
 5102/5102التقرير السنوي ألنشطة القسم للعام الدراسي 

في إطبس حشص قغٌ عالج اىجزوس ثنييخ طت االعْبُ جبٍعخ اىَْصىسح  عيي االسرقبء ثَغزىي اىعيَي واىعَيي 

، فيقذ شبسك أعضبء وأطجبء االعْبُ ثبىَْصىسح  ٍشحيخ اىجنبىىسيىط وطيجخ اىذساعبد اىعييب واىخشيجيِ طالةى

 5102/5102خاله اىعبً اىذساعي  اىزذسيظ ثبىقغٌ في رْظيٌ عذد ٍِ األيبً اىعيَيخ ووسػ اىعَو اىزذسيجيخهيئخ 

 ىشفع اىَغزىي اىعيَي  و رذسيت اىَشزشميِ عيي أحذس اىزقْيبد اىَغزخذٍخ في عالج اىجزوس وهي مبىزبىي:

 One Dayثعْىاُ " ثبىنييخ اىطجي اىَغزَشرٌ عقذ اىيىً اىعيَي ىقغٌ عالج اىجزوس ثبىزعبوُ ٍع وحذح اىزعييٌ  -0

Rotary Endodontic Course "  دمحم رحذ إششاف أ.د/أٍبّي اىغيذ ثذس سئيظ قغٌ عالج اىجزوس ، و د/

 .01/4/5102ٍحَىد ٍذسط عالج اىجزوس ورىل ثزبسيخ 

عيَيخ في إطبس ٍشبسمخ د/دمحم ٍحَىد و د/أحَذ عبطف اىغىدح  ثعقذ وسػ عَو رذسيجيخ و إىقبء ٍحبضشاد  -5

 .5102ديغَجش 01و  52فعبىيبد اىَؤرَش اىذوىي اىثبّي ىطت األعْبُ ثبىَْصىسح يىٍي 

ٍشبسمخ د/ دمحم أعبٍخ شىقي ٍذسط ثقغٌ عالج اىجزوس في اىيىً اىعيَي اىَْظٌ في قغٌ طت االعْبُ  -0

 Bioceramics: New Era in"ثبىَغزشفي اىذوىي ثبىَْصىسح ٍِ خاله إىقبء ٍحبضشح  ثعْىاُ "

Endodontics   5102ورىل في شهش ٍبيى. 

قيبً د/دمحم أعبٍخ شىقي  ثبىقبء ٍحبضشح وعقذ وسشخ عَو رذسيجيخ ٍْظَخ ٍِ قجو االداسح اىعبٍخ ألطجبء  -4

 , Basic course of Endodontics: Access cavity preparationاألعْبُ ثبىذقهييخ  ثعْىاُ "

Cleaning and Shaping"  5102خاله شهش أثشيو ي عقذهب عيي ٍذاس يىٍيِ واىز. 

ئىقبء ٍحبضشح ثبىيىً اىعيَي اىَْظٌ ٍِ قجو ٍشمض رذسيت أطجبء األعْبُ ث  د/دمحم أعبٍخ شىقي قيبً  -2 

 "ُ ورىل في شهش ٍبسط "  Periradicular Surgery between Myth and Realityثبىَْصىسح ثعْىا

5102. 

رحذ إششاف أ.د/أٍبّي اىغيذ ثذس  5101أثشيو   02،51و  05،00 عقذ وسشخ عَو رذسيجيخ ٍنثفخ أيبً رٌ   -2

 سئيظ اىقغٌ و ٍشبسمخ  د/أحَذ عبطف اىغىدح و د/ دمحم أعبٍخ شىقي اىَذسعيِ ثبىقغٌ.

 ىَغزعصيخقيبً أعضبء هيئخ اىزذسيظ وٍعبوّيهٌ ثبىقغٌ ثعَييبد عالج اىجزوس اىجشاحيخ و عالج اىحبالد ا -1

وأطجبء االٍزيبص و طالة اىذساعبد اىعييب وعشضهب ىيطيجخ  ثبعزخذاً اىزقْيبد اىحذيثخ واىَينشوعنىة اىجشاحي 

 . في عيبدح اىقغٌ ثبىنييخ

 

 

 



 

 

  

 



 

 



 


