحركة

 05222ل.س

 82ساعة

شهر اذار

مبادئ التصوير الفوتوغرايف

قسم التعويضات الثابتة

 02222ل.س

 15ساعة

شباط

املفصل الفكي الصدغي

قسم التعويضات الثابتة

 02222ل.س

 12ساعات

نيسان

جتميل االبتسامة

قسم التعويضات الثابتة

 82222ل.س

 52ساعة

شباط

جتميل األسنان واالبتسامة

قسم التعويضات الثابتة

 82222ل.س

 52ساعة

ايلول

التعويض فوق الزرع ( مبتدىء )

قسم التعويضات الثابتة

 152222ل.س

 05ساعة

ايار

التعويض فوق الزرع ( ومتقدم )

قسم التعويضات الثابتة

 152222ل.س

 05ساعة

اب

طب االسنان املسند يف الدليل

قسم طب اسنان االطفال

 12222ل.س

 10ساعة

0202/10/12 – 9

النشر العلمي العاملي

قسم طب أسنان األطفال

 12222ل.س

 10ساعة

0202/0/02 – 05

معاجلة االسنان اللبية

قسم مداواة االسنان

 22222ل.س

 00ساعة

شهر اذار

دورة متقدمة يف معاجلة االسنان اللبية

قسم مداواة االسنان

 05222ل.س

 02ساعة

شهر حزيران

جتميل االسنان

قسم مداواة االسنان

 05222ل.س

 00ساعة

شهر نيسان

دورة متقدمة يف جتميل االسنان

قسم مداواة االسنان

 05222ل.س

 02ساعة

شهر ايلول

املعاجلة اللبية حتت اجملهر

قسم مداواة االسنان

 22222ل.س

 00ساعة

شهر شباط

جتميل االسنان

قسم مداواة االسنان

 22222ل.س

 00ساعة

شهر تشرين االول

مشاهدات سريرية يف قسم التجميل

قسم مداواة االسنان

 052222ل.س

 5ساعات يوميا

ثالثة اشهر

استخدام السيفالومرتيك يف التشخيص التقوميي

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

كانون الثاين

مبادئ االرساء يف املعاجلة التقوميية ودور الزريعات يف تعزيزه

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

شباط

التطبيقات السريرية لعلم التصوير  CBCTاحملوسب ذي
احلزمة املخروطية يف تقومي االسنان

قسم تقومي االسنان

 05222ل.س

 12ساعات

اذار

جمال التطبيقات العملية لألجهزة املتحركة يف تصحيح حاالت
سوء االطباق
مبادئ املعاجلة الوظيفية وأنواع االجهزة املستخدمة

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

نيسان

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

ايار

املعاجلة الشاملة حلاالت الكزم (العضة املعكوسة االمامية )
للمقومني وطالب االختصاص

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

حزيران

املعاجلة الشاملة حلاالت الصنف الثاين (ملقومني وطالب
االختصاص

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

متوز

املعاجلة الشاملة حلاالت العضة املفتوحة ( للمقومني وطالب
االختصاص )

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

اب

املعاجلة الشاملة حلاالت العضة العميقة (للمقومني وطالب
االختصاص

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

ايلول

املعاجلة الشاملة لالضطرابات االطباقية باالجتاه املعرتض
(للمقومني وطالب االختصاص

قسم تقومي االسنان

 52222ل.س

 02ساعة

تشرين اول

سبل تسريع املعاجلة التقوميية

قسم تقومي االسنان

 05222ل.س

 12ساعات

تشرين الثاين

جراحة بالبيزو

قسم جراحة الفم والفكني

 52222ل.س

 15ساعة

شباط

دورة زرع مبتدأ

قسم جراحة الفم والفكني

 152222ل.س

 25ساعة

اذار

دورة زرع متقدم

قسم جراحة الفم والفكني

 1052222ل.س

 25ساعة

نيسان

دورة جتميل

قسم جراحة الفم والفكني

 105222ل.س

 02ساعة

ايار

جتميل الوجه واالبتسامة

قسم طب الفم

 52222ل.س

 02ساعة

شهر نيسان

اساسيات زرع االسنان واستخدام التقنيات الشعاعية املتطورة

قسم طب الفم

 122222ل.س

 00ساعة

شهر اذار

استخدامات االيكو يف امراض الوجه والفكني

قسم طب الفم

 05222ل.س

 18ساعة

شهر شباط

تطبيقات الليزر يف طب االسنان

قسم طب الفم

 52222ل.س

 00ساعة

شهر متوز

تعريف بالوامسات املناعية واسس التلوين املناعي النسيجي

قسم النسج والتشريح املرضي

 15222ل.س

 10ساعة

خالل شهر أذار

اآلفات الفموية اخلبيثة وقبيل اخلبيثة وطرق التشخيص النسيجي

قسم النسج والتشريح املرضي

 15222ل.س

 10ساعة

خالل شهر نسيان

زراعة االسنان للمبتدئني

قسم علم النسج حول السنية

 102222ل.س

 02ساعة

خالل شهر شباط

زرعة االسنان – املرحلة املتقدمة

قسم علم النسج حول السنية

 152222ل.س

 05ساعة

خالل شهر شباط

دورة يف تطبيقات البوتوكس واملواد املالئة

قسم علم النسج حول السنية

 122222ل.س

 02ساعة

خالل شهر آذار

دورة يف الرتميم النسيجي والعظمي املوجه

قسم علم النسج حول السنية

 122222ل.س

 52ساعة

خالل شهر نسيان

دورة يف تدبري االبتسامة اللثوية جراحيا

قسم علم النسج حول السنية

 05222ل.س

 05ساعة

خالل شهر أيار

مشاهدات سريرية يف تشخيص ومعاجلة امراض النسج حول

قسم علم النسج حول السنية

 22222ل.س

 02ساعة

خالل شهر أيار

حتضريات وتطبيقات البالزما

قسم علم النسج حول السنية

 52222ل.س

 05ساعة

خالل شهر حزيران

دورة يف حتضري وقطف الطعوم العظمية

قسم علم النسج حول السنية

 05222ل.س

 02ساعة

خالل شهر متوز

السنية بشكل حمافظ وجراحيا

مالحظات عامة :







يقوم الطبيب المشارك بأي دورة من الدورات المذكورة اعاله بتسديد رسم االشتراك المقرر والمحدد إلى مكتب ممارسة المهنة .
في حال وجود جانب عملي للدورة يقوم الطبيب المشارك بتسديد قيمة المواد العملية والمستلزمات المتعلقة بها للشركة المعتمدة إلقامة
الدورة بشكل مباشر .
يعفى طالب الدراسات العليا في األقسام المعنية بإقامة أي دورة من رسم االشتراك النظري  ،ويقومون بتسديد قيمة العملي في حال
وجوده للشركة المعتمدة .
يمنع اشتراك طالب المرحلة الجامعية االولى في دورات المكتب وتقتصر المشاركة على األطباء المتخرجين حصرا ً.
يمنع إقامة أي دورة بعدد يقل عن  / 51 /مشارك ألي دورة  ،عدا المشاهدات السريرية فتتم بخمسة مشاركين على األقل .

رئيس مكتب العمل المهني
عميد كلية طب األسنان
األستاذ الدكتور محمد اسامة الجبان

