
 

 

 

 

 

 

 فعالية يوم البحث العلمي 

 

و أطباء و طبيبات   طالبو التدريس الأعضاء هيئة 

 االمتياز بالكلية  

 اليوم االثنين الفئة املستهدفة 

 التاريخ  ٧/٦/٢٠٢١ عدد الحضور  ١٧٤

 املكان  عن بعد  عدد الطالب املشاركين طالب و طالبة ٦٨

 

  أم القرى  األسنان بجامعة  لكلية الطب التاسع البحث العلمي السنوي  إقامة يوم  وتوفيقه تم هللابحمد 

كلية طب   سعادة عميد من شرافإب و للمنظمة العاملية ألبحاث طب األسنانبالتعاون مع القسم السعودي 

مكتب البحث العلمي   لجان منبثقة من  تنظيمو الدكتورة / مشاعل بنت سعيد القحطاني  األسنان

 : يالقامة الحدث على النحو التال رئيسيتين  لجنتينحيث تم تشكيل ،بالكلية

 و االشراف و املتابعةلجنة التنظيم  -１
ا
  من : ، و تتكون من كل

 ، وكيل الكلية للتطوير و الجودة. الدكتور / جميل ابو الجدايلسعادة  -

 بالكلية.  البحث العلميسعادة الدكتورة / أماني حرنده، مشرفة مكتب  -

 ، مشرفة وحدة التعليم و التدريب املستمر بالكلية. روى السقافأ سعادة الدكتورة /  -

 

 



 

 

 

 مهام اللجنة: 

 .دثالنماذج الخاصة بالحانشاء  -

 بناءا على ذلك.  دمين و عمل جداول الحدثفرز طلبات املتق -

 بين املحكمين و الطلب. و التنسيق التواصل  -

عن طريق ممثل القسم السعودي باملنظمة العاملية ألبحاث طب االسنان التواصل و التنسيق مع  -

استصدار شهادات  لإلعلن عن الحدث و  املنظمة بالكلية سعادة الدكتور محمد بن حسن الحارثي 

 .الفائزين

  موقع الكلية االلكتروني.  و مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالكليةاإلعلن عن الحدث في  -

بموقع  حساب مكتب البحث العلمي على  انشاء غرف االجتماعات االفتراضية الخاصة بالحدث  -

 . أثناء سير الحدث االشراف عليهاو ويبيكس 

 . ئجنتاو اعلن الفرز تقييمات املحكمين  -

 من: لجان التحكيم -２
ا
 ، و تتشكل من كل

 غرفة العرض األولى: 

 الدكتورة هند عبداللطيف. سعادة  -

 سعادة الدكتورة آالء قاري.  -

 داليا نورة. سعادة الدكتورة   -

 غرفة العرض الثانية:

 إبراهيم بامقا. سعادة الدكتور  -

 . سعادة الدكتور فهد باقطيان -

 ة أبرار دمياطي. سعادة الدكتور  -

 

 



 

 

 غرفة العرض الثالثة:

 وائل يغمور.   سعادة الدكتور  -

 بالخيور. سعادة الدكتور أحمد  -

 سعادة الدكتورة رفيدة نورولي.  -

 مهام لجان التحكيم: 

 . قراءة ملخصات األبحاث املتقدمة -

 أثناء العروض.مناقشة الطلب  -

   و تقييمها.  تحكيم العروض البحثية -

  من خللها ملصق علمي تم  19 بتقديم بالكلية في الحدث االمتيازأطباء طلب السنة السادسة و  هذا و شارك 

األسنان. طب  في مجال   احدث التطوراتمناقشة   

في عرض املقدمة تم إعلن البحث الفائز من كل غرفة بناءا على نتائج تقييم لجان التحكيم للعروض  و

        كانت كالتالي: الحدث و 

 الفائز عن املجموعة األولى:  

أفنان   سعادة الدكتورةو  يدمندى عبدالح سعادة الدكتورة باشراف  ،البة السنه السادسه أسيل الهنديط

  بالنهاية استطاع فريق البحث . االسنان صبغ على تاملختلفة انواع القهوه تأثير   البحث هذا ناقش. وقد نصار

تصبغات   زيادة   وبينالسكر  القهوة على احتواء و  ةدرجات الحراره في القهو زيادة   بين طردية من ايجاد علقة

    ة. القهو األسنان عند شرب 

  الفائز عن املجموعة الثانية: 

  وقد  . لجين بسيوني سعادة الدكتورة أفنان نصار وسعادة الدكتورة طبيبة األمتياز منال بخش باشراف 

و قد   ، املرض ى عند مواجهة مختلف عمليات طب األسنان يشعر به لذيالخوف ا مدىالبحث هذا  ناقش  



 

 

 

بعد   ن الخوف من علج األسنان يزداد عند النساء و صغار السن و ذوي الشهادات العاليةأالباحثين  الحظ

. عيادات األسناندراسة شريحة معتبرة من مراجعي   

                                                               

 الفائز عن املجموعة الثالثة: 

وقد   .  منى راجح  سعادة الدكتورةو    ندى عبدالحميد  سعادة الدكتورةباشراف    ،طبيبة األمتياز غيداء يحيى 

البحث في  بين    فرق ال  ناقش  حساسية  الفاعلية  لتقليل  األسنان  تبييض  بعد  الليزر  و  الفلورايد  استخدام 

و أن كليهما   ال يوجد اختلف بين استخدام التقنيتين لتقليل حساسية األسنان  هالباحثين ان  نتجاست  ، وسناناأل 

 . نفس الفاعلية يملكان

                                                             

أتيحت   قد  و  انطباعاتهمهذا  و  أرائهم  لسماع  التدريس  هيئة  اللقاء ألعضاء  بنهاية  الجميع  الفرصة  أشاد  و   ،

بمستوى الحدث و االبحاث اللتي تم عرضها. كما نوه أعضاء هيئة التدريس بأهمية اقامة هذة الفعالية بشكل 

 وحث أعضاء هيئة التدريس  عيشجدورها في تكلية و  البلبحث العلمي  نشر ثقافة ا  تعزيز و  ملساهمتها في  دوري

كما و    . دراسه الجامعيةالالعلمية اثناء وبعد على ممارسة االعمال البحثية ب ل الطو تدريب  على النشر العلمي 

  اكتساب املزيد من املعلومات   و مساهمتها في  لهذه الفعاليات  الفعال   ر دو الى ال  كذلك اشار أعضاء هيئة التدريس  

باالضافة الى اسهامها في مواكبة االكتشافات العلمية    التخصصاملفيدة في مجال    املراجع  ى واإلطلع عل  الحديثة

لتجربة    حيث تساهم مثل هذه الفعاليات في اثراء الحراك و االنتاج البحثي و تعد الطلب مسبقا،  الجديده

عنها البحث  و  املعلومات  على  من صحتها  الحصول  التأكد  أثناء    و  و خصوصا  عام  بشكل  التخرج  فترة  بعد 

                                                                                                                                                                    . الدراسات العليا


