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  تم عقد یوم البحث العلمي السنوي لكلیة طب األسنان بالتعاون مع القسم السعودي بالمنظمة العالمیھ البحاث األسنان بحمد � وتوفیقھ
القرى ممثلة في كلیة  لمؤتمر الدولي "الطرق الحدیثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طب األسنان"، الذي تنظمھ جامعة أم لالمصاحب 

  -حفظھ هللا-ئب أمیر منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي األمیر بدر بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود برعایة نا  طب األسنان
في   یزھـ في قاعة الملك عبدالعز1443 - 18 - 17وبحضور معالي وكیل إمارة منطقة مكة المكرمة د. مشبب القحطاني، خالل الفترة 

. الجامعة بالعابدیة مقر  

وأعضاء ھیئة    األمتیاز و متدربین و أطباء من طالبمشارك   200اكثر من شارك  القى یوم البحث العلمي ناجحا باھرا حیث   وقد
   .مختلف الكلیات الصحیھ مثل كلیة الصیدلیة و كلیة الفیزیاء الطبیة من من كلیات طب األسنان من مختف انحاء اللمملكھ و التدریس 

و قد ناقشت األبحاث المقدمة مختلف المجاالت االكلینیكیھ و  ملصقات بحثیة.  54عروض تقدیمیھ و  7 المشاركات البحثیھ  شملتو
العلوم الصحیھ.  مختلف البحثیھ في طب األسنان و   

 

 

   ابحاث فائزه عن فئات مختلفة:  8من قبل أعضاء لجنة التحكییم تم اختیار  و بعد تقییم االبحاث المشاركھ 

أستاذ في شعبة المواد الحیویھ قسم عالج االسنان   ,أ. د. نادیھ بدرھي  عن فئة أعضاء ھیئة التدریس ة العروض الشفویھمجموع فيالفائز 
: بعنوان    التحفظي  

HPLC/MSn Profiling and Healing Effectiveness of a Muco-Adhesive Formula of Salvadora persica 
(Siwak) Extract . 

  الطبیھ  طالبة الماجستیر خلود المطیري من كلیة الفیزیاء ھيالطالب و أطباء أالمتیاز مجموعة العروض الشفویھ عن فئة   فيالفائز 
: بعنوان  

Efficiency of Radiation Dose Reduction by Barium Sulfate Shield in Dental Cone Beam Computed 
Tomography . 

مجموعة الملصقات البحثیة:   فيأما الفائزون   

في قسم علوم الفم األساسیة و السریریة  د. عبدالرحمن یوسف أستاذ مشارك عن فئة أعضاء ھیئة التدریس في الملصقات البحثیة الفائز 
 بعنوان:  

 عدد األبحاث المشاركھ 61
  عدد المشاركین 221

في جامعة أم  من كلیة طب األسنان عدد الطالب المشاركین  70
 القرى 

 عدد أطباء األمتیاز من كلیة طب األسنان في جامعة أم القرى 50
53 من كلیة طب األسنان في جامعة أم  أعضاء ھیئة التدریسعدد  

 القرى 
جامعات أخرى  عدد الطالب المشاركین من  13  
المشاركین من جامعات أخرى عدد أطباء األمتیاز 18  

المشاركین من جامعات أخرى عدد أعضاء ھیئة التدریس 9  
 عدد أعضاء لجنة التحكیم   9

 عدد المنظمین  12
  



 Biocompatibility Evaluation of Human and Porcine Acellular Dermal Matrix on Human Primary 
Gingival Fibroblasts: In Vitro Comparative Study.  

طب  طبیب أسنان من كلیة  وأطباء االسنان ھو الدكتور بسام سمباوةعن فئة طالب الدراسات العلیا الفائز األول في الملصقات البحثیة 
 األسنان في جامعة أم القرى بعنوان:  

Effectiveness of Silver Nanoparticles Mouthwash on Cariogenic Microorganisms, Plaque Index, and 
Salivary pH in Adolescents. 

طبیبة أسنان من كلیة ابن   أطباء االسنان ھي الدكتورة لجین السلیمانيو  عن فئة طالب الدراسات العلیا الفائز الثاني في الملصقات البحثیة 
 سیناء بعنوان:  

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Patients Undergoing Conventional Fixed Orthodontic 
Appliances Versus Clear Aligner Therapy in Saudi Arabia: A Multi-center Cohort Study .   

 

ألسنان في  طبیبة أمتیاز من كلیة طب ا الفائز األول في فئة الملصقات البحثیة لطالب األسنان وطالب اإلمتیاز ھو الدكتورة أفراح الحربي
 جامعة أم القرى بعنوان: 

A Comparative Evaluation of Antibacterial Efficacy of Moringa Oleifera Leaf Extract, Octenidine 
Dihydrochloride and Sodium Hypochlorite as Intracanal Irrigants: An In Vitro Study   

من كلیة طب األسنان في جامعة أم القرى  طالب  ب األسنان ھو الدكتور محمد باداوودالفائز الثاني في فئة الملصقات البحثیة لطال
:  بعنوان  

A radiographic analysis of the location of the mental Foramen in the Saudi population.  

: كلیة طب األسنان في جامعة أم القرى بعنوان طالب من  الفائز الثالث في فئة الملصقات البحثیة لطالب األسنان ھي الدكتورة لینا مرزا : 

Patients’ Experience and Satisfaction with Teledentistry Compared to Conventional Follow-up Visits in 
Orofacial Pain and TMD Clinic . 

ا) على أفضلیة النشر في مجلة جامعة ام الفائزون من كل فئة (اطباء االسنان واعضاء ھیئة التدریس وطالب الدراسات العلیحصل  
  القرى للعلوم الطبیھ بعد التقدیم والتحكیم.

. كما حصل الثالث الفائزون من فئة الطالب على اشتراكات مجانیھ في المنظمة العالمیھ البحاث األسنان  

 

، و أشاد الجمیع بمستوى الحدث و االبحاث اللتي تم  مناقشة االبحاث المعروضة ل  للمشاركین و الحضور  ھذا و قد أتیحت الفرصة
كلیة و  الب  لبحث العلمينشر ثقافة ا تعزیز و لمساھمتھا في عرضھا. كما نوه أعضاء ھیئة التدریس بأھمیة اقامة ھذة الفعالیة بشكل دوري

العلمیة اثناء  على ممارسة االعمال البحثیة ب الالطو تدریب   على النشر العلمي و الطالب  وحث أعضاء ھیئة التدریس عیشجدورھا في ت
  الحدیثة اكتساب المزید من المعلومات و مساھمتھا في لھذه الفعالیات الفعال ردوالى ال كذلكالمشاركین كما اشار  .دراسھ الجامعیةالوبعد 

حیث تساھم مثل ھذه  ،  لى اسھامھا في مواكبة االكتشافات العلمیة الجدیدهباالضافة ا  التخصصواإلطالع علي المراجع المفیدة في مجال 
  و التأكد من صحتھا لتجربة الحصول على المعلومات و البحث عنھا الفعالیات في اثراء الحراك و االنتاج البحثي و تعد الطالب مسبقا

. بعد التخرج بشكل عام و خصوصا أثناء فترة الدراسات العلیا  

 


