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كلمة عميد كلية طب األسنان

الزمالء األعزاء، منسوبو وأعضاء هيئة تدريس وطالب كلية طب األسنان، 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ي 
كاديمــي ١٤٣٦- ١٤٣٧ هـــ بهــذه الكلمــات، فإنــىن ي إذ اســتفتح التقريــر الســنوي لكليــة طــب الأســنان، للعــام الأ

إنــىن

أضــع عــى عاتقــي مســؤولية تقديــم مــا عملنــا جميًعــا عــى إنجــازه، بســواعد محبــة لزمــاء وزميــات ســعوا لخــري 

ي انتمــوا لهــا بإخــاص، ولرفعــة الوطــن الــذي لــم يبخــل علينــا يوًمــا ونجتهــد 
الجميــع، ولمصلحــة المنشــأة الــىت

يوًمــا بعــد يــوم لعلــوه ورفعتــه. 

ي أروقــة كليــة طــب الأســنان بجامعــة الملــك ســعود، 
ن أيديكــم رصــًدا مفصــاً لمــا تــم إنجــازه �ن تجــدون فيمــا بــ�ي

ين بسياســة  ي هــذه العجالــة. مســتنري
بمــا أنجــزه طابهــا وطالباتهــا وأعضــاء هيئــة التدريــس ممــا يضيــق عرضــه �ن

ي مختلــف وكالتهــا وعماداتهــا، 
نــة ومســتقبلية طموحــة للجامعــة تنبثــق مــن إدارتهــا وتتحــول إىل خطــط ورؤى �ن ن مرت

ي كل خطــوة علــو 
ي تضــع نصــب عينيهــا �ن

ي المملكــة، والــىت
شــد دائمــا بسياســة التعليــم العامــة المعمــول بهــا �ن تسرت

شــأن الفــرد المعتــد بعقيدتــه ووطنــه، المؤمــن بأهدافــه والواثــق بمســتقبله.  

ــن  ــفى م ــي، أول مستش ــنان الجامع ــب الأس ــفى ط ــه مستش ي ب
ــىن ــه وأع ــا بافتتاح فن ــذي �ش ــم ال ــرح العظي ولل

ي تقديــم الرعايــة المتخصصــة والدقيقــة بمختلــف تخصصــات طــب الأســنان، شــأن ل يمكــن 
نوعــه متخصــص �ن

، وهــو الهــادف إىل أن يكــون بــإذن  ن أن نغفــل عنــه. كيــف ل وهــو المعــد لخدمــة مرتاديــه مــن مــر�ن ومتخصصــ�ي

ي مجالــه. حيــث ســتجدون تأريًخــا لبداياتــه وانطاقتــه، وتعريًفــا بــدوره وأقســامه والعيــادات 
هللا رصًحــا رياديــاً �ن

ي 
ــىت ــادة ال ــه. أســأل هللا أن يجعــل مســتقبله زاهــًرا لئقــاً بحجــم تطلعــات منســوبيه، وآمــال القي المفتتحــة في

نشــائه وتســهيل انطاقتــه.  وضعــت ثقتهــا لإ

ي إذ أنهــي ســطوري هــذه، أســأل هللا أن يجعــل مــا قدمــت جهــًدا يســهل مهمــة الفريــق الــذي ســيكمل البنــاء، 
إنــىن

ي تعاقبــت عــى رصحنــا. فمــا ذلــك إل جهــد المقــل لبنــاء 
وجــزًء مــن قصــة نجــاح تســتحق روايتهــا الأجيــال الــىت

وطــن عظيــم يســتحق، وهــدف نبيــل نؤمــن بــه جميًعــا. 

ن�ي حطا�� ار�ك ا���ق �ن ���ب ��مد ��ب .د.  اأ اأ
ا�ن ���ن �ق ���ب ال�أ د ��ل�ي ��م�ي





كلمة وكيل كلية طب األسنان للتطوير والجودة

ن�ي حطا�� ا��ر ا���ق د. ��ن
ود�ق طو��ير وا���ب �ق ��ل�ق ل ا��كل�ي و���ي

األعــزاء، منســوبو كليــة طــب األســنان بجامعــة الملــك ســعود. الســالم عليكــم 
ــه.  ــة هللا وبركات ورحم

ــق  ي طري
ــائر �ن ــا كل س ــد به ش ــات يسرت ــه عام ــاح وقوانين ــل النج ــد، وعوام ــكل قائ ــا ل ــاح هدًف ــا كان النج لطالم

ي 
ي وكالــة كليــة طــب الأســنان للتطويــر والجــودة نضــع عــى عاتقنــا، بمختلــف فــرق العمــل الــىت

نجــاز. إننــا �ن الإ

ن وتوجيههــا لتصبــح عامــات تكفــل وضــوح الأهــداف، وخرائــط تضمــن المســري الرسيــع  نشــكلها، ســن القوانــ�ي

إليهــا مهمــا تعــدد القــادة وتباينــت الظــروف. 

ي وكالتهــا للتخطيــط والتطويــر، كخطــط العتمــاد 
لقــد عملنــا عــى تحقيــق رؤى جامعــة الملــك ســعود ممثلــة �ن

ــة طــب  ــة كلي ــق رؤي ن واضحــة لتحقي ــ�ي ي تهــدف إىل ســن قوان
ــىت كاديمــي واســتحقاقات شــهادات الجــودة. ال الأ

ي 
ن �ن ــ�ي ــل الخريج ــا أفض ــرج منه ــا، يتخ ي تقدمه

ــىت ــة ال ي المعرف
ــّباقة �ن ــا، س ي مجاله

ــدة �ن ــا رائ ــنان، بكونه الأس

ن نظرائهم.  كمــل مــن بــ�ي ي طــب الأســنان هــي الأحــدث وبــأدوات ومقــررات هــي الأ
ن معرفــة �ن مجالهــم، مكتســب�ي

ــا  ــأة ومقرراته ــتمر للمنش ــر المس ــه بالتطوي ــعى إلي ــا نس ــي م ــه، ه ــباته وأهداف ــمو مكتس ــرد، وس ــة الف إن رفع

ي خطــة تحــول طموحــة متســارعة تســتهدف الغــد 
ي �ن

ومرافقهــا، لأن الفــرد هــو اللبنــة الأوىل لبنــاء وطــن يمــ�ن

يمــان مجــدًدا برؤيــة هــذه الكليــة وتطبيقهــا  بخطــة واضحــة مرســومة بدقــة، لذلــك نســعى يوًمــا بعــد يــوم لاإ

ــا موحــًدا تنــدرج تحتــه الخطــط وتتكاتــف حولــه الجهــود.  دارات، وإشــاعتها لتصبــح هدًف عــرب الأقســام والإ

ي كليــة 
كاديمــي ١٤٣٦- ١٤٣٧ هـــ، �ن أدعوكــم إىل هــذا الكتــاب، لنوثــق فيــه مــا أنجزنــاه جميًعــا خــال العــام الأ

ي قطعتهــا معايــري 
طــب الأســنان ومستشــفى طــب الأســنان الجامعــي. ونــروي فيــه قصــة مفصلــة للرحلــة الــىت

داري كامــاً، وأقســامها وإداراتهــا. لنكــرر النجــاح معــاً ولنتــا�ن أخطاء  الجــودة المســتحدثة عــرب هيــكل الكليــة الإ

ة  ي الفــرت
قــة لمــا تــم عملــه وإنجــازه �ن المرحلــة الســابقة إن وجــدت. عــى أن تجــدوا فيــه صــورة واضحــة ومرسش

ة الفــرد والمنشــأة، ودليــاً عــى أن النجــاح  ي مســري
الســابقة. أتمــىن أن يشــكل هــذا الكتــاب لبنــة بنــاء جديــدة �ن

ثمــرة التخطيــط، والتقــان ســمة الجماعــة. 

وهللا وحده وىلي التوفيق.





ية
كل

لل
ي 

م
ظي

تن
 ال

كل
هي

ال

ية
كل

 ال
س

جل
م

ية
كل

 ال
دة

ما
ع

ب
ال

ط
 لل

ي ر
شا

س�
اإل

س 
�ل

ا�
ن

نا
س

األ
ب 

ط
ة 

�لي
ي ل

ار
ش

س�
اإل

س 
�ل

ا�

ل
�ي

�
ل�

وا
ب 

ال
ط

 ال
ن

و ؤ
ش

دة 
وح

ب
ال

طــــــــــ
 لل

�ي
ال

طــ
دال

شا
إلر

ة ا
حد

و
ت

با
طال

 لل
�ي

ال
ط

دال
شا

إلر
ة ا

حد
و

ان
سن

األ
ب 

ط
م 

علي
ة �

ــد
حـــــــــ

و

ءة
را

قـــــــــ
لـــــــــ

ة ا
فــــــــــ

ـــر
غــــــــ

ت
با

طال
وال

ب 
ال

ط
 ال

ل
ام

مع

ت
با

طال
 ال

��
مب

ة ب
�لي

 ال
ة ر

دا
إ

ب
ال

ط
 ال

��
مب

ة ب
�لي

 ال
ة ر

دا
إ

دة
�و

وا�
�ر 

طو
للت

ة 
�لي

 ال
لة

و�ا
 

ية
الج

لع
ن ا

و ؤ
ش

 لل
ية

�ل
 ال

لة
و�ا

��
ام

��
ن ا

نا
س

األ
ب 

ط
ى 

شف
س�

ر م
دي

م

��
عل

 ال
ث

ح
لب

م ا
دع

دة 
وح

ية
يم

اد
أل�

ن ا
و ؤ

ش
 لل

ية
�ل

 ال
لة

و�ا
ت

با
طال

 ال
ن

و ؤ
ش

ة ل
�لي

 ال
لة

و�ا

�ن
فك

وال
ھ  

وج
 ال

حة
را

ج
م 

س
ق

ت
با

طال
 ال

��
مب

م ب
س

لق
ة ا

مثل
م

طة
�ي

ا�
ة 

��
أل�

م ا
س

 ق
مع

�ت
ا�

ن 
نا

س
ب أ

وط
ن  

نا
س

األ
ب

ت
با

طال
 ال

��
مب

م ب
س

لق
ة ا

مثل
م

ب
ط

م 
س

ق
ان

سن
األ

م 
و�

تق
 و

ال
طف

األ
ن 

نا
س

أ

ت
با

طال
 ال

��
مب

م ب
س

لق
ة ا

مثل
م

ص
�ي

�
ل�

م ا
لو

وع
م 

لف
ب ا

ط
م 

س
ق

ت
با

طال
 ال

��
مب

م ب
س

لق
ة ا

مثل
م

ية
س�

 ال
ضة

عا
ست

اإل
وم 

عل
م 

س
ق

ت
با

طال
 ال

��
مب

م ب
س

لق
ة ا

مثل
م

ت
با

طال
 ال

��
مب

م ب
س

لق
ة ا

مثل
م

ث
ــو

حـــــ
بـــــــ

لـــــــ
ز ا

كـــــــ
ـــر

مــــ

ية
الب

ط
 ال

طة
ش

أل�
ة ا

حد
و

ب)
ال

ط
(لل

يا
عل

 ال
ت

سا
ا در

 ال
مج

را
ب

مج
رنا

ب
ان

سن
األ

ب 
ط

 ��
ت 

اال
زم

ال

مر
ست

امل
م 

علي
لت

ة ا
حد

و

ص
صا

خت
اإل

ت 
دا

ها
ش

ج 
رام

ب

��
دي

�ا
األ

د 
ما

عت
اال

 و
دة

�و
ا�

دة 
وح

ود
عق

وال
ن 

و�
تم

 ال
ة ر

دا
إ

ى و
عد

 ال
حة

اف
م�

دة 
وح

از
تي

إلم
ب ا

� در
ج ت

ام
رن

ب

ية
�ل

 ال
لة

و�ا
��

عل
 ال

ث
ح

لب
وا

يا 
عل

 ال
ت

سا
ا در

لل

ج
ـــــــا

نتــــ
اإل

ل 
مـــــــــــ

عـــــا
مـــــــــــ

ب
ال

طــــــــــ
 ال

��
مب

ت ب
دا

يا
لع

ة ا
ار

إد
ت

با
طال

 ال
��

مب
ت ب

دا
يا

لع
ة ا

ار
إد

ن
يـــــــــــ

ـــــــــــــ
جـ

ر�
��

ة ا
ــد

حـــــــــ
و

مع
�ت

ا�
ة 

دم
خ

دة 
حـــــــــــ

و

�ن
ظف

ملو
ن ا

و ؤ
ش

دة 
وح

�ة
ار

الد
ت ا

اال
ص

إلت
ة ا

حد
و

ت
ا از

ــو
�ـــــــــ

ا�
دة 

حـــــــــــ
و

ـــة
عــــــــ

تا�
امل

دة 
حـــــــــــ

و

دة
سان

امل
ت 

ما
�د

ا�
دة 

وح

ية
ملال

ن ا
و ؤ

ش
 ال

دة
حـــــــــــ

و

نة
يا

ص
 ال

دة 
حـــــــــــ

 و
ت

با
طال

وال
ب 

ال
ط

 ال
��

مب
ب

ت
با

طال
 ال

ن
و ؤ

ش
دة 

حـــــــــــ
و

ت
با

طال
 ال

طة
ش

 أ�
دة 

حـــــــــــ
و

ية
اع

تم
الج

ة ا
ائي

ص
الخ

ب ا
كت

 م

ت
فا

وظ
امل

ن 
و ؤ

ش
دة 

حـــــــــــ
و

�ة
ار

الد
ت ا

اال
ص

إلت
ة ا

ــد
حـــــــــ

و

ت
ا از

ــو
�ـــــــــ

ا�
دة 

حـــــــــــ
و

ـــة
عــــــــ

تا�
امل

دة 
ـــــــــــــ

حـــــــــ
و

يم
عل

للت
 ��

تق
 ال

عم
لد

ة ا
ــد

حـــــــــ
و

دة
سان

امل
ت 

ما
�د

ا�
دة 

حـــــــــــ
و

ان
سن

اال
ح 

ال
ص

م إ
لو

 ع
سم

ق

ب
ال

طــــــــــ
 ال

��
مب

ت ب
ا ار

مله
ر ا

و�
ط

ة ت
حد

و
ت

با
طال

 ال
��

مب
ت ب

ا ار
مله

ر ا
و�

ط
ة ت

حد
و

ب
ال

طــــــــــ
 ال

��
مب

ة ب
ام

لع
ت ا

قا
ال

لع
ة ا

حد
و

ت
با

طال
 ال

��
مب

ة ب
ام

لع
ت ا

قا
ال

لع
ة ا

حد
و







تقرير
وكالة الكلية 

للشؤون األكاديمية
للعام الجامعي 1437/1436هـ



29التقرير السنوي 1436-1437 هـ لكلية طب األسنان - جامعة الملك سعود

وحدة شؤون الطالب والتسجيل
مقر  وحدة  شؤون الطالب:  «

مبنى كلية طب األسنان رقم )23(، الدور الثاني، مكتب رقم 2أ/43

منسوبو الوحدة:  «
شرف على وحدة شؤون الطالب والتسجيل، أ. فهد سعدهللا السلمي.

ُ
أ. ماجد محمد الجليفي، امل

مقر وحدة شؤون الطالبات:  «
مبنى كلية طب األسنان في املدينة الجامعية للطالبات رقم )10(، الدور الثالث، مكتب رقم 41.

منسوبو الوحدة:  «
أ. حصة عبدهللا البسام، مديرة شؤون الطالبات.

أعمال وإنجازات الوحدة: «
تّم ربط جميع املقررات بأعضاء هيئة التدريس مع بداية العام الجامعي، وإضافة وحذف بعض    املقررات . 1

لعــدد مــن الطــالب فــي بداية العام.

 ومتابعــة . 2
ً
تــّم الرفــع لعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل بطلــب معالجــة أوضــاع أربعــة طــالب مفصوليــن أكاديميــا

، وحــذف بعــض املقــررات 
ً
ذلــك حتــى تّمــت املعالجــة، وتســجيل مقــررات لعــدد مــن الطــالب املتعثريــن أكاديميــا

ريــن لوجــود تعــارض فــي الجــدول.
ّ
لعــدد مــن الطــالب املتعث

ســتجّدين وذلــك بإعــداد قائمــة بأســماء الطــالب، وكذلــك التأكــد مــن . 3
ُ
جــرى االســتعداد الســتقبال الطــالب امل

جاهزيــة القاعــات مــن ناحيــة النظافــة وســالمة املقاعــد وباقــي املحتويــات.

ــدّرس فــي . 4
ُ
تــّم تزويــد وكالــة الكليــة للتطويــر والجــودة بقوائــم بأســماء الطــالب والطالبــات لجميــع املقــررات التــي ت

الكليــة. 

تّم تحديث ملفات حفظ املعامالت.. 5
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وحدة المعلوماتية والتطوير األكاديمي
مقر الوحدة:  «

مبنى كلية طب األسنان رقم )23(، الدور األر�ضي

منسوبو الوحدة:  «
د. محمــد مو�ضــى الحســن، رئيــس الوحــدة، وأعضاؤهــا: محمــد ســراج الديــن )ُمشــغل(، بــالل أختــر )ُمبرمــج قواعــد 

بيانــات(، عرفــان علــي )ُمســاعد فنــي(، محمــد صــادق )ُمســاعد فنــي(، عبدالعزيــز فيصــل املطيــري )ُمســاعد إداري(، 

مخلــد نايــف العتيبــي )ُمســاعد إداري(

أعمال وإنجازات الوحدة: «
ُمتابعة عمل وصيانة املنصات الذكية وأجهزة العرض في القاعات الدراسية.. 1

ُمتابعة عمل وصيانة األجهزة في معمل الحاسب اآللي.. 2

ُمتابعة عمل وصيانة األجهزة بمبنى مستشفى طب األسنان الجامعي.. 3

تقديــم الدعــم الفنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي األمــور املتعلقــة بالحاســب اآللــي ورفــع املحتــوى التدري�ضــي . 4

.LMS لنظــام التعليــم اإللكترونــي 

تصميــم وتشــغيل قاعــدة البيانــات الخاصــة بمشــروع البصمــة للحضــور والغيــاب للطــالب وأعضــاء هيئــة . 5

التدريــس، وتقديــم الدعــم الفنــي لخــادم الحاســوب الخــاص نظــام البصمــة لحضــور الطــالب والطالبــات، 

وكذلــك أعضــاء هيئــة التدريــس.

التدريــس . 6 هيئــة  ألعضــاء  الفنــي  الدعــم  وتقديــم  وتدريــب  النشــط  التعليــم  لتحفيــز  الكليكــرز  وحــدات  توفيــر 

التفاعليــة. األســئلة  إلنشــاء 

االختبــارات . 7 لجنــة  مــع  بالتعــاون  وذلــك   
ً
إلكترونيــا االختبــارات  لعقــد  »تــاو«  برنامــج  برمجــة  وإعــداد  تجهيــز 

اإللكترونيــة.
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وحدة اإلرشاد الطالبي )للطالب(
مقر الوحدة:  «

مبنى كلية طب األسنان رقم )23(، الدور األر�ضي

منسوبو الوحدة:  «
د. حمد ناصر البقية، رئيس الوحدة، وأعضاؤها: أ.د. مجدي كامل حمام، د. محمد مو�ضى الحسن، د. محمد 

عبدهللا السرحان، د. حازم محمد مرزوق، أ. ماجد محمد الجليفي، أ. فهد بن سعدهللا السلمي، وسكرتير 

الوحدة: منصور صالح املطيري.

أعمال وإنجازات الوحدة: «
تــّم عقــد خمــس اجتماعــات دوريــة للوحــدة خــالل العــام الدرا�ضــي، جــرى فيهــا مناقشــة أوضــاع الطــالب املتعثريــن 

وإبــداء الحلــول ملشــاكلهم ومتابعــة الطــالب املعنييــن متابعــة فرديــة والتأكــد مــن وضعهــم األكاديمــي بعــد ذلــك، 

وكذلــك وضــع مقترحــات لعقــد محاضــرات تعريفيــة للوحــدة لــكل ســنة دراســية.
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وحدة اإلرشاد الطالبي )للطالبات(
مقر الوحدة:  «

مبنى كلية طب األسنان في املدينة الجامعية للطالبات رقم )10(، الدور الثالث، مكتب رقم 11

منسوبو الوحدة:  «
أ.د. نادية مالك طاهر، رئيسة الوحدة، وعضواتها: أ.د. ناهد يوسف عشري، أ.د. عزيزة فهد املبيريك، د. 

ابتسام زكريا مرشد، د. مريم محمد الهندي، د. سمر عبدالرحمن الصالح، د. هناء عمر البلبي�ضي، د. رنا 

سليمان الحمدان، وسكرتيرة الوحدة: أ. وفاء عبدالعزيز العوهلي.

بناًء على دعوة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات، حضرت رئيسة الوحدة اللقاء التعريفي لطالبات السنة األولى 

وذلك في تاريخ 1436/11/5هـ، حيث قامت رئيسة الوحدة بالتعريف بالوحدة وإعطاء نبذة عن خدماتها 

ساعدات التي يتم تقديمها للطالبات وطرق التواصل مع الوحدة وعضواتها.
ُ
وامل

االجتماعات: «
تّم خالل العام عقد أربعة اجتماعات جرى فيها مناقشة ومعالجة مواضيع مختلفة تتلخص في التالي:

اقتراح املواضيع املختلفة لعقد ندوات مع الطالبات.	 

مــع 	  التواصــل  وطــرق  الوحــدة  عــن  للطالبــات  واإلعــالن  مرحلــة  لــكل  األكاديميــات  املشــرفات  توزيــع  إعــادة 

الطالبــات. مــع  املشــرفات  تواصــل  وكذلــك  الجداريــة  امللصقــات  طريــق  عــن  وذلــك  األكاديميــات  املشــرفات 

اإلنجازات: «
كليــة طــب  مــع طبيعــة عمــل  يتما�ضــى  بمــا  التأسيســية  الوثيقــة  بإعــادة صياغــة وتعديــل  الوحــدة  قامــت رئيســة 

إنــذار(  وخطــاب  تنبيــه،  )خطــاب  نموذجيــن  اعتمــاد  وتــّم  صياغتهــا  وإعــادة  الوحــدة  نمــاذج  وتعديــل  األســنان، 

باإلضافــة إلــى نمــوذج متابعــة طالبــة ونمــوذج لجــدول اعمــال اإلرشــاد األكاديمــي، وتحديــث معلومــات الوحــدة علــى 

للكليــة. اإللكترونــي  املوقــع 

تواصلــت رئيســة الوحــدة مــع األســتاذة نجــالء أبوغنيــة، رئيســة مركــز التوجيــه واإلرشــاد االجتماعــي والنف�ضــي فــي 

 لذلــك قامــت رئيســة 
ً
املدينــة الجامعيــة للطالبــات بخصــوص إحالــة بعــض الطالبــات وحاجتهــن للمتابعــة، وِتبعــا

الوحــدة بتعديــل نمــوذج التحويــل وتّمــت إحالــة طالبتيــن واحــدة مــن الســنة األولــى وأخــرى مــن الســنة الثالثــة. كمــا 

تــّم تحديــث ملــف اإلرشــاد الطالبــي مــن ِقبــل رئيســة الوحــدة وجــرى تزويــد وحــدة الجــودة فــي الكليــة بنســخة منــه.
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برنامج الطلبة المتفوقين:  «
تــّم ترشــيح رئيســة الوحــدة أ. د. ناديــه طاهــر كُمنّســقة لبرامــج املتفوقيــن مــن قبــل ســعادة وكيــل الكليــة للشــؤون 

األكاديميــة، وحضــرت رئيســة الوحــدة االجتماعــات الخاصــة ببرنامــج املتفوقيــن وتــم قبــول اقتراحاتهــا بالرفــع ببرنامــج 

اإلثــراء وأســماء املرشــدات األكاديميــات لبدايــة العــام الدرا�ضــي القــادم، كمــا زارت املســؤوالت عــن برنامــج املتفوقيــن 

للكليــة. وُعِقــد اجتمــاع للطالبــات املتفوقــات مــع رئيســة الوحــدة ومشــرفة املرحلــة د. ابتســام مرشــد، كمــا جــرى 

إرســال بريــد إلكترونــي للطالبــات املتفوقــات لحثهــّن علــى التســجيل فــي الــدورات الخاصــة باملتفوقــات وارســال رابــط 

التســجيل لهــن. 

جائزة العميد للتميز الطالبي: «
جــرى اإلعــالن عــن جائــزة العميــد للتمّيــز الطالبــي بكافــة وســائل التواصــل )امللصقــات الجداريــة، وإرســال رســائل نصيــة، 

تقّدمــات للجائــزة واحتســاب النســب وتحديــد أســماء 
ُ
ــات الطالبــات امل

ّ
وعــن طريــق املشــرفات األكاديميــات(، وتــّم فــرز ملف

الفائزات.

وحدة األنشطة الطالبية )للطالب(
مقر الوحدة:  «

مبنى كلية طب األسنان رقم )23(، الدور األر�ضي، غرفة النشاط الطالبي.

منسوبو الوحدة:  «
د. حمــد ناصــر البقيــة، رئيــس وحــدة األنشــطة الطالبيــة، وأعضاؤهــا: مديــر النــادي الثقافــي االجتماعــي: إبراهيــم 

نقشــبندي،  عبدالرحمــن  الحربــي،  محمــد  الصويــغ،  عبدالرحمــن  الزومــان،  عمــر  اإلعالمــي:  النشــاط  العقيلــي، 

النشــاط الثقافــي: خالــد الوهيبــي، رائــد العاصــم، طــالل الغامــدي، فــارس العبدالوهــاب، النشــاط الريا�ضــي: هشــام 

التميمــي، مشــاري املطيــري، عبدالعزيــز الشــهري، النشــاط االجتماعــي: محمــد عــودة الجنهــي، عمــر العمــران.
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الفعالية األولى: حفل استقبال المستجدين «
 األحد، 23 أغسطس  2015	 

املكان: املدرج الرئي�ضي، مستشفى طب األسنان الجامعي	 

عدد املستفيدين: 55	 

عدد املنظمين: 20 	 

وتوزيــع  املســتجدين  بالطــالب  بالترحيــب  البرنامــج  بــدأ 

الطالبيــة  املجلــة  مــن  نســخة  مــع  البرنامــج  فقــرات  جــدول 

عميــد  ســعادة  الحفــل  بافتتــاح  وقــام  تخزيــن.  وذاكــرة 

الكليــة أ.د. ثاقــب الشــعالن بكلمــة ألقاهــا أبــدى مــن خاللهــا 

مباركتــه بالقبــول وتقديمــه لبعــض النصائــح والتوجيهــات 

للطلبــة املســتجدين، تلــى ذلــك كلمــة وكيــل الكليــة للشــؤون 

 
ً
شــرحا تضّمنــت  والتــي  الرشــيد  عبدالعزيــز  د.  األكاديميــة 

ذاكــرة  علــى  حّمــل 
ُ
امل اإللكترونــي  امللــف  ملحتويــات   

ً
موجــزا

إقامــة  تــّم  بعــد  فيمــا   .
ً
أكاديميــا الطــالب  التخزيــن وتوجيــه 

جولــة تعريفيــة بمستشــفى طــب األســنان الجامعــي ومرافــق 

الكليــة. واختتمــت الجولــة بوجبــة غــداء، تالهــا كلمــة »عــن 

تخصــص طــب األســنان« قــام بهــا طبيــب االمتيــاز د. أحمــد 

بــه الطالــب إبراهيــم العقيلــي بالحديــث 
ّ

بــن ســعيدان، عق

عــن األنشــطة الطالبيــة وأثرهــا اإليجابــي، واختتــم البرنامــج 

وطــالب  املســتجدين  الطــالب  بيــن  مفتــوح  نقــاش  بإقامــة 

الســابقة. الســنوات 
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الفعالية الثانية: االستراحة التعريفية، رحلة قصيرة «
الخميس، 3 سبتمبر 2015	 

املكان: شاليهات النرجس - الرمال	 

عدد املستفيدين: ٩0	 

عدد املنظمين: 5 	 

الثقافيــة  والبرامــج  الفعاليــات  مــن  عــدد  الرحلــة  تخللــت 

الطائــرة  وكــرة  القــدم  لكــرة  قيــم دوري 
ُ
أ فقــد  والرياضيــة، 

إبراهيــم  الطالــب  وقــّدم  املائيــة.  االلعــاب  مــن  وعــدد 

محاضــرة  الجنهــي  عــودة  بــن  محمــد  والطالــب  العقيلــي، 

التــي  التحّديــات  شــملت  االســنان«  طــب  كليــة  فــي  »حياتــي 

تواجــه طالــب طــب االســنان وعــدد مــن النصائــح واملواقــف 

مــن  الطــالب  مــن  عــدد  بالعــرض  شــارك  وقــد  الطريفــة، 

مختلــف الســنوات الدراســية وبعــض مــن أطبــاء االمتيــاز. 

للحضــور. عشــاء  بوليمــة  اللقــاء  واختتــم 
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الفعالية الثالثة: معايدة المرضى «
24 – 26 سبتمبر 2015	 

املكان: مستشفى امللك خالد الجامعي – مدينة امللك فهد الطبية – مستشفى النقاهة	 

عدد املستفيدين: ٩	 

عدد املنظمين:٨0 	 

ثــالث  الحملــة  واســتهدفت  املبــارك  االضحــى  عيــد  إجــازة  خــالل  أيــام  لثالثــة  الحملــة  اســتمرت 

مستشــفيات: مستشــفى النقاهــة، مستشــفى امللــك خالــد الجامعــي، مدينــة امللــك فهــد الطبيــة. تــّم 

املبــارك. بعيــد األضحــى  املر�ضــى  وتهنئــة  الهدايــا  توزيــع  الحملــة  خــالل 
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الفعالية الرابعة: حملة تعّرف علينا «
1٨ – 25 أكتوبر 2015	 

املكان: كليات الجامعة	 

عدد املستفيدين: 400	 

عدد املنظمين:20 	 

تــم تنظيــم حملــة تعريفيــة بالخدمــات العالجيــة املقدمــة فــي كليــة طــب االســنان بجامعــة امللــك ســعود،  

واســتفاد حوالــي 400 شــخص مــن هــذه الفعاليــة.
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الفعالية الخامسة: رحلة طويلة – المدينة المنورة «
12 – 14 نوفمبر 2015	 

املكان: املدينة املنورة	 

عدد املستفيدين: 20	 

عدد املنظمين: 5	 

الدينيــة  املعالــم  أغلــب  بزيــارة  الطــالب  وقــام  املنــورة،  املدينــة  إلــى  رحلــة طويلــة  االجتماعــي  الثقافــي  النــادي  أقــام 

والترويحيــة. الثقافيــة  األنشــطة  مــن  عــدد  الرحلــة  تخلــل  كمــا  والســياحية، 

الفعالية السادسة: مسابقة صورة وتعليق «
15 – 1٩ نوفمبر 2015	 

املكان: كلية طب األسنان.  	 
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الفعالية السابعة: بنحافظ عليها «
21 – 23 يناير 2016	 

املكان: غرناطة مول	 

عدد املستفيدين: 3000	 

عدد املنظمين: 20 	 

الخدمــات  عــن  للتعريــف  عليهــا  بنحافــظ  حملــة  تنظيــم  تــّم 

فــي جامعــة امللــك  قّدمــة مــن كليــة طــب األســنان 
ُ
العالجيــة امل

ســعود، وتقديــم معلومــات عــن صحــة الفــم واألســنان بجميــع 

تخصصاته، اســتفاد من هذه الحملة 3000 شــخص، وتمت 

تغطيــة الفعاليــة فــي قنــاة الســعودية األولــى.

الفعالية الثامنة: المشاركة في  «
ملتقى اختيار التخصص الجامعي 

الرابع
 ٨ – ٩ فبراير 2016	 

املكان: مدارس التربية النموذجية – النزهة	 

عدد املستفيدين: ٩	 

عدد املنظمين: 4 	 

فــي  طالبهــا  مــن  عــدد  فــي  متمثلــة  الطالبيــة  اللجــان  شــاركت 

فــي مــدارس  البرنامــج التعريفــي عــن التخصصــات الجامعيــة 

عــن  األســنان  طــب  طــالب  وعــّرف  النموذجيــة،  التربيــة 

العامــة. الثانويــة  لطــالب  التخصــص 
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الفعالية التاسعة: دورة كيف تكون طالبًا  «
ناجحًا

10 فبراير 2016	 

املكان: كلية طب األسنان.	 

عدد املستفيدين: 20	 

عدد املنظمين: 3	 

قّدم الدكتور محمد التركي معلومات مهمة وملهمة عن كيفية التفوق العلمي. 

الفعالية العاشرة: ورشة عمل – طب األسنان الشرعي «
4 نوفمبر 2015	 

املكان: كلية طب األسنان. 	 

عدد املستفيدين: 100	 

عدد املنظمين: 5 	 

أقــام النــادي الثقافــي االجتماعــي ورشــة عمــل بعنــوان »طــب األســنان الشــرعي« ألقاهــا د. صخــر بــن جابــر القحطانــي، 

وتنــاول فيهــا تعريــف التخصــص  وجوانــب مهمــة عنــه. 
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الفعالية الحادية عشرة: معرض  «
التصوير الضوئي الثامن

10 – 20 أكتوبر 2015	 

املكان: كلية طب األسنان 	 

عدد املنظمين: 5	 

انطلــق معــرض التصويــر الضوئــي فــي نســخته الثامنــة فــي بهــو 

عميــد  ســعادة  املعــرض  بافتتــاح  وقــام  األســنان،  طــب  كليــة 

ووكالئهــا.  الكليــة 

الفعالية الثانية عشرة: مسابقة  «
مستشفى طب األسنان الجامعي

10 – 20 أكتوبر 2015	 

املكان: كلية طب األسنان 	 

عدد املنظمين: 5	 

بالتعــاون مــع إدارة مستشــفى طــب األســنان الجامعــي، أقــام 

وتــم  ومرافقــه،  للمستشــفى  صــورة  أفضــل  مســابقة  النــادي 

تكريــم الفائزيــن مــن قبــل وكيــل الكليــة للشــؤون العالجيــة. 
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الفعالية الثالثة عشرة: مسابقة  «
حكمة د. سمير

املدة: أسبوعان	 

املكان: كلية طب األسنان	 

عدد املشاركين: 10	 

عدد املنظمين: 2	 

أقــام النــادي مســابقة ثقافيــة تحــت اشــراف الدكتــور ســمير 

مرافــق  فــي  املوزعــة  الحكــم  بجمــع  املشــاركون  وقــام  مقيــم، 

آيبــاد.  بجهــاز  الفائــز  مكافــأة  وتــّم  األلغــاز،  علــى  واإلجابــة  الكليــة 

الفعالية الرابعة عشر: االستراحة  «
الختامية – رحلة قصيرة

2٩ أبريل 2016

املكان: الدرعية

عدد املستفيدين: 50

عدد املنظمين: 5

منطقــة  فــي  املنتجعــات  أحــد  إلــى  قصيــرة  رحلــة  النــادي  أقــام 

فــي  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطــالب  شــارك  الدرعيــة. 

املســابقات الثقافيــة واألنشــطة الرياضيــة املختلفــة، ومــن ثــم 

العشــاء. طعــام  تنــاول 
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الفعالية الخامسة عشرة:  «
مجلة اللجان الطالبية

شــارك طــالب كليــة طــب االســنان فــي إصــدار ثانــي عــدد 

مــن مجلــة اللجــان الطالبيــة، وكانــت أقســام هــذه املجلــة 

وبعــض  وشــعر  وكاريكاتيــر  وصــور  مقــاالت  مــن  متعــددة 

مــن إبداعــات الطــالب، وســتصدر هــذه املجلــة كل فصــل 

وأعضــاء  الطــالب  لجميــع  مفتوحــة  واملشــاركة  درا�ضــي, 

وتّمــت طباعــة  األســنان،  طــب  كليــة  فــي  التدريــس  هيئــة 

وتوزيعهــا  نســخة   300



تقرير
وكالة الكلية 

لشؤون الطالبات
للعام الجامعي 1437/1436هـ
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ــة التــي قــام  ــك بعقــد عــدد مــن اإلجتامعــات للجن ــدرايس 1437/1436هـــ وذل ــدء العــام ال ــم التحضــري لب ت

ســعادة العميــد بتشــكيلها للتأكــد مــن جاهزيــة املعامــل والعيــادات والقاعــات الدراســية. بعــد ذلــك قامــت 

الوكيلــة مــع رئيســات الوحــدات التابعــة لهــا بجولــة تفقديــة عــى املرافــق املختلفــة للكليــة.

القاعات الدراسية: «
تــم التأكــد مــن جاهزيــة القاعــات الدراســية وقاعــات اإلجتماعــات وتكليــف وحــدة شــؤون الطالبــات لألشــراف علــى 

ترتيب جميع القاعات الدراسية والقاعات التفاعليه ، كذلك تم التواصل مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم 

عــن بعــد للتأكــد مــن جاهزيــة جميــع أجهــزة القاعــات لتتمكــن عضــوات هيئــة التدريــس مــن إعطــاء محاضراتهــّن 

بيســر وســهولة.  كذلــك تــم رفــع تقريــر عــن عــدم كفايــة دواليــب الطالبــات لجميــع الســنوات الدراســية حيــث ســبق و 

رفــع طلــب لوكيــل الكليــة للشــؤون العالجيــة والــذي أفــاد أنهــا أدرجــت ضمــن طلبــات العــام. كمــا تــم رفــع تقريــر مفصــل 

بخصــوص التكييــف الحــار فــي بعــض القاعــات.

مرافق الكلية المختلفة: «
قامــت وكيلــة الكليــة بعــدد مــن الجــوالت فــي مبنــى الكليــة للتأكــد مــن جاهزيــة املبنــى إلســتقبال الطالبــات وتــم رفــع 

فــي املبنــى كالنظافــة  عــدد مــن التقاريــر لوكالــة الجامعــة للتشــغيل والصيانــة بجميــع األعمــال املطلــوب تنفيذهــا 

وإزالــة بعــض األثــاث الزائــد والــذي التحتاجــه الكليــة  و مــا يتعلــق بصيانــة أفيــاش الكهربــاء . 

حفل استقبال الطالبات: «
تم تجهيز اللوحات الترحيبية واإلرشادية للطالبات املستجدات.. 1

تــم تقســيم األدوار بحيــث تتولــى . 2 وبنــاء علــى اللجنــة التــي تــم تشــكيلها مــن ســعادة عميــد كليــة طــب االســنان 

مجموعــة مــن الطالبــات الترحيــب واســتقبال الطالبــات املســتجدات عنــد بوابــة الكليــة وتوزيــع ذاكــرة تخزيــن 

تحتوي على كل املعلومات األكاديمية التي تحتاجها الطالبة كالجداول والخطة الدراسية ووصف للمقررات 

وتعريــف بالحقــوق الطالبيــة وماشــابه.

كمــا تــم توزيــع بطاقــات تحمــل أســماء الطالبــات ملصــق بهــا ذاكــرة تحمــل شــعار الكليــة تحتــوي علــى معلومــات . 3

تفيــد الطالبــات مــن الســنة األولــى إلــى الســنة الخامســة و كذلــك كتيــب مرشــد للطالبــة املســتجدة .

بعد ذلك تم توزيع الطالبات  الى مجموعات وتوجيههن الى مدرج االستقبال .. 4
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فقرات برنامج استقبال الطالبات بكلية طب االسنان باملدينة 

الجامعية للعام الدرايس 1436 /1437هـ:

تجهيز اللوحات الترحيبية واإلرشادية للطالبات املستجدات.. 1

تشــكيل لجنــة  مــن الطالبــات للترحيــب واســتقبال الطالبــات عنــد بوابــة الكليــة وتوزيــع ذاكــرة تخزيــن علــى . 2

شــكل عالقــة للبطاقــة التعريفيــة باســم كل طالبــة تحمــل شــعار الكليــة وكتيــب مرشــد الطالبــة املســتجدة .

إلقاء كلمة ترحيبية لســعادة وكيلة الكلية لشــؤون الطالبات لتهنئة  الطالبات بالقبول وبالرســائل التوجيهية . 3

املفيــدة لهــن فــي مســيرتهم الدراســية مــع شــرح وافــي للمناهــج الدراســية والتعليمــات واللوائــح والقوانيــن وإلقــاء 

نبــذة عــن نشــأة الكليــة وتطورهــا ورســالة الكليــة ورؤيتهــا وأهدافهــا وتقســيماتها اإلداريــة واألكاديميــة ورســالة 

ورؤيــة وأهــداف كل قســم مــن أقســامها.

اللقاء مع رئيسة وحدة الدعم الطالبي لتقديم تعريف عن الوحدة وكيفية التواصل مع الوحدة. . 4

اللقــاء مــع رئيســة وحــدة شــؤون الطالبــات لتســليم الطالبــات اســتمارة تعريفيــة تعبــأ مــن قبــل الطالبــة تحتــوي . 5

علــى ارقــام وهواتــف الطالبــات والســجل املدنــي وكل مــا يتعلــق بالطالبــة و تســليم الطالبــات الجــدول الدرا�ضــي 

وااليميــل الخــاص بالقســم للتواصــل معهــن . 

الكليــة . 6 أبــرز نشــاطات  الكليــة وذكــر ملحــة عــن  انشــطة  لعــرض  الطالبــات  أنشــطة  مــع مشــرفة وحــدة  اللقــاء 

 . الكليــة  تنظمهــا  التــي  العلميــة  واملحاضــرات  واللقــاءات  وإنجازاتهــا 

الكليــة . 7 فــي  دراســتهم  لســنوات  رؤيتهــم  بالصــور  تحـكـي  الرابعــة  الســنة  طالبــات  قبــل  مــن  محاضــرة   إلقــاء 

الدرا�ضــي. مشــوارهم  مســتهل  فــي  الطالبــات  إلــى  واإلرشــادات  النصائــح  وبعــض  بهــا  مــروا  التــي  واملنعطفــات 

مرافقــة طالبــات الكليــة بالســنوات الســابقة  للطالبــات املســتجدات فــي جولــة تعريفيــة بــأركان الكليــة للتعــرف . ٨

علــى أبــرز مرافقهــا. 

توزيع الضيافة مع الدعوات بالتوفيق والنجاح  للطالبات وانتهاء الفعاليات .. ٩
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استقبال طالبات الكلية القديمات: «
تــم عمــل اســتقبال لجميــع الطالبــات فــي بهــو الكليــة مــع تقديــم وجبــة خفيفــة و إلقــاء كلمــة مــن ســعادة وكيلــة الكليــة 

ومشــرفة النشــاط للترحيــب بالطالبــات مــع بدايــة العــام الدرا�ضــي الجديــد والدعــوات بــأن يكــون عــام خيــر وبركــة.

إستعدادات أخرى : «
العمــادة . 1 قبــل  مــن  وإعتمادهــا  الطــالب  شــؤون  عمــادة  مــع  بالتنســيق  الطالبيــة  لألنشــطة  خطــة  إعــداد  تــم 

ألهميتهــا. األول  اليــوم  منــذ  الالصفيــة  األنشــطة  بتنفيــذ  للبــدء   
ً
اســتعدادا

 لوكيــل الكليــة للشــؤون . 2
ً
متابعــة جاهزيــة الكليــة اليومــي عــن طريــق تعبئــة نمــاذج الجاهزيــة وإرســالها إلكترونيــا

األكاديميــة  ووكيــل األكاديميــة للتطويــر والجــودة.

طلب اجهزة حاسب آلي وطابعات لجميع عضوات يئة التدريس.. 3

طلب إستحداث مكاتب جديدة لعضوات هيئة التدريس الجدد.. 4

توفير اثاث لعضوات هيئة التدريس. 5

إستحداث مكتب ملساعدة وكيلة الكلية لشؤون الطالبات وتجهيزة بأثاث جديد. 6

إستحداث مكتب ملساعدة مديرة العيادات وتجهيزة بأثاث جديد. 7

توفير مواد طبية للعيادات.. ٨

توفير أجهزة حاسب آلي للعيادات.. ٩

الرفع بطلب أجهزة حاسب آلي وطابعات للموظفات.. 10

تجهيز مكتب ملدير عام اإلدارة بالكلية وتجهزة باثاث و أجهزة مكتبية .. 11
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إنجازات وحدة شؤون الطالبات 

الطالبات:  «
باســمها ورقمهــا . 1 الطالبــة  تخــص  بيانــات  علــى  امللــف  يحتــوي  املســتجدات حيــث  للطالبــات  ملفــات  فتــح  تــم 

الجامعــي ورقــم هويتهــا وكذلــك بيانــات تخــص ولــي األمــر مثــل أرقــام التواصــل معــه ، ويوضــع فــي هــذا امللــف 

 كل مــا يخــص الطالبــة مثــل الســجل األكاديمــي وخطابــات االعتــذارات والتقاريــر الطبيــة وغيرهــا ويبقــى 
ً
أيضــا

امللــف مفتوحــا حتــى تتخــرج الطالبــة.

تم تحديث معلومات جميع الطالبات )رقم الجوال + االيميل(.. 2

طباعة أسماء الطالبات وعمل إحصائية بأعدادهن. . 3

ترشيح رائدات السنوات من قبل الطالبات لكل سنة دراسية ليسهل التواصل معهن.. 4

القاعات الدراسية: «  
توزيع القاعات حسب أعداد الطالبات. . 1

تزويد القاعات بالكرا�ضي حسب الحاجة.. 2

وضع لوحات إعالنات في كل قاعة وتوزيع الجداول الدراسية.. 3

التأكد من جاهزية األجهزة ورفع طلب صيانة ملن وجد فيه عطل.. 4

التأكد من عمل اإلضاءة والتهوية والستائر.. 5

فتح ملف خاص بحجز القاعات الغير مدرجة بالجدول الدرا�ضي أوفي حالة وجود اختبار.. 6

تجهيز قاعة دراسية كبيرة بالدور األر�ضي لطالبات السنة األولى .. 7
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استراحات الطالبات: «
تم تجهيز االستراحات حسب أعداد الطالبات وإضافة عدد من الكرا�ضي .	 

تم طلب نقل استراحة طالبات السنة الثانية من رقم 126 إلى قاعة 25 بالدور الثاني.	 

المواد الدراسية وأعضاء هيئة التدريس: «
طباعة قوائم الشعب والتقارير الخاصة بالتسجيل عن طريق البوابة اإللكترونية.	 

ربط الشعب بمدر�ضي املواد .	 

متابعــة الطالبــات املعتــذرات أو املؤجــالت للدراســة عــن طريــق  النظــام األكاديمــي )E.Register( وبإشــراف 	 

وكيلــة الكليــة وتــم تزويــد مدرســات املقــرر بخطــاب ونســخة مــن ســجل الطالبــة األكاديمــي حيــث يوضــح نــوع 

الحالــة .

متابعــة التحويــل مــن كليــة إلــى كليــة عــن طريــق تعبئــة نمــوذج التحويــل للطالبــات املحــوالت وإرســاله إلــى عميــد 	 

الكليــة والتوقيــع عليــه.

مكافأت الطالبات: «  
لــكل  الصــراف  بطاقــات  وصــرف  الجامعــة  فــي  البنــك  فــرع  عبــر  الشــهرية  الطالبــات  مكافــأت  متابعــة  بالقســم  تــم 

فــي  فــي حــال وجــود أي خطــأ  املاليــة  الشــؤون  باالســتالم. وكذلــك مخاطبــة  بالتوقيــع  إياهــا  الطالبــات وتســليمهن 

للطالبــة. جديــدة  بطاقــة  لتجهيــز  موعــد  وتحديــد  ضياعهــا  أو  للطالبــة  وصولهــا  تأخــر  أو  البطاقــة 

خزائن الطالبات: «
تم عمل خزائن جديدة للطالبات وتم استبدال الخزائن القديمة بالجديدة لجميع املراحل .	 

تم استالم خزائن السنة الخامسة عند التوقيع على إخالء الطرف وتسليم كل طالبة قيمة التأمين ) 50 ( ريال .	 

يتــم إرجاعهــا للطالبــة عنــد 	  تــم تســليم طالبــات الســنة األولــى خزائــن بعــد اســتالم مبلــغ )50( ريــال كتأميــن 

التخــرج. 
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إجازات الموظفات:   «
قــام  القســم بمتابعــة إجــازات املوظفــات والتأكــد مــن رصيــد املوظفــة فــي حــال تقديــم إجــازة أي كان نوعهــا ، حيــث 

تــم تعبئــة نمــاذج اإلجــازات للموظفــات الالتــي قدمــن علــى إجــازة وتــم توقيعهــا مــن قبــل مديــرة القســم واعتمــدت مــن 

وكيلــة الكليــة وتــم إرســالها إلــى قســم شــؤون املوظفــات لرفعهــا.

إعداد تقاييم األداء السنوية: «
قامــت رئيســة قســم وحــدة شــؤون الطالبــات بتعبئــة نمــاذج تقييــم األداء الوظيفــي عــن كل موظفــة فــي قســم شــؤون 

الطالبــات ورفعــت إلــى وكيلــة الكليــة للتوقيــع عليــه واعتمادهــا.

الدورات التدريبية: «
تــم إشــراك املوظفــات فــي القســم بــدورات تدريبيــة حيــث تــم التســجيل فيهــا عــن طريــق ترشــيحهن مــن قبــل وكيلــة 

الكليــة أو عــن طريــق التســجيل فــي الــدورات التــي تقدمهــا عمــادة تطويــر املهــارات ، كــم تــم ترشــيح بعــض املوظفــات 

لــدورات عــن طريــق برنامــج الخدمــات املتكاملــة ) نافذتــي ( .

إنجازات وحدة العالقات العامة 

فــي مطلــع العــام الهجــري 1437هـــ قامــت وحــدة العالقــات العامــة بكليــة طــب األســنان للبنــات بالتعــاون مــع إدارة . 1

العيــادات بتمثيــل كليــة طــب األســنان باملدينــة الجامعيــة للطالبــات فــي املعــرض املصاحــب مللتقــى اإلنجــاز الــذي 

أقيمــت فعاليتــه علــى مســرح وبهــو الجامعــة الرئي�ضــي باملدينــة الجامعيــة للطالبــات فــي الفتــرة من 14-1437/1/16هـ 

, حيــث قامــت موظفــات الوحــدة بالشــرح الوافــي عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الكليــة واإلنجــازات التــي حققتهــا ومــا 

 بــإذن هللا مــن زيــادة للخدمــات وخدمــة أكبــر للمجتمــع , كمــا قدمــت الطبيبــات املشــاركات مــن 
ً
ســتقدمه مســتقبال

وقدمــن  الحاضريــن  استفســارات  عــن  وأجبــن  املعــرض  لــرواد  األســنان  لصحــة   
ً
مبدئيــا  

ً
فحصــا العيــادات  إدارة 

نصائــح طبيــة لصحــة وســالمة األســنان .
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شــاركت كليــة طــب األســنان بركــن خــاص فــي معــرض التوعيــة بســرطان الثــدي الــذي أقيــم فــي بهــو املدينــة الجامعيــة . 2

مركــز  مــع  وبالتعــاون  بالكليــة  العامــة  العالقــات  بوحــدة  ممثلــة   , 1437/1/23هـــ  مــن1٩-  الفتــرة  فــي  للطالبــات 

عبداللطيــف للكشــف املبكــر عــن الســرطان .

وتــم توزيــع بروشــورات توعيــة بالكشــف املبكــر عــن ســرطان الثــدي وكيفيــة عالجــه وماهــي مســبباته وطــرق الوقايــة 

منه                                                                          

كمــا قامــت موظفــات مركــز عبداللطيــف للكشــف املبكــر بإطــالع الزائــرات عــن كيفيــة الفحــص الذاتــي واإلجابــة 

عــن مــا يــدور فــي خلدهــن عــن ســرطان الثــدي وعــن الخدمــات التــي يقدمهــا مركــز عبداللطيــف  للكشــف املبكــر عــن 

الســرطان للمجتمــع  

 مع سعادة وكيلة الجامعة . 3
ً
نظمت وحدة العالقات العامة بكلية طب األسنان باملدينة الجامعية للطالبات لقاءا

لشــؤون الطالبــات د/ إينــاس العي�ضــى , ووكيلــة شــؤون التشــغيل والخدمــات املســاندة د/صفيــة املــال , وعميــدة 

أقســام العلــوم والدراســات الطبيــة د/ناديــة الغريميــل , ووكيلــة كليــة طــب األســنان لشــؤون الطالبــات أ.د/وداد 

بنــت ياســين أوليــاء مــع موظفــات وطالبــات الكليــة وذلــك ملناقشــة كل مــا يخــص الكليــة مــن الناحيــة اإلداريــة ومــا 

يقــدم  مــن خدمــات مســاندة فيهــا .
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كمــا نظمــت وحــدة العالقــات العامــة بكليــة طــب األســنان باملدينــة الجامعيــة للطالبــات لقــاء ســعادة عميــدة أقســام . 4

العلــوم والدراســات الطبيــة د/ناديــة الغريميــل ووكليــة أقســام العلــوم والدراســات الطبيــة د/شــروق الخليفــة مــع 

منســوبات وعضــوات هيئــة تدريــس كليــة طــب األســنان وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 1437/5/22هـــ  وذلــك ملناقشــة 

ســبل التطــور فــي الكليــة بمــا يخــدم الجامعــة واملجتمــع , وكذلــك ملناقشــة وتبييــن مــا اســتجد مــن قــرارات و أمــور 

إداريةفــي الجامعــة.

شــاركت كليــة طــب األســنان و بتنظيــم مــن وحــدة العالقــات العامــة بركــن تعريفــي بالكليــة خــالل أســبوع اســتقبال . 5

, قدمــت  للطالبــات  الجامعيــة  باملدينــة  للجامعــة  الرئي�ضــي  باملســرح  بالريــاض وذلــك  الثانويــة  املــدارس  طالبــات 

 بالكليــة وأقســامها والتخصصــات التــي تــدرس فيهــا و الخدمــات التــي تقدمهــا واإلنجــازات 
ً
خاللــه املشــاركات تعريفــا

التــي حققتهــا وكيفيــة اإلنتســاب لطالبــات كليــة األســنان .
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قامــت وحــدة العالقــات العامــة ممثلــة باألســتاذة / منيــرة البرهــوم بالتعــاون مــع د/ عزيــزة املبيريــك املشــرفة علــى . 6

الحملــة التوعويــة بصحــة الفــم واألســنان لــدى كبــار الســن والتــي قــام بتنفيذهــا طالبــات الســنة الخامســة بكليــة 

طــب األســنان بالتنســيق للحملــة وتوفيــر احتياجاتهــا وتقديــم الدعــم ملــا يخصهــا  . 

شــاركت موظفــات وحــدة العالقــات العامــة بالتنظيــم لحفــالت تخــرج الدفعــة الثانيــة والخمســين للعــام الدرا�ضــي . 7

36 – 1437 هـــ فــي مســرح املدينــة الجامعيــة للطالبــات فــي الفتــرة مــن 13-1437/7/23هـــ

ســاهمت وحــدة العالقــات العامــة بكليــة طــب األســنان بإنجــاح خطــة اإلخــالء ملبنــى الكليــة وذلــك بتعــاون الوحــدة . ٨

مــع إدارة األمــن والســالمة فــي الجامعــة يــوم األربعــاء املوافــق 1437/7/27هـــ .

بتوجيــه مــن وكيلــة الكيــة أ.د/ وداد بنــت ياســين أوليــاء قامــت وحــدة العالقــات العامــة بإعــداد وتنفيــذ حفــل إفطــار . ٩

جماعــي ملنســوبات الكليــة فــي يــوم األربعــاء 1437/٨/4هـــ .

شــاركت وحــدة العالقــات العامــة فــي تنظيــم الحفــل الختامــي لكليــة طــب األســنان والــذي أقيــم بمســرح كليــة طــب . 10

األســنان  بالدرعيــة  .
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 التقرير السنوي للنادي الثقايف االجتامعي 

للعام الدرايس 1437/1436 هـ

االحصائية السنوية لألنشطة املنفذة خالل العام الدرايس :

تاريخ التنفيد نوع النشاط إسم  النشاط

1436/11/8 هـ اجتامعي بداية العام الدرايس واستقبال الطالبات

1436/12/1 هـ ديني مسابقة عن فضل عرش من ذي الحجة

1436/12/24هـ اجتامعي معايدة عيد االضحى املبارك

1/21 /1437 هـ ترفيهي  اصنعي عطرك بنفسك

1437/1/27 هـ ثقايف  دورة ريايل  برنامج الوعي املايل

1437/2/16هـ اليوم العاملي للتطوع توعوي

1437/2/18 هـ اجتامعي فعاليات كسوة الشتاء للعامالت

2/17 /1437 هـ اجتامعي اليوم املفتوح

19/ 2 /1437 هـ  أركان الغذاء السليم توعوي

2/26 /1437هـ ثقايف   محارضة التفكري اإلبداعي

1437/4/30 هـ  محارضة عن أسامء الله الحسنى معانيها والورود والشاهد ديني

7 / 5 /1437 هـ عميل ورشة عمل صناعة الصابون والكرميات

1437/5/16 هـ توعوي زيارة ذوي االحتياجات الخاصة

1437/5/27 هـ مسابقة مسابقة يف حفظ أسامء الله الحسنى

1437/5/28 هـ يوم املرأة العاملي توعوي

1437/6/21 هـ ثقايف ُخلقت  لتفوز

1437/7/12هـ مسابقة مسابقة حفظ القران الكريم

1437/7/19هـ الحفل الختامي ترفيهي
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تقرير استقبال الطالبات : «
تم استقبال الطالبات املستجدات من قبل الطالبات بالسنوات السابقة  .. 1

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الطالبات .. 2

قامت طالبة بإلقاء قصيدة عن الجد واالجتهاد  .. 3

وقامــت الطالبــات بعــرض االنشــطة التــي ســتقام طــوال العــام الدرا�ضــي الجديــد وحــث الطالبــات علــى التواصــل . 4

واملشــاركة كمــا تــم عــرض االنجــازات الســابقة 

نماذج من صور فعاليات استقبال الطالبات بكلية طب االسنان



التقرير السنوي 1436-1437 هـ لكلية طب األسنان - جامعة الملك سعود 56

تقرير مسابقة فضل العشر من ذي الحجة : «
تم توعية الطالبات باألعمال املستحبة  عن العشر من ذي الحجة .. 1

فازت العديد من الطالبات باملسابقة .. 2

تم توزيع مطويات عن الحج وعن فضل العشر من ذي الحجة و سبح .. 3

تم تشغيل التكبيرات بالكلية في مكبرات الصوت .. 4

نماذج من صور فعاليات العشر من 
ذي الحجة
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تقرير االحتفال بعيد االضحى المبارك : «
اقامــت طالبــات النــادي الثقافــي االجتماعــي حفــل معايــدة بمناســبة عيــد االضحــى املبــارك، حضــرت الحفــل وكيلــة . 1

الكليــة لشــؤون الطالبــات  أ. د. وداد بنــت ياســين اوليــاء , وعــدد كبيــر مــن طالبــات  الكليــة وعــدد مــن عضــوات هيئــة 

التدريــس هــذا ولقــد قامــت الدكتــور/ وداد بمعايــدة الجميــع وقامــت بإلقــاء كلمــة 

ولقد اقيمت مسابقة ثقافية ,وتسلم الفائزين جوائزهم.. 2

تم إلقاء كلمة شكر للمملكة على القيام بأعمال الحج والجهود املبذولة   .. 3

تم تعليق الزينة والبالونات والورود وتقديم الضيافة.. 4

صور من فعاليات االحتفال بعيد االضحى المبارك
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تقرير فعالية ورشة عمل اصنعي عطرك بنفسك : «
شرح عملي لكيفية صناعة العطور . 1

قامت املدربه بشرح وعرض األنواع املختلفة للعطور العاملية.. 2

تم تدريب الطالبات بأنفسهن واالحتفاظ بالعطر.. 3

تناولت الفعالية مهارات عملية ذاتية .. 4

نماذج من صور فعالية ورشة عمل اصنعي عطرك بنفسك
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تقرير دورة ريالي :  «
تم تعليم املهارات االساسية لتأسيس مشاريع صغيرة .. 1

تم عرض أفكار وتجارب .. 2

وتم مناقشة كيفية التخطيط النشاء مشروع تجاري .. 3

تم عرض بور بوينت عن املحاضرة .. 4

وفي نهاية الدورة تم عمل أسئلة وحوارات وحل تمارين عن كيفية االستثمار واالدخار.. 5

نماذج من صور فعالية دورة ريالي
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تقرير عن اليوم العالمي للتطوع : «
تــم االعــداد للفعاليــة بفتــرة مســبقة وتــم التواصــل بيــن وحــدة النشــاط الالمنهجــي وبيــن وحــدة التواصــل املجتمعــي 	 

للحضــور .
قامــت طبيبــات االمتيــاز والطالبــات املشــاركات بتقديــم حملــة تطوعيــة للتوعيــة بصحــة الفــم واألســنان لجميــع 	 

فئــات املجتمــع ضمــن فعاليــات اليــوم العالمــي للتطــوع بســاحة البجيــري بالدرعيــة . هــذا وقــد قامــت الطبيبــات 

بتوزيــع عينــات مــن فــرش ومعاجيــن االســنان وكتيبــات توعويــة لألطفــال واألمهــات واإلجابــة علــى االستفســارات 

املتعلقــة بصحــة الفــم واألســنان .   ولقــد شــهد الركــن املخصــص لجامعــة امللــك ســعود لكليــة طــب االســنان إقبــااٍل 

وتفاعــال مــن العائــالت املتواجــدة فــي املوقــع .

صور من الفعالية
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فعاليات كسوة الشتاء للعامالت : «
أقامــت وحــدة االنشــطة الالمنهجيــة تحــت إشــراف ســعادة وكيلــة كليــة طــب االســنان لشــؤون الطالبــات فعاليــات 	 

كســوة الشــتاء للعامــالت وذلــك عــن طريــق شــراء كســوة شــتوية لجميــع العامــالت ســواء بكليــة طــب االســنان أو 

بالكليــات التــي حولهــا )كســوه نســائية وأخــرى رجاليــة( وقامــت مجموعــة كبيــرة مــن الطالبــات بتوزيعهــا علــى جميــع 

العامــالت ممــا ادخــل الســرور علــى العامليــن والعامــالت .

صور من الفعالية
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تقرير فعالية اليوم المفتوح : «
تم إعداد ركن املسابقات ألفضل طبق شعبي  .. 1

أحتوت الفعالية على ركن للتراث الشعبي .. 2

ركن شنطة الهدايا للعامالت بمناسبة فصل الشتاء .. 3

ركن االيس كريم.. 4

تم السحب على جوائز كبرى للمنظمات . . 5

ركن مواهب الطالبات للخياطة والكوريشية )االعمال اليدوية ( وتصوير وإخراج الفيديوهات  .. 6

تــم توزيــع العديــد مــن الهدايــا والجوائــز علــى املتســابقات ومنفــذات البرنامــج الالتــي بذلــن مجهــود إلعــداد وتنفيــذ . 7

الضيافــة  تقديــم  الفعاليــات  هــذه  وصاحبــت  الجميــع  علــى  والســرور  البهجــة  مــن  جــو  اضفــى  الــذي  اليــوم  ذلــك 

للحضــور. املختلفــة 

نماذج من صور فعاليات اليوم المفتوح
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تقرير فعالية ركن الغذاء السليم : «
تم وضع أركان تحتوي على الغذاء الصحي  لصحة الفم والجسم . 1

وركن خاص بالغذاء الغير صحي والذي يسبب التسويس لألسنان . 2

تم إعداد مسابقات ملا تم شرحه وتوزيع جوائز على الزائرات  . 3

تناولت الفعالية مهارات عملية ذاتية عن كيفية العناية باألسنان والرد على االستفسارات املتعلقة بالفعالية .. 4

نماذج من صور فعالية ركن الغذاء السليم
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محاضرة التفكير االبداعي : «
تم خالل اللقاء شرح انه باإلصرار يمكن الوصول الى القمة .. 1

عرض أفكار وتجارب علماء بارعين. 2

تم مناقشة التجارب الشخصية للطالبات بالدراسة وكيف تم التغلب على املواقف الصعبة لهن .. 3

تم استخدام مهارات عملية ذاتية عن طريق مسابقة وجوائز للحاضرات .. 4

تم عرض بور بوينت عن املحاضرة .. 5

تخلل اللقاء أسئلة وحوارات .. 6

نماذج من صور محاضرة التفكير االبداعي
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محاضرة أسماء الله الحسنى : «
تم توعية الطالبات باألعمال املستحبة  عن العشر من ذي الحجة .. 1

تم شرح معاني أسماء هللا الحسنى والورد والشاهد. 2

تم توزيع سبح و الورد عن اسماء هللا الحسنى  .. 3

وقفات مع بعض األسماء الحسنى  وعرض نماذج .. 4

نماذج من صور فعاليات محاضرة أسماء الله الحسنى 
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ورشة عمل صناعة الصابون والكريمات : «
شرح  عملي لكيفية صناعة الصابون والكريمات .. 1

عرض األنواع املختلفة للكريمات التي تحافظ على البشرة من الجفاف .. 2

تدريب الطالبات بأنفسهن واالحتفاظ بالكريمات املصنعة والصابون  .. 3

مهارات عملية ذاتية .. 4

نماذج من صور فعالية ورشة عمل صناعة الصابون والكريمات
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مسابقة أسماء الله الحسنى : «
تم اإلعداد للمسابقة بفترة كافية وتحديد جوانب الحفظ .. 1

قامت الطالبات بالتسميع للجنة التحكيم .. 2

تم توزيع جوائز قيمة للطالبات  .. 3

تم أكتشاف الطالبات ذات االصوات الحسنة .. 4

نماذج من صور فعاليات مسابقة أسماء الله الحسنى 
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يوم المرأة العالمي : «
تم عرض الخدمات املقدمة للمرأة بكلية طب االسنان  مثل )عالج العصب والحشوات والتنظيف ،..الخ (. 1

تم عرض االبحاث املقدمة لتطوير الخدمات الخاصة باألسنان  للمرأة .. 2

تم حث املدعوات على املبادئ املمكنة لتطوير الذات والتي أسهمت في تطوير العملية التعليمية بالكلية   .. 3

تم إجراء الكشف العملي املهاري باستخدام كر�ضي االسنان والذي تم إضافته للفاعلية  .. 4

تم توزيع  فرش االسنان واملعاجين والسواك واملطويات الخاصة باملناسبة .. 5

نماذج من صور فعاليات يوم المرأة العالمي  
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محاضرة ُخلقت لتفوز : «
تم شرح كيفية الوصول لألهداف املرجوة بهدف التفوق .. 1

تم عرض أفكار وتجارب ناجحة .. 2

تم مناقشة أسئلة وحوارات عن التفوق .. 3

تم عرض بور بوينت  وفيديو عن املحاضرة. 4

نماذج من صور فعاليات محاضرة ُخلقت لتفوز
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مسابقة القرآن الكريم : «
تم اإلعداد للمسابقة بفترة كافية وتحديد جوانب الحفظ .. 1

قامت الطالبات بالتسميع للجنة التحكيم .. 2

تم توزيع جوائز قيمة للطالبات الفائزات .. 3

تم اكتشاف الطالبات ذات االصوات الحسنة .. 4

تقرير زيارة ذوي االحتياجات الخاصة «
تم التعريف بالخدمات املقدمة بكلية طب االسنان .. 1

تم عمل  فحص مبدئي ألسنان للطالبات وتحويلهن لعيادات الكلية.. 2

تم تعليمهن كيفية العناية باألسنان وتنظيفها برنامج )تثقيفي وتوعوي( .. 3

الفــم . 4 التــي تصيــب  الفــم واألســنان وتوضيــح األمــراض  زيــادة الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى صحــة  مــن  التاكــد  تــم 

ومعالجتهــا. منهــا  الوقايــة  وطــرق  أســبابها  واآلســنان 

تــم التنبيــه مــن األضــرار الناتجــة مــن تفاقــم تســوس األســنان ومــا يترتــب عليــه مــن مشــاكل تــؤدي فــي معظــم األحيــان . 5

إلــى فقــدان األســنان .

تم اجراء شرح عملي للطرق الصحيحة لتفريش االسنان .. 6

األســنان . 7 تســوس  تجنــب  كيــف  عــن  والتثقيــف  للتوعيــة  املختلفــة  التوضيحيــة  الوســائل  باســتخدام  شــرح  تــم 

. صحــي  والغيــر  الصحــي  الغــذاء  عــن  والتوعيــة 

تم تقديم هدايا خاصة باملناسبة . . ٨

تم توضيح أهمية الفحص الدوري واملتابعة .. ٩

تم عمل فقرات ترفيهية تشمل مسابقات متنوعة.. 10

تم عمل برشور العناية باالسنان  بطريقة بريل للمكفوف. 11
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نماذج من صور فعاليات زيارة ذوي االحتياجات الخاصة  
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الحفل الختامي للنشاط :  «
االستعداد للحفل بفترة وتم عمل الدعوات والتنظيمات باملدرج وطباعة البنرات  لإلعالن عن الحفل .. 1

تضمن الحفل العديد من الفقرات من القرآن والتقديم  واالنشاد .. 2

عرض الكتروني ترحيبي و عرض الكتروني بفقرات الحفل.. 3

تم عرض أنشاد جماعي من الطالبات .. 4

تم عرض مسرحية تتم�ضى مع الطرائف التي تحدث بالعيادات واملعامل .. 5

تم اعداد مسابقات متنوعة بين السنوات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس .. 6

علــى . 7 والحــث  موهبــة  لديهــن  الالتــي   الطالبــات  واكتشــاف  النشــاط  بأهميــة  نوهــت  التــي  الوكيلــة  لســعادة  كلمــة 

التجديــد واالبتــكار وشــكرت جميــع الطالبــات ورائــدة النشــاط وجميــع املوظفــات الالتــي قمــن بإنجــاح الحفــل و لقــد 

قامــت ســعادتها بتوزيــع الجوائــز علــى جميــع الطالبــات املشــاركات باملســابقات وصاحبــت هــذه الفعاليــات .

تم تكريم الطالبات املكرمات بالنشاط .. ٨

تم تقديم الضيافة للحضور .. ٩
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نماذج من صور فعاليات الحفل الختامي
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تقرير
وكالة الكلية 

للتطوير والجودة
للعام الجامعي 1437/1436هـ
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أعضاء وحدة الجودة: «
رئيساً د. نارص بن ظافر القحطاين

عضواً أ. د. أحمد عبد الله حجازي

عضواً د. محمد شعيب أحمداين

عضواً د. خالد بن عبد الرحمن آل معمر

عضواً د. نواف بن يوسف لبان

عضواً د. نورة بنت نزيه شونو

عضواً د. سامح أحمد سيف الدين

عضواً د. عبد العزيز بن عبد الله املضحي

عضواً د. سعد بن حمد املعجل

عضواً د. أحمد بن صالح البكري

عضواً د. نواف بن خالد الحمودي

عضواً د. قرة العني حسني

عضواً د. هند بنت محمد الحريب

عضواً د. بسمة بنت أحمد النشمي

عضواً أ. رمزي بن محمد حكمي

سكرترية أ. دعاء بنت أحمد العصيمي

سكرترية فيلام دايزون
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موجز حول المهام المنفذة من قبل وحدة الجودة  «
واالعتماد:

فــي عــام 2016/2015 بــدأت وحــدة الجــودة بكليــة طــب االســنان نشــاطها بمراقبــة جاهزيــة الكليــة للســنة االكاديميــة 

امللــك ســعود، حيــث قمنــا  الجــودة االســتراتيجية بجامعــة  إدارة  نظــام  تنفيــذ  العمــل علــى  ذلــك  وتبــع  الجديــدة، 

بدراســة وتحديــث املعاييــر1 و2 و3, وتــم كالعــادة إعــداد جــدول املســح الدرا�ضــي ألصحــاب املصلحــة للحصــول علــى 

التغذيــة الراجعــة مــن الطــالب والكليــة والعامليــن واملوظفيــن واملر�ضــى والخريجيــن.

فيام ييل مزيد من التفاصيل حول املهام التي تم إنجازها 

أثناء العام 2016/2015:

مراقبة جاهزية الكلية.. 1

إعداد نظام املسح عبر االنترنت.. 2

إعداد نظام تقديم ملف املقرر التعليمي عبر االنترنت.. 3

إجراء مسح أصحاب املصلحة.. 4

التأكد من تنفيذ نظام إدارة الجودة االستراتيجية.. 5

الـتأكد من تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية.. 6

التأكد من تنفيذ املقررات املتخذة من قبل .. 7

مراقبة تنفيذ سياسة الجودة بمقري الكلية.. ٨

مراقبة تنفيذ السياسات واإلجراءات العامة.. ٩
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إنجازات وحدة الجودة واالعتماد: «
1 ..)SQMS( تنفيذ نظام إدارة الجودة االستراتيجية

2 ..)SQMS( عملت كلية طب االسنان على نظام ناجح إلدارة الجودة االستراتيجية

وكمــا هــو الحــال فــي االعــوام الســابقة، شــهد عــام 2016/2015م ايضــا نجــاح فــي تنفيــذ نظــام ادارة الجــودة . 3

االســتراتيجية، فقــد عملــت الوحــدة علــى جمــع التغذيــة الراجعــة مــن بيانــات أصحــاب املصلحــة والبيانــات 

التشــغيلية املختلفــة مــن وحــدات مختلفــة. وتــم تقديــم النتائــج للعميــد والــوكالء التخــاذ االجــراءات املناســبة. 

لتقديمهــا ملديــري هــذه املقــررات التخــاذ االجــراءات.

 هذا إلى جانب أنه تم تقديم نتائج مسح املقررات  CES الالزمة إلحداث التحسينات الالزمة.. 4

بالنظــر إلــى طبيعــة املهمــة والوظائــف تــم إســناد كل حلقــة مــن نظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية ألحــد الــوكالء . 5

 
ً
لحــل املشــاكل، وبالتالــي فقــد تــم تصنيــف املشــاكل التــي يواجههــا اصحــاب املصلحــة ومجــاالت التحســين طبقــا

لألهــداف االســتراتيجية ومــن ثــم تــم إرســالها كملحــق مــع الحلقــة للجهــات املختصــة.

يقوم نظام إدارة الجودة االستراتيجية على المرتكزات التالية: «
التغذية الراجعة من الطالب والخريجين.	 

التغذية الراجعة من الكلية وأعضاء هيئة التدريس.	 

التغذية الراجعة من املر�ضى واملوظفين.	 

تحديد مجاالت التحسين بواسطة وحدة الجودة. 	 

التعامل مع مجاالت التحسين املحددة من خالل مشاركة إدارة الكلية باإلضافة للقيادة.	 

إعداد تقييم اإلجراءات املتخذة.	 

ناتج مؤشرات األداء االساسية كمقياس لسير العمل.	 
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مصــادر التغذيــة الراجعــة املســتخدمة يف تنفيــذ نظــام إدارة الجــودة االســراتيجية يتطلــب 

نظــام إدارة الجــودة االســراتيجية مصــادر التغذيــة الراجعــة التاليــة لقيــاس أداء املعايــري 

املختلفــة: 

المسح الدراسي ألصحاب المصلحة: «
نظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية يســتخدم التغذيــة الراجعــة ألصحــاب املصلحــة عــن طريــق أنــواع مختلفــة مــن 

أعمــال املســح الدرا�ضــي )جــدول1(.

جدول1: األنواع املختلفة من دراسات مسح أصحاب املصلحة

نوع املسح م

 SES1 املسح الدرايس لخربة الطالب والطالبات

GSS2 املسح الدرايس الرضا العام

CES3 املسح الدرايس لتقييم املقرر

PES4 املسح الدرايس تقييم الربنامج

املسح الدرايس للخريجني 5

املسح الدرايس للموظفني 6

املسح الدرايس ألعضاء هيئة التدريس 7

املسح الدرايس للمرىض 8

املسح الدرايس ألولياء األمور 9

املسح الدرايس ألرباب العمل 10

مراجعة النظراء:	 

 مراجعة داخلية وخارجية من قبل النظراء	 

الشكاوى ونظام املعالجة املقترح	 

املعايير ومؤشرات األداء األساسية	 

تحليل البيانات التشغيلية والتغذية الراجعة ألصحاب املصلحة/تحديد	 
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مؤشرات األداء األساسي: «
مــن أجــل تنفيــذ جيــد لنظــام إدارة الجــودة االســتراتيجية، فإننــا نشــدد علــى التغذيــة الراجعــة ألصحــاب املصلحــة 

باإلضافــة إلــى البيانــات التشــغيلية للتعــرف علــى مؤشــرات األداء األساســية والتــي تســاعدنا علــى تخطيــط العمــل 

ملزيــد مــن التحســن. وقــد أجــرى استشــاري الجــودة، د. محمــد شــعيب احمدانــي تحليــالت إحصائيــة وأجــرى عــروض 

منفصلــة لــكل مســح ألصحــاب املصلحــة، وتــم إرســال نتائــج مســح تقييــم املقــرر للعميــد ووكيــل الشــؤون األكاديميــة 

ووكيــل التطويــر والجــودة، باإلضافــة إلــى رؤســاء األقســام لتقديمهــا إلــى مــدراء املقــررات واملســاهمين فيــه. كمــا 

أســند للدكتــور أحمدانــي مهمــة إجــراء عــرض نتائــج كافــة دراســات مســح أصحــاب املصلحــة التــي أجريــت أثنــاء 

العــام 2016/2015م ومقارنــة النتائــج مــع نتائــج العــام 2015/2014م وتــم تقديــم النتائــج لعميــد الكليــة إلبالغــه 

باتجاهــات ســير العمــل.

مراقبة جاهزية الكلية «
فــي بدايــة الفصــل الدرا�ضــي فــي كل ســنة أكاديميــة، تعمــل وحــدة الجــودة علــى مراقبــة جاهزيــة الكليــة كمهمــة منتظمــة 

 
ً
مســندة مــن قبــل عمــادة الجــودة بجامعــة امللــك ســعود. أثنــاء العــام 2016/2015م عملــت وحــدة الجــودة أيضــا

علــى تنفيــذ هــذه املهمــة، حيــث يعمــل د. عبــد العزيــز املضحــي، رئيــس وحــدة الجــودة علــى مراقبــة جاهزيــة الكليــة 

باإلضافــة إلــى الســكرتارية بفرعــي الكليــة. فحــص الفريــق تنفيــذ الجــدول الزمنــي للتأكــد مــن حضــور أعضــاء هيئــة 

التدريــس فــي قاعــات الدراســة وبدايــة املحاضــرات فــي الوقــت املناســب والــدورات الســريرية وحضــور الطــالب، وكافــة 

هــذه األنشــطة تــم تســجيلها فــي الصيغــة األوليــة املشــار إليهــا وارســالها إلــى عمــادة الجــودة بجامعــة امللــك ســعود.

استخدام ممثلي األقسام في أنشطة الجودة «
إن فــرق الجــودة والتــي تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء مــن كل قســم، تعمــل كجســر بيــن وحــدة الجــودة وإدارتهــا لتســهيل 

عمليــة االتصــال والتوصيــل والوثائــق املطلوبــة لألقســام ومنهــا، ممثلــي األقســام بوحــدة الجــودة أثبتــوا نجاحهــم فــي 

تلبيــة رؤيــة ورســالة وأهــداف وحــدة الجــودة باإلضافــة إلــى كليــة طــب األســنان.

 فــي التنفيــذ الناجــح 
ً
 كبيــرا

ً
أثنــاء العــام 2016/2015م تــم إجــراء اجتماعــات حيــث شــارك ممثلــو اإلدارات ولعبــوا دورا

لخطــة وحــدة الجــودة خاصــة فيمــا يتعلــق بجمــع مواصفــات املقــررات وتقاريــر املقــررات وأعمــال املســح الدرا�ضــي 

ألصحــاب املصلحــة.
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فيام ييل قامئة مبمثيل األقسام:

ممثيل األقسام بوحدة الجودة 2015/2016م

الدور اإلدارة الكلية

عضو

عضو
قسم جراحة الوجه والفكني

د. سامح سيف

د. باسم الشواف

عضو

عضو

 قسم طب الفم وعلوم

التشخيص

أد. مجدي حامم

د. قراتل حسني

عضو

عضو

 قسم طب أسنان األطفال

وتقويم األسنان

د. عبد العزيز املضحي

د. خالد آل معمر

د. إبراهيم محمد املاجد

عضو

عضو
قسم إصالح األسنان

أد. احمد حجازي

د. نورة شونو

عضو

عضو

 قسم األنسجة املحيطة

باألسنان

د. نواف الحمودي

د. هند الحريب

عضو

عضو

 قسم علوم االستعاضة

السنية

د. نواف لبان

د. سعد املعجل

د. أحمد البكري

 إكمال ملف المقررات «
عــام 2016/2015م يعتبــر ســنة مهمــة فــي تاريــخ الكليــة ألننــا أعدنــا نظــام عبــر االنترنــت لتحميــل ملفــات املقــررات علــى 

موقــع الكليــة االلكترونــي، بالرغــم مــن أن ملفــات املقــررات تنــدرج بشــكل أسا�ضــي ضمــن اختصــاص وكيــل الكليــة 

للشــؤون االكاديميــة، إال أن وحــدة الجــودة عملــت علــى تســهيل البنــود املطلوبــة مــن ملفــات املقــررات عبــر هــذا 

النظــام علــى االنترنــت. وقــد اســتخدمت وحــدة الجــودة خدمــات ممثلــي األقســام ملتابعــة أعضــاء هيئــة التدريــس 

ألقســامهم املختلفــة لتحميــل ملفــات املقــررات املختلفــة التــي تــم تدريســها خــالل العــام 2016/205.
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وقــد تــم إطــالق املبــادرات التاليــة مــن قبــل الوحــدة لتحقيــق الوضــع األمثــل لتحميــل 

ملفــات املقــرر: 

طلب وكيل التطوير والجودة من جميع مدراء املقررات عبر رؤسائهم تحميل ملفات املقرر.	 

عملــت وحــدة الجــودة علــى إعــداد جــدول زمنــي عــام لجمــع كل مكــون مــن ملــف املقــرر كمــا أجــرت عــرض حــول 	 

أهميــة ملفــات املقــرر.

ملفــات 	  إلكمــال  أمثلــة  علــى  يشــتمل  الرقمــي  املقــررات  ملفــات  إعــداد  علــى  الجــودة  وحــدة  عملــت  وبالتالــي 

املقــررات. هــذا امللــف الرقمــي ســيتم إرســاله ألعضــاء هيئــة التدريــس عبــر عناويــن البريــد االلكترونــي الخاصــة 

بهــم للســنة األكاديميــة 1437/1436ه. بهــم لتوجيههــم فيمــا يتعلــق بإكمــال ملفــات املقــررات الخاصــة 

عملــت وحــدة الجــودة علــى إعــداد خطــة زمنيــة لتســليم ملفــات املقــررات، كمــا قامــت بإعــداد وعــرض محاضــرة 	 

حــول أهميــة ملفــات املقــررات لتوعيــة مديــري املقــررات الجــدد. وقــد طلــب رئيــس الوحــدة د. عبــد العزيــز 

املضحــي متابعــة تقديــم ملفــات املقــررات املكتملــة عبــر االنترنــت.

تعيين الطالب األعضاء بوحدة الجودة «
للتأكــد مــن املشــاركة الفعالــة للطــالب فــي أنشــطة جــودة الكليــة قــرر رئيــس وحــدة الجــودة د. عبــد العزيــز املضحــي 

أن تشــمل طــالب وطالبــات كأعضــاء بوحــدة الجــودة. بنــاًء عليــه أســندت املهمــة للدكتــور نــواف لبــان والدكتــورة 

نــورة شــونو، نوابــه فــي كال قســمي الكليــة إلجــراء مقابــالت وتحديــد الطــالب األعضــاء بوحــدة الجــودة. وقــد تــم تعييــن 

طــالب مــن البنيــن والبنــات كأعضــاء مــن الســنة األولــى إلــى الســنة الرابعــة، بينمــا تــم تعييــن اثنيــن مــن البنيــن واثنيــن 

 فــي أنشــطة التوعيــة 
ً
 مهمــا

ً
 وتولــى الطــالب جــزءا

ً
 كبيــرا

ً
مــن البنــات مــن الســنة الخامســة. هــذه التجربــة اثبتــت نجاحــا

بالجــودة باإلضافــة الــى متابعــة زمالئهــم بقاعــات الدراســة فــي تعبــة اســتبيانات املســح عبــر االنترنــت. هــذه التجربــة 

 فــي خلــق وعــي فــي أوســاط زمالئهــم 
ً
 فعــاال

ً
 حيــث أن )11( مــن املمثليــن مــن الطــالب تولــوا دورا

ً
 ملحوظــا

ً
أثبتــت نجاحــا

فــي الدراســة. لهــذا الغــرض أطلــق كل مــن الطــالب األعضــاء مــن البنيــن والبنــات حملــة أســبوع واحــد حيــث قامــوا 

الكليــة  مقــرات  فــي  الفيديوهــات  الجــودة. وعرضــوا  أهميــة ضمــان  حــول  تلفزيونيــة  فيديوهــات وشــرائح  بإعــداد 

للبنيــن والبنــات.
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الطالب األعضاء بوحدة الجودة 2016/2015م

ممثيل األقسام بوحدة الجودة 2015/2016م

وحدة البنني السنة وحدة البنات السنة

األوىل األوىل

يحيى القحطاين الثانية أثري املعجل الثانية

نايف السيف الثالثة شذى الزهراين الثالثة

طالل عيل الزهراين الرابعة نور أبا حسني الرابعة

هشام التميمي الخامسة شهد البدر الخامسة

أحمد العبدي االمتياز نوف السامري االمتياز

نظام مسح أصحاب المصلحة عبر االنترنت «
واجــه أعضــاء املســح مصاعــب فــي توزيــع اســتبيانات املســح، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتبيانات تقييــم املقــررات فــي الصفــوف 

الدراســية. وقــد تــم اقتــراح تحويــل أعمــال املســح اليــدوي الــى نظــام الكترونــي عبــر االنترنــت بحيــث يمكــن ألصحــاب املصلحــة 

)الطــالب والطالبــات( أن يقدمــوا تعليقاتهــم بشــكل مريــح )جــدول2(.

جدول 2: مسح أصحاب املصلحة عرب االنرنت

نوع املسح م

SESاملسح الدرايس لخربة الطالب 1

GSSاملسح الدرايس للرضا العام 2

CES املسح الدرايس لتقييم املقرر 3

PES املسح الدرايس لتقييم الربنامج 4

املسح الدرايس ألعضاء هيئة التدريس 5

املسح الدرايس للموظفني 6
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نتائج مسح أصحاب المصلحة «
 ألعضــاء وحــدة 

ً
 كبيــرا

ً
كمــا ورد أعــاله تــم إجــراء معظــم أعمــال مســح أصحــاب املصلحــة عبــر االنترنــت ممــا أحــدث ارتياحــا

 فــي متابعــة زمالئهــم فــي 
ً
 كبيــرا

ً
. وقــد لعــب الطــالب والطالبــات األعضــاء بوحــدة الجــودة دورا

ً
الجــودة وللطــالب والطالبــات أيضــا

الدارســة إلنجــاز أعمــال املســح. وبالتالــي فقــد تــم إيقــاف عامــل اإلحــراج الــذي يصاحــب دخــول عضــو الجــودة علــى القاعــات 

تــم جمعهــا كمــا عرضــت النتائــج علــى  تــم تحليــل البيانــات التــي  الدراســية ومقاطعــة املحاضــرات وإهــدار وقــت املحاضــر. 

العميــد والــوكالء ورؤســاء األقســام التخــاذ اإلجــراءات املناســبة. تــم توضيــح النتائــج الهامــة ألعمــال املســح فــي )جــدول 4(.

نظام الحضور الرقمي «
العــام  خــالل  والجــودة  للتطويــر  الكليــة  وكالــة  بواســطة  إنجازهــا  تــم  التــي  األخــرى  املعالــم  مــن  الرقمــي  الحضــور  نظــام 

2016/2015م. لهــذا الغــرض عملنــا علــى تركيــب 6 ماكينــات حضــور رقميــة بالعيــادة لطــالب الســنة الخامســة، بينمــا تــم 

تثبيــت آلتيــن فــي مدخــل كل مــن العيــادات لطــالب الســنة الثانيــة، الثالثــة، الرابعــة، وباملثــل عملنــا علــى تثبيــت 4 آالت حضــور 

رقميــة بمختبــرات الفانتــوم، 2 بمختبــرات التركيبــات، و2 بمختبــر اإلحيــاء املجهريــة. هــذا النظــام لــم يعمــل فقــط علــى توفيــر 

 علــى مســاعدة العميــد ووكيــل الشــؤون األكاديميــة علــى املراقبــة 
ً
وقــت مديــري املقــررات ورؤســاء األقســام لكنــه عمــِل أيضــا

الطــالب. االلكترونيــة لحضــور 

إنهاء مؤشرات األداء األساسية والمعايير «
اســتمرت وحدة الجودة خالل العام 2016/2015م على اســتخدام قائمة رئيســة ملؤشــرات األداء األساســية التي تم إنجازها 

خالل العام 2015/2014م وقد اشتملت القائمة على 7٩ من مؤشرات األداء األساسية.
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جدول 3: مؤرشات األداء األساسية مدمجة ضمن أعامل مسح أصحاب املصلحة

 إجاميل

املؤرشات

عدد مؤرشات األداء األسايس مع املصادر

نوع املسح

عالمات املعايري الدولية كلية طب األسنان KSU QMS NCAAA

11 - 3 3 5 مسح خربة الطالب

6 1 مسح الرضا العام

7 - 1 3 3 مسح تقييم املقرر

21 - 8 9 4 مسح تقييم الربنامج

18 - 2 12 4 مسح الخريجني

36 - 14 17 5
 مسح أعضاء

هيئة التدريس

مسح املوظفني

11 9 1 1 0 مسح املرىض

8 - 3 4 1 مسح أولياء األمور

5 - 0 5 0 مسح أرباب العمل

*131 9 6 63 3

واالعتــامد  للتقويــم  الوطنيــة  الهيئــة  لــدى  معروفــة  األساســية  األداء  مــؤرشات  مــن   50 حــوايل 

األســنان. طــب  وكليــة  ســعود  امللــك  وجامعــة  األكادميــي 
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وحدة تطوير المهارات: «
قامت وحدة تطوير املهارات بعقد دورات خاصة ملنسوبي كلية طب األسنان وكانت كالتالي:

دورات تدريبية خاصةألعضاء هيئة التدريس في كلية طب  «
األسنان وكانت تتضمن ما يلي :

تاريخ انعقاد الربنامج عدد الحضور أسم الدورة

9 /2015/11م 18  تصميم وإدارة املواقع اإللكرونية

2015/12/28م 22 CPR

دورات تدريبية خاصة لطالبات كلية طب األسنان وكانت تتضمن  «
ما يلي :

تاريخ انعقاد الربنامج عدد الحضور أسم الدورة

1437/5/29هـ 22 السبورة الذكية

1437/4/9هـ 41 كتابة السرية الذاتية واجتياز املقابلة الشخصية

1437/7/4هـ 47 دورة مهارات التعامل مع اآلخرين
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تأسيس نادي الكتاب الخاص لطالبات كلية طب األسنان  «
برعاية وحدة تطوير المهارات في الكلية  

”THE BOOK CLUB«

أهم النقاط لنادي الكتاب كانت كالتالي : «
عدد العضوات 11 طالبة برئاسة الدكتورة: خلود آل منصور و تم خالل السنة الدراسية.. 1

2 . , الطــرح  و  املناقشــات  طريقــة  و  الكتــاب  إختيــار  بطريقــة  تتعلــق  بالنــادي  املتعلقــة  االجتماعــات  مــن  عــدد  أقيمــت 
. املتبعــة  األليــه  هــي  مــا  و  الشــهرية  االجتماعــات 

إلــى ايميــل خــاص للراغبــات . 3 فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر وانســتقرام باإلضافــه  تــم انشــاء حســابات للنــادي   
للنــادي. الثقافيــه  باللقــاءات  بالتســجيل 

4 .) Bookclub.sddc ( و انستقرام )@ book_sddc  ( و تويتر)Bookclub.sddc@gmail.com( ايميل النادي

 تم بنجاح تأسيس شعار تابع للنادي بجهود الطالبة لولوه السحيم.. 5

تم مناقشة عدد من الكتب املهمة.. 6

إقراء + القراءة الذكية  2016/2/10م.. 7

ايقظ قواك الخفية 2016/5/4م.. ٨

تم اقتراح استقبال او مقابلة شخصية من الشخصيات الكاتبة و االستفادة من خبرته.. ٩
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 دورات تدريبية خاصة بموظفي كلية طب األسنان و كانت  «
تتضمن التالي :

عدد الحضور أسم الدورة

الفرة األوىل 25   االسعافات األولية

الفرة الثانية 25   االسعافات األولية

االعالن عن العديد من الدورات لعضوات هيئة التدريس  «
والموظفات والطالبات

 منها االعالن عن دورات اسبوع املهنة والخريج التي عقدت في الجامعه للطالبات والتي كانت تشمل البرامج التالية:

مهارات املقابلة الشخصية.. 1

التخطيط املستقبلي للمهنة.. 2

مهارات اعداد السيرة الذاتية.. 3

اصنع وظيفتك.. 4
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تقرير
وكالة الكلية 

للدراسات العليا
والبحث العلمي

للعام الجامعي 1437/1436هـ
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أوالً الدراسات العليا

مقدمة: «
األســنان  طــب  فــي  العلــوم  ماجســتير  بمســمى  مشــتركين  برنامجيــن  األســنان  طــب  كليــة  تقــدم   

ودكتــوراة العلــوم فــي طــب األســنان ويشــمالن جميــع أقســام الكليــة الســتة )قســم علــوم إصــالح 

األســنان، قســم علــوم االســتعاضة الســنية، قســم جراحــة الوجــة والفكيــن، قســم طــب الفــم 

األنســجة  علــوم  وقســم  األســنان،  وتقويــم  األطفــال  أســنان  طــب  قســم  التشــخيص،  وعلــوم 

املحيطــة باألســنان وصحــة أســنان املجتمــع( فــي تســع تخصصــات هــي اصــالح االســنان )العــالج 

التحفظــي(، عــالج جــذور وأعصــاب األســنان، االســتعاضة الســنية، أمــراض وجراحــة اللثــة، 

طــب أســنان األطفــال، تقويــم األســنان، علــوم تشــخيص الفــم، جراحــة الفــم والوجــه والفكيــن، 

والصحــة العامــة لألســنان يحصــل الطالــب عنــد التخــرج علــى شــهادة التدريــب الســريرى فــى 

التخصــص مــن القســم التابــع لــه التخصــص بكليــة طــب االســنان وشــهادة ماجســتير العلــوم فــى 

طــب االســنان او شــهادة دكتــوراة العلــوم فــي طــب األســنان مــن قبــل الجامعــة.

العــام الدرا�ضــي 1436-  1437هـــ هــو العــام الســابع والعشــرون منــذ البــدء فــي البرنامــج املشــترك 

ملرحلــة ماجســتير العلــوم فــي طــب األســنان. وقــد تخــرج مــن البرنامــج منــذ إنشــائه 21٨ طبيــب 

 فــي مختلــف تخصصــات طــب األســنان.  ويقــدم خريجــوا البرنامــج 
ً
 عاليــا

ً
وطبيبــة مؤهليــن تأهيــال

يدعــم  كمــا  واألهليــة  الحكوميــة  الصحيــة  القطاعــات  خــالل  مــن  متقدمــة  عالجيــة  خدمــات 

الخريجــون قطــاع التعليــم مــن خــالل عملهــم كأعضــاء هيئــة تدريــس فــي كليــات طــب األســنان 

بالجامعــات الحكوميــة واألهليــة. 
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كام تم إنجاز التايل خالل العام الجامعي 1437/1436 هـ: 

تم قبول الدفعة األولى لبرنامج دكتوراة العلوم في طب  «
األسنان في التخصصات التالية:

جراحة الفم والوجه والفكين.  .1

عالج جذور األسنان وأعصابها.  .2

االستعاضة السنية.  .3

طب أسنان األطفال.  .4

تقويم األسنان.  .5

عالج جذور األسنان.  .6

فــي علــوم طــب األســنان وكتابــة 	  التنســيق مــع رؤســاء االقســام بتحديــد مقــرري مــواد برنامــج الدكتــوراة 

املقــررات. لهــذه  وصــف مبدئــي 

عمــل اســتبانات للــرأي حــول مقــررات الدراســات العليــا والبرنامــج بشــكل عــام، حيــث تــم تعبئتهــا مــن قبــل 	 

الطلبــة وتوزيــع نتائجهــا علــى مقــرري املــواد ومــدراء البرامــج بالتنســيق مــع وحــدة الجــودة بالكليــة.

تفعيــل اســتخدام الخدمــات االلكترونيــة بعمــادة الدراســات العليــا ومحاولــة حــل العقبــات التــي واجهــت 	 

طلبــة الدراســات العليــا باســتخدام هــذه الخدمــات.

فــي طــب األســنان املشــترك بمســمى أشــعة 	  اســتحداث مســار تخص�ضــي جديــد ببرنامــج ماجســتير العلــوم 

الفــم والوجــه والفكيــن بقســم طــب الفــم وعلــوم التشــخيص، ومتابعــة إجــراءات اعتمــاد البرنامــج ســواء فــي 

عمــادة الدراســات العليــا أو فــي القســم املختــص ) قســم طــب الفــم وعلــوم التشــخيص(.
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البرنامج المشترك لماجستير العلوم في طب األسنان وعددهم 18

جراحة الفم والوجه 
والفكين

1

2

3

4

5

أمراض وجراحة 
اللثة

االستعاضة السنيةتقويم األسنانطب أسنان االطفال

البرنامج المشترك لدكتوراة السنة األولى 

1

2

3

4

5

االستعاضة السنيةتقويم األسنانطب أسنان االطفال
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»  Joint Graduate( مجلس البرامج المشتركة للدراسات العليا 
:)Programs Council

مجلس البرامج املشتركة للدراسات العليا )Joint Graduate Programs Council( يضم كل من:
ً
رئيسا 1. وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي  

أعضاء 2. مدراء برامج الدراسات العليا    

ويقــوم بمهــام القســم فيمــا يتعلــق بالدراســات العليــا فــي الكليــة كمــا هــي مذكــورة فــي الالئحــة املوحــدة للدراســات 

الســنتين  فــي  العليــا  للدراســات  املشــتركة  البرامــج  مجلــس  عقــد  وقــد  القســم.  مجلــس  صالحيــات  ولــه  العليــا 

 قــام خاللهــا بمباشــرة املهــام املتعلقــة بســير 
ً
االكاديميتيــن 1435-1436هـــ ، 1436-1437هـــ عشــرون اجتماعــا

 للنظــم واللوائــح الخاصــة بالدراســات العليــا بالجامعــة وكذلــك تطويــر أداء برامــج 
ً
برنامــج الدراســات العليــا وفقــا

الدراســات العليــا بالكليــة.

مناقشة رسائل الماجستير 
بالبرنامج المشترك
 لماجستير العلوم 
في طب األسنان

عالج جذور 
وأعصاب األسنان

1

2

3

4

5

أمراض وجراحة 
اللثة

االستعاضة السنية
0

6
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خريجو البرنامج المشترك لماجستير العلوم في طب األسنان

جراحة الفم
 والوجه 
والفكين

10

20

30

40

50

أمراض
 وجراحة 

اللثة

طب 
أسنان االطفال

تقويم
 األسنان

االستعاضة 
السنية

الصحة 
العامة

لألسنان

علوم تشخيص
الفم

اصالح االسنان
العالج التحفظي

عالج 
جذور

وأعصاب
 األسنان

المقبولين في البرنامج المشترك لدكتوراة العلوم في طب األسنان

1

2

3

4

5

عالج
جذور وأعصاب األسنان

االستعاضة السنية اصالح االسنان
العالج ال

6
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ثانياً: البحث العلمي

تعيين مساعدة لرئيس وحدة دعم البحث العلمي بالكلية بمبنى الطالبات.. 1

تــم تجهيــز مقــر عمــل وحــدة دعــم البحــث العلمــي بالكليــة والتــي تهــدف إلــى رفــع جــودة النشــر وزيــادة عــدد . 2

تحفيــز  وكذلــك   ISI بيانــات  قاعــدة  تحــت  واملنضويــة  املحكمــة  العلميــة  املجــالت  فــي  املنشــورة  األبحــاث 

واالبتــكار. واإلبــداع  التميــز  علــى  الباحثيــن 

نظمــت وحــدة دعــم البحــث العلمــي بالكليــة ورشــة عمــل فــي مجــال البحــث العلمــي بتاريــخ 2015/5/5 م وقــد . 3

اســتفاد مــن هــذه الفعاليــة طــالب الدراســات العليــا وأعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة

كما تم متابعة وتشغيل األجهزة البحثية بمعمل أبحاث الجزيئية والخليوية الحيوية.. 4

ثالثاً: التعليم املستمر

ُعقدت ست دورات وورش تعليم مستمر خالل العام الجامعي 1436-1437هـ وهي كاآلتي:

التصويــر الرقمــي التخص�ضــي لطــب األســنان قدمهــا د.محمــد ياســر طبــاع استشــاري تقويــم األســنان مــن . 1

مستشــفى امللــك فيصــل التخص�ضــي ومركــز األبحــاث بتاريــخ 2015/٩/10م.

بتاريــخ . 2 إيطاليــا   – فينــا  جامعــة  مــن  فاســيليكو  نيكــوال  د.  قدمهــا  الرقميــة  التجميليــة  األســنان  زراعــة 

2015م. /11 /4

3 .-26 وتدريــب(  )محاضــرة  يوميــن  ملــدة  دورة  الجراحــي  امليكروســكوبي  وعصبهــا  األســنان  جــذور  عــالج 

بالكليــة. األســنان  وعصــب  جــذور  عــالج  اســتاذ  النزهــان  ســعد  أ.د  اشــراف  تحــت  2016/3/27م 

التركيــن الواعــي بإســتخدام غــاز النيتــروس أوكســايد فــي عيــادة طــب أســنان األطفــال بمستشــفى قــوى األمــن . 4

بمكــة املكرمــة بتاريــخ 2016/5/5م.
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التصويــر فــي علــم بيولوجيــة الخليــة واســتخدام امليكروســكوب املتخصــص محاضــرة وتدريــب ملــدة يوميــن . 5

٨-2015/12/٩م قدمهــا د. خالــد الحوســاني و د. علــي الهوشــاني كليــة الصيدلــة بجامعــة امللــك ســعود تحــت 

إشــراف وحــدة األبحــاث بالكليــة.

تحــت . 6 التدريــس والباحثيــن  مــن أعضــاء هيئــة  العلــوم الصحيــة قدمــه مجموعــة  املفتــوح ألبحــاث  اليــوم 

2016/5/12م. بتاريــخ  بالكليــة  األبحــاث  وحــدة  اشــراف 

وقــد اســتفاد مــن أنشــطة التعليــم املســتمر عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة وكذلــك طــالب وطالبــات 

الدارســات العليــا.
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

Mohammed Qasim Al Rifaiy
Associate Professor/Depart-

ment Chairman
M.S.

Yousef Fouad Talic Professor M.Sc.

Faisal Mohammed Fahmi Professor M.sc.

Khalid Ali Al Wazzan Professor M.S.

Walid Mahmoud Sadig Professor M.S.

Riyadh Fadul Al Akeel Professor Ph.D.

Khalil Ibrahim Al Eisa Professor M.S.D.

Esam Ahmed Tashkandi Associate Professor Ph.D.

Tariq Saleh Abduljabbar Associate Professor D.M.Sc.

Abdullah Alfarraj Associate Professor D.M.Sc.

Abdulaziz Albaker Associate Professor M.S.

Mohammed Al Amri Associate Professor M.S.

Youssef Suliman Al Jabbari Associate Professor Ph.D.

Sulieman Saleem Al Johany Associate Professor M.s.D.

Zeyad Hamad Al Sowygh Associate Professor D.M.Sc.

Mohsin Ali Associate Professor Ph.D.

Rashid Syed Habib Associate Professor Master

Sahar Asaad Al Zain Associate Professor M.Sc.

Moodhy Saleh Al Athel Associate Professor M.Sc.D.

Hanaa Mohammed Al Sheikh Associate Professor M.D.S      

Sharifa Abdullah Al Shehri  Associate Professor M.Sc.
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

Sara Abdulaziz Al Fadda Associate Professor Ph.D.

Samer Abdullah Al Jetaily  Assistant Professor Ph.D.

Ibraeem Fahad Al Shiddi Assistant Professor Ph.D.

Haneef Razak Sherfudhin Assistant Professor M.D.S.

Fahim Ahmed Vohra Assistant Professor M.Clint Dent

Nawaf Youssef Labban Assistant Professor Ph.D.

Talal Mughaileth Al Nassar Assistant Professor M.D.S.

Abdulmonem Al Shihri Assistant Professor D.m.sc

Abdulaziz Saeed Al Qahtani Assistant Professor M.S.

Amani Abdulaziz Al Fawaz Assistant Professor M.D.S.

Samar Abdulrahman Al Saleh Assistant Professor M.Sc.

Salwa Omar Bajunaid Assistant Professor M.Sc.

Afnan Fouzan Al Fouzan Assistant Professor M.Clint Dent

Mohammad Ayedh Al Qahtani Lecturer Master

Walid Al Shahrani Lecturer Master

Eman Mohammed Al Hamdan Lecturer M.Sc.

Amal Saeed Al Qahtani Lecturer M.Sc.

Huda Ismail Tulbah Lecturer M.Sc.

Sara Mohammed Al Taweel Lecturer M.Sc.

Hanan Nager Al Otaibi Lecturer M.Sc.

Huda Ahmed Al Shehri Lecturer M.Sc.

Alaa Ibrahim Abouobaid Lecturer M.Sc.
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

Ruaa Saleh Babaier Lecturer M.Sc.

Balqees Saad Al Miflih Lecturer M.Sc.

May Mohammed Al Hamdan Lecturer M.Sc.

Nawal Murshed Al Harbi Lecturer M.Sc.

Ghada Othman Al Rabea Lecturer M.Sc.

Maha Muzahem Al Sahan Lecturer M.Sc.

Abdullah Saeed Al Shahrani Demonstrator M.D.S.

Mohammad Al Rabiah Demonstrator M.S.D.

Ahmed Saleh Al Bakri Demonstrator B.D.S.

Saad Hamad Al Mojel Demonstrator B.D.S.

Mohammed Ginan Al Ajmi Demonstrator B.D.S.

Abdulaziz Rafat Al Sahhaf Demonstrator Ph.D.

Saad Saleh Al Resayes Demonstrator Ph.D.

Hussain Darwish Al Sayed Demonstrator Ph.D.

Abdulaziz Abdullah Al Helal Demonstrator Ph.D.

Aasem Mutlaq Al Henaki Demonstrator Ph.D.

Abdulaziz Bin Rayes Demonstrator Ph.D.

Modhi Al Deeb Demonstrator M.Sc.
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PROMOTIONS

 Associate

Professor

 Assistant

Professor
Consultant Total

Male22

Female11

 Total33

 DESIGNATION

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorLecturer Demonstrator Total

Male611821138

Female05413123

 Total61612151261

 INTERNAL AND EXTERNAL SCHOLARSHIPS

Internal ScholarshipsExternal Scholarships TOTAL

MALE-66

FEMALE-55

TOTAL-1111
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RESEARCH PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
Author Scientific

Research 

 Mar-Apr

2015

 Journal of

 Esthetic and

 Restorative

Dentistry

Color Difference Thresholds in DentistrySDSDr. Esam Tasjkandi

May-15
 Saudi Medical

Journal

Antibiotic prophylaxis against infec-

 tive endocarditis in adult and child

 patients-knowledge among dentists in

Saudi Arabia

SDSDr. Afnan Al Fouzan

 Mar-Apr

2015

 Journal of

 Esthetic and

 Restorative

Dentistry

Color Difference Thresholds in DentistrySDSDr. Esam Tashkandi

2015
 Journal of Oral

Implantology

 Implant fixture heat transfer during

abutment preparation
SDSProf. Khalil Al Eisa

Jun-15
 Australian

Dental Journal

 A comparison of conventional visual and

 spectrophotometric shade taking by

trained and untrained dental students

SDSDr. Ibrahim Al Shiddi

Apr-15
 Journal of Oral

Implantology

 Impact of bone quality and implant type

 on the primary stability: an experimental

study using bovine bone

SDSDr. Abdullah Al Farraj

Jun-15
Implant Den-

tistry

Accuracy of interchangeable implant im-

pression systems: an in vitro pilot study
SDSDr. Abdullah Al Farraj

Jan-15

Journal of Bio-

medical Mate-

 rials Research

Part A

Effects of calcium phosphate composi-

 tion in sputter coatings on in vitro and in

vivo performance

SDSDr. Abdullah Al Farraj
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RESEARCH PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
Author Scientific

Research 

Apr-15
 Quintessence

International

 Effect of endodontic sealers on push-out

bond strength of cemented fiber posts
SDSProf. Khalil Al Eisa

Aug-16
 Archives of

Oral Biology

 Laminin coatings on implant surfaces

 promote osseointegration: Fact or

 ?fiction

SDSDr. Mohammad Al Amri

Aug-16

 Journal of

 Prosthetic

Dentistry

Customized  CAD-CAM healing abut-

ment for delayed loaded implants
SDSDr. Mohammad Al Amri

Jun-16

 Journal of

Prosthodon-

tics

 Management of a Fractured Multi unit

Maxillary Implant-Supported Fixed Pros-

 thesis with Stripped Abutment Screws

 Using a Hybrid  Cement-Retained and

Screw¬Retained Design: A 5-Year Fol-

low-Up Clinical  Report

SDSDr. Mohammad Al Amri

Jun-16

Photodiag-

 nosis and

 Photodynamic

Therapy

 Efficacy of periimplant mechanical

 debridement  with and without adjunct

 antimicrobial photodynaminc therapy in

patients with type 2 diabetes mellitus

SDSDr. Mohammad Al Amri

May-16
 Clinical Oral

Investigations

Efficacy of parathyroid hormone supple-

 mentation on the osseointegration of

implants: a systematic review

SDSDr. Mohammad Al Amri

May-16

 Journal of

 Prosthetic

Dentistry

 Crestal bone loss around submerged

 and nonsubmerged dental implants: A

systematic review

SDSDr. Mohammad Al Amri



RESEARCH PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
Author Scientific

Research 

Mar-16

 Journal of

 Prosthetic

Dentistry

 Influence of interim plant distance on

 the crestal bone height around dental

implants: A systematic review and me-

ta-analysis

SDSDr. Mohammad Al Amri

Aug-15

Journal of Pho-

 tochemsitry

and Photobi-

ology

 Efficacy of non-surgical periodontal

 therapy with adjunct Nd:YAG laser

 therapy in the treatment of periodontal

 inflammation among patients with and

 without type 2 diabetes  mellitus: A

short-term pilot study

SDSDr. Mohammad Al Amri

Jul-15
Journal of Peri-

odontology

 Periodontal Status and Whole Salivary

 Cytokine Profile Among Smokers and

Never-Smokers With and Without Predi-

abetes

SDSDr. Mohammad Al Amri

May-15
Journal of Peri-

odontology

Periodontal parameters and whole sal-

 ivary cytokine profiles among habitual

gutka chewers and non-chewers

SDSDr. Mohammad Al Amri
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NAME
ACADEMIC RANK/

POSITION
DEGREE/QUALIFICATION

Maan Al Shaafi
Associate Professor/

Department Chairman
ABOD / M.S.

Mohammed Quaid Al Qahtani Professor M.S.D

Ahmed Hejazi Professor Ph.D.

Saad Al Nazhan Professor M.S.D.

Abdelhamied Saad Professor Ph.D.

Solaiman Alhadlaq Professor Ph.D.

Ahmed Al Kahtani Professor Fellowship Royal College

Wedad Awliya Professor Master 

Nadia Taher Professor M.A./M.Sc.

Dina Al Sudani Professor USC

Khaled Mohammed Al Saif Associate Professor MSc.

Salah Al Shehtri Associate Professor M.S.D

Tariq Al Jebreen Associate Professor Master Degree

Mohammed Al Obaida Associate Professor Fellowship Royal College

Alaa El Araby Associate Professor Ph.D.

Ihab Mousa Associate Professor Ph.D.

Hend Nahedh Associate Professor M.Sc.

Nesrien Ateyah Associate Professor M.A. / M.Sc.

Hanan Balto Associate Professor Master

Ebtissam Al Madi Associate Professor Master 
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NAME
ACADEMIC RANK/

POSITION
DEGREE/QUALIFICATION

Salman Al Sufayyan Assistant Professor Master

Mohammed Binshuwaish Assistant Professor ABOD / M.S.

Fahed Al Khudairi Assistant Professor Master

Ali Awadh Al Rahlah Assistant Professor Ph.D.

Abdullah Al Jamhan Assistant Professor Master

Riyadh Al Thumairy Assistant Professor Master

Abdullah Al Qedairi Assistant Professor Master

Hussam Al Fawaz Assistant Professor Master

Fahad Al Salleeh Assistant Professor Master

Zeyad Al Lahem Assistant Professor Master

Abed Al Jabab Assistant Professor Ph.D.

Sara Al Subait Assistant Professor Master

Yousra Al Jazairy Assistant Professor MSc. Esthetic Fellowship

Yasser Al Fawaz Lecturer Master

Thamer Al Mohareb Lecturer Master

Mohammed Al Khateery Lecturer Master

Rana Al Hamdan Lecturer MSc.

Khulood Al Mansour Lecturer MD

Nourah Shono Lecturer MS

Mashael Bin Hassan Lecturer MS
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NAME
ACADEMIC RANK/

POSITION
DEGREE/QUALIFICATION

Haifah Barakah Lecturer MS

Mayyadah Al Mozainy Lecturer MS

Amal Al Awdah Lecturer MS

Arwa Al Mousa Lecturer MS

Hanouf Al Habdan Lecturer MS

Amina Al Murad Lecturer MS

Noura Saud Al Sibae Lecturer MS

Ahoud Al Shamrani Lecturer MS

Hanan Al Sumbol Lecturer MS

Somayah Basoudan Lecturer MS

Reem Al Sulaimani Lecturer MS

Khulood Al Manei Lecturer MS

Sara Al Kahtany Lecturer MS

Amal Al Moheimedi Lecturer MS

Sara Shabib Lecturer MS

Loulwa Al Saud Lecturer MS

Fahad Al Qahtani Demonstrator BDS

Mohammed Al Refeai Demonstrator BDS

Basel Al Mutiri Demonstrator BDS

Fahd Al Jarbou Demonstrator BDS
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NAME
ACADEMIC RANK/

POSITION
DEGREE/QUALIFICATION

Khaled Al Manei Demonstrator BDS

Abdullah Al Riyahi Demonstrator BDS

Mazen Al Kahtani Demonstrator BDS

Khaled Al Madi Demonstrator BDS

Muath Al Shayban Demonstrator BDS

Abdullah Saeed Al Ayad Demonstrator BDS

Hamad Al-Gamaiah Demonstrator BDS

Abdulrahman Al Shabib Demonstrator BDS

Ahmed Maawadh Demonstrator BDS

Khold Al Ahdal Demonstrator BDS

Sara Al Angari Demonstrator BDS

Laila Deeb  Demonstrator BDS

Raneem Al Oufi Demonstrator BDS

Basmah Al Nashmi Demonstrator BDS

Sundus Bukhary Demonstrator BDS

Maha Al Ghofaily Demonstrator BDS

Rawan Al Rasheed Demonstrator BDS

Eman Al Shehri Demonstrator BDS

Deema Felemban Demonstrator BDS
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PROMOTIONS

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorConsultant Total

Male1-3-4

Female1-1-2

 Total2-4-6

 DESIGNATION

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorLecturer Demonstrator Total

Male671131340

Female342201039

 Total91113232379

 Internal and External Scholarships

SEXInternal ScholarshipsExternal Scholarships TOTAL

MALE-1010

FEMALE279

TOTAL21719
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PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

Sep-15Clinical Oral Implants Research

 Bone morphology changes around

 two types of bone-level implants

 installed in fresh extraction sockets –

 a histomorphometric study in Beagle

dogs

RDS
Dr. Somayah Ba-

soudan

2015BMC Oral Health

 Knowledge about permanent tooth

 avulsion and its management among

dentists in Riyadh, Saudi Arabia

RDSDr. Yousra Al Jazairy

 May-Jun

2015
Operative Dentistry

 Bonding ability of paste-paste glass

 ionomer systems to tooth structure:

in vitro studies

RDSDr. Yasser Al Fawaz

Mar-16Archives of Oral Biology

 Interaction of candida albicans with

periodontal ligament fibroblasts lim-

 its biofilm formation over elastomer

silicone disks

RDSDr. Fahd Al Salleeh

Dec-15
 European Journal of Paediatric

Dentistry

 The effect of cavity disinfectants on

microleakage of composite resto-

rations in primary teeth

RDSDr. Hanan Balto

2016
 Journal of Biomaterials and

Tissue Engineering

 Microtensile bond strength of

 repaired composite and compomer

 dental materials using manufacturers’

recommended protocols

RDSDr. Yasser Al Fawaz

2016
 Journal of Biomaterials and

Tissue Engineering

 Microtensile bond strength of

 repaired composite and compomer

 dental materials using manufacturers’

recommended protocols

RDS
 Dr Mohammed Bin

Huwaish

2016
 Oral Health & Preventive

Dentistry

 Antimicrobial efficacy of salvadora

 persica extracts on a monospecies

 biofilm on orthodontic brackets in

vitro

RDSDr. Hanan Balto

Jan-15Odontology
Cyclic fatigue of instruments for end-

odontic glide path
RDSDr. Dina Al Sudani

2016Journal of Prosthodontics
Obturation techniques allow microbi-

al leakage unless protected
RDSDr. Hanan Balto

Aug-16BMC Oral Health

 Single visit endodontic treatment

 of mature teeth with chronic apical

 abscesses using mineral trioxide

 aggregate cement: a randomized

clinica trial

RDS
Dr. Reem Al Sulaim-

ani
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PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

May-16Saudi Medical Journal

 Isolation of dental pulp stem cells

from a single donor and characteri-

 zation of their ability to differentiate

after 2 years of cryopreservation

RDS
Dr. Reem Al Sulaim-

ani

Feb-16Journal of Dentistry

Effect of a broad-spectrum LED cur-

 ing light on the Knoop microhardness

of four posterior resin based compos-

 ites at 2, 4 and 6-mm depths

RDS
 Prof. Mohammad Al

Qahtani

Aug-16Operative Dentistry
 Emission characteristics and effect of

battery drain in budget curing lights
RDS

 Prof. Mohammad Al

Qahtani

Feb-16Journal of Dentistry

 Effect of a broad-spectrum

 LED curing light on the Knoop

 microhardness of four posterior resin

 mm-6 and 4 ,2 based composites at

 depths

RDSDr. Maan Al Shaafi

Aug-16Operative Dentistry
 Emission characteristics and effect of

battery drain in budget curing lights
RDSDr. Maan Al Shaafi

Jun-16
European Journal of Den

Education

 Application of the european-modified

 dental clinic learning environment

 inventory (DECLEI) in dental schools

in Riyadh, Saudi Arabia

RDSDr. Yousra Al Jazairy

Aug-16
 European Journal of Medical

Genetics

 and MMP20 PAX9 ,Mutations in MSX1

 genes in Saudi Arabian patients with

 tooth agenesis

RDSDr. Hanan Balto

Aug-16
 Journal of Adhesion Science and

Technology

 Adhesive bond strength and

 compressive strength of a novel bulk

fill composite with zirconia nano-

hybrid filler

RDS
 Dr. Fahad

AlKhudhairy

Jul-16
 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 The effect of sodium hypochlorite and

 resin cement systems on push-out

 bond strength of cemented fiber

posts

RDS
 Dr. Fahad

AlKhudhairy

Jul-16
 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 The effect of sodium hypochlorite and

 resin cement systems on push-out

 bond strength of cemented fiber

posts

RDS
 Dr. Mohammed Bin

Shuwaish
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

Ahmed Essam Al Madhy
Assistant Professor / Department 

Chairman
Ph.D.

Mohammad Taher Al Bukhary Professor Ph.D.

Nasser Marzook Aljasser Professor M.D.

Khalid Mohammad Albalkhi Professor M.D.

Adel Mohammad Alhadlaq Professor Ph.D.

Abdullah Mohmmad Aldrees Professor D.M.Sc

Thakib Alshalan
Professor/ Dean, College Of Den-

tistry
Ph.D.

Amjad Hussein Wyne Professor M.D.S

Fouad Salama Professor Ph.D.

Eman Abdulrahman Alkofide Professor Ph.D.

Sahar Faisal Albarakati Professor M.Sc.

Aljohara Ali Alhussyeen Professor D.Sc.D.

Nabeel Fouad Talic Associate Professor Ph.D.

Naif Abdullah Bindayel Associate Professor Master

Moshabab Asiry Associate Professor Master

Ibrahim Mohammed Almajed
Associate Professor/ Vice-Dean, 

Graduate Studies
Ph.D.

Yousef Hamad Al Dlaigan Associate Professor Ph.D.

Fares Sultan Alsehaibany Associate Professor Ph.D.

Thamer Adel Alkhadra Associate Professor Ph.D.
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

Lanre Lasisi Bello Associate Professor M.S.

Omar Abdullah Bawazir Associate Professor Master Degree

Huda Mohammad Alkawari Associate Professor M.sc.

Laila Fawzi Baidas Associate Professor M.sc.

Nouf Saleh Al Hammad Associate Professor M.sc.

Asma Mohammad Aljobair Associate Professor Msc

Ebtissam Zakariah Al Murshid Associate Professor Ph.D.

Maha Abdullah Alsarheed Associate Professor Ph.D.

Khalid Al Moammar
Assistant Professor/

 Head, Division Of Orthodontics
Ph.D.

Nasser Dhafer Alqahtani
Assistant Professor/

 Vice-Dean, Quality & Development
Master

Naif Abdullah Al Mosa Assistant Professor Ph.D.

Abdulaziz Abdullah Almudhi Assistant Professor Ph.D.

Mohammed Dhubaiban
Assistant Professor/ 

Asst. Director Of Clinic
Master

Sakher Al Qahtani
Assistant Professor/ 

Head, Division Of Pediatric Dentistry
Ph.D.

Eman Al Shayea Assistant Professor Master

Sara Ahmad Alfaqeeh Assistant Professor Master

Rasha Abdullah Al Dabaan Assistant Professor Master
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

Latifa Abdullah Alhowaish Assistant Professor Master

Aljazi Hussain Aljabaa Lecturer Master

Nadia Othman Alkhamis Lecturer Master

Manal Ali Al Mutairi Lecturer Master

Zain Zaki Alhafiz Lecturer Master

Noura Abdulaziz Aleissa Lecturer Master

Rehab Hassan Allam Lecturer Master

Majedah Ali Al Homaidhi Lecturer Master

Tahani Azizalrahman Lecturer Master

Nada Abdulaziz Al Shiha Demonstrator Bds

Mohammad Abd Aldosari Demonstrator Bds

Muadh Ali Al Gomaiah Demonstrator Bds

Mohammad Khalid Hadlaq Demonstrator Bds

Mana’a Al Dosari Demonstrator Bds

Saad Salman Bin Saleh Demonstrator Bds

Ayman Sulimany Demonstrator Bds
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Promotions

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorConsultant Total

Male21-3

Female--11

 Total2114

 Designation

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorLecturer Demonstrator Total

Male8970630

Female3648122

 Total1115118752

 Internal and External Scholarships

SEXInternal ScholarshipsExternal Scholarships TOTAL

MALE-44

FEMALE-33

TOTAL-77



117التقرير السنوي 1436-1437 هـ لكلية طب األسنان - جامعة الملك سعود

Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

2015Saudi Medical Journal

Influence of bimaxillary protru-

 sion on the perception of smile

esthetics

POS
 Prof. Sahar Al

Barakati

2015Saudi Medical Journal

Influence of bimaxillary protru-

 sion on the perception of smile

esthetics

POS
 Dr. Abdullah

Aldrees

Jan-15Pediatric Dentistry

 Oral health status of children

 with obstructive sleep apnea

and snoring

POS
Dr. Nouf Al-Ham-

mad

Mar-15Dental Materials

An MMP-inhibitor modified ad-

 hesive primer enhances bond

durability to carious dentin

POS
 Dr. Ahmed Al

Madhy

Jan-15Medical Hypotheses

Adjunctive techniques for en-

 hancing mandibular growth in

Class II malocclusion

POS
Dr. Adel Al Had-

laq

2015
 Journal of Liposome

Research

 Controlled release of injectable

 liposomal in situ gel loaded

 with recombinant human bone

 morphogenetic protein-2 for

 the repair of alveolar bone

clefts in rabbits

POS
Dr. Adel Al Had-

laq

Jul-15
 Drug Design Development

and Therapy

Depot injectable biodegrad-

 able nanoparticles loaded

 with recombinant human bone

 morphogenetic protein-2:

 preparation, characterization,

and in vivo evaluation

POS
Dr. Adel Al Had-

laq
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

Jun-15Journal of Dental Education

 Ability of Admissions Criteria

to Predict Early Academic Per-

 formance Among Students of

 Health Science Colleges at King

Saud University, Saudi Arabia

POS
Dr. Adel Al Had-

laq

2015BMC Oral Health

Is arch form influenced by sagit-

 tal molar relationship or Bolton

?tooth-size discrepancy

POS
 Dr. Abdullah

Aldrees

2015BMC Medical Education

Saudi dental students’ per-

 ception of pediatric behavior

guidance techniques

POS
 Dr. Asma Al

Jobair

Aug-15Saudi Medical Journal

 Combined orthodontic and

 periodontic treatment in a child

with Papillon Lefevre syndrome

POS
Dr. Maha Al Sar-

heed

 Jan-Feb

2015

 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 Oral health knowledge of

 health care workers in special

children’s center

POSDr. Nouf Hammad

 Mar-Apr

2015

 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 Orofacial findings associated

 with obstructive sleep apnea in

a group of Saudi children

POSDr. Nouf Hammad

2015BMC Medical Education

 Live demonstration versus

 procedural video: a comparison

 of two methods for teaching

 an orthodontic laboratory

procedure

POS
 Dr. Nasser Al

Qahtani
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

2015BMC Medical Education

 Live demonstration versus

 procedural video: a comparison

 of two methods for teaching

 an orthodontic laboratory

procedure

POS
 Dr. Khalid Al

Moammar

2015BMC Medical Education

 Live demonstration versus

 procedural video: a comparison

 of two methods for teaching

 an orthodontic laboratory

procedure

POS
 Prof. Sahar Al

Barakati

2015BMC Medical Education

 Live demonstration versus

 procedural video: a comparison

 of two methods for teaching

 an orthodontic laboratory

procedure

POS
 Prof. Eman

Alkofide

 Jul-Aug

2015

 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 Dietary practices in Saudi

cerebral palsy children
POS

Dr. Nouf Al-

Hammad

Dec-15Saudi Medical Journal

 Dental knowledge of educators

 and healthcare providers

 working with children with

autism spectrum disorders

POS
 Dr. Ebtissam

Murshid

2015
 Journal of Clinical Pediatric

Dentistry

 Effect of honey and green tea

 solutions on streptococcus

mutans

POS
 Prof. Fouad

Salama
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

 Jan-Feb

2015
Pediatric Dentistry

 Oral health status of children

 with obstructive sleep apnea

and snoring

POS
 Prof. Fouad

Salama

 Mar-Apr

2015

 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 Orofacial finding associated

 with obstructive sleep apnea in

a group of Saudi children

POS
 Prof. Fouad

Salama

 Nov-Dec

2015

 Pakistan Journal of Medical

Sciences

 Validity of moyers mixed

 dentition analysis for Saudi

population

POS
 Prof. Sahar Al

Barakati

Oct-15Journal of Dental Research

 Root and eruption defects in

 c-Fos mice are driven by loss of

octeoclasts

POS
 Dr. Sara Al

Faqeeh

2015
 Journal of Liposome

Research

 Controlled release of injectable

 liposomal in situ gel loaded

 with recombinant human bone

 for 2-morphogenetic protein

 the repair of alveolar bone

clefts in rabbits

POS
 Dr. Adel Al

Hadlaq

Mar-15Angle Orthodontist

 A systematic review of

 randomized controlled trials

 of interventions to improve

 adherence among orthodontic

18 to 12 patients aged

POSDr. AlJazi Aljabaa
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

Dec-15
 European Journal of

Paediatric Dentistry

 The effect of cavity

 disinfectants on microleakage

 of composite restorations in

primary teeth

POS
 Prof. Fouad

Salama

May-16Angle Orthodontist

 Anchorage condition

 during canine retraction

 using transpalatal arch with

 continuous and segmented

arch mechanics

POS
 Dr. Thamer Al

Khadra

May-16Angle Orthodontist

 Anchorage condition

 during canine retraction

 using transpalatal arch with

 continuous and segmented

arch mechanics

POS
 Prof. Adel Al

Hadlaq

Apr-16
 Drug Design Development

and Therapy

 Possible association between

 acetazolamide administration

 during pregnancy and multiple

congenital malformations

POS
 Dr. Asma Al

Jobair

May-16
 Korean Journal of

Orthodontics

 Do customized orthodontic

 appliances and vibration

 devices provide more efficient

 treatment than conventional

?methods

POS
 Prof. Abdullah

Aldrees

Aug-16Saudi Medical Journal

 Retention practices and factors

 affecting retainer choice

 among orthodontists in Saudi

Aarabia

POS
 Prof. Sahar Al

Barakati

21-Jun-16US Patent
 Canine Tooth Traction Device

and Method
POS

 Prof. Sahar Al

Barakati
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 DEPARTMENT  OF
 PERIODONTICS AND
 COMMUNITY DENTISTRY
  )PCS(
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

MANSOUR HAMAD AL ASKAR Assistant Professor/Department Chairman Master

NADIR ABDELHAMID BABAY Professor DSc

NAHID YOUSSUF ASHRI Professor Ph.D.

FATIN ARAB AWARTANI Professor Ph.D.

SAMEER ABDULLAH MOKEEM Associate Professor Ph.D.

MONTASSER NAZMI ALQUTUB Associate Professor Ph.D.

KHALID SALEH AL HAMDAN Associate Professor Ph.D.

ABDULAZIZ SAUD AL RASHEED Associate Professor/Vice-Dean, Academic Affairs M.Sc.

HAMAD ALZOMAN Associate Professor M.Sc.

KHALID ABDULLAH AL HEZAIMI Associate Professor Ph.D.

HASSAN SULIMAN HALAWANY Associate Professor Dr.PH.

SALWA AL SADHAN Associate Professor M.Sc.

FAHAD ALI AL SHEHRI Assistant Professor M.Sc.

HAMDAN SALEEM AL GHAMDI Assistant Professor/CDRC Director Ph.D.

MOHAMMED AL SARHAN Assistant Professor M.Sc.

NAWAF KHALID AL HAMOUDI Assistant Professor M.Sc.

ABDULLAH AL SWUAILEM Assistant Professor Dr.PH.

ABID HAMOUD AL BADR Assistant Professor Dr.PH.
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

ALJOHARA ABDULLAH AL SINAIDI Assistant Professor M.Sc.

NOUF KHIDER ALSHIBANI Assistant Professor Ph.D.

REEM MANNA ALKATTAN Assistant Professor M.S.

DALAL HAZAM AL OTAIBI Assistant Professor M.Sc.

NASSR SALEH AL MAFLEHI Lecturer
M.Sc. ISS / Master 

Stat

BANN AHMAD ALHAZMI Lecturer M.Sc.

SUMAIH ABDELBAGI ALAJLAN M.Perio Rcsea M.Sc.

HIND MOHAMMED AL HARBI Lecturer M.Sc.

AMANI MOHAMMED

 BASUDAN
Lecturer M.Sc.

MARWA YASEEN SHAHEEN Lecturer M.Sc.

FATIMAH ALAHMARI Lecturer M.Sc.

NOHA ABDUL AL OMAR Lecturer M.Sc.

MASHAEL KHALID AL BALKHI Lecturer M.Sc.

MOHAMMED IBRAHIM

 AL SAIF
Demonstrator BDS

ABDULLAH BIN RAHMAH Demonstrator BDS

BANDER HUSSAIN AL SAEED Demonstrator BDS

SULTAN AL BESHRI Demonstrator BDS

ABDULAZIZ AL BLAIHESS Demonstrator BDS
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

ABDULRAHMAN

 ALMUBARAK 
Demonstrator BDS

HANI SAUD AL MOHAREB Demonstrator BDS

RA’ED MOHAMMED AL ROWIS Demonstrator BDS

MUSFER AL DOSARI Demonstrator BDS

MUATH AL DOSARY Demonstrator BDS

MOHAMMED F. HELMI Demonstrator BDS

MANN AL SULTAN Demonstrator BDS

SALEH SAMI AL ORAINI Demonstrator BDS

ABDULRAHMAN AL WADEI Demonstrator BDS

ABEER SAMI AL ZAWAWI Demonstrator M.Sc.

RUA’A ABDULAZIZ AL YAMI Demonstrator BDS

LAMEES RASHEED ALSSUM Demonstrator M.Sc.

REHAM NASSER AL JASSER Demonstrator M.Sc.

HAJER AL DULAIJAN Demonstrator BDS

ARWA AMEEN TALAKEY Demonstrator BDS

ASHWAG SALEH OTAIBI Demonstrator M.P.A

ALBANDARAY HASSAN

 AL JAMEEL
Demonstrator M.Sc. Ph.D.

NOURA AL AMER Demonstrator BDS

ARWA AL GAZZAZ Demonstrator BDS
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 Designation

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorLecturer Demonstrator Total

Male17711430

Female21481025

 Total381192455

 Internal and External Scholarships

SEXInternal ScholarshipsExternal Scholarships TOTAL

MALE099

FEMALE448

TOTAL41317
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RESEARCH PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

Aug-15Journal of Immunology

 The B Cell-Stimulatory Cytokines

 BLyS and APRIL Are Elevated

 in Human Periodontitis and Are

 Required for B Cell-Dependent

 Bone Loss in Experimental Murine

Periodontitis

PCS
 Dr. Mohammed Al

Sarhan

 Mar-Apr

2015

 International Journal of Oral

& Maxillofacial Implants

 Ridge Preservation Surgery after

 Single and Multiple Adjacent

Tooth Extractions: A Microcom-

puted Tomography Study in Dogs

PCS
 Dr. Mansour

Alaskar

Jul-15Journal of Periodontology

 Periodontal Status and Whole

 Salivary Cytokine Profile Among

 Smokers and Never-Smokers

With and Without Prediabetes

PCS
 Dr. Mansour

Alaskar

Nov-15
Journal of Biomedical Mate-

rials Research Part A

 Osteogenesis around CaP-coated

 titanium implants visualized using

3D histology and micro-comput-

ed tomography

PCS
 Dr. Hamdan Al

Ghamdi

Sep-15
Clinical Oral Implants Re-

search

 Bone morphology changes

 around two types of bone-level

implants installed in fresh extrac-

tion sockets – a histomorphomet-

ric study in Beagle dogs

PCS
 Dr. Hamad Al

Zoman

Nov-16
 International Journal of

Dental Hygiene

Effect of gallium aluminium arse-

nide diode laser therapy on Por-

 phyromonas gingivalis in chronic

 periodontitis: a randomized

controlled trial

PCS
 Dr. Hamad Al

Zoman
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RESEARCH PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

Oct-15BMC Oral Health

 Osteogenic differentiation of

 dental pulp stem cells under

 the influence of three different

materials

PCSDr. Sumaih Ajlan

Nov-15Congenital Anomalies

 Congenital adrenal hyperplasia

with localized aggressive per-

 iodontitis and amelogenesis

imperfecta

PCSDr. Sumaih Ajlan

Dec-15Saudi Medical Journal

 Dental pulp stem cells: biology

 and use for periodontal tissue

engineering

PCSDr. Sumaih Ajlan

Oct-15
Journal of Oral Implantol-

ogy

Bioactivity and surface character-

istics of titanium implants follow-

 ing various surface treatments: an

in vitro study

PCS
Dr. Hassan Hala-

wany

2016
 Oral Health & Preventive

Dentistry

Antimicrobial efficacy of salvado-

ra persica extracts on a mono-

 species biofilm on orthodontic

brackets in vitro

PCS
Dr. Hassan Hala-

wany

Nov-15Clinical Oral Investigations

 Interdental papilla loss: treatment

 by hyaluronic acid gel injection: a

case series

PCS
Prof. Fatin Awar-

tani

Janu- 5-7

ary 2016

 16th KSU International

 Dental Conference, 27th for

the SDS

1st Prize of Prof. Saleh Al-Su-

 laimani's award for publish

 research college of dentistry-KSU

 with manuscript tiltled "The B

 cell-stimulatory cytokines BLyS

 and APRIL are elevated in human

 periodontitis and are required for

B cell-dependent bone loss in ex-

perimental murine periodontitis

PCS
 Dr. Mohammad Al

Sarhan
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RESEARCH PUBLICATIONS

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

May-16Saudi Medical Journal

 Isolation of dental pulp stem

 cells from a single donor and

 characterization of their ability

 to differentiate after 2 years of

cryopreservation

PCSDr. Sumaiah Ajlan

Jun-16
 European Journal Of Dental

Education

Application of the europe-

 an-modified dental clinic learning

 environment inventory (DECLEI)

 in dental schools in Riyadh, Saudi

Arabia

PCS
Dr. Hassan Hala-

wany

Sep-15
Clinical Oral Implants Re-

search

 2nd place prize of Prof. Saleh

 AlSulaimani, Bone morphology

 changes around two types of

 bone-level implants installed in

fresh extraction sockets - a histo-

 morphometric study in beagle

dogs

PCSDr. Hend Al Harbi
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 DEPARTMENT  OF ORAL &
 MAXILLOFACIAL SURGERY
  )OMFS(
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Name Academic Rank/Position
Degree/

Qualification

MOHAMMED GHAZI AL KINDI Assistant Professor/Department Chairman M.Sc./M.S.

KHALID AL RUHAIMI Professor M.Sc./M.S.

NASSER NOOH Professor M.Sc./M.S.

HESHAM SALEH KHALIL Professor Ph.D.

AHMED AL ZAHRANI Associate Professor Ph.D.

WALEED AHMED ABDULLAH Associate Professor Ph.D.

WAFAA MOHAMMED ASHUR Associate Professor Ph.D.

SAMEH SEIF ELDIN Assistant Professor Ph.D.

BASEM TAMAM ALCHAWAF Assistant Professor Ph.D.

MARYAM MOHD AL HINDI Assistant Professor Master

SUNDAR RAMALINGAM Lecturer Master

MANJU ROBY PHILIP Lecturer M.Sc./M.S.

RANIAH ABDULLAH AL EID Lecturer M.Sc./M.S.

NOURA AL OTAIBI Lecturer M.Sc./M.S.

YASSER AL ALI Demonstrator BDS

SAMI MOHAMMED AL OTAIBI Demonstrator BDS

OSAMA AL GHAMDI Demonstrator BDS

FAWAZ HADYAN AL-OSAIMI Demonstrator BDS

ARWA KHALID AL SALIM Demonstrator BDS

LUJAIN HAKEEM Demonstrator BDS
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 Designation

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorLecturer Demonstrator Total

Male3231413

Female011327

 Total3344620

 Internal and External Scholarships

SEXInternal ScholarshipsExternal Scholarships TOTAL

MALE123

FEMALE112

TOTAL235
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

 Mar-Apr

2015

 Nigerian Journal of Clinical

Practice

 Willingness of Saudi dental

 professionals to treat Hepatitis B

virus-infected patients

MFS
 Prof. Hesham

Khalil

Jul-15
 Advances in Mechanical

Engineering

 A comparative study on the

 customized design of mandibular

 reconstruction plates using finite

element method

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2015Saudi Dental Journal

 Dental Management of a patient

fitted with subcutaneous Implant-

 able Cardioverter Defibrillator

 device and concomitant warfarin

treatment

MFS
 Prof. Hesham

Khalil

Apr-15
 Journal of International Oral

Health

 A Retrospective Radiographic

Survey of Pathology Associat-

 ed with Impacted Third Molars

 among Patients Seen in Oral &

 Maxillofacial Surgery Clinic of

College of Dentistry, Riyadh

MFS
 Prof. Hesham

Khalil

May-16Odontology

 Guided bone regeneration in

 standardized calvarial defects

 using beta-tricalcium phosphate

and collagen membrane: a re-

 al-time in vivo micro-computed

tomographic experiment in rats

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2016

International Journal of Per-

 iodontics and Restorative

Dentistry

 Guided bone regeneration using

 biphasic calcium phosphate with

 adjunct recombinant human bone

 morphogenetic protein-2 with

 and without collagen membrane

 in standardized calvarial defects

in rats: a histologic and biome-

chanical analysis

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

2016

International Journal of Per-

 iodontics and Restorative

Dentistry

 Bone regeneration using bone

 morphogenetic protein-2 and

 biphasic calcium phosphate with

 and without collagen membrane

 in calvarial standardized defects:

an in vivo microcomputed tomo-

graphic experiment in rats

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2016

International Journal of Per-

 iodontics and Restorative

Dentistry

Efficacy of mucograft vs con-

 ventional resorbable collagen

membranes in guided bone re-

 generation around standardized

 calvarial defects in rats: an in vivo

 microcomputed tomographic

analysis

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2016

International Journal of Per-

 iodontics and Restorative

Dentistry

 Real-time assessment of guided

bone regeneration in standard-

 ized calvarial defects in rats using

 bio-oss with and without collagen

membrane: an in vivo microcom-

puted tomographic and histolog-

ic experiemnt

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

Mar-15
 Industrial Engineering and

Operations Management

 Patient specific mandibular

 implant for maxillofacial surgery

using addive manufacturing

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi
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Research Publications

YearJournalScientific subjectDepartment
 Author Scientific

Research

2016

 International Journal of

 Advanced Biotechnology

and Research

 Comparing 3-Dimensional Virtual

Reconstruction methods in cus-

tomized implants

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

Feb-16Rapid Prototyping Journal

 A digital design methodology for

 surgical planning and fabrication

of customized mandible implants

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2016Biomedical Research-India

 Evaluation of titanium alloy

 fabricated using electron beam

 melting and traditional casting

technique

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2016Technology and Health Care

 A comparison study on the design

of mirror and anatomy recon-

struction technique in maxillofa-

cial region

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

2016
 Journal of International Oral

Health

Undergraduate implant dentist-

 ry education in Saudi Arabian

universities

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

Dec-16Saudi Dental Journal

 A rare case of inflammatory

 myofibroblastic tumor of the

 mandible mimicking a malignant

tumor

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi

Oct-16
Biocybernetics and Biomed-

ical Engineering

 Customized porous implants by

additive manufacturing for zygo-

matic reconstruction

MFS
 Dr. Mohammed Al

Kindi
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 DEPARTMENT  OF ORAL
 MEDICINE AND DIAGNOSTIC
  SCIENCES
  )DDS(
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Name Academic Rank/Position Degree/Qualification

Abdullah Moh’d AlDosari Professor BDS, MSD, PhD

Magdy Kamel Hamam Professor/Division Head HDD, MSc, PhD

Nasir  Hamad Al Bagieh Professor/Division Head BSC, MS, PhD

Azizah FahadAl Mobeireek Professor BDS, Msc, Clinical Certificate

Rita  Meguerditch Khounganian Professor BDS, Msc, PhD

Ra’ed  Ibrahim Al Sadhan Associate Professor
BDS,MS, Diplomate –American Board of 

Oral and Maxillofacial Radiology

Asma’a Ahmad Faden Associate Professor BDS, Msc, PhD

Wafa Mohammed Al Faleh
Associate Professor/ Divi-

sion Head
BDS,MS

Kawkab Ahmad AlTurck Associate Professor BDS, MSc, Clinical Certificate

Faika Youssef Abdelmegid Associate Professor BDS, MS

Manal AlSheddi Associate Professor BDS, MSC, D.MSc, FAAOMP

Hamad Nasir AlBagieh 
Assistant Professor/Depart-

ment Chairman
BDS, MSc, Clinical Certificate

Ali  Khalid Refai Assistant Professor BDS, Msc, PhD, GPR, OMcer

Emad   Mohammed Hadlaq Assistant Professor

BDS, MSD, Fellow Dental Surgery-Royal 

College of Surgeons of Edinburgh, Diplo-

mate- American Board of Oral Medicine, 

Diplomate-American Board of Orofacial 

Pain
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Name Academic Rank/Position Degree/Qualification

Ahmed Abdulaziz Qannam Assistant Professor
BDS,MS, Fellow-American Academy of Oral 

and Maxillofacial Pathology

Ibrahim Olajide Bello Assistant Professor BDS, PhD

Kamran Habib Awan Assistant Professor BDS, PhD

Md. Mahmud Uz Zaman Assistant Professor BDS, PhD

Md. Tahsinul Haque Assistant Professor BDS, PhD

Hazem Mohammed Marzouk Assistant Professor BDS, MSc, PhD

Asma’a Abdulrahman AlEkrish Assistant Professor BDS, MSc, Certificate- Diagnostic Sciences

Noura Al Sufyani Assistant Professor BDS. MSc, PhD

Dalal  Abdullah AlQahtani
Assistant Professor/Histo-

path. Lab Director
BDS, MSc M.Ed.

Ohoud Nasser AlOtaibi Assistant Professor BDS, MSc

Quratul Ann Hussain Assistant Professor BDS, MSc, PhD

Reema Saied AlShawaf Lecturer BDS, MSc

Adel Hassan AlZahrani Demonstrator BDS

Mazen AlDosimani Demonstrator BDS, PhD

Ibrahim AlSanie Demonstrator BDS
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Name Academic Rank/Position Degree/Qualification

Abdullah Al Soghier Demonstrator BDS

Hael Mukhtar Demonstrator BDS

Qahtan AlQahtani Demonstrator BDS

Hassan Kaabi Demonstrator BDS

Wajdy Binmohammed Demonstrator BDS

May Ahmed AlSenani Demonstrator BDS

Ola Abdullah AlShuhail Demonstrator BDS

Ameera Abdulwahid Demonstrator BDS. MSc

Ashwag AlMutairi Demonstrator BDS

Shatha AlNafea Demonstrator BDS

Lulwa AlOthman Demonstrator BDS

Sara Al Gahtani Demonstrator BDS

Hanan Al Johani Demonstrator BDS

Rana Saud AlShagroud Demonstrator BDS
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 Internal and External Scholarships

SEXInternal ScholarshipsExternal Scholarships TOTAL

MALE-66

FEMALE-66

TOTAL-1212

 Designation

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorLecturer Demonstrator Total

Male319-821

Female2551922

 Total5614117 43

Promotions

Professor
 Associate

Professor
Assistant ProfessorConsultant Total

Male---

Female123

 Total123
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Research Publications

YearJournalScientific subject
Depart-

ment

 Author Scientific

Research

Jul-15

Oral Surgery Oral Medi-

 cine Oral Pathology Oral

Radiology

Comparative study of the preva-

 lence of temporomandibular joint

 osteoarthritic changes in cone

 beam computed tomograms of

patients with or without temporo-

mandibular disorder

DDS
Dr. Asma Al-

Ekrish

Jul-15

Oral Surgery Oral Medi-

 cine Oral Pathology Oral

Radiology

Comparative study of the preva-

 lence of temporomandibular joint

 osteoarthritic changes in cine

 beam computed tomograms of

patients with or without temporo-

mandibular disorder

DDSDr. Wafa Al Faleh

 Mar-Apr

2015
Annals of Saudi Medicine

 Odontogenic Tumors: Analysis of

188 cases from Saudi Arabia
DDS

 Dr. Manal Al

Shiddi

 Mar-Apr

2015
Annals of Saudi Medicine

 Odontogenic Tumors: Analysis of

188 cases from Saudi Arabia
DDSDr. May Al Senani

Mar-15Oral Radiology

 Apparent discontinuity of the

 roof of the glenoid fossa on

cone-beam computed tomogra-

 phy images of an asymptomatic

temporomandibular joint

DDS
Dr. Asma Al-

Ekrish
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أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث

الوظيفةاالسم

د. حمدان بن سامل الغامديمدير مركز البحوث

د. عبداملنعم بن عبدالله الشهري عضو مركز البحوث

د. عيل بن عوض الراحلهعضو مركز البحوث

د. دالل بنت حزام العتيبيعضو مركز البحوث

د. دالل بنت عبدالله القحطاينعضو مركز البحوث

منسويب مركز البحوث

الوظيفةاالسم

اخصايئ  مختربعبد الحكيم بن سليامن البداح

فني مختربخالد بن فهد الرحيمي

فني مختربحامد بن عيل النمري

فني مختربإبراهيم بن بندر زيد 

فني مخترببدر بن عطا الله املنجومي

فني مختربعيل بن أحمد عسريي 

فني مختربجاسمني فلوريس

فني مختربلورديس اليقادو

فني مخترببايدن أوردونا

فني مخترباجناسيو توازون
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Salwa Al Sadhan, Dr. Mashael Al Balkhi,

Mashael Al Omran

 Complications of oral and peri-oral

piercings among females in Riyadh
18/11/2015FR 0257

 Dr. Ebtissam Murshid, Dr. Sakher Al Qahtani,

Dr. Mohammad Al Dhubaiban

Confidence and experience of den-

 tists in treating adult patients with

special needs

18/11/2015FR 0258

Dr. Sakher Al Qahtani, Dr. Rehab Allam

 The confidence of undergraduate

dental students at KSU when per-

 forming pulp therapy for deciduous

 teeth and their perception of the

quality of pulp therapy education

18/11/2015FR 0259

 Dr. Mohammed Bin Shuwaish, Dr. Yasser Al

Fawaz

 Evaluation of PFM crowns made by

 different dental laboratories. Part I:

Shade matching

18/11/2015FR 0260

 Prof. Ahmed Hejazi, Mashari Al Ohali, Ziyad

Al Mutawa, Khaled Al Otaibi

 Effects of polishing dental composite

 on staining and water sorption and

solubility

18/11/2015FR 0261

Dr. Nasser Al Qahtani

 Influence of premolar extraction or

 non-extraction orthodontic therapy

 on the angular changes of mandibular

third molars

18/11/2015FR 0262
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Fahad Al Shehri, Dr. Mohammed Al

Shehri, Dr. Hamdan Al Ghamdi

 In vivo study on bone ingrowth and

 mechanical fixation of highly porous

 denta implants augmented with

 injectable calcium phosphate cement

in goat implantation model

18/11/2015FR 0263

 Dr. Ibrahim O. Bello, Dr. Javid Ahmed Dar,

Dr. Ahmed Qannam

 The role of APC and beta catenin/

CTNNB1 in oral squamous cell carci-

noma patient population in KSA

18/11/2015FR 0264

Dr. Khalid Al Hezaimi, Dr. Tolga Fikret Tozum

 Evaluation of maxillary sinus and

 surrounding bone anatomy with cone

 beam computed tomography: A

retrospecitve clinical study

22/11/2015FR 0265

Dr. Mansour Al Askar

 Oxidative and inflammatory effects

 of hookah smoking on periodontal

 tissues )and fluids/ gingival crevicular

fluid

22/11/2015FR 0266

Dr. Noura Al Essa
 Tooth avulsion management: state of

dental students knowledge
2/12/2015FR 0267

Dr. Noura Al Essa
Dental students' knowledge and atti-

tudes toward patients with epilepsy
2/12/2015FR 0268

Dr. Noura Al Essa, Dr. Manal Al Mutairi

 Knowledge, attitudes, and practice

 of infection control among dental

students at KSU, Saudi Arabia

2/12/2015FR 0269

Dr. Manal Al Mutairi

 Awareness regarding Middle East

 Respiratory Syndrome- Coronavirus

among dental students at KSU, KSA

2/12/2015FR 0270
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

Dr. Manal Al Mutairi

 Parent's satisfaction with pediatric

dental care provided by dental col-

lege, Saudi Arabia

2/12/2015FR 0271

Dr. Manal Al Mutairi, Dr. Noura Al Essa

 Children and parent's perception of

 dentist's attire in pediatric dental

practice

2/12/2015FR 0272

 Dr. Ebtissam Murshid, Dr. Sakher Al Qahtani,

Dr. Mohammad Al Dhubaiban

 Dental conditions in children with

 ASD, barriers and availabilities of

dental care

2/12/2015FR 0273

Dr. Rasha Al Dabaan, Dr. Rehab Allam

 When should you take your child to

 see a dentist? A questionnaire survey

for caregivers

2/12/2015FR 0274

Dr. Rehab Allam, Dr. Rasha Al Dabaan

 Knowledge and attitudes of dental

 students and interns about child

abuse and neglect in Saudi Arabia

2/12/2015FR 0275

Dr. Huda Al Kawari, Norah Al Sadhan

 Malocclusion impact on oral health

related quality of life in KSU ortho-

dontic patients

2/12/2015FR 0276

Dr. Ali Al Rahlah, Dr. Mohammed Al Dhafyan

 Effect of 0.1% hydrogen peroxide

 toothpaste on surface properties of

aesthetic direct dental composites

3/12/2015FR 0277

Dr. Ahmed Qannam, Dr. Ibrahim Bello

 An audit of biopsied lesions affecting

 the gingiva between 1984-2015 in

Saudi population

22/12/2015FR 0278
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

Dr. Ibrahim Bello

 An audit of keratinizing odontogenic

 cysts over a 30 year period in a Saudi

population /1985-2014

22/12/2015FR 0279

Dr. Ahmed Qannam

A retrospective review of amelo-

 blastoma cases in Saudi population

between 1984-2015

22/12/2015FR 0280

Dr. Asma'a Faden, Dr. Ashwaq Al Mutairi

The relationship between temporo-

 mandibular disorders and iatrogenic

 factors among Saudi patients: a

retrospective study

22/12/2015FR 0281

Dr. Ala'a Abu Obaid

 Effect of cusp inclinations on the

 retention of implant supported single

crowns

22/12/2015FR 0282

Dr. Mohammed Al Rifaiy
 Evaluation of marginal adaptation of

provisional crowns by SEM
22/12/2015FR 0283

Prof. Thakib Al Shalan

 Effect of whitening toothpastes on

 color stability of different restorative

materials

22/12/2015FR 0284

Prof. Dina Al Sudani, Dr. Sumaya Basudan

 Students' perception of pre-clinical

 endodontic training with artificial

 teeth compared to extracted human

teeth

22/12/2015FR 0285

 Dr. Afnan Al Fouzan, Dr. Hanan Al Otaibi,

 Dr. Mashaal Al Swaidan, Dr. Alhanouf Al

Nowaiser

 The effect of different chemical

 disinfectants one color stability and

 roughness of different complete

denture base materials

28/1/2016FR 0286
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Mohammed Al Qahtani, Dr. Ali Al Rahlah,

Dr. Mohammed Awad, Dr. Zaid Al Jeaidi

 The effect of universal adhesives

 and airborne-particle abrasion on

 bond strength of self-adhesive resin

cement to zirconia

28/1/2016FR 0287

Dr. Faika Abdelmegid, Norah Al Saad

 Effect of two dentin disinfectants on

 shear bond strength of two dental

 adhesives to the buccal and lingual

dentin of permanent teeth

28/1/2016FR 0288

 Prof. Fouad Salama, Maram Al Dosari,

Shatha Al Homud

 Effect of different repair procedures

 on bond strength of composite resins

 to esthetic crowns and composite

resins

28/1/2016FR 0289

Dr. Thamer Al Mohareb

Attitudes of dental interns to bleach-

 ing of vital and non-vital teeth in King

Saud University

28/1/2016FR 0290

 Dr. Afnan Al Fouzan, Lamia Mokeem, Reem

Al Saqat

 Perception of the esthetic impact of

 gingival smile after botox treatment

 on laypersons, dental professionals

and dental students

28/1/2016FR 0291

Prof. Ahmed Hejazi, Dr. Hend Al Nahedh

 The changes in dentists' perception

 and patient's acceptance of amalgam

restoration in Saudi Arabia

28/1/2016FR 0292

 Dr. Mohammed Al Sarhan, Ahmad Al Ebdi,

Abdulrahman Al Sowygh

 Shared decision making and patient

 satisfaction receiving dental implant

 in city of Riyadh, Saudi Arabia: A

cross-sectional study

28/1/2016FR 0293

Dr. Huda Al Shehri
Survey on dental explorer tip diame-

ter in KSU, College of Dentistry
17/2/2016FR 0294
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Nourah Shono, Alaa Al Doss, Raghad Al

Saawy, Afnan Al Assiri, Saleha Al Zahrani

 The knowledge and satisfaction of

faculty, students and staff with MERS-

Cov detection and management pro-

tocols in College of Dentistry in KSU

17/2/2016FR 0295

 Dr. Randa Al Fotawi, Dr. Basem Al Shawaf,

Dr. Ameer Mahmood

 Assessment of bone regeneration

using in vivo micro computerized to-

mography using induced muscle graft

17/2/2016FR 0296

Dr. Rana Al Hamdan

 Marginal gaps size: An in vitro

 evaluation of three composite resin

materials

17/2/2016FR 0297

Dr. Mohammad Al Amri

 Effect of evaluator's fatigue and level

of expertise on the evaluation of pre-

clinical tooth crown preparation

17/2/2016FR 0298

Dr. Abdullah Al Farraj Al Dosari

The current considerations in the fab-

 rication of implant prostheses and the

 state of prosthetic complications: A

survey among the dental technicians

17/2/2016FR 0299

Dr. Abdullah Al Farraj Al Dosari

 Assessment of patient knowledge

 with regard to dental implants and

 its reflection on improving functional

 appearance for patient with missing

teeth

17/2/2016FR 0300

 Dr. Hassan Halawany, Dr. Abid Al Badr, Dr.

 Salwa Al Sadhan, Dr. Masahiel Al Balkhi, Mr.

 Nassr Al Maflehi, Dr. Nimmi Biju Abraham,

Dr. Vimal Jacob, Ms. Gehan Al Sherif

Effect of oral health education inter-

 vention among female primary school

children in Riyadh, Saudi Arabia

17/2/2016FR 0301

 Dr. Salwa Al Sadhan, Dr. Hassan Halawany,

 Dr. Abid Al Badr, Dr. Masahiel Al Balkhi, Mr.

Nassr Al Maflehi, Dr. Nimmi Biju Abraham

 Effect of oral health education

 intervention among female children

 in higher primary schools in Riyadh,

Saudi Arabia

17/2/2016FR 0302
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Abid Al Badr, Dr. Hassan Al Halawany, Dr.

 Salwa Al Sadhan, Dr. Mashaiel Al Balkhi, Mr.

 Nassr Al Maflehi, Dr. Nimmi Biju Abraham,

Dr. Vimal Jacob

Effect of time and oral health edu-

 cation interventions among male

 primary schoold children in Riyadh,

Saudi Arabia

17/2/2016FR 0303

 Dr. Randa Al Fotawi, Abdulrahman Al

 Howikan, Dr. Shaima Bahammam, Dr, Anfal

Al Hamid

Assessment of new induction pro-

 gram on a level on patient anxiety

during dento-alveolar surgery

17/2/2016FR 0304

 Dr. Maryam Al Hindi, Dr. Sameh

Hosamaldein

 Effect of Dio Laser on healing of post

surgical removal socket
28/2/2016FR 0305

 Dr. Maryam Al Hindi, Dr. Mohammed Al

 Kindi, Dr. Waleed Abdullah, Dr. Saleh Al

Bazie, Dr. Nora Al Otaibi, Dr. Safa Al Rashed

 Psychological, economic and social

 effect of single jaw vs double jaws in

orthognathic surgery

5/4/2016FR 0306

 Dr. Abid Al Badr, Dr. Abdulaziz Al Wakeel,

Mohammed Al Sarhan

Measuring perceived clinical compe-

 tencies among students and recent

 graduates of the College of Dentistry,

KSU in the city of Riyadh

5/4/2016FR 0307

 Dr. Waleed Abdullah, Dr. Mohammed Al

Kindi

 Effect of inferior turbinate removal

 during Le Fort I impaction surgery on

the nasal airway /A clinical retrospec-

tive study

5/4/2016FR 0308

 Dr. Tariq Abduljabbar, Dr. Mohammed Al

 Rifaiy, Dr. Mohammad Al Amri, Zeyad Al

Zahrani, Abdullah M. Al Dosari

 Comparative study on the stress

 generated by short dental implant

 supporting single crowns and fixed

 partial dentures using finite element

analysis

5/4/2016FR 0309

 Dr. Sakher Al Qahtani, Norah Al Sadhan,

Noura Al Bugmi

 Deciduous teeth extraction reasons

and pattern, in Riyadh Saudi Arabia
5/4/2016FR 0310
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

Dr. Eman Al Shayea

 Comparison of arch width dimensions

 among Class I and Class II division 1

malocclusion groups

5/4/2016FR 0311

Dr. Sara Al Subait

 The effect of sodium hypochlorite

 on push-out bond strength of four

 calcium silicate-based endodontic

 cements on human dentin: In vitro

study

5/4/2016FR 0312

 Dr. Hassan Halawany, Dr. Abid Al Badr,

 Dr. Yousra Al Jazairy, Dr. AlBandary Al

 Jameel, Mr. Nassr Al Maflehi, Dr. Nimmi

 Biju Abraham, Dr. Mohamad Al Hadlaq, Ms.

Gehan Al Sherif

 A comparison of oral health, salivary

 and nutritional status among children

 with and without diabetes mellitus: A

case control study

5/4/2016FR 0313

Dr. Syed Rashid Habib

 Effect of cementation, cement types

 and vent holes on the marginal and

 internal adaptation of provisional

crowns

5/4/2016FR 0314

Dr. Ali Al Rahlah, Dr. Mohamed Moustafa

 Effect of self-etching primer and

 universal adhesive on bond strength

to glass ceramic

5/4/2016FR 0315

 Dr. Fahd Al Khudairy, Dr. Ahmad Zeeshan

Heera

Evaluation and comparison of mi-

croshear bond strength and micro-

 leakage of various bioactive dentine

substitute: In vitro study

5/4/2016FR 0316

Dr. Moshabab Asiry
Dental students perception regard-

ing online tutorials
5/4/2016FR 0317

 Dr. Nouf Al Shibani, Dr. Reem Al Kattan, Dr.

Nawaf Labban, Dr. Hanan Al Otaibi

 The perception of antibiotic use and

 misuse among the general population

in Riyadh, Saudi Arabia

16/4/2016FR 0318
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

Dr. Kamran Habib Awan

 Experimentation and correlates of

 electronic nicotine delivery system

(electronic cigarettes) among univer-

sity students- A cross-sectional study

10/5/2016FR 0319

 Dr. Mohammed Al Qahtani, Prof. Faisal

Fahmi

 Comparison of self-cure, heat cure

 and light cure materials used for

denture repair in vitro

10/5/2016FR 0320

Dr. Fahad Al Khudairy

 The effect of curing light intensity on

 the mechanical properties of bulk fill

composite resin

10/5/2016FR 0321

 Dr. Huda Al Shehri, Dr. Sara Al Taweel, Dr.

Raghdah Al Shaibani, Dr. Esraa Al Ahmari

 Adaptation of lithium disilicate

 crowns fabricated from 3d-printed

wax patterns

10/5/2016FR 0322

 Dr. Huda Al Shehri, Dr. Hanan Al Otaibi, Dr.

 Noha Al Shareef, Dr. Norah Al Senani, Dr.

Lubna Al Jumaah

 Adaptation of implant-supported

 metal framework made using with

additive manufacturing

10/5/2016FR 0323

 Dr. Nawaf Al Hamoudi, Dr. Waleed Al

Hamoudi

Association between chronic perio-

 dontal disease and non-alcoholic fatty

(liver disease (NAFLD

10/5/2016FR 0324

Dr. Asma Al Jobair, Dr. Latifa Al Howaish

Correlation of dental students admis-

 sion criteria and their performance

 at a dental school in Riyadh, Saudi

Arabia

10/5/2016FR 0325

Dr. Salwa Al Sadhan, Dr. Hoda Abdellatif

 Dental public health awareness and

 perception among dental students in

Riyadh, Saudi Arabia

10/5/2016FR 0326
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Aljohara Al Hussyeen, Dr. Nouf Al

 Hammad, Dr. Asma Al Jobair, Dr. Salwa Al

Sadhan, Dr. Rana Al Turki

 Prevalence and readiness of dentists

 for medical emergencies in dental

practices in Riyadh

10/5/2016FR 0327

 Dr. Hassan Halawany, Dr. Abid Badr, Dr.

Yousra Al Jazairy, Dr. Abdulghani Al Mira

 Dental manpower in the Kingdom of

Saudi Arabia- five years forecast
10/5/2016FR 0328

Dr. Abdulmonem Al Shihri
 Oral health assessment for Syrian

refugee children: A call for action
10/5/2016FR 0329

Dr. Hend Al Harbi, Hourya Al Nofaie

 Knowledge and awareness towards

risk factors, diagnoses and man-

 agement of peri-implant diseases

 among Saudi periodontists and oral

surgeons

10/5/2016FR 0330

 Prof. Fouad Salama, Dr. Faika Abdelmegid,

Mohammed Al Hussain, Hassan Muaddi

 Comparison of racture resistance in

 post restorations in primary maxillary

incisors

12/5/2016FR 0331

 Prof. Fouad Salama, Dr. Faika Abdelmegid,

 Raed Al Asim, Bader Al Mutairi, Turki Al

Mayman

 Effect of different children's drinks on

the color stability of esthetic restora-

tive materials

12/5/2016FR 0332

 Prof. Fouad Salama, Dr. Faika Abdelmegid,

 Ali Al Mudawi, Omar Al Osiami, Essa Abu

Amara

 Effect of finishing and polishing

 procedures on surface roughness of

different restorative materials

12/5/2016FR 0333

Dr. Kawkab Al Turck

 Prevalence of utilization of laternative

 medicine among patients attending

university dental clinics

15/5/2016FR 0334
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Kamran Habib Awan, Dr. Abdulela Al

Rshedan, Dr. Mohammed Al Kahtani

 Waterpipe smoking among health

sciences university students: knowl-

edge, attitude, and patterns of use

15/5/2016FR 0335

 Dr. Ahmed E. Al Mahdy, Dr. Mohammed H.

 Al Shamrani, Dr. Mohammed Al Kathery, Dr.

Mohammed Al Qahtani

 The concepts of minimally invasive

 dentistry and its impact on clinical

 practice: a survey with a group of

dentists in Saudi Arabia

18/11/2015IR 0152

 Dr. Khalid Al  Moammar, Dr. Abdullah Al

 Khathlan, Dr. Yazeed Al Ateeq, Dr. Anas Al

Qahtani

 Shear bond strength of orthodontic

brackets with APC™ flash-free adhe-

sive: an in vitro study

18/11/2015IR 0153

 Dr. Asma Al Jobair, Dr. Laila Baidas, Dr. Sara

 Al Qahtani, Dr. Amani Al Najjar, Dr. Anfal Al

Hamid

Actual treatment needs of ortho-

 donticaly treated patients attending

 different dental practices in Riyadh

City

18/11/2015IR 0154

 Dr. Laila Baidas, Dr. Huda Kawari, Dr.

 Sawsan Al Shahrani, Dr. Zahra Al Obidan, Dr.

Aqeelah Al Marhoon

 Association between Sella turcica

 bridging and falatal canine impaction

in different skeletal malocclusion

18/11/2015IR 0155

 Dr. Ihab Mousa, Dr. Saif Al Shammary, Dr.

Omar Al Qasoumi, Dr. Saad Asiri

Bond strength between tooth struc-

  ture and RelyX fiber post cemented

with various cementing materials

18/11/2015IR 0156

 Dr. Ahmed E. Al Mahdy, Dr. Yazeed Al Sanie,

Dr. Rayan Al Hebshi

 Comparison between two teaching

 methods of ICDAS-II to a group of

 newly graduated dentists from KSU

in Riyadh, Saudi Arabia

18/11/2015IR 0157

 Dr. Sumaya Basudan, Dr. Latifah Al Fihed, Dr.

Manar Al Abdulkarim

Measuring  PermaFlo Purple seal-

 ability as an intra-orifice barrier in

endodontically treated teeth

18/11/2015IR 0158
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Nasser Al Qahtani, Dr. Khaled Al Shehry,

Dr. Hammad Al Turki, Dr. Saad Al Ghamdi

 An assessment of job satisfaction: a

cross sectional study among ortho-

dontists of Saudi Arabia

18/11/2015IR 0159

 Prof. Rita Khounganian, Dr. Abdulaziz Al

Wakeel

 Dental fear and anxiety among dental

students, interns, assistants and pa-

tients in Riyadh, Saudi Arabia

18/11/2015IR 0160

 Dr. Ayman Al Araik, Dr. Sakher Al Qahtani,

Dr. Ahmad Al Shalan, Dr. Alemad Kawther

Third molar cut-off value in assess-

 ing the age of 18 years old in Saudi

population

18/11/2015IR 0161

 Dr. Manal Al Sheddi, Dr. Afnan Al Juaid, Dr.

Dalia Abdulmonem

Osteosarcoma of the jaws: A retro-

spective clinicopathological study
18/11/2015IR 0162

 Dr. Syed Rashid Habib, Dr. Abdulaziz Al

 Hussan, Dr. Ahmad Saidan, Dr. Mohammed

Al Qahtani

 Effect of cementation, cement type

and vent holes on fit zirconia copings
18/11/2015IR 0163

 Dr. Emad Al Hadlaq, Dr. Ziyad Tariq Faraj, Dr.

Fahad Al Ghamdi, Dr. Faisal Al  Obathani

Early screening of diabetes and hy-

 pertension in primary dental clinic at

KSU in Riyadh Saudi Arabia

22/11/2015IR 0164

 Dr. Amal Al Awdah, Dr. Alhanouf Al Habdan,

Dr. Bashayer Al Taefi, Dr. Lamya Al Mejrad

 The effect of Thought Field Therapy

 (TFT) on reducing dental fear among

 Saudi females during restorative

treatment

22/11/2015IR 0165

 Dr. Hamad Al Bagieh, Dr. Noor Al Sammahi,

Dr. Nojoud Al Shehri, Dr. Dima Al Mutrafi

 The use of topical medication in the

 treatment of orofacial neuropathic

pain

22/11/2015IR 0166
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Zain Hafiz, Dr. Abeer Al Qahtani, Dr.

Atyat Hawsawi, Dr. Shoug Al Zahrani

 Perception of smile in different incisal

 relationships by a sample of (12-14

 year old) Saudi female school children

in Riyadh City

22/11/2015IR 0167

 Dr. Tariq Abduljabbar, Dr. Fahim Vohra, Dr.

 Faisal Al Sahaly, Dr. Mohammed Al Kathami,

Dr. Mohammed Al Anzi

Comparison of peri-implant inflam-

matory parameters and whole sali-

 vary pro-inflammatory cytokine levels

in obese and non-obese subjects

22/11/2015IR 0168

 Dr. Syed Rashid Habib, Dr. Saad Saud Al

 Otaibi, Dr. Ibrahim Mohammaed Al Ahmad,

Dr. Fahad Abdulrahman Abdulatif

Knowledge and attitude of under-

 graduate dental students towards

research

23/11/2015IR 0169

 Prof. Hesham Khalil, Dr. Altaf Al Sheh, Dr.

Jamilah Tawhari, Dr. Ghaliah Al Sawah

 Minimal effective volume of local

 anesthetic (2% xylocaine dental with

 adrenaline 1:80,000 for treatment of

 a dental carious lesion, in maxillary

teeth

24/11/2015IR 0170

 Prof. Khalid Al Wazzan, Dr. Abdulaziz Al

 Ghafees, Dr. Omar Al Qarawi, Dr. Meqren Al

Moteri

Fixed prosthodontic failure in stu-

dent's patients in King Saud Univer-

sity

2/12/2015IR 0171

 Dr. Hamad Al Bagieh, Dr. Abdulaziz Al

Wakeel

 The correlation between bruxism and

tempromandibular disorders
2/12/2015IR 0172

 Dr. Hamad Al Bagieh, Dr. Noor Al Sammahi,

Dr. Nojoud Al Shehri, Dr. Dima Al Mutrafi

 Comparison between Lidocaine and

mepivacaine efficacy in the manage-

ment of myofascial pain

3/12/2015IR 0173

 Dr. Abdullah Mokeem, Dr. Mohammad Al

 Jameel, Dr. Talal Al Rasheed, Dr. Hanan Al

Otaibi, Dr. Nawaf Labban

 Effects of different hemostatic agents

 on the expression of cytokines from

epithelial cells and on collagen deg-

radation

6/12/2015IR 0174
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Alaa El Araby, Dr. Faisal Bin Yahia, Dr.

 Abdul Mohsen, Dr. Mohamed Badjah Dr.

Omar Al Sabran

Experimental design of a methodolo-

gy to study the static and fatigue be-

havior of two dentine replacements

6/12/2015IR 0175

 Dr. Lanre Bello, Dr. Mohammed Al Anbari,

 Dr. Osamah Al Qasem, Dr. Abdulelah Al

Qahtani

 Types of dental materials for coronal

restoration in Riyadh
22/12/2015IR 0176

 Dr. Naif Al Mosa, Dr. Abdulmohsen Al Qasir,

 Dr. Mohammad Al Dekhayyil, Dr. Abdullah

Al Jelayel

 Comparison of different properties

 of two different bracket adhesive

systems: an in vivo study

22/12/2015IR 0177

 Dr. Nawaf Labban, Dr. Hanan Al Otaibi, Dr.

 Abdulaziz Al Ayed, Dr. Khaled Al Shankiti,

Dr. Mohammed Al Enizy

 Effects of gender and skin color

 on dental shade selection in Saudi

Arabia

22/12/2015IR 0178

 Prof. Rita Khounganian, Dr. Abdulaziz Al

Wakeel

 Evaluation of the amount and type of

microorganisms detected on tooth-

 brushes and miswak immediately

after tooth brushing

28/1/2016IR 0179

Dr. Afnan Al Fouzan, Dr. Lamya Al Mejrad

 Adherence in vitro of Candida to

complete denture surface: compar-

 ison between conventionally and

CAD/CAM complete dentures

28/1/2016IR 0180

 Dr. Abdullah Al Qudairi, Dr. Hussam Al

 Fawaz, Dr. Mohammed Al Enazi, Dr. Ahmed

 Al Khalifah, Dr. Badr Abo Al Jadayel, Dr.

Saleh Al Saygh

Torsional resistance of different gen-

eration of protaper
28/1/2016IR 0181

 Dr. Waleed Abdullah, Dr. Omar Al Morabhi,

 Dr. Abdulrahman Al Hatem, Dr. Abdullah Al

Baz

 Awareness of oral and maxillofacial

 surgeons regarding the periodontal

 condition of the lower second molar

following lower third molar extrac-

tion

28/1/2016IR 0182
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Manal Al Sheddi, Dr. Afnan Al Juaid, Dr.

Dalia Mohamed

 Expression of stem cell markers CD24

 and CD44 in selected salivary gland

tumors

28/1/2016IR 0183

 Dr.Afnan Al Fouzan, Dr. Hanan Al Otaibi, Dr.

Shahad Al Tuwaijri, Dr. AlMaha Al Gazlan

 Comparison of translucency between

 zirconia reinforced lithium silicate

 and lithium disilicate with different

thickness of background material

5/4/2016IR 0184

 Dr. Adel Al Hadlaq, Dr. Afnan Al Assiri, Dr.

Saleha Al Zahrani

 Assessment of knowledge and

 attitude about stem cells and their

 implication in dentistry among recent

 graduates of dental schools in Saudi

Arabia

5/4/2016IR 0185

 Dr. Salwa Bajunaid, Norah Al Sadhan, Noura

Al Bugmi

 Fracture resistance of different

 restorative materials in posterior

 distally misplaced single implant

retained crowns

5/4/2016IR 0186

 Dr. Nasser Al Qahtani, Dr. Shahd Al Ajaji, Dr.

Nouf Al Shalan, Prof. Sahar Barakati

 Assessment of occupational stress

among Saudi orthodontists
5/4/2016IR 0187

 Dr. Nasser Al Qahtani, Dr. Abdulaziz Al

 Wakeel, Dr. Abdullah Al Zamil, Dr. Shahad Al

Turki, Dr. Ghaida Al Dawsari

 Perception of pain related to elastic

 orthodontic separator in orthodontic

patient in Riyadh City

16/4/2016IR 0188

 Dr. Khalid Al Moammar, Dr. Ibrahim Al

Augaily, Dr. Nawaf Al Sowaiegh

 Prevalence of canine impaction in

Riyadh, Saudi Arabia
10/5/2016IR 0189



159التقرير السنوي 1436-1437 هـ لكلية طب األسنان - جامعة الملك سعود

APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Prof. Rita Khounganian, Dr. Danah Al

Mubarak, Dr. Nouf Al Samari

 Human age estimation from dental

cementum
10/5/2016IR 0190

 Dr. Norah Al Sadhan, Dr. Noura Al Bugmi,

Dr. Salwa Bajunaid

 Influence of different restorative

 material on the fracture resistance

 and fracture mode of RCT teeth with

minimal access opening

10/5/2016IR 0191

 Dr. Huda Al Shehri, Dr. Asma Faden, Dr.

Salma Al Khuwaitir, Dr. Ghada Al Harbi

 Correlation of salivary biomarkers

 to temporomandibular disorders in

Saudi females

10/5/2016IR 0192

 Dr. Ahmed Al Mahdy, Dr. Omar Al Jasir, Dr.

Zyad Al Saghir, Dr. Suliman Al Hammad

 Prediction impaction of maxillary

canine at Saudi Arabia through pano-

ramic x-ray

10/5/2016IR 0193

 Prof. Fouad Salama, Faika Abdelmegid,

 Mohammed Al Sarhan, Faisal Al Mutairy,

Abdulrahman Al Nasserallah

 Comparative evaluation of the effect

 of remineralizing agents on human

 enamel and restorative materials: An

in vitro study

17/5/2016IR 0194

 Fouad Salama, Faika Abdelmegid, Mashari

Al Ohali, Meshal Al Osaimi, Marshed Al Zeer

 Fracture strength of proximal cavities

 of primary and permanent teeth

 restored with different restorative

materials

17/5/2016IR 0195

Dr. Amal Al Khotani, Dr. Lanre Bello

The use of eye glass system as distrac-

 tion tool during dental treatment of

children

22/11/2015PR 0040

 Dr. Mohammed Awadh Bin Salah, Dr. Sundar

Ramalaingam, Prof. Nasser Nooh

 In vivo micro-computed tomographic

evaluation of bone regeneration us-

 ing equine bone and PDGF in critical

 size femoral segmented defects in

rats

22/12/2015PR 0041
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APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

 Dr. Mohammed Badwelan, Dr. Sundar

Ramalingam, Dr. Mohammed Al Kindi

 Effect of autologous platelet rich

plasma in combination with beta tri-

 calcium phosphate for regeneration

of metacarpal bone defects in goats

22/12/2015PR 0042

 Dr. Mohammed Badwelan, Dr. Mohammed

Al Kindi, Dr. Khalid Al Hezaimi

The efficacy of beta tricalcium phos-

phate with and without platelet de-

 rived growth factor in regeneration

 of segmental defects in rat femur: an

 in vivo microcomputed tomographic

experimental study

22/12/2015PR 0043

 Dr. Amani Basudan, Dr. Marwa Shaheen, Dr.

Hamdan Al Ghamdi

In vivo study on the effect of anti-os-

teoporotic drugs on implant osseoin-

tegration

22/12/2015PR 0044

 Dr. Amani Basudan, Dr. Marwa Shaheen, Dr.

Hamdan Al Ghamdi

In vivo study on the effect of anti-os-

teoporotic drugs on implant osseoin-

tegration

22/12/2015PR 0044

 Dr. Marwa Shaheen, Dr. Amani Basudan, Dr.

Hamdan Al Ghamdi

 Bone response to the administration

of anti-osteoporotic drugs with syn-

thetic bone grafts in OVX rats model

22/12/2015PR 0045

 Dr. Yomna Al Attar, Dr. Roula Al Bounni, Dr.

Fahad Al Khudairy

Evaluation study of microleakage inci-

dence in Class II composite restora-

tions with different types of liners

22/12/2015PR 0046

Dr. Yasmeen Talic, Dr. Ahmed Al Mahdy

Effect of zoldoronate on the mi-

 cro-mechanical properties of the

resin bonding systems

28/1/2016PR 0047

 Dr. Zuheir Al Zeid, Dr. Nasir Al Hamlan, Dr.

Talal Bin Mohareb

 What type of malocclusion? Time to

say it correct
17/2/2016PR 0048



161التقرير السنوي 1436-1437 هـ لكلية طب األسنان - جامعة الملك سعود

APPROVED FACULTY RESEARCHES ACADEMIC
YEAR 2015-2016 

Researcher/sResearch Title
Date Ap-

proved
.Registration No

Dr. Munerah Al Saanouni, Dr. Omar Bawazir

 A randomized clinical trial of Neo

MTA plus in primary molars pulpot-

omies

17/2/2016PR 0049

Dr. Dara M. Al Sudairi, Dr. Sakher Al Qahtani

 Accuracy of age estimation in Saudi

 children by measurement of open

apices in teeth and the London Atlas

5/4/2016PR 0050

Dr. Reem Talic, Dr. Sara Al Fadda

 Internal adaptation of hybrid

 ceramics and resin nano ceramic

 implant-supported crowns fabricated

by two CAD/CAM systems

5/4/2016PR 0051

 Dr. Somaya Al Wathnani, Prof. Ahmed El

Hejazi

 Effects of hygroscopic expansion and

 water sorption on the interfacial gaps

of bulk-fill resin materials

16/4/2016PR 0052

 Dr. Anfal Al Qussier, Dr. Maan Al Shaafi, Prof.

Mohammed Q. Al Qahtani

 Effect of different mold types and

 diameter on mechanical properties of

different resin-based composites

16/4/2016PR 0053

Dr. Raba'a Al Khalifah, Prof. Fouad Salama

 Reliability and accuracy of two color

 measuring instruments in confirming

shade of resin-based composite

12/5/2016PR 0054

Dr. Raba'a Al Khalifah, Prof. Fouad Salama

 Clinical evaluation of color of anterior

 primary teeth among group of Saudi

children

12/5/2016PR 0055
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األبحاث المسجلة في المركز من عام 1986م وحتى 2015م «

عدد األبحاث المعتمدة لدى مركز البحوث من قبل أعضاء هيئة  «
التدريس وطالب الدراسات العليا وأطباء االمتياز
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) LABORATORY

TotalOutsideIntern StudentPost GraduateFacultyNumber of

49212613314192

Number of

sample

1802380789207426

scanning

picture

187150-1621

EDXA

Spectroscopy
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) LABORATORY

Machine UsedTitle of ResearchName of Researcher/s

Incubator aerobic

Slide dryer

 The effect of smoking on the color stability of different

anterior restorative materials
Dr.Ihab Mousa

Safety cabinet

Incubator aerobic

Super mixer

 Evaluation of antibacterial efficacy of octenisept and

alexidine against Enterococcus faecalis biofilm
Dr.Sundus Bukhary

Incubator aerobic

 A natural dental canals cleansing and de-smearing

 solution with antibacterial and anti-inflammatory

activities

Dr.Khaled AlMusa’ad

Safety cabinet

Incubator aerobic

Super mixer

 Microorganism penetration in dentinal tubules of

 instrumented and retreated root canal walls. In vitro

SEM study

Dr.saad Al-Nazhan

Incubator aerobic

machine 2 Vitek

Super mixer

Dr.Rehaf H. Al-banna

Incubator aerobic

machine 2 Vitek

Super mixer

Slide dryer

 Microbial evaluation of effectiveness of different

Methods cleansing clear orthodontic retainers
Abdulhakeem Al-Badah

Super mixer

Slide dryer

Safety cabinet

Incubator aerobic

 Clonal diversity and antimicrobial resistance of

 Enterococcus faecalis isolated from endodontic

infections

Dr.Zinab Abdulmohsen
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) LABORATORY

Machine UsedTitle of ResearchName of Researcher/s

Super mixer

Slide dryer

Safety cabinet

Incubator aerobic

microscope

 Evaluation of the amount and type of microorganisms

 detected on toothbrushes and miswak immediately

after tooth brushing

Prof.Rita Khounganian

Super mixer

Slide dryer

Safety cabinet

Incubator aerobic

microscope

Measuring permaflo purple sealability as an intra-

orifice barrier in endodontic ally treated teeth
Dr.Sumaya Basudan
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PHYSICAL LABORATORY

Academic Year 2015-2016

No. of SamplesMachine

711Instron

244Microhardness

2065ColorEye

824Isomet

166Automata

761Thermocycling

110Ultrasonic bath

481Hirox Micro

708Light cure

100Amalgamator
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عنوان البحث

(باللغة العربية)

مجال البحث

(التخصص العلمي)

نوع البحث*
تاريخ**

االسمجهة النرش***النرشاالنتهاء

الجهة املمولة

أو

 الداعمة

الجهة املستفيدة

ترجمة

 أو 

مؤلف

بحث نظري
دراسة 

تطبيقية

 Effect of a broad-spectrum LED curing light

on the Knoop Microhardness of four posteri-

 or resin based composites at 2, 4 and 6-mm

.depths

x2016Journal of Dentistryعالج األسنان التحفظي

معن محمد الشعفي

محمد قعيد القحطاين

ريتشارد برايس

 Emission Characteristics and Effect  

.of Battery Drain in «Budget» Curing Lights
x2016Operative Dentistryعالج األسنان التحفظي

معن محمد الشعفي

محمد قعيد القحطاين

ريتشارد برايس

 Effects of Different Porcelains and Shades on

Light Transmission and Resin Polymerization
2014عالج األسنان التحفظي

 EUROPEAN JOURNAL OF STHODONTICS

AND RESTORATIVE DENTISTRY

معن محمد الشعفي

محمد قعيد القحطاين

ريتشارد برايس

Effects of Different Temperatures and Stor-

 age Time on the Degree of Conversion and

.Microhardness of Resin-based Composites

معن محمد الشعفي2016The journal of contemporary dental practiceعالج األسنان التحفظي

تظهر املركبات املستخدمة للراتنجات التشكيالت 

الحركية مامثلة لتغيري األبعاد واالنتعاش مع تخزين 

املذيبات

مواد االسنان الحيويه
27

ابريل 

2015

27جون

2015Dental materials

Hanan alsunbul

David watts

Nick silikas

جامعه امللك 

سعود

جامعه مانشسر

خصائص كتله وسطح ااملركبات الراتنجيه السنيه بعد 

تخزينها يف املذيبات
10سبتمرب 2015مواد االسنان الحيويه

13مايو 

2016
Dental materials

Hanan alsunbul

David watts

Nick silikas

جامعه امللك 

سعود

جامعه مانشسر
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عنوان البحث

(باللغة العربية)

مجال البحث

(التخصص العلمي)

نوع البحث*
تاريخ**

االسمجهة النرش***النرشاالنتهاء

الجهة املمولة

أو

 الداعمة

الجهة املستفيدة

ترجمة

 أو 

مؤلف

بحث نظري
دراسة 

تطبيقية

 Effect of a broad-spectrum LED curing light

on the Knoop Microhardness of four posteri-

 or resin based composites at 2, 4 and 6-mm

.depths

x2016Journal of Dentistryعالج األسنان التحفظي

معن محمد الشعفي

محمد قعيد القحطاين

ريتشارد برايس

 Emission Characteristics and Effect  

.of Battery Drain in «Budget» Curing Lights
x2016Operative Dentistryعالج األسنان التحفظي

معن محمد الشعفي

محمد قعيد القحطاين

ريتشارد برايس

 Effects of Different Porcelains and Shades on

Light Transmission and Resin Polymerization
2014عالج األسنان التحفظي

 EUROPEAN JOURNAL OF STHODONTICS

AND RESTORATIVE DENTISTRY

معن محمد الشعفي

محمد قعيد القحطاين

ريتشارد برايس

Effects of Different Temperatures and Stor-

 age Time on the Degree of Conversion and

.Microhardness of Resin-based Composites

معن محمد الشعفي2016The journal of contemporary dental practiceعالج األسنان التحفظي

تظهر املركبات املستخدمة للراتنجات التشكيالت 

الحركية مامثلة لتغيري األبعاد واالنتعاش مع تخزين 

املذيبات

مواد االسنان الحيويه
27

ابريل 

2015

27جون

2015Dental materials

Hanan alsunbul

David watts

Nick silikas

جامعه امللك 

سعود

جامعه مانشسر

خصائص كتله وسطح ااملركبات الراتنجيه السنيه بعد 

تخزينها يف املذيبات
10سبتمرب 2015مواد االسنان الحيويه

13مايو 

2016
Dental materials

Hanan alsunbul

David watts

Nick silikas

جامعه امللك 

سعود

جامعه مانشسر
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عنوان البحث

(باللغة العربية)

مجال البحث

(التخصص العلمي)

نوع البحث*
تاريخ**

االسمجهة النرش***النرشاالنتهاء

الجهة املمولة

أو

 الداعمة

الجهة املستفيدة

ترجمة

 أو 

مؤلف

بحث نظري
دراسة 

تطبيقية

انكامش البلمره وتوتر االنكامش للمركبات الراتنجيه 

السنيه
10سبتمرب 2015مواد االسنان الحيويه

13مايو 

2016
Dental materials

Hanan alsunbul

David watts

Nick silikas

جامعه امللك 

سعود

جامعه مانشسر

Application of the European  modified dental clinic inventory (DECLEI) in 

dental schools in Riyadh,  saudi Arabia

European Journal of 

Dental Education

,doi:/111/eje.12218,2016

page1-9

Hassan Suliman

-Halawany,Yousra H Al

Jazairy,Nassr

AlMaflehi,Nimmi Biju

Abrahamand Vimal

Jacob

جامعة امللك 

سعود

Interaction of Candida albicans with peri-

odontal ligament
Oral ImmunologyArch Oral Biol

 Alsalleeh F, Williams S,

.Jaber H

جامعة امللك 

سعود

 Endodontic management of nonrestorable

teeth in patients at risk of developing osteo-

.necrosis of the jaw: Case series

DentistrySaudi Endod J.Alsalleeh F
جامعة امللك 

سعود

 Polymerization kinetics and impact of post

polymerization on the Degree of Conver-

 sion of bulk-fill resin composite at clinically

.relevant depth
طب األسنان

Dental Materialsخلد األهدل

جامعة امللك 

سعود/

جامعة مانشسر
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عنوان البحث

(باللغة العربية)

مجال البحث

(التخصص العلمي)

نوع البحث*
تاريخ**

االسمجهة النرش***النرشاالنتهاء

الجهة املمولة

أو

 الداعمة

الجهة املستفيدة

ترجمة

 أو 

مؤلف

بحث نظري
دراسة 

تطبيقية

انكامش البلمره وتوتر االنكامش للمركبات الراتنجيه 

السنيه
10سبتمرب 2015مواد االسنان الحيويه

13مايو 

2016
Dental materials

Hanan alsunbul

David watts

Nick silikas

جامعه امللك 

سعود

جامعه مانشسر

Application of the European  modified dental clinic inventory (DECLEI) in 

dental schools in Riyadh,  saudi Arabia

European Journal of 

Dental Education

,doi:/111/eje.12218,2016

page1-9

Hassan Suliman

-Halawany,Yousra H Al

Jazairy,Nassr

AlMaflehi,Nimmi Biju

Abrahamand Vimal

Jacob

جامعة امللك 

سعود

Interaction of Candida albicans with peri-

odontal ligament
Oral ImmunologyArch Oral Biol

 Alsalleeh F, Williams S,

.Jaber H

جامعة امللك 

سعود

 Endodontic management of nonrestorable

teeth in patients at risk of developing osteo-

.necrosis of the jaw: Case series

DentistrySaudi Endod J.Alsalleeh F
جامعة امللك 

سعود

 Polymerization kinetics and impact of post

polymerization on the Degree of Conver-

 sion of bulk-fill resin composite at clinically

.relevant depth
طب األسنان

Dental Materialsخلد األهدل

جامعة امللك 

سعود/

جامعة مانشسر
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عنوان البحث

(باللغة العربية)

مجال البحث

(التخصص العلمي)

نوع البحث*
تاريخ**

االسمجهة النرش***النرشاالنتهاء

الجهة املمولة

أو

 الداعمة

الجهة املستفيدة

ترجمة

 أو 

مؤلف

بحث نظري
دراسة 

تطبيقية

Development of viscoelastic stability of res-

in-composites incorporating novel matrices

طب األسنان
Dental Materialsخلد األهدل

جامعة امللك 

سعود 

جامعة مانشسر

تصورات الطالب عن التدريب  قبل الرسيري للمداواة 

اللبية اللبية عى أسنان اصطناعية مقارنة مع أسنان 

طبيعية

European Journal of Dental Educationاملداواة اللبية

د.دينا السوداين

د.سمية باسودان

 Microtensile Bond Strength of Repaired

Composite and Compomer Dental Mate-

 rials Using Manufacturers’ recommended

protocols

طب األسنان

 The Jurnal:Journal of Biomaterials and Tissue

Engineering

Issue number: 6

AlFawaz, Yasser

Zirconia Crown as Single Unit Tooth Resto-

ration:A Literature Review
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عنوان املؤمتر و الندوة*

أسامء املشاركني 

يف املؤمتر 

من منسويب الجامعة

نوع املشاركة

تاريخ بداية ونهاية 

االنعقاد 

(التقويم الهجري)

الجهة املنظمة 

ومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيم

اقامة معرض انجازات وحدة 

الجودة لطب االسنان ضمن 

فعاليات معرض اليوم العاملي 

للجودة يف بهو الجامعة

xx9-8/12/2015يرسى الجزائري

كلیة طب األسنان 

وحدة الجودة

جامعة امللك سعود

طباعة كتييب االنجازات (الخطة 

املستقبلية لوحدة الجودة 

لكلية طب األسنان)

xx9-8/12/2015يرسى الجزائري

كلیة طب األسنان 

وحدة الجودة

جامعة امللك سعود

مهارات التعليم النشط

د.سمية باسودان
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جامعة امللك سعود- 
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تقييم مخرجات التعلم: خريطة 

املقرر
x29/1/1437 هـ

جامعة امللك سعود- 

ويبيرن

حلول مشكالت عالج العصب
18/3/1437 ه

9/4/1437ه
كلية طب األسنان

قياس مدى نفاذية مادة بريما 

فلو البنفسجبة عند استخدامها 

كامدة عازلة داخل فوهة اللب 

يف األسنان املعالجة لبيا

كلية طب األسنان12/8/1437 هـ
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معن محمد الشعفي
xx1436/06/10-7

American Associ-

 ation for Dental

Research

لوس انجليس –امريكا 

املؤمتر السنوي التاسع 

والثالثون للجمعية األمريكية 

لجامليات األسنان 

محمد قعيد 

القحطاين
xx1437/01/4-1

 The American

 Society for Dental

Aesthetics

  

بيفرييل هيلز – 

كاليفورنيا- أمريكا

-  االجتامع السنوي  ال 44 

AADR / االجتامع السنوي 

،CADR ال39 من

خلد يحيى األهدل

 March 11-14,

2015

23-20 ، جامدى 

األوىل، 1436هـ

Boston, USA
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كلية طب األسنان جامعة 

امللك سعود

مجلة طب األسنان  

الجمعية السعودية 

لطب األسنان

املجلة السعودية 

ألبحاث طب األسنان 

مجلة العالج التحفظي 

األمريكية

تقييم مرشوعات البحوث 

املقدمة ملدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

املنظمة األمريكية 

للعالج التحفظي يف 

طب األسنان

وضع وتصحيح امتحانات الرقيات
جامعة امللك سعود كلية 

طب االسنان

محارضات ثقافية
تحكيم ترقيات ألعضاء 

هيئة

تقييم مسابقات البحوث
تدريس يف جامعات 

سعودية
Automata
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جامعة ابن سيناء جدة 
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السعودية

مقييمة من قبل هيئة 
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NCAAA

مارس 2016

متفرغ غري استشاري
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NCAAA

جامعة امللك سعود

مجمع الطبي عيادات 

سنايا

عضو هيئة التدريسصالح بن عيىس ابراهيم الشرثيمستشار غري متفرغ
رشكة كورال للخدمات 

الطبية








