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التقرير
اإلداري
والمالي

التقرير اإلداري لجمعية تقويم األسنان والفكين األردنية
لعام

2014 - 2015

باشرت الهيئة اإلدارية لجمعية تقويم األسنان والفكين األردنية عملها مباشرة وذلك عقب اجتماع الهيئة العامة
للجمعية بتاريخ  9102 / 10 / 92وانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية  ,وفورا عقد اإلجتماع األول
للهيئة اإلدارية وتم توزيع المناصب على النحو التالي:
 -1د .عالء الدين أبوخلف

رئيسا

 -2د .عبدالرحمن فوده

نائبا للرئيس

 -3د .مجد رشيد

أمينا للسر

 -4د .وصفي عموش

أمينا للصندوق

 -5د .رائد وحشات

عضوا

* النشاط العلمي


تم عمل الدورة التنشيطية الرابعة لألطباء المتقدمين إلمتحان البورد األردني لمدة يوم كامل في فندق كراون
بالزا عمان ,تخللها العديد من محاضرات ألخصائيين من األردن وفلسطين باالضافة الى عرض عدد من
الحاالت السريرية ومناقشتها مع المشاركين بالدورة .



عقدت عدد من الدورات والمحاضرات علمية بدعم من جمعية تقويم األسنان والفكين األردنية وبعض شركات
المحلية.



تم اإلعداد لعقد المؤتمر األردني الدولي التاسع لتقويم األسنان في عمان في الفترة من 9102 / 12/ 92-99
في فندق الندمارك عمان ودورتين على هامش المؤتمروبمشاركة واسعه من محاضرين دوليين.



تم عمل نشاط إجتماعي تعارفي ألعضاء الجمعية وتخلله عشاء في مطعم ريم البوادي.



تم عقد اليوم العلمي الثاني للجمعية بمشاركة عدد من المحاضرين األردنيين وحضور عدد كبير من أعضاء
الجمعية وقد القى هذا النشاط استحسان الجميع وسيتم عقده سنويا في شهر كانون األول.
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الجدول العلمي لعام  9102كان على النحو التالي :
تاريخ انعقاد الدورة 0214 / 20/ 13
الشروحات
البيان
th
عنوان االدورة
The 4 Jordanian Board Refresher Course
د.أحمد الطراونه – د.عماد العايطه – د.لمى جراح -د.عما د عبد الخالق – د.مريم العبدهللا
أسماء المحاضرون
تاريخ انعقاد المحاضرة 0214/ 23/ 10
البيان
عنوان المحاضرة
Localization of Impacted Maxillary Canine
اسم المحاضر
الدكتور عرفان سلطان
الشروحات

تاريخ انعقاد المحاضرة 0214 / 20 / 14
البيان
عنوان المحاضرة
Cone Beam CT in Orthodontic
اسم المحاضره
الدكتورة عبير الحديدي
الشروحات

تاريخ انعقاد الدورة 0214 / 20 / 02-11
البيان
عنوان الدورة
اسم المحاضر

الشروحات

Damon System Application
)Dr. Peter Frost ( USA

تاريخ انعقاد المحاضرة 0214 / 20/ 0
الشروحات
البيان
عنوان المحاضرة
Syncronization Movement in Orthodontics
اسم المحاضر
الدكتور أحمد مدهللا الطراونه
تاريخ انعقاد الدورة 0214/ 21/ 11
البيان
عنوان الدورة
اسم المحاضر

الشروحات

Effective Orthodontic Treatment
Dr. Hero Breuning

تاريخ انعقاد المحاضرة 0214 / 11 / 11
الشروحات
البيان
عنوان المحاضرة
Interdisciplinary Treatment with Special Emphasis
اسم المحاضر
Dr. Robert Vanarsadall
تاريخ انعقاد الدورة 0214 / 11 / 00
الشروحات
البيان
الدورة
عنوان
Contemporary Orthodontic Management of class II
اسم المحاضره
Dr. Lisa Alverto
تاريخ انعقاد الدورة 0214 / 10 / 11
الشروحات
البيان
nd
عنوان الدورة
JOS 2 Scientific Day
د.كمال قواسمي – د.رياض البطيخي – د.لمى الجراح – د.بدرالدين برقان –
اسماء المحاضرين
د.شادي سماوي – د.عبدالرحمن اشقيدف – د .مريم العبدهللا
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* النشاط التثقيفي و الموقع اإللكتروني:


تم العمل على تحديث الموقع اإللكتروني للجمعية وجاري العمل على تحديث بيانات الزمالء.



متابعة الصفحة الخاصة لجمعية تقويم األسنان والفكين األردنية على موقع التواصل االجتماعي

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


تم التعاقد مع شركة  Horizonsإلدارة الموقع االلكتروني وتحديث بياناته الشهرية .



عمل صفحة اليكترونية خاصة بالمؤتمر األردني الدولي التاسع لتقويم األسنان

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


تجديد اشتراك الجمعية األردنية مع  WFOوالتنسيب بقبول عدد من الزمالء فيها.

* 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 .



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.



تنظيم معرض لشركات ومستودعات طب وتقويم األسنان على هامش المؤتمر األردني الدولي التاسع لتقويم
األسنان ومخاطبة الشركات المحلية واألجنبية.



مخاطبة مستودعات طب األسنان وذلك لتحديد اسس رعاية المؤتمر الدولي التاسع لتقويم األسنان



تم مخاطبة رئيس الجمعية العربية لدعوة رؤساء الجمعيات العربية القطرية لإلجتماع في عمان على أن تتحمل
الجمعية األردنية تكاليف اإلقامه للتشاور ومناقشة وضع الجمعية العربية والرجوع إلجتماع بيروت  9102وما
طرحته جمعية تقويم األسنان األردنية .

رئيس الجمعية
د .عالء الدين أبوخلف
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كل عام وأنتم بخير
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