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اإلداري
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التقرير اإلداري لجمعية تقويم األسنان والفكين األردنية
لعام

2013 - 2014

عقدت جمعية تقويم األسنان األردنية المؤتمر الثامن لتقويم األسنان والعديد من الدورات والمحاضرات العلمية
خالل العام  3102ممثلة بهيئتها اإلدارية المنتخبة في العام  3103وذلك على النحو التالي:
 -0د.أحمد الطراونة

رئيسا

 -3د.عالء أبو خلف

نائبا للرئيس

 -2د.مجد رشيد

أمينا للسر

 -4د.عبد الرحمن فوده

أمينا للصندوق

 -5د.سامر طاشمان

عضوا

* النشاط العلمي


تم عمل دورة تنشيطية لألطباء المتقدمين إلمتحان البورد األردني لمدة يوم كامل في فندق كراون بالزا عمان,
تخللها محاضرات من ممتحنين سابقين في لجنة البورد باالضافة الى عرض عدد من الحاالت السريرية
ومناقشتها مع الحضور .



عقدت عدد من المحاضرات بدعم من جمعية تقويم األسنان والفكين األردنية وبعض شركات تقويم األسنان
المحلية.



عقد المؤتمر األردني الثامن لتقويم األسنان في الفترة  3102 /04 /03-9في فندق كراون بالزا  -البحر
الميت بمشاركة أكثر من  311طبيب وطبيبة وحاضرة نخبة من أخصائي تقويم األسنان وجراحة الفكين وأسنان
األطفال على مستوى األردن والوطن العربي والعالم  .وتم عمل دورتين قبل وبعد المؤتمر للمحاضرين
( )Prof. Nanda & Prof. Moonحيث تجاوز عدد المشاركين  061طبيب وطبيبة وأقيم على هامش
المؤتمر معرض لمواد وشركات طب وتقويم األسنان بمشاركة غالبية الشركات المحلية واألجنبية.



قامت اللجان التحضيرية للمؤتمر األردني الثامن لتقويم األسنان مع اللجنة النظمة للمؤتمر بدورها كاملة في
تنظيم المؤتمر.
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الجدول العلمي لعام  3102كان على النحو التالي :
تاريخ انعقاد الدورة 0243 / 20/ 41
الشروحات
البيان
nd
اسم االدورة
The 2 Jordanian Board Refresher Course
أسماء المحاضرون
د.أحمد الطراونه – د.شادي سماوي – د.لمى جراح – د.مريم العبدهللا
تاريخ انعقاد الدورة 0243/ 23/ 20
البيان
اسم الدورة
اسم المقدم

الشروحات

Eon Aligner
مدير الشركة

تاريخ انعقاد الدورة قبل المؤتمر 0243 / 21 / 20
البيان
اسم الدورة
اسم المحاضر

الشروحات

Biomechanics and Esthetic Based Orthodontic
Treatment Strategies
) Prof. Ravindra Nanda ( USA

تاريخ انعقاد المؤتمر الثامن 0243/21/44-42
البيان
اسم المؤتمر
Orthodontics for all its not too Late
اسم المحاضرون
أخصائيين من األردن والدول العربية واألجنبية
الشروحات

تاريخ انعقاد الدورة بعد المؤتمر 0243 \ 21 \ 40
الشروحات
البيان
الدورة
اسم
Comprehensive Application of Micro-Implants
اسماء المحاضر
) Prof. Won Moon ( USA
تاريخ انعقاد المحاضرة 0243/42/20
الشروحات
البيان
اسم المحاضرة
Speeding up Orthodontic Treatment
اسماء المحاضرين
الدكتور أحمد مد هللا الطراونه
تاريخ انعقاد الدورة 0243 / 40 / 20
البيان
اسم الدورة
JOS First Scientific Day H. Aljarah Memorial
اسماء المحاضرون
أخصائيين من األردن وفلسطين
الشروحات
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* النشاط التثقيفي و الموقع اإللكتروني:


تم العمل على تجديد االشتراك بمجلة  JCOالعالمية وسيتم تفعيل االشتراك لكافة الزمالء أعضاء جمعية تقويم
األسنان والفكين األردنية لإلستفادة العلمية من هذه المجلة العالمية



تم وضع نشرات تثقيفية على الموقع اإللكتروني لإلطالع عليها من قبل الجمهور وتوزيعها على عدد من
المدارس والزمالء الراغبين فى ذلك.



تفعيل الصفحة الخاصة لجمعية تقويم األسنان والفكين األردنية على موقع التواصل االجتماعي ()Facebook

للبقاء على تواصل مع كافة الزمالء في المملكة وخارجها ونشر التوعية والنصح من خالل المقاالت واإلجابة
على األسئلة المتعلقة بتقويم األسنان والفكين.


العمل على تحديث الموقع االلكتروني وتحديث بيانات الزمالء .



نشر تفاصيل الدورات و المحاضرات العلمية و اية نشاطات أخرى للجمعية على الموقع االلكتروني بشكل منظم .



قسم خاص بالملفات القابلة للتحميل من الموقع االلكتروني حيث تم فيه نشر الملفات الخاصة بالبورد األردني
لتقويم األسنان والفكين للممتحنين لالطالع عليها  ,حيث يتم عرض حاالت تقويمية جديدة شهريا ،و ذلك
الستفادة الزمالء الراغبين باالطالع عليها.

* على الصعيد المهني و االداري:


شاركت الجمعية األردنية لتقويم األسنان ممثلة برئيسها جمعيات اإلختصاص األخرى في تعديل نظام جمعيات
اإلختصاص وذلك ليتم إقراره من قبل الهيئة العامة .



تم تسمية اليوم العلمي األول لجمعية تقويم األسنان بإسم الدكتور حسام الدين الجراح وذلك تقديرا من الجمعية
ألحد مؤسسيها ومن أوائل اإلختصاصيين في المملكة .



استمرار النظر في الشكاوي المتعلقة بتقويم األسنان والمحولة من مجلس النقابة.



مخاطبة مجلس النقابة و المجلس الطبي األردني من أجل اقرار سياسة موحدة العتماد ساعات التعليم الطبي
المستمر للدورات والمؤتمرات.



تم توزيع هدايا تقديرية للزمالء اللذين ساهموا بإقامة الدورة التنشيطية لطالب البورد األردني.



تحملت جمعية تقويم األسنان والفكين األردنية تكاليف اإلقامة والمشاركة في المؤتمر الثامن المنسبين من
الجمعيات العربية الشقيقة.



تنظيم معرض لشركات ومستودعات تقويم األسنان على هامش المؤتمر األردني الثامن لجمعية تقويم األسنان
وبمشاركة العديد من الشركات المحلية واألجنبية.



مشاركة الجمعية األردنية لتقويم األسنان بانتداب د.عالء أبو خلف في المؤتمر العربي السابع لتقويم األسنان في
بيروت ,كما حضر د.عالء أبو خلف اإلجتماع الحادي عشر للهيئة العليا للجمعية العربية لتقويم األسنان والذي
تم فيه مناقشة جميع بنود اإلجتماع حيث قدمت الجمعية األردنية بلد المقر تنسيبها لمنصب أمين السر الدكتور
عبدالرحمن فوده ولمنصب أمين الصندوق الدكتور غسان الجابري كما تم التأكيد على رغبة األردن في
اإلسترار في استضافة المكتب الدائم للجمعية العربية .
رئيس الجمعية
د .أحمد الطراونه
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كل عام وأنتم بخير
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