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 تاريخ اسم الفعالية 
 الفعالية 

 وصف الفعالية 

اقامت كلية طب االسنان  الممتثلة بمكتب  - 1/10/2020 اليوم الوطني 

النشاط والنادي الطالبي حفل اليوم الوطني 

في بهو الكلية تم من (  القمة ىهمة حت)  90

 : خالله التالي 

 واالقمشة الخضراء تزين البهو باألعالم  -

 ترديد النشيد الوطني  -

 

أقامت كلية طب األسنان فعالية اليوم العالمي لسالمة   27/10/2020 اليوم العالمي لسالمة المرضى 
  ٢٠٢٠-١٠-٢٧المرضى يوم الثالثاء الموافق 

م من خالل تقديم األدوات المعقمة   ١٢الساعة 
قلب  والكمامات المجانية و أيضاً إدخال البهجة على 

 الطبيب والمراجع لدى عيادة األسنان 

عبير الشامي عن تطور العالج في   الدكتورةحدثت  18/3/2021 محاضرة طب االسنان بدون ألم 
طب االسنان و كيف اصبح العالج في الوقت الحالي  

 يكاد يكون خالي من االلم. 
و االدوات   الجديدةالطرق العالجي  الطبيبةشرحت 

التي يفضلها اطباء االسنان لكي   الحديثة األجهزةو 
تجربه المريض تجربه سهله و غير مصحوبه  يجعل

 باي انزعاج.
 

محاضرة التطورات في مجال طب  
 االسنان 

تناقش المحاضرة بعض التطورات في مجال عالج   17/7/2021
 اللثة

تم تدشين العديد من االركان التي تعمل على رفع   8/4/2021-4 اسبوع صحة الفم
الوعي في اهمية صحة الفم بجميع نواحيها وكيف 

 .يفترض اننا نعمل على المحافظة عليها
 
 

" في هذا اليوم تم  البيئةتم عمل فعالية مسمى بـ"يوم  25/3/2021 فعالية يوم البيئة 
تدشين العديد من االركان التي تعمل على رفع  
الوعي في اهمية بيئتنا علينا وكيف يفترض اننا  

 .نعمل على المحافظة عليها
 



 النادي الطالبي  

 

 وصف الفعالية  تاريخ الفعالية  اسم الفعالية 

حيث قامة كلية طب االسنان بتفعيل ذكرى البيعة  هـ 10/4/1442 ذكرى البيعة 
حيث  ، السادسة للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا

 لكتابة لذكرى البيعة السادسة للوحه  توضع

اقامت هاذي الفعالية هي التوعية من سرطان الثدي   م  22/10/2020 سرطان الثدي 
فعالية التعريف بة حيث قامه كلية طب االسنان ال

 وعمل االتي : 
 _ عمل محاضرة عن سرطان الثدي  

تعريفية عن  وشورات ملف يتضمن بر  توزيع _
 سرطان الثدي  
 _ ركن تصوير 

_ ركن تعريف عن االكل والمشروبات المفيد للوقاية 
 من سرطان الثدي  

_ ركن تتحدث فيه االخصائية عن المشاكل النفسية   
تقبل المرض ونصائح  التي تصاحب المريض وكيفية

 تحفيزية لهم 
بسبب هاذا االقبال على الفعالية تم تمديده وعمله في   

 عيادات الكلية طب االسنان 

محاضرة تمكين المراء في مجال  
 طب االسنان  

عن )تمكين المراء في مجال طب  ره بتفعيل محاض م 2021/ 7/3
كلمه   لدكتوره مشاعل الداعج القتحيث   االسنان (

للطالبات وبعدها بدأت الدكتورة ود عصام المحاضرة  
 وابرز النقاط التي تحدثت عنها هي : 

 العافية واالمراض العقلية 
 احتراق واالجهاد  

 االضطرابات النفسية في السعودية  
 كيف تعرف متي تطلب المساعدة  

 كيف تعرف الى من تذهب  
 اساسيات الرفاه

 


