كلية طب األسنان
اتصاالت الكلية
جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02- 6401000 :حتويلة 20022 :فاك�س02- 6403316 :

amira@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amira

النشأة
�أن�شئت كلية طب الأ�سنان يف عام 1985م وبد�أت الدرا�سة بها يف عام 1989م. .
الرؤية
�أن حتتل مركزاً متميزاً يف جمال علوم طب الفم واال�سنان.

التميز
احل�صول على االعتماد الأكادميي العاملي.
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كلية طب األسنان

الرسالة
تخريج �أطباء وطبيبات �أ�سنان متميزين لتقدمي اخلدمات العالجية يف جميع جماالت طب الفم واال�سنان.
ن�شر الوعي ال�صحي وطرق الوقاية الالزمة للحفاظ على �صحة الفم والأ�سنان.
تهيئة ودعم جماالت البحث العلمي لإيجاد احللول املنا�سبة مل�شكالت �صحة الفم والأ�سنان يف املجتمع.
تقدمي خدمات عالجية متميزة للمر�ضى يف خمتلف تخ�ص�صات طب الفم والأ�سنان مبا يف ذلك زراعة الأ�سنان ...وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف جماالت العالج
والت�شخي�ص.
تقدمي اال�ست�شارات الطبية الفنية لقطاعات الدولة املختلفة.
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كلية طب األسنان
اخلطة الدرا�سية
متطلبات ال�سنة التح�ضريية يدر�س الطالب املواد التالية:
�أ امل�سار العلمي:
ال�ساعات املعتمدة
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ر 101 -
ف  101 -ط
م ل �أ  101 -ط
ح 100 -
�ص 101 -
ك 101 -
م ل �أ  102 -ط
�أ 101 -ط
�أ 101 -

ريا�ضيات
فيزياء طبية
لغة اجنليزية ()1
حا�سب �آيل
اح�صاء
كيمياء عامة
لغة اجنليزية ()2
�أحياء عامة
مهارات االت�صال

3
3
3
3
3
3
3
3
3

املجمــوع

ال�ساعات
نظري

عملي

�سريري

متطلبات �سابقة

27

ب ـ امل�سار االداري االن�ساين:
متطلبات اجلامعة
ال�ساعات املعتمدة:

كلية طب األسنان

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
�سلم 401
عرب 101
عرب 201

ثقافة �إ�سالمية
ثقافة �إ�سالمية
ثقافة �إ�سالمية
ثقافة �إ�سالمية
لغة عربية
لغة عربية

2
2
2
2
3
3

املجمــوع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

14
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كلية طب األسنان
متطلبات الكلية
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الكلية
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1

(ت �ش �س)  201ط

الت�شريح العام

6

2

(�أ ج �س)  201ط

علم الأن�سجة والأجنة

4

3

(و �أ �س)  201ط

علم وظائف الأع�ضاء

6

4

(ك ح �س)  201ط

كيمياء حيوية

4

5

(�أ م �س)  301ط

علم الأمرا�ض العامة

6

6

(�أ د �س)  301ط

علم الأحياء املجهرية واملناعة

6

7

(ع �أ �س)  301ط

علم الأدوية

1

8

(ط ب �س)  401ط

9

(ج ح �س)  401ط

10

(ع �أ �س)  301ط

الأمرا�ض الباطنة
اجلراحة العامة والتخدير والأنف
والأذن والنحنجرة
علم الأدوية ال�سريري

2

4

11

�سا�س 223

ت�شريح الأ�سنان ومبادئ الإطباق

6

12

�سا�س 334

�أمرا�ض الفم

8

13

�سا�س 322

�أن�سجة الفم

8

14

�سا�س 377

15

�سا�س 468

16

�سا�س 445

الأ�شعة الت�شخي�صية للفم
ت�شخي�ص �أمرا�ض الفم واخلطط
العالجية
الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان

4

4

17

�سا�س 477

الأ�شعة الت�شخي�صية للفم

2

18

�سا�س 411

�أحياء الفم والتغذية

4

19

�سا�س 545

الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان

4

20

�سا�س 556

طب الفم

4

21

ها�س 323

اال�ستعا�ضة املتحركة

8

22

ها�س 423

اال�ستعا�ضة املتحركة

4

23

ها�س 523

اال�ستعا�ضة املتحركة

4

24

ها�س 343

اال�ستعا�ضة الثابتة

6

25

ها�س 534

اال�ستعا�ضة الثابتة

6

26

ها�س 511

جراحة الفم

4

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــات
نظري

عملي

�سريري

متطلبات �سابقة

2

3

كلية طب األسنان
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كلية طب األسنان
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ها�س 611
ها�س 412
وا�س 334
وا�س 411
وا�س 422
وا�س 511
وا�س 522
حا�س 311
حا�س 411
حا�س 511
حا�س 333
حا�س 422
حا�س 522

جراحة الفم
ت�سكني الأمل والتخدير

40

وا�س 633

41
42

وا�س 615
وا�س 626

43

وا�س 600

الإح�صاء احليوي وطرق البحث العلمي

�أ�سنان الأطفال
تقومي الأ�سنان
�أ�سنان الأطفال
تقومي الأ�سنان
�إ�صحاح الأ�سنان
�إ�صحاح الأ�سنان
�إ�صحاح الأ�سنان
مواد طب الأ�سنان
عالج اجلذور ولب الأ�سنان
عالج اجلذور ولب الأ�سنان
تطبيقات ميدانية يف �صحة الأ�سنان
وطرق الوقاية
عيادات العالج ال�شامل �أطفال
عيادات العالج ال�شامل تقومي
عيادات العالج ال�شامل (للبالغني
وامل�سنني)
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــات
نظري

�سريري

عملي

متطلبات �سابقة

4
2
4
3
3
4
4
8
4
4
6
4
4
4
4
4
24
241

الأق�سام و الدرجات العلمية
يوجد بالكلية �أربعة �أق�سام ملنح درجة البكالوريو�س
الق�سم/الربنامج

الدرجة العلمية

علوم الفم الأ�سا�سية وال�سريرية
علوم طب اال�سنان الوقائي
العالج التحفظي
اعادة ت�أهيل الفم والوجه والفكني

البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س
البكالوريو�س
مراكز خدمات متنوعة

كلية طب األسنان

االصدارات الدوريات

كلية الطب
ا�سم اال�صدار
جملة ال�صحة واحلياة

www.kau.edu.sa.amira
amira@kau.edu.sa

رقم االت�صال 6401000 :حتويلة20217 :
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ا�سم املركز
مركز امللك فهد للبحوث الطبية

www.kfmrc.kau.edu.sa
kfmrc@kau.edu.sa

رقم االت�صال 6400000 :حتويلة25045 :
جامعة تفت�س الأمريكية

www.tufts.edu
adel.abu-moustafa@tufts.edu

رقم االت�صال001-617-6360355 :
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قسم

العالج التحفظي
اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�س الق�سم
ت 02- 6401000 :حتويلة ق�سم طب الأ�سنان الوقائي22322 :
ف02- 6403316 :

mgholman@kau.edu.sa
kau.edu.sa/mgholman

النشأة

عام  1985م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
مقررات الق�سم
ال�ساعات املعتمدة30 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6

حا�س 311
حا�س 411
حا�س 511
حا�س 333
حا�س 422
حا�س 522

�إ�صحاح الأ�سنان
�إ�صحاح الأ�سنان
�إ�صحاح الأ�سنان
مواد طب الأ�سنان
عالج اجلذور ولب الأ�سنان
عالج اجلذور ولب الأ�سنان

8
4
4
6
4
4

املجمــــوع

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

30

توصيف المقررات

حـا�س  333مواد طب الأ�سنان
التمييز بني املواد واختيار ال�صالح وتقوميها بناء على الفهم العلمي لرتكيباتها
وخوا�صها الكيميائية والفيزيائية وتعرف مدى فعالية هذه املواد و�أ�سباب
ف�شلها يف العالج ال�سريري واال�شتغال عملي ًا ويدوي ًا بهذه املواد كما يف معامل
طب الأ�سنان .

حـا�س � 411إ�صحاح الأ�سنان
احلفر وطرق حت�ضريها واختيار مواد احل�شو املنا�سبة  ،طرق الت�شخي�ص
وكيفية �إجراء التخدير املو�ضعي وا�ستعمال احلاجز املطاطي ملنع و�صول
�أدوات ومواد الأ�سنان الدقيقة �إىل داخل اجل�سم… وحماية لب الأ�سنان…
وا�ستخدام تقنيات �إ�صحاح الأ�سنان يف عالج وترميم الأ�سنان التي مت
معاجلة جذورها .

حـا�س � 511إ�صحاح الأ�سنان
طرق الت�شخي�ص وو�ضع اخلطط العالجية من قبل الطالب ثم مناق�شة ذلك
مع ع�ضو هيئة التدري�س  ،الن�صح للمري�ض حول طرق الوقاية مع و�ضع جدول
زمني للمراجعات الالحقة  ،وي�شمل اجلزء النظري التفا�صيل التقنية والفنية
ت�شجيع الطالب على القيام بالدرا�سات امل�ستقلة وامل�شاركة يف الأبحاث
العلمية

حـا�س  522عالج اجلذور ولب الأ�سنان
الربط بني الأ�س�س ال�سريرية واحليوية لعالج اجلذور ولب الأ�سنان من خالل
املحا�ضرات .التدريبات ال�سريرية يف عالج اجلذور ولب الأ�سنان للأ�سنان
ذات اجلذر الواحد �أو متعددة اجلذور.

كلية طب األسنان

حـا�س � 311إ�صحاح الأ�سنان
العمليات الأ�سا�سية يف علم �إ�صحاح الأ�سنان مثل حت�ضري و�إعداد الفجوات
ال�سنية قبل ح�شوها  ،ا�ستعمال املعدات واملواد احليوية املتنوعة يف طب الأ�سنان
والطرق والتقنيات العملية امل�ستخدمة يف هذا التخ�ص�ص .

حـا�س  422عالج اجلذور ولب الأ�سنان
ا�ستخدام مواد و�أدوات عالج اجلذور ولب الأ�سنان  ،تدريب الطالب على
املهارات اليدوية الالزمة لإجراء العمليات التقنية الأ�سا�سية يف معمل
املحاكاة.
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قسم

العالج التحفظي
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

هناء محمد جمجوم

هاني شمس الدين الحفني

الأ�ساتذة

ا�صحاح اال�سنان
 1992لندن بريطانيا

ا�صحاح اال�سنان
 1985فريدريك �أملانيا

أحمد حامد زكي

ا�صحاح اال�سنان
 1979االزهر م�صر

ahzaki@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ahzaki
رجب عيد سيف

عالج اجلذورولب اال�سنان
 1991القاهرة م�صر

rsaif@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/rsaif
حنان كمال أبو السعود

ا�صحاح اال�سنان
 1998القاهرة م�صر

haboalsaood@kau.edu.sa

hjamjoom@kau.edu.sa

hsalamah@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hjamjoom

www.kau.edu.sa/hsalamah

عمر مصطفى فهيم

مصطفى عبدالحميد مصطفى

عالج اجلذورولب اال�سنان
 1981القاهرة م�صر

ا�صحاح اال�سنان
 1995القاهرة م�صر

ofahim@kau.edu.sa

mahassan2@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ofahim

www.kau.edu.sa/mahassan2

فاضل صبحي عثمان

مواد طب اال�سنان
القاهرة م�صر

الأ�ساتذه امل�شاركون

fothman@kau.edu.sa

خالد عبداهلل بالطو

www.kau.edu.sa/fothman

عالج اجلذورولب اال�سنان
 2001هارفارد امريكا

محمد مصطفى شحاته

kbalto@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/haboalsaood

مواد طب اال�سنان
 1990اال�سكندرية م�صر

عالج اجلذورولب اال�سنان
 1998القاهرة م�صر

mmmuhammad@kau.edu.sa

عبدالغني ابراهيم ميرة

www.kau.edu.sa/mmmuhammad

ا�صحاح اال�سنان
 2000بو�سطن الواليات املتحدة االمريكية

سوسن طه أبو زيد

sabuzaid@kau.edu.sa

مديحة محمود أحمد

www.kau.edu.sa/kbalto

amira@kau.edu.sa

عادل محيي الدين الخضري

عالج اجلذورولب اال�سنان
 1981القاهرة م�صر

ا�صحاح اال�سنان
 1982القاهرة م�صر

mmahmad@kau.edu.sa

عماد محمود خطاب

www.kau.edu.sa/mmahamad

عالج اجلذورولب اال�سنان
 1991القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/sabuzaid

aelkodary@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aelkodery

www.kau.edu.sa/amira

كلية طب األسنان
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قسم

العالج التحفظي
لبنى عباس شافعي

عالج اجلذورولب اال�سنان
القاهرة م�صر
محمد خليل يوسف

ا�صحاح اال�سنان
 2005انديانا امريكا

myousf@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/myousf
معتز أحمد غلمان

ا�صحاح اال�سنان
 2003بو�سطن امريكا

mgholman@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mgholman

الأ�ساتذة امل�ساعدون
خالد عبدالوهاب أحمد

ا�صحاح اال�سنان
 2008قناة ال�سوي�س م�صر

ليلى أحمد باهمام

عالج اجلذورولب اال�سنان
 2000امللك �سعود ال�سعودية

lbahammam@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/lbahammam
هنادي يوسف مرغالني

داليا عبداهلل أبو العينين

ا�صحاح اال�سنان
 2007مان�ش�سرت بريطانيا

adabulenain@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hmarghalani

مواد طب اال�سنان
 2000امللك �سعود ال�سعودية

www.kau.edu.sa/dabulenain

hmarghalani@kau.edu.s

غادة حسين نجيب

�أ�ستاذ م�شارك
مواد طب اال�سنان
 2003بو�سطن امريكا

كلية طب األسنان
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قسم

إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02- 6401000 :حتويلة 20090 :ف02- 6403316 :

tmarghalani@kau.edu.sa

www. kau.edu.sa.tmarghalani

النشأة

عام  1985م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
مقررات الق�سم
ال�ساعات املعتمدة38 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8

ها�س323
ها�س 423
ها�س 523
ها�س 434
ها�س 534
ها�س 511
ها�س 611
ها�س 412

اال�ستعا�ضة املتحركة
اال�ستعا�ضة املتحركة
اال�ستعا�ضة املتحركة
اال�ستعا�ضة الثابتة
اال�ستعا�ضة الثابتة
جراحة الفم
جراحة الفم
ت�سكني الأمل والتخدير

8
4
4
6
6
4
4
2

املجمــــوع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

38

توصيف المقررات

هـا�س  423اال�ستعا�ضة املتحركة
مكونات �أجزاء اال�ستعا�ضة املتحركة اجلزئية و�أ�س�س ت�صميمها وتنفيذ �أعمال
هـا�س  323اال�ستعا�ضة املتحركة
ت�صنيع �أطقم الأ�سنان للفك العلوي وال�سفلي والتعريف باخلطوات ال�سريرية اال�ستعا�ضة بخطواتها وب�أنواعها املعدنية �أو البال�ستيكية .
التعامل مع املر�ضى الذين فقدوا �أ�سنانهم كلها وكيف تتم معاجلتهم ح�سب
واملعملية والعالقة بينهما .
املعايري التقنية يف هذا التخ�ص�ص
هـا�س  511جراحة الـفم
الت�شخي�ص  ،القيام بعمليات خلع الأ�سنان و�إزالة بقايا اجلذور والأ�سنان هـا�س  434اال�ستعا�ضة الثابتة
املطمورة يف الفكني  ،وفتح اخلراجات و�إزالتها  ،مراجعة لعلم الت�شريح القيام باخلطوات العملية والفنية الأ�سا�سية املتبعة يف اال�ستعا�ضة الثابتة ،
درا�سة الإطباق واجلهاز امل�ضغي وعالقتهما باال�ستعا�ضة الثابتة.
التطبيقي والو�سائل العالجية املتبعة يف ت�سكني الأمل
كلية طب األسنان
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هـا�س  534اال�ستعا�ضة الثابتة
هـا�س  523اال�ستعا�ضة املتحركة
التدريب على اخلطوات املعملية الفنية وال�سريرية �ص وعالج املر�ضى املحتاجني القيام باخلطوات التقنية لإجناز اال�ستعا�ضة الثابتة بكفاءة وتثبيتها مع
املحافظة بدقة على �أن�سجة الفم املحيطة بالأ�سنان �أثناء العالج  ،واملتابعة
�إىل اال�ستعا�ضة املتحركة اجلزئية ح�سب املعايري الفنية املتبعة .
امل�ستمرة للمر�ضى  ،عالج الإطباق وا�ستعمال جبائر االطباق يف اال�ستعا�ضة
الثابتة .
هـا�س  611جراحـة الفـم
الت�شخي�ص واملراقبة وامل�ساعدة عند �إجراء عمليات ك�سور الوجه وتقومي الفكني هـا�س  412ت�سكني الأمل والتخدير
واملف�صل الفكي ال�صدغي وعمليات ما قبل اال�ستعا�ضة  ،و�إجراء عمليات مراجعة علم الت�شريح التطبيقي  ،اجلوانب النظرية والعملية لكيفية اختيار
وا�ستعمال �أدوية التخدير واملهدئات  ،تطبيقات وتدريبات �سريرية على كيفية
�صغرية وح�ضور وم�شاهدة العمليات الكبرية يف الوجه والفكني .
ا�ستخدام التخدير املو�ضعي يف عالج مر�ضى الأ�سنان .
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قسم

إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين

عبدالسالم خليل عزت

أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم الرتكيبات املتحركة
 1983اال�سكندرية م�صر
�أ�سماء الأ�ساتذه
aezzat@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aezzat

السيد عبدالقادر نوار

الرتكيبات املتحركة
 1990اال�سكندرية م�صر

anawer@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/anawer
إيمان محمد الرفة

الرتكيبات املتحركة
 1990اال�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/eelrefah
طارق لطفي الخطيب

جراحة الفم
 1981مان�ش�سرت بريطانيا

talkhatib@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/talkhatib
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جراحة الفم
1985م جامعة القاهرة م�صر

ffiyadh@kau.edu.sa

فهمي عبدالعال مبارك

جراحة الفم
 1994القاهرة م�صر

fmobarak@kau.edu.sa
محمد محمد السحيمي

جراحة الفم
 1986القاهرة م�صر

mmwlsehimy@kau.edu.sa
محمد فرج عياد

الرتكيبات الثابتة
 1996طنطا م�صر

mayad@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mayad

الرتكيبات املتحركة
 1982اال�سكندرية م�صر
مصطفى عبدالمحسن أبو السعود

الرتكيبات الثابتة
 1979اال�سكندرية م�صر

mabouelsoud@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mabouelsoud

الأ�ساتذه امل�شاركون
أحمد عمر اليماني

جراحة الفم
 2002بو�سطن امريكا

ayamani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ayamani
أمل حسين مبارك

الرتكيبات املتحركة
 2002القاهرة م�صر

ahmobarak@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ahmobarak

كلية طب األسنان

eelrefah@kau.edu.sa

فاروق عبدالعظيم

محمود محمد السماحي
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قسم

إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين
سلمى أحمد باحنان

محمد عبدالمجيد عوض

الرتكيبات الثابتة
� 2000شيكاغو امريكا

الرتكيبات الثابتة
 1996مان�ش�سرت بريطانيا

sbahnnan@kau.edu.sa

mawad@kau.edu.sa

خالد مصطفى عبدالعزيز

جراحة الفم
 2004قناة ال�سوي�س م�صر
لنا أحمد شيناوي

www.kau.edu.sa/sbahnnan

www.kau.edu.sa/mawad

طارق رشاد عبدالرحيم

ياسر أحمد الخياري

الرتكيبات املتحركة
 2003لندن بريطانيا

الرتكيبات املتحركة
 2003بو�سطن امريكا

www.kau.edu.sa/lshinawi

الرتكيبات الثابتة
 1994اال�سكندرية م�صر

tabdulrahim@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tabdulrahim
عبدالحميد عبداهلل مغربي

الرتكيبات الثابتة
 1992بو�سطن امريكا

amaghrabi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amaghrabi
عماد أحمد عوض

الرتكيبات املتحركة
 2000اال�سكندرية م�صر

eawed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/eawed
فهد حسن باناصر

الرتكيبات املتحركة
 2001بو�سطن امريكا

fbanasr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fbanasr
محمد ثروت حامد

الرتكيبات الثابتة
 1997هارفارد امريكا

mthamed@kau.edu.sa

yalkhiary@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/yalkhiary

الأ�ساتذة امل�ساعدون
أيمن عبدالعزيز ضراب

الرتكيبات املتحركة
 2007مان�ش�سرت بريطانيا

aaldharab@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aaldharab
أيمن عبداهلل جوهر

الرتكيبات الثابتة
 2006كناتيكت امريكا

aojohar@kau.edu.sa

lshinawi@kau.edu.sa
لولوة عبداهلل التركي

الرتكيبات الثابتة
 2006الينوى امريكا

lalturki@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/lalturki
ميساء أسامة السباعي

جراحة الفم
 2007بو�سطن امريكا

moalsebaei@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/moalsebaei
هيثم سيد محمود عطية

جراحة الفم
 2008قناة ال�سوي�س م�صر

hattia@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aojohar
ثامر يوسف مرغالني

الرتكيبات الثابتة
 2005بو�سطن امريكا

tmarghalani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tmarghalani

www.kau.edu.sa/mthamed

كلية طب األسنان
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قسم

الطــب الوقـائــي
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02- 6401000 :حتويلة 20388 :ف02- 6403316 :

aalmushayt@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa.aalmushayt

النشأة

عام  1985م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
مقررات الق�سم
ال�ساعات املعتمدة30 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8

وا�س334
وا�س 411
وا�س 422
وا�س 511
وا�س 522
وا�س 633
وا�س 615
وا�س 626

الإح�صاء احليوي وطرق البحث العلمي

�أ�سنان الأطفال
تقومي الأ�سنان
�أ�سنان الأطفال
تقومي الأ�سنان
تطبيقات ميدانية يف �صحة
الأ�سنان وطرق الوقاية
عيادات العالج ال�شامل �أطفال
عيادات العالج ال�شامل تقومي

املجمـــوع
توصيف المقررات

وا�س  334الإح�صاء احليوي وطرق البحث العلمي
قواعد علم الإح�صاء العام وتطبيقاته وطرق البحث العلمي والو�سائل
الإلكرتونية احلديثة امل�ستخدمة مثل �شبكات املعلومات الداخلية والإنرتنت
وغريها لتق�صي احلقائق الطبية املتعلقة ب�أمرا�ض الفم والأ�سنان و�إجراء
البحوث امليدانية التطبيقية يف هذا املجال

وا�س  633تطبيقات ميدانية يف ال�صحة العامة للأ�سنان وطرق الوقاية
تق�صي احلقائق واملعلومات حول الربامج العالجية العامة املطروحة يف طب الأ�سنان
و�أوجه التفا�ضل بينها ور�صد مميزات كل برنامج ثم تفعيل دورها يف حت�سني
اخلدمات العالجية ورفع م�ستوى �صحة الفرد يف هذا املجال وتلم�س متطلبات
املجتمع فيما يتعلق باالحتياجات الطبية وم�صادرها املختلفة يف طب الأ�سنان .
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وا�س  626عيادات العالج ال�شامل ( التقومي )
اال�ست�شارات بني الطب الب�شري وطب الأ�سنان والتحويل �إىل التخ�ص�صات
املختلفة ومراقبة معايري اجلودة يف العالج  ،وجدولة الزيارات للمر�ضى
تقومي الأ�سنان وا�س 422
تو�ضيح �أهمية التنا�سق يف الرتتيب الزمني لبدء العالج يف هذا التخ�ص�ص
ومدى تزامنه مع منو اجل�سم والوجه والأ�سنان .
وا�س  615عيادات العالج ال�شامل (�أطفال)
عالج احلاالت املحولة من قبل الأ�ساتذة التي حتتاج �إىل خطوات عالجية خمتلفة،
ت�شخي�ص وو�ضع خطط عالجية لكل حالة ومبا�شرة العالج حتى يكتمل.
وا�س � 411أ�سنان الأطفال
عالج �أ�سنان الأطفال بوا�سطة التدريبات على العمليات يف معمل املحاكاة ،
حفر الأ�سنان وترميمها وح�شوها بطريقة مثاليه وخالل فرتة زمنية منا�سبة
لهذه النوعية من الأطفال .
تعميق قدرات الطالب ومهاراته الفنية من �أجل القيام بالعمليات الأكرث تعقيد ًا
وت�شعب ًا يف �إ�صحاح الأ�سنان

كلية طب األسنان

وا�س � 511أ�سنان الأطفال
النظريات والتطبيقات العملية وطرق التعامل مع الطفل من حيث الوقاية
والعناية بالأ�سنان اللبنية  ،الرعاية اخلا�صة ببع�ض حاالت البالغني ذوي
الأمرا�ض النف�سية والإعاقات اجل�سدية والعقلية.

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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قسم

الطــب الوقـائــي
أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة

الأ�ساتذه امل�شاركون
حاتم السيد أمين

أحمد رامي عفيفي

�صحة اال�سنان يف املجنمع
 1997طنطا م�صر

تقومي اال�سنان
 1993اال�سكندرية م�صر

hmohammed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aafifi

زهير صالح مرشد

aafifi@kau.edu.sa

حسن إسماعيل غزنوي

�صحة اال�سنان يف املجنمع
 1982تولن امريكا

hghaznawi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hghaznawi
رباب محمد فتيح

تقومي اال�سنان
 1987هافارد امريكا

rfeteih@kau.edu.sa

www.keu.edu.sa/rfeteih
عزة جمال الدين هنو

طب ا�سنان االطفال
 1979اال�سكندرية م�صر

Ahanno@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ahanno
نجاة محمد فارسي

طب ا�سنان االطفال
 1995امللك �سعود ال�سعودية

nfarsi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nfarsi
نجالء محمد العمودي

طب ا�سنان االطفال
 1984بو�سطن امريكا

nalamoudi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nalamoudi

كلية طب األسنان

هالة عباس عامر

�صحة اال�سنان يف املجنمع
 1983اال�سكندرية م�صر

hamir@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hamir

www.kau.edu.sa/hmohammed

تقومي اال�سنان
 1991لندن بريطانيا

zmurshid@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/zmurshid
عبداهلل سعيد مشيط

طب ا�سنان االطفال
 2002الينوي امريكا

aalmushayat@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalmushayat
عبير محمد النويصر

طب ا�سنان االطفال
 2001لندن بريطانيا
عمر عبدالصادق المليجي

طب ا�سنان االطفال
 2001اال�سكندرية م�صر

omeligy@kau.edu.sa

الأ�ساتذه امل�ساعدون
إيمان أنور العيشيري

طب ا�سنان االطفال
عني �شم�س م�صر
خالد هاشم زواوي

تقومي اال�سنان
 2004بو�سطن امريكا

kzawawi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/kzawawi
دانية إبراهيم العقيلي

�صحة اال�سنان يف املجنمع
 2006االباما امريكا

dalagili@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/dalagili
زهير طالل بخش

تقومي اال�سنان
 2008الينوي امريكا

zbakhsh@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/zbakhsh
سمر مدني عالقي

طب ا�سنان االطفال
 2006ميت�شيجان امريكا

salagy@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/salagy
فادية محمد الحمياني

علي حبيب اهلل أكبر

تقومي اال�سنان
 1999امللك �سعود ال�سعودية

aakbr@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/falhummayani

تقومي اال�سنان
 2001الينويز امريكا

www.kau.edu.sa/omeligy

falhummayani@kau.edu.sa
محمد إبراهيم مسعود

فهد فايز السليماني

تقومي اال�سنان
 2007هارفارد امريكا

falsulaimani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mmasoud

تقومي اال�سنان
 2000بو�سطن امريكا

www.kau.edu.sa/falsulaimani

mmasoud@kau.edu.sa

املحا�ضرون
سلوى محمود طيبة

تقومي اال�سنان
 2003تفت�س امريكا
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قسم

علوم الفم األساسية والسريرية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 02- 6401000 :حتويلة 21206 :ف02- 6403316 :

asalghamdi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/asalghamdi

النشأة

عام  1385م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
مقررات الق�سم
ال�ساعات املعتمدة47 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�سا�س223
�سا�س334
�سا�س 322
�سا�س 377
�سا�س468
�سا�س 445
�سا�س 477
�سا�س 411
�سا�س 545
�سا�س 556

ت�شريح الأ�سنان ومبادئ الإطباق
�أمرا�ض الفم
�أن�سجة الفم
الأ�شعة الت�شخي�صية للفم

ت�شخي�ص �أمرا�ض الفم واخلطط العالجية

الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان
الأ�شعة الت�شخي�صية للفم
�أحياء الفم والتغذية
الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان
طب الفم
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

6
8
8
4
3
4
2
4
4
4
47

توصيف المقررات

�سـا�س  223ت�شريح الأ�سنان ومبادئ الإطباق
العوامل التي حتافظ على وظائف جهاز امل�ضغ املكون من الأ�سنان والفكني
والع�ضالت  ،الربط بني ال�شكل اخلارجي لكل جزء والوظائف التي ي�ؤديها
وتنمية قدرات الدار�سني التقنية يف هذا املجال

�سـا�س  468ت�شخي�ص �أمرا�ض الفم وو�ضع اخلطط العالجية
�أخذ تاريخ املر�ض كام ًال والقيام بالفح�ص ال�سريري ال�شامل والفحو�ص
املخربية وطرق تطبيقها يف جمال طب الأ�سنان التعامل مع امل�صابني
ب�أمرا�ض ع�ضوية �أخرى  ،املبادئ الأولية ل�صياغة اخلطط العالجية املنطقية
للمر�ضى.
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الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان �سـا�س 545
العالقة بني �أمرا�ض الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان وات الأخرى يف طب الأ�سنان.
العالقة بني �أمرا�ض اللثة و�أمرا�ض �أجهزة اجل�سم  ،معرفة الأهداف والدالئل
واملوانع للعمليات اجلراحية .

كلية طب األسنان

�سـا�س � 322أن�سجة الفم
مكونات الأن�سجة الكل�سية ومنها عاج ال�سن واللب  ،الربط بني ال�شكل الظاهري
للمكونات املختلفة يف الفم ووظائفها احليوية ومراحل تكوين هذه الأن�سجة .

الأ�شعة الت�شخي�صية للـفم �سـا�س 477
العالمات الت�شريحية الطبيعية التي تظهر يف ال�صور داخل الفم� .أو خارجه ،
والتدريب على الت�صوير ال�ضوئي للحاالت املر�ضية �شرح املتغريات يف ال�صور
الإ�شعاعية منها املو�ضعي �أو ما يظهر يف الفم وما حوله من عالمات مر�ضية
ب�سبب �إ�صابة �أجهزة اجل�سم املختلفة .
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علوم الفم األساسية والسريرية
�سـا�س � 334أمرا�ض الفم
ت�شخي�ص وو�صف احلاالت املر�ضية التي ت�صيب الأن�سجة الدموية والع�صبية
داخل الفم وما حوله  ،درا�سة الأمرا�ض من حيث الأعرا�ض ال�سريرية وم�سببات
املر�ض وطرق الت�شخي�ص الإ�شعاعي والن�سيجي  ،كيفية تطور هذه الأمرا�ض ،
منو �أن�سجة الفم والأ�سنان وما تتعر�ض له من ت�شوهات �أمرا�ض الغدد اللعابية
و�أورام الفم وما حوله من �أن�سجة  ،الت�شخي�ص املجهري للأن�سجة امل�صابة
و�صور الأ�شعة .
�سـا�س  377الأ�شعة الت�شخي�صية للـفم
اخل�صائ�ص العامة للأ�شعة ال�سينية و�أنواع الأجهزة امل�ستخدمة  ،اخلطوات
املتبعة يف الت�صوير بالأ�شعة داخل الفم �أو خارجه � ،أفالم الأ�شعة  ،الأ�شعة
ال�سينية وتطبيقاتها وت�أثرياتها على الكائنات احلية وطرق الوقاية من
�أ�ضرارها .
�سـا�س  445الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان
مراجعة لعلم الأن�سجة والكيمياء احليوية وظائف الأع�ضاء والرتكيب ال�شكلي
للأن�سجة املحيطة بال�سن �أمرا�ض الأن�سجة والتغريات التي تظهر يف الأ�شعة
وعالقتها بالأمرا�ض ال�سريرية و العوامل امل�سببة لأمرا�ض الأن�سجة املحيطة
بال�سن مثل �أمرا�ض اجل�سم العامة التي تظهر على هذه الأن�سجة وطبقات
اجلري واملواد ال�ضارة بهذه الأن�سجة  ،درا�سة الأ�س�س الهامة للجهاز املناعي
للأن�سجة يف حالة ال�صحة واملر�ض  ،تدريب الطالب على فح�ص وتدوين
وت�شخي�ص التغريات التي حتدث للأن�سجة وو�ضع اخلطط العالجية مع االملام
بطرق العالج
�سـا�س � 411أحياء الفم والتغذية
تطور الأمرا�ض التي يتم ت�شخي�صها وعالجها على �ضوء الظواهر احليوية
الأ�سا�سية ال�سريرية  ،علم الأغذية وتطبيقاته يف جمال طب الأ�سنان .ا�سداء
الن�صح والإر�شادات حول الغذاء ال�صحي يف جمال طب الأ�سنان .
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