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الخقزَز
اإلدارٌ
والمالٍ

التقرٌر اإلداري لجمعٌة تقوٌم األسنان والفكٌن األردنٌة
لعام 1026

* النشاط العلمً
لقد حفل العام  1026بالعديد من النشاطات العلمية لمحاضرين محليين وأجانب
باإلضافة إلى المؤتمر الوطني األول لتقويم األسنان واليكم النشاطات بالتفصيل
أوال  :ػقذ الوىحور الىطٌٍ األول لخقىَن األسٌاى ورلل ػلً هذي َىهُي فٍ فٌذق مراوى بالزا
 البحر الوُج  ,بوشارمت ًخبت هي أخصائٍ حقىَن األسٌاى األردًُُي ورلل َىهٍ األربؼاءوالخوُس  6332/0/03-03وأقُن ػلً هاهشه االجخواع الطارئ للجوؼُت الؼربُت لخقىَن
األسٌاى .
ثاًُا  :ػقذث دورة ػلوُت بالخؼاوى هغ شرمت الىسُظ لوىاد األسٌاى بؼٌىاى eCliner
 Certification Courseللوحاضر الذمخىر  Taeweon Kimورلل بخارَخ
 6332/30/33وماى حضىرها واالشخراك فُها هجاًُا ألػضاء الجوؼُت .
ثالثا  :ػقذث أهسُت ػلوُت للذمخىر جىزَف بىسرحال وبالخؼاوى هغ شرمت  3Mبؼٌىاى
 Esthetics in Orthodonticsورلل َىم األحذ  6332/0/62فٍ فٌذق مراوى بالزا ػواى
وماى حضىرها هجاًُا ألػضاء الجوؼُت.
رابؼا  :ػقذث دورة ػلوُت بالخؼاوى هغ هسخىدع اإلَواى بؼٌىاىExploring the Damon :
 territoryألقاها الذمخىر  Dimitris Mavreasهي شرمت  Ormcoورلل بجسأَي
ًظرٌ و ػولٍ ,بىاقغ َىهُي الخوُس والجوؼت الوىافق  6332/33/31-31ورلل فٍ فٌذق
الًذهارك ػواى .
خاهسا  :ػقذث هحاضرة قذهها األسخار الذمخىر احوذ دمحم حوذاى  /الجاهؼت األردًُت ,بؼٌىاى
Treatment planning in Orthodontics
ورلل فٍ فٌذق الشُراحىى ػواى بخارَخ  6332/33/32وماى حضىرها هجاًُا .
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* النشاط التثقٌفً و الموقع اإللكترونً:


مواصلة توزٌع النشرات التثقٌفٌة الموجودة لدى الجمعٌة على المدارس والتجمعات الطالبٌة
واألندٌة الشبابٌة.



زٌادة عدد المشاركٌن والمتابعٌن للصفحة الخاصة بجمعٌة تقوٌم األسنان والفكٌن األردنٌة على

موقع التواصل االجتماعً ( )Facebookللبقاء على تواصل مع كافة الزمالء فً المملكة وخارجها
ونشر اإلعالنات المتعلقة بنشاطات الجمعٌة العلمٌة واالجتماعٌة ونشر التوعٌة والنصح من خالل
المقاالت واإلجابة على األسئلة المتعلقة بتقوٌم األسنان والفكٌن.


العمل المتواصل لتطوٌر موقع الجمعٌة اإللكترونً لكً ٌواكب التطور وٌنافس المواقع العالمٌة .

* على الصعٌد المهنً و اإلداري:


التنسٌق مع مجلس نقابة أطباء األسنان لعمل شهادات عضوٌة ألعضاء الجمعٌة والطلب منهم
إضافة لقب اختصاصً تقوٌم أسنان على الهوٌة النقابٌة.



التنسٌق مع مجلس النقابة لعمل شهادات ممارسة االختصاص من وزارة الصحة ألعضاء الجمعٌة
العاملٌن .



استمرار النظر فً الشكاوي المتعلقة بتقوٌم األسنان والمحولة من مجلس النقابة.



حىظُم معزض للشزكاث ومسخىدعاث حقىَم األسىان علً هامش المؤحمز الىطىٍ األول لجمعُت
حقىَم األسىان وبمشاركت العدَد مه الشزكاث المحلُت حُث شاركج فُه كبزي شزكاث الخقىَم ممثلت
بىكالئها المحلُُه .

 مخاطبة رؤساء جمعٌات التقوٌم العربٌة الشقٌقة من اجل إعادة لم شمل الجمعٌة العربٌة وطً
الخالفات المتعلقة بوضع بلد المقر للجمعٌة العربٌة وتم دعوتهم لحضور المؤتمر الوطنً األول
وأقٌم على هامش المؤتمر االجتماع الطارئ وكان منسق االجتماع الدكتور رٌاض البطٌخً
وممثلٌن عن الجمعٌة الدكتور عالء الدٌن أبوخلف والدكتور أحمد الطراونه رئٌس الجمعٌة السابق
وتم مناقشة أمور عدٌدة مىها اخخُار األردن لُكىن مكان اوعقاد المؤحمز العزبٍ الثالث عشز لخقىَم
األسىان والذٌ سُكىن بخارَخ  6331/2/61-61وسُخم دعىة رؤساء الجمعُاث القطزَت أو مه
َىىب عىهم للمشاركت فٍ المؤحمز وحضىر االجخماع الدورٌ الثالث عشز للجمعُت العزبُت .

.

رئٌس الجمعٌة
د .عالء الدٌن أبوخلف
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