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 الجوائز والمشاركات العلمية  •

 برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين  
 هـ 1437- 1436طالبات دفعة  

 

 برنامج الطلبة    •
 

  

 

 

اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 

 

 التأهيلية مرحلة الإنجازات الطالبة في  

 

ريم بنت محمد 

 الدوسري

(435200393) 

 

 متطلبات المرحلة حضور دورات تتبع لعمادة تطوير المهارات: ●

 م ٢٠١٥/  ١/  ٢١التفكير الناقد بتاريخ حضور دورة  ●

 م ٢٠١٥/  ١٢/  ٨بتاريخ  دورة كيف تبني معدلك التراكمي حضور ●

 م ٢٠١٦ / ١ / ٢٠بتاريخ دورة مهارات القيادة اإلدارية  حضور ●

 م ٢٠١٦ / ١ / ٢٤بتاريخ  مهارات االستذكارحضور دورة  ●

 م ٢٠١٦ /١/ ٢٧بتاريخ دورة المهارات اإلمالئية وفن الخط العربي  حضور ●

 /١ / ٢٨ دورة أسس التعبير الكتابي وجماليته في اللغة العربية حضور ●

 م ٢٠١٦

 م ٢٠١٦ / ٢/ ٤ - ١ / ٣١بتاريخ  دورة مهارات تقنية المعلومات حضور ●

 م٢٠١٦ / ٢ / ٩-  ٧ بتاريخ  دورة تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية حضور ●

● English Diploma (The British Council 24/7  - 1/9/2016( 

         
  )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(                                      

حازت الطالبة على جائزة قائمة العميد للطالبات المتفوقات للعام الدراسي  ●

    .ـ ه 1436-1437

 

 

 

 

 تدريبالمؤتمرات، المحاضرات، ال •
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اسم الطالبة  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في المرحلة التأهيلية 

 

 

لولوه بنت وليد 

 السحيم

435200242)) 

 

 متطلبات المرحلة حضور دورات تتبع لعمادة تطوير المهارات: ●

 ٢٠١٥ديسمبر  ٦حضور دورة التفكير الناقد بتاريخ  •

 ٢٠١٥ديسمبر  ٨حضور دورة كيف تبني معدلك التراكمي بتاريخ  •

 ٢٠١٦يناير  ٢٠حضور دورة مهارات القيادة اإلدارية بتاريخ   •

 ٢٠١٦يناير  ٢٤االستذكار بتاريخ حضور دورة مهارات   •

 ٢٠١٦يناير  ٢٧حضور دورة المهارات اإلمالئية وفن الخط العربي بتاريخ   •

يناير  ٢٨ فيحضور دورة أسس التعبير الكتابي وجماليته في اللغة العربية  •
٢٠١٦ 

 ٢٠١٦فبراير  ٤ –يناير  ٣١حضور دورة مهارات تقنية المعلومات بتاريخ  •

 ٢٠١٦فبراير  ٩-٧ات اللغة اإلنجليزية بتاريخ حضور دورة تطوير مهار •

أبريل  ١٠ فيحضور الجلسة الحوارية مشاركة المرأة في التحول الوطني  •
٢٠١٦ 

 )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(                               

-١٤٣٦حازت الطالبة على جائزة قائمة العميد للطالبات المتفوقات للعام الدراسي  •
 هـ ١٤٣٧
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اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في المرحلة التأهيلية 

 

 

 

بنت محمد  امل

 الحامد

435200321)) 

 

 

 متطلبات المرحلة حضور دورات تتبع لعمادة تطوير المهارات: ●

 م ٢٠١٥-١٢-٦-حضور دورة التفكير الناقد بتاريخ  •

 م ٢٠١٥-١٢-٨معدلك التراكمي؟ بتاريخ حضور دورة كيف تبني   •

 م٢٠١٦-١-٢٠حضور دورة التفكير اإلبداعي بتاريخ  •

 م ٢٠١٦-١-٢٤حضور دورة مهارات االستذكار بتاريخ  •

 م ٢٠١٦-١-٢٧حضور دورة المهارات اإلمالئية وفن الخط العربي بتاريخ  •

-١-٢٨بتاريخ حضور دورة أسس التعبير الكتابي وجماليته في اللغة العربية   •
 م ٢٠١٦

 م ٢٠١٦-٢-٩\٧حضور دورة مهارات تقنية المعلومات بتاريخ  •

 م ٢٠١٦-١٢-٨حضور دورة تطوير مهارات اللغة االنجليزية بتاريخ  •

 م ٢٠١٦-١-٢٠بتاريخ حضور دورة مهارات القيادة اإلدارية  •
 

  
                              

 )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(                              

حازت الطالبة على جائزة قائمة العميد للطالبات المتفوقات للعام الدراسي  ●

ــ ١٤٣٧-١٤٣٦  ه
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اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في المرحلة التأهيلية 

 

سارا بنت ابراهيم 

 عيسى

435201598)) 

 

 متطلبات المرحلة حضور دورات تتبع لعمادة تطوير المهارات: ●

 ٢٠١٥ -١-٢١التفكير الناقد بتاريخ  حضور دورة •

 ٢٠١٥ديسمبر  ٨حضور دورة كيف تبني معدلك التراكمي بتاريخ  •

 ٢٠١٦يناير  ٢٠حضور دورة مهارات القيادة اإلدارية بتاريخ  •

 ٢٠١٦يناير  ٢٤حضور دورة مهارات االستذكار بتاريخ  •

 ٢٠١٦يناير  ٢٧حضور دورة المهارات اإلمالئية وفن الخط العربي بتاريخ  •

يناير  ٢٨ فيحضور دورة أسس التعبير الكتابي وجماليته في اللغة العربية  •
٢٠١٦ 

 ٢٠١٦فبراير  ٤ –يناير  ٣١حضور دورة مهارات تقنية المعلومات بتاريخ  •

 ٢٠١٦فبراير  ٩-٧بتاريخ  حضور دورة تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية •
 

 أنهت الطالبة متطلبات المرحلة( (
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اسم الطالبة ورقمها  
 الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد العام 

 

 ريم بنت محمد الدوسري

(435200393) 

 

 م (2017 /3 / 30)جامعة الملك سعود زيارة المختبر المركزي ●

 

● Online course about genetics evolution with 

weekly summarization and discussion with Dr. 

Manal AlShedi (2017-2018)  

 

 )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(

● Attending a course on Airway Management  

(College of Medicine 4th of April 2017 ) 

● Attending a lecture entitled: Understanding Diagnostics 

Test Parameters   (College of Dentistry 14/2/2018 ) 

● Attending a lecture entitled: Types of research methods  

(College of dentistry 6/10/2017) 

● Attending a lecture entitled: Identifying research 

methods  

(College of dentistry 20/11/2017) 

 
 

 ( 2017يوليو 16 -2 كلية طب األسنان) التدريب الصيفي مع طالب االمتياز ●

 برنامج التدريب الصيفي للبحث واللغة اإلنجليزية في جامعة تون في ماليزيا  ●
 م( 2017سبتمبر  3-15)       
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اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد العام 

 

لولوه بنت وليد 

 السحيم

435200242)) 

 

 ٢٧ جامعة الملك سعود()القيادة والنجاح في خدمة المجتمع  -لقاء مع خبيرة  ●

 ه  ١٤٣٨ – ٦ –

 )٢٠١٧ / ٣ / ٣٠بتاريخ  جامعة الملك سعود) المركزيزيارة المختبر  ●

 ٢٢جامعة الملك سعود ) العادات السبع للناس األكثر نجاحا   -لقاء مع خبير  ●

 (٢٠١٧مارس 

● Online course about genetics evolution with weekly   

summarization and discussion with Dr. Manal AlShedi 

 (2017-2018) 

 بإشراف د. منال الشدي

 )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(

● Attending a lecture “Introduction to research”  

(College of dentistry- 14-3-2017) 

● Attending a lecture “structure of scientific papers” 

(College of dentistry-5-4-2017) 

● Attending a lecture “search engine PubMed” 

 (College of dentistry- 19-4-2017) 

يوليو  ٢ -١٦ - طب األسنان كلية (االمتيازالتدريب الصيفي مع طالب  ●

٢٠١٧ ) 

 15-3) برنامج التدريب الصيفي للبحث واللغة اإلنجليزية في جامعة تون في ماليزيا
 م ( 2017سبتمبر 

 

 (٢٠١٦ديسمبر  ٧ -حضور دورة التخطيط الشخصي )مركز الشراكة التدريبي  ●

 هـ ١٤٣٨ – ١٤٣٧جائزة قائمة العميد للطالبات المتفوقات  •
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الطالبة  اسم  
 ورقمها الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد العام 

 

 

بنت محمد  امل

 الحامد

43520032)) 

 – ٢٧ جامعة الملك سعود(( القيادة والنجاح في خدمة المجتمع -لقاء مع خبيرة  ●

 ه  ١٤٣٨ – ٦

 ( ٢٠١٧ / ٣ / ٣٠-جامعة الملك سعود) المركزيزيارة المختبر  ●

-جامعة الملك سعود) العادات السبع للناس األكثر نجاحا -لقاء مع خبير  ●

٢٢/٣/٢٠١٧  ) 

● Online course about genetics evolution with weekly 

summarization and discussion with Dr. Manal AlShedi 

(2017-2018) 

 بإشراف د. منال الشدي

 )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(

● Attending a course “Airway Management” at (King 

Saud University-   6-7/3/2017) 

● Attending a lecture” Understanding Diagnostics Test 

Parameters” 14-2-2018 at DUH 

● Attending and organizing lecture “Writing an abstract” 

 27-3-2018 at DUH 

● Attending a lecture “Basic Biostatic” 6-2-1440 at DUH 

 

 ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي  عضوة في نادي البحث العلمي ●

 م ٧/٢٠١٧/ ٢-١٦ ية طب األسناناالمتياز في كلالتدريب الصيفي مع طالب  ●

ملتقى  -مستشارك بانتظارك  طب األسنان في فعاليةركن  المشاركة في ●

  م ٢٦/٣/٢٠١٧-٢٤بتاريخ  جامعة الملك سعود -خارج التغطية 
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اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد العام 

 

سارا بنت ابراهيم 

 عيسى

435201598)) 

  جامعة الملك سعود()القيادة والنجاح في خدمة المجتمع  -لقاء مع خبيرة  ●

 ٢٠١٧ / ٣ / ٣٠( )جامعة الملك سعود زيارة المختبر المركزي ●

 جامعة الملك سعود(  ) العادات السبع للناس األكثر نجاحا   -لقاء مع خبير  ●

● Online course about genetics evolution with weekly 

summarization and discussion  

 بإشراف د. منال الشدي

 )أنهت الطالبة متطلبات المرحلة(
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اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 

 
 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد التخصصي 

 
 

ريم بنت محمد 

 الدوسري

(435200393) 

 

 البدء بمرحلة األبحاث بإشراف د. هدى الشهري ●

 سعود الملك لجامعة التابعة صديقي كن مبادرة في مشاركة ●

 الخيرية بنيان جمعية في متطوعة ●

 عضو بنادي البحث العلمي  ●

 SIDC 2018حضور المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان  ●

 (201٨يناير  11 – 9بتاريخ عارض بالرياض أرض الم)
 

العالمي  عبد هللاالمقامة في مركز الملك  مشاركة في المدرسة البحثية الصيفية ●

 م. (201٨ / ٨ /15- 7)  لألبحاث

 

  المقامة في جامعة رياض العلم  مشاركة في المدرسة البحثية الصيفية ●

 م (  201٨/  7/  6-15) 

 

Complete the BLS course in life support and Trauma 

training center (KKU  Hospital 19/10/2017) 
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اسم الطالبة  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد التخصصي  

 

 

لولوه بنت وليد 

 السحيم

435200242)) 

 البدء بمرحلة األبحاث بإشراف د. هدى الشهري ●

 في نادي نزاهة )عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات( عضوة اللجنة العلمية ●

 ه ١٤٣٩ – ١٤٣٨

 هـ( ١٤٣٩ – ١٤٣٨)قائدة اللجنة اإلعالمية في مسابقة نزاهة الوطنية لعام  ●

المقام في أرض المعارض في  حضور المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان ●

 (٢٠١٨يناير  ١١ – ٩) الرياض بتاريخ

 ٩- ٨ - )لكلية طب األسنان 8 بنحافظ عليها –المشاركة في الحملة التوعوية ●

 (٢٠١٨مارس 

 (٢٠١٨مارس  ٢٢ -)كلية طب األسنان ٢ ملهمون –التنظيم في مبادرة ●

( كتابة مقترح علمي )عمادة البحث العلمي كيفية :محاضرةحضور  ●

١٩/٢/١٤٣٩  

 ٢٤( )النادي الثقافي لكلية طب األسنانالمشاركة في فعالية من كل دولة قطرة  ●

– ١٤٣٩ – ٦  

لثقافي االجتماعي في كلية طب ا)النادي حضور محاضرة مسار البورد  ●

  ١٤٣٩ – ٧ -٢٩األسنان(

 هـ( ١٤٣٩ -كز الشراكة الطالبية)مر التنظيم في مبادرة كلنا آدم ●

• Presented a poster on International Quality Day “Lesson 

Learned from Dental Patient Safety-Case Report” (Dental 

University Hospital- 9 -11-2017) (won third place)    

• Research participation with Dr. Huda Al shehri “ Use of digital       

education toll in evaluation of full crown preparation”(in progress)  

• Research participation with Dr. Reem Alsulimani” The effect of 

magnification and illumination in access cavity preparation” 

              (in progress)  
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الطالبة  اسم  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد التخصصي  

 

 

 
بنت محمد  امل

 الحامد
435200321)) 

 

 البدء بمرحلة األبحاث بإشراف د. هدى الشهري •

حضور دورة لغة انجليزية في المركز الثقافي البريطاني بدعم من برنامج الطلبة  •

 . (٢٠١٧)٣١/٨ – ١٧/٧بتاريخ  المتفوقين والموهوبين

• Attending a lecture “Research Road of Change” 30/5-

1/6(2-18) at Diriyah business center AlMaarefa College- 

Riyadh 

• Complete the BLS course in life support and Trauma 

training center in King Saud University 14-10-2017 

حضور المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان التابع للجمعية السعودية لطب  •

 م( ٢٠١٨-١-١١\٩الرياض ) -األسنان 

• Presented a poster on International Quality Day “Lesson 
Learned from Dental Patient Safety-Case Report (Dental 
University Hospital- 9 -11-9/11/2017)” (won third place)    

جامعة الملك  -التدريب االكلينيكي الصيفي في مستشفى طب األسنان الجامعي  •

 (٢٠١٨)١٢/٧-٢٤/٦بتاريخ  سعود
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اسم الطالبة  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 
 

 إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد التخصصي  

 

 

سارا بنت ابراهيم 

 عيسى

435201598)) 

 األبحاث بإشراف د. ساره العنقريالبدء مرحلة  ●

 (٢٠١٨/  ٣/  ١٣-حضور دورة المراجع العلمية )نادي البحث العلمي ●

 ( ٢/٢٠١٨/ ١٤-حضور دورة معرفة أدوات التحقق ) نادي البحث العلمي ●

لكلية طب األسنان المقامة في ساحة  ٨المشاركة في حملة بنحافظ عليها  ●

 ٩/٣/٢٠١٨-٨ تاريخ البجيري

 ٢/١١/٢٠١٨-١ تاريخ المشاركة في حملة طمنا عليك المقامة في حياة مول ●

بصحة الفم واألسنان في مركز التأهيل  التوعويةالمساهمة كمتحدثة في الحملة  ●

 ١٨/٢/٢٠١٩ تاريخ الشامل في الرياض
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اسم الطالبة  
 ورقمها الجامعي 

 

 

 
   المتقدم وما بعد اإلعداد المتقدمإنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد  

 

 

 

ريم بنت محمد 

 الدوسري

(435200393) 

 

● Attending a lecture" Disease Clinical Pearls on Oral"  
     (SIDC 25/1/2020)  
 

 SIDC 2020المشاركة في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان  ●

 ( 2020يناير  25و  23فندق الريتز كارلتون في الرياض تاريخ ) 

 

● Attending a webinar lecture entitled "Periodontal soft 

tissue grafting .. Thinking outside the box".by the Saudi 

Society of Periodontology ( 9th of April 2020)  

●  Attending webinar lecture entitled “How to publish your 

paper” by the International association of dental 

research. ( 8th of April 2020)   

● Presented a poster “A cross-sectional study of the 

impact of dental aesthetic on the likelihood of being 

employed in SaudiArabia”  (KAIMRC 15/ 8 / 2018 )  

• Presented a poster "A cross-sectional study of the impact of 

 dental aesthetic on the likelihood of being employed in  

SaudiArabia” (Riyadh Elm University  11-13/10/2018 )  

• Presented a poster "Use of Digital Dental Education Tool in  

Evaluation of full Crown Preparation Literature Review”  

(Riyadh Elm University 11-13/10/2018) 

• Presented a poster  "  Systematic review of the clinical 

radiographical features of maxillary mandibular hybrid giant cell 

granuloma lesions of the jaws. ”   

(Saudi Dental Society 12-14/1/2019) 

 

• Publishing a scientific paper: Entitled “dental aesthetic and the 

likelihood of finding a job in Saudi Arabia. Across-sectional 
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study (Journal of Family Medicine and Primary care2020;9-276-

81(   

 

• Researches: 

• A research participation with Dr. Noura AlSufyani entitled:           

A systematic Review of the Clinical and Radiographical  

Features of Hybrid Central Giant Cell Granuloma Lesions of  

the Jaws.  (submitted for publication)      

                                                      

●  A research participation with Dr. Rana AlShagroud 

entitled:  Demographic, Clinical and histopathological 

analysis of  Ameloblastoma in Riyadh Saudi Arabia. 

    (In progress) 

●  A research participation with Dr. Huda AlShehri 

entitled: Detection ability of dental students of 

simulated marginal gaps using used and sharp dental 

explorer.  

(In progress) 

 

● A research participation with Dr. Kawkab AlTurk entitled: 

Prevalence of Utilization of Alternative Medicine among 

Patients Attending University Dental Clinics. 

(In progress)  

 

● Internship research with Dr. Mohammed Helmi and Dr. 

Hamad AlBagieh entitled: Level of gloves contamination 

in dental clinics at King Saud University dental hospital, 

Riyadh, Saudi Arabia  

 

 

 بإشراف التدريب الصيفي في مختبر مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال ●
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يوليو  1٨ –يونيو 9مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال  (الكريع خولة .د 

 م( 2019

 

 21مستشفى الملك فيصل التخصصي ) التدريب الصيفي في قسم علم األمراض ●

  م( 2019أغسطس  29يوليو 

مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية              )التدريب الصيفي في قسم طب األسنان  ●

 م( 2019أغسطس  1٨ –يوليو  29
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اسم الطالبة  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 

 
   المتقدم وما بعد اإلعداد المتقدمإنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد  

 
لولوه بنت وليد 

 السحيم
435200242)) 

)مركز بحوث    PubMedحضور محاضرة استخدام قاعدة المعلومات  ●

 هـ( ١٤٣٩ربيع األول٩ -الدراسات العلمية الطبية 

 – ٢٠١٨في جامعة الملك سعود ) نائبة رئيسة نادي البحث العلمي للطالب ●

٢٠١٩ ) 

● Attending a lecture and workshop "Advanced 

management of dental trauma "(8/9/2018)   

● Attending a lecture  " Instrumentation and obturation 

between the past and the present"(College Of Dentistry 

8/10/2018)      

حضور مؤتمر الرياض العالمي الحادي عشر لطب األسنان ومؤتمر تعليم طب  ●

 ( ٢٠١٨اكتوبر ١٣-١١في جامعة رياض العلم ) -ألسنان الثانيا

التابعة للنادي الثقافي )كلية طب األسنان التنظيم في محاضرة الم الوجه والفكين  ●

  (٢٠١٨أكتوبر ٢٧

 (٢٠١٨نوفمبر  ٢–١ -)كلية طب األسنان 1 حملة طمنا عليكالتنظيم في  ●

● Attending a lecture ”gummy smile etiologies and 

gingival recession basic principles "5/11/2018, Saudi 

Dental Society 

● Attending a lecture “bonded indirect aesthetic 

restoration for posterior teeth” College Of Dentistry 17 

nov 2018  

● Attending a lecture “Minimally invasive dentistry” college of 

dentistry – 31  Dec 2019 
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 في اللقاء األول للبحث العلمي للطالب (وأساليب البحث)البحث  حضور محاضرة ●

 (٢٠١٩يناير  ١٢)

تنظيم اللقاء العلمي الثاني لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس في ملتقى  ●

 هـ( ١٤٤٠)خالل عام البحث العلمي الثاني 

ي التدريب الصيفي في عيادات طب األسنان في مستشفى الملك فيصل التخصص •

 ( ٢٠١٩)أغسطس 

تنظيم برنامج الطلبة المتفوقين تقديم المجلس الحواري السادس للطالبات تحت  ●

 هـ( ١٤٤١- ٢ – ١٥الموهوبين )و

 (٢٠١٩نوفمبر  ٢١ -)كلية طب األسنان 2 تنظيم فعالية طمنا عليك ●

قام في فندق الريتز كارلتون حضور المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان الم ●

  ٢٠٢٠ يناير ٢٥و ٢٣في الرياض تاريخ 

● Presented a poster “Use of Digital Dental Education 

Tool in Evaluation of Full Crown Preparation - Literature 

Review (Riyadh Elm University) (٢٠١٨اكتوبر ١٣-١١)  

● Research participation with Dr.Sumaih Ajlan “Dental 

stem cells and hyaluronic acid.”( in- progress)      

● Research participation with Dr.Huda Alshehr”   

detecting marginal gaps in indirect restoration using new 

vs   routinely used dental explorers (in- progress)  

 

 

 

وأطباء طب األسنان تحت إشراف د. سمية  تطوير برنامج تعليمي عملي لطالب ●

 باسودان )مازال ساري(
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المشاركة بملصق علمي في مؤتمر الرياض العالمي الحادي عشر لطب األسنان  ●

 (٢٠١٨اكتوبر ١٣-١١) ومؤتمر تعليم طب األسنان الثاني

يناير  ١٢ -١١للبحث العلمي للطالب ) المشاركة بملصق علمي في اللقاء األول ●

٢٠١٩ ) 
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اسم الطالبة  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 

 
   إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد المتقدم وما بعد اإلعداد المتقدم

 
 

بنت محمد  امل

 الحامد

435200321)) 

 

 

● Attending a course" Predictable Orthodontic Outcomes: 

The Easy Way" by Saudi orthodontic society in Riyadh at 

18-19/9/2019 

المشاركة بحملة توعوية بصحة الفم واألسنان ألطفال جمعية إنسان تابعة للنادي  ●

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسي  الثقافي بكلية طب األسنان

لفم التابعة للنادي المشاركة في الحملة الثالثة "طمنا عليك" للتوعية بسرطان ا ●

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الدراسي  لثقافي بكلية طب األسنان

السعودي العالمي لطب األسنان المقام في فندق  تنظيم المؤتمرالمشاركة في  ●

  ٢٠٢٠يناير  ٢٥و ٢٣الريتز كارلتون في الرياض تاريخ 

-٦-١بتاريخ المشاركة في فعالية "ملتقى التخصصات في مدارس المملكة"  ●

١٤٤٠ 

المشاركة بحملة التوعية بسرطان الفم التابعة لنادي حياة التطوعي بتنظيم من  ●

 ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام إدارة مكافحة المخدرات في حياة مول 

● Attending a course" Predictable Orthodontic Outcomes: 

The Easy Way"  ٩-١٧الرياض ) –تابعة للجمعية السعودية لتقويم األسنان-

م(٢٠١٩  

● Attending (online courses):  
1.” Early Orthodontic Treatment" at Apr 2, 2020 
2.” Esthetical Approaches to Treat Different Teeth 
Discoloration” at Apr 7, 2020 

3."KSU Dental Intern Research Webinar " at Apr 8,2020 
4."Lack of prevention & oral health consequences - Clear 
aligner therapy" at Apr 11, 2020 
5.Online SDS international conference 16-18 Apr 2020  
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-٧-١٢\٦-٢٤التدريب االكلينيكي الصيفي في مستشفى طب األسنان الجامعي ) ●

 م(٢٠١٨

المقامة في مستشفى  العلميةعرض ملصق علمي في الفعالية العلمية للملصقات  ●

 بعنوان  -طب األسنان الجامعي

" Use of Digital Dental Education Tool in Evaluation of full 

Crown Preparation("٢٠١٩-١-١٢\١١)م 

عرض ملصق علمي في المؤتمر العالمي الحادي عشر لطب األسنان في الرياض  ●

 م( بعنوان:٢٠١٨-١٠-١٣ \١١المقام في جامعة رياض العلم )

" Use of Digital Dental Education Tool in Evaluation of full 

Crown Preparation - Literature Review" 

-٥-٢٣\٥التدريب االكلينيكي الصيفي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ) ●

 م(٢٠١٩

 المشاركة في المدرسة الصيفية البحثية الحادية عشر المقامة في مركز الملك عبدهللا ●

 العالمي لألبحاث الطبية بالرياض وتقديم ملصق علمي بعنوان 

Influence and, of Canine Vertical Position on Smile 

Esthetic Perceptions by Orthodontist, Restorative 

Dentists, Laypersons  

    1-8-2019 

● Scientific research and participation in- progress: 

 

● Influence of Canine Vertical Position on Smile Esthetic 

Perceptions by Orthodontist, Restorative Dentists, and 

Laypersons. 

● Detection ability of dental students of simulated marginal 

gap using used and sharp dental explorers. 

● Does Malocclusion have an Impact on Self-esteem of 

Dental Students? 
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● Parental awareness of bruxism in Saudi children  

in Saudi children. 

● Development of an available endodontics plastic tooth 

for preclinical training with better characteristics.    
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اسم الطالبة  
ورقمها  
 الجامعي 

 

 

 
   إنجازات الطالبة في مرحلة اإلعداد المتقدم وما بعد اإلعداد المتقدم

 
سارا بنت ابراهيم 

 عيسى
435201598)  ) 

 

ريتز م المؤتمر السعودي العالمي لطب األسنان المقام في فندق الالمشاركة في تنظي ●

 ٢٠٢٠/ ١ / ٢٥- ٢٣كارلتون في الرياض تاريخ 

 

● Presented a poster “Dental Bleaching Efficacy of Stained 

Arrested Caries Lesion and their Re-Staining 

Susceptibility In Vitro “ 

 )في ملتقى البحث العلمي الثاني بجامعة الملك سعود تحت إشراف د. سارة العنقري

 (٢٠١٩/  ٢/  ١٧ -عمادة البحث العلمي 

المقام  السعودي العالمي لطب األسنانتقديم ملصق علمي للبحث نفسه في المؤتمر  ●

 ٢٠٢٠/ ١ / ٢٥- ٢٣ريتز كارلتون في الرياض تاريخ في فندق ال

طب  ومعرضتقديم ملصق علمي في مؤتمر اإلمارات الدولي لطب األسنان  ●

في  و ذلك ٢٠٢٠/ ٢ / ٦-٤المقام في دبي بتاريخ  AEEDCاألسنان العربي 

 مركز دبي الدولي للمؤتمرات و المعارض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


