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 Pittsburgh :  الدراسات العليا في جامعة  بتسبرغ
والية  بنسيلفانيا . الواليات المتحدة .

1972PhD
شهادة الدكتوراة

) تخصص رئيسي في التعليم العالي و البحوث التربوية والتدريب(.

                1970Endodontics Certificate

شهادة اختصاص المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان .

      
                 1968Fixed Prosthodontics Certificate 

شهادة اختصاص في تعويضات األسنان الثابتة

                 1968Master of Science in Dentistry

ماجستير MSD  في علوم طب األسنان

                   1965Doctor of Dental Surgery

دكتور في جراحة األسنان DDS  كلية طب األسنان، جامعة دمشق ، سوريا   , 
بدرجة امتياز ) درجة امتياز في طب األسنان منحت مرة واحدة في تاريخ كلية 

طب األسنان في جامعة دمشق(.

المناصب األكاديمية :

أستاذ شرف ، جامعة جنوب كاليفورنيا ، كلية طب األسنان . USCSD 2004- تاريخه  

   1997-1988USC . أستاذ ) بروفيسور( كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا

استشاري أول ، مستشفى القوات المسلحة بالرياض)RMH( وزارة الدفاع،1998- تاريخه
المملكة العربية السعودية .
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 أستاذ معالجة لبية وجراحة جذور األسنان  ، جامعة جنوب كاليفورنيا ، كلية 2004-1988 
طب األسنان لوس انجلوس  ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة األمريكية.

 رئيس قسم اختصاص المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان  ، ومدير قسم 1998-1971   
الدراسات العليا في وهذا االختصاص ، جامعة جنوب كاليفورنيا، كلية  طب 

االسنان .

أستاذ مشارك، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا.1988-1977  

أستاذ مساعد ،  المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان ، كلية طب األسنان ، 1976-1971     
جامعة جنوب كاليفورنيا. 

 محاضر   ) التركيبات التعويضية الثابتة لألسنان( ، جامعة بتسبرغ Pitt بنسيلفانيا 1968- 1971     
  .

مدرس، قسم المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان  ، جامعة بتسبرغ/ بنسيلفانيا .1969- 1971   

المناصب اإلدارية

   1998 - 1972Director, USC Advanced Endodontics Program

مدير  برنامج اختصاص المعالجة اللبية و جراحة الجزور. 

1998 – 1971USC Endodontics  Department

رئيس قسم المعالجة اللبية وجراحة الجذور .

          2005 - 1998 RKH Dental Department                            

رئيس قسم طب األسنان, المستشفى العسكري بالرياض والخرج .                          

مدير معهد األمير عبد الرحمن للدراسات العليا لطب األسنان . المستشفى 1998 – 2012
العسكري.

Prince Abdulrahman Advanced Dental Institute. PAADI
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 المناصب اإلستشارية
CONSULTANTSHIPS

مستشار مجلة Joi  مجلة  الزراعة الفموية  . 2010-وحتى تاريخه  

مستشار – المجلة البرازيلية  للمعالجة اللبية  1996 - 1998

   1982 -1977CDAJ مستشار _ مجلة جمعية كاليفورنيا لطب األسنان

   1998 -1997  .CE. Compendium مستشار – مجموعة التعليم المستمر

طور بالتعاون مع كلية التربية بجامعة جنوب كاليفورنيا , برنامج مشترك في 1995- 1998  
طرق  التعليم يؤدي إلى منح درجة الماجستير )edu.MS( في تعليم طب االسنان 

, تمنح لخريجي برامج تخصصات  طب األسنان ,مع التركيز على تقنية وطرق 
التدريس والبحث العلمي.

رئيس مجلس  تقييم  بحوث أستعماالت Nd Yag laser  ليزر في المعالجة اللبية 1992-1990    
وجراحة الجذور,بالتعاون مع  شركة

  Biolase Technology,San clemente ,California

   

مستشار المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان ، لبورد  المنطقة الشمالية 1989- 1992
الشرقية المتحانات )NERB( في واشنطن، DC وهو البورد الذي يرخص ألطباء 

األسنان بمزاولة  المهنة  في أكثر من 27 والية أمريكية, وقد تبنى المجلس إنتاج 
أقراص فيديو تعليمية   لتدريس أطباء األسنان المتقدمين لبورد ) NERB ( وتدريب 
الممتحنين. كان الدكتور أبوراس مسئوال عن قسم مناهج المعالجة اللبية وجراحة 

جذور األسنان.
 

مستشار المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان - مجلة جمعية كاليفورنيا لطب 1982- 1986  
         CDAJاألسنان
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مستشار وطبيب أسنان بمركز USC /LAC  بجامعة جنوب كاليفورنيا 1980: 1981- 1985  
مستشار ، مشروع PROJECT PLATO : لتطوير البرامج التشخيصية والتدريس 

بمساعدة  الحاسوب – جامعة منيسوتا .

  1978 -1974  LONG BEACH VA HOSPITAL, CA  مستشار – مستشفى المحاربون القدماء 

مستشار- مؤسسة WATTS الصحية ، لوس انجلوس ، كاليفورنيا .1974- 1977   

مستشار- وزارة الصحة ، التربية والرعاية  HEW ) المكتب اإلقليمي ( ، سان 1977-1974   
فرانسيسكو.

مستشار للمشروع الوطني  حول » تبادل المعلومات التعليمية في  طب األسنان 1967              
بالواليات المتحدة  
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المنظمات المهنية األمريكية والدولية  
 PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

CDAعضو جمعية كاليفورنيا لطب األسنان                                 
California Dental Association 

EAOعضو الجمعية األوروبية لالندماج العظمي      
European Association for Osteointergration 

AOعضو أكاديمية  االندماج العظمي
Academy of Osteointegration

ADA American Dental Associationعضو الجمعية األمريكية لطب األسنان

عضو الجمعية السعودية للمعالجة اللبية وجراحة 
جذور األسنان             

Saudi Endodontic Association

Los Angeles Dental Societyعضو بجمعية لوس انجلوس لطب األسنان           

عضو أكاديمية طب األسنان العام
 ديسمبر 1996   

AGD 1996
Academy of General

عضو اللجنة المنظمة لجمعية كاليفورنيا ألخصائي 
المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان .  

Organizing Committee: 
California Association of Endodontists )CAE(   
1985   

              Fellow  of  the American College of Dentistsزميل الكلية األمريكية ألطباء األسنان
1984  

,Fellow of Pierre Fauchard Academyزميل أكاديمية بيير فوشارد

FAID 1984زميل أكاديمية طب األسنان الدولي                                
Fellow of Academy of International Dentistry 

  FICD     1982زميل الكلية الدولية ألطباء األسنان   
Fellow International College of Dentists,

            AAMAعضوالجمعية األمريكية العربية الطبية 
Arab American Medical Association 

          AAE 1980عضوالجمعية األمريكية ألطباء  المعالجة اللبية 
American Association of Endodontists

      AAUP 2004عضوالجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات 
American Association of University Professors

 IADRعضوالجمعية الدولية ألبحاث طب األسنان 
International Association for Dental Research
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 OKUعضوجمعية اوميكرون كابا يونيون 
Omicron Kappa Upsilon

    SGVDS          1998عضو جمعية وادي سان جبرائيل لطب األسنان 
San Gabriel Valley Dental Society

عضوأكاديمية جنوب كاليفورنيا ألطباء المعالجة 
اللبية وجراحة جذور األسنان  

SCAE 1997     
Southern California Academy of Endodontists  

عضو جمعية كاليفورنيا  للمعالجة اللبية وجراحة 
جذور األسنان  

 California Association of Endodontists 1997 
 

  

  تراخيص  البورد
         BOARD CERTIFICATION / LICENSURE 

ترخيص والية كاليفورنيا من العام  1977 وحتى تاريخه1977
مجلس كاليفورنيا ألعضاء لجنة امتحانات طب األسنان / رقم اإلجازة  26145 ، 

  .7859551
AA7859551 DEA ترخيص

ممارسة االختصاص في والية كاليفورنيا
   

ترخيص ممارسة مهنة طب األسنان من وزارة الصحة السعودية1998

 - 2012
2014

تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - استشاري أول
 )05-R-D-22518 ( .رقم البطاقة 
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الخدمية والنشاطات  اإلدارية  المناصب 
ADMINISTRATIVE AND SERVICE ACTIVITIES

المناصب اإلدارية والتعليمية : 
مستشار ومدير تنفيذي بجامعة األمير سلطان بالرياض ، حيث تم تكليفه 2001- 2003     

وفريق طبي بدراسة إنشاء كلية لطب األسنان بجامعة األمير سلطان األهلية . 
و لم يتم المشروع بسبب معارضة ادارة الخدمات الطبية .  

مدير قسم طب األسنان في مستشفى القوات المسلحة في الرياض والخرج 1998 - 2005     
وشملت الواجبات مهام اإلدارة لعدد 140 من أطباء األسنان و 120 من 

مساعدي أطباء األسنان و25 من فنيي األسنان و25 من أخصائيي صحة 
األسنان. وخالل سبعة سنوات في اإلدارة تم تحديث قسم طب األسنان 

بمستشفى الرياض والخرج العسكري وتوسعة مرافقه      وزيادة غرف 
العالج من 40 غرفه إلى 198 غرفة موزعة على 12 مركز لطب     

األسنان في جميع مناطق مدينة الرياض وتمثلت اإلسهامات الرئيسية في :
*- تحديث العيادات وإدخال األشعة الرقمية  .

*- توحيد طرق وإجراءات قبول وعالج ومتابعة المرضى.

*- إدخال تقنية المعلومات في مجال رعاية المرضى.

*- تدشين برامج تدريبية لمساعدات  أطباء األسنان . 

*- التركيز على عنصر الوقاية في مجال الرعاية الصحية بالفم واألسنان 
وإنشاء برنامج طب األسنان الوقائي المدرسي لمدارس البنين والبنات التابعة 

لوزارة الدفاع  .

*- إنشاء أنظمة لضبط الجودة في األداء الوظيفي.

*- إنشاء أنظمة لضبط إمدادات التموين الطبي لقسم األسنان ومعهد االمير عبد 
الرحمن .

*- زيادة إنتاجية / عالج  المرضى  .
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*- التركيز على بحوث طب األسنان ) عيادة األسنان المخصصة لمرضى 
السكري( .

*- معالجة موضوع تضخم قوائم انتظار المرضى والمراجعون والتخلص منها.

 مدير معهد األمير عبد الرحمن للدراسات العليا لطب األسنان  .           1998 - 2012 

تم إنشاء هذا المعهد  وفق اتفاقية التعاون المبرمة بين جامعة جنوب كاليفورنيا 
وبرنامج مستشفيات الرياض والخرج العسكري  1998م. ويتم في المعهد 

 ) AEGD ( تعليم برنامج  طب األسنان العام المتقدم
 ADVANCED EDUCATION IN GENERAL DENTISTRY  ومدته سنتان . 

ويحتوي المعهد  على ثالثة مراكز تعليمية في إسكان البحرية ، إسكان األفراد 
والعيادات الملكية في المستشفى العسكري في الرياض ويحتوي على عدد 60 
عيادة أسنان . ولقد تخرج من المعهد حتى  عام 2011 عدد 150 من األطباء  

والطبيبات. كما قام المعهد بتدريب أطباء األسنان في برنامج شهادة البورد 
السعودي الصالح األسنان SBARD  وعددهم 119 طبيب وطبيبة   في الفترة 
2000-2010 يتضمن البرنامج أيضا دورات تدريبية عملية  في    المعالجة 

اللبية وعالج و جراحة الجذور, وإصالح األسنان، جراحة الفم، عالج 
أمراض اللثة ، طب أسنان األطفال ، طب األسنان الوقائي، وطب األسنان 

الترميمي  . هذا وقد شارك  في تعليم طب األسنان العام المتقدم  منذ بدايته، 
 )UBC( أو جامعة برتش كولومبيا ) USC( أساتذة من جامعة جنوب كاليفورنيا

او سواهما للتدريس او المساهمة في المؤتمرات والسمنارات العملية او 
األكاديمية التي نظمها المعهد.   

ومن األهداف الرئيسية لبرنامج  تعليم طب األسنان العام المتقدم 
.)AEGD(

تحسين وتطوير المهارات التشخيصية والسريرية لمنسوبي. 1 
المعهد .

التدريب في مجال إصالح األسنان وعالج الجذور السريري. 2 
وعالج أمراض اللثة وطب األسنان الترميمي .

تطوير مهارات القيادة االدارية  واألشراف على مرافق الرعاية. 3 
الصحية في طب األسنان.

تطويرمهارات اإلشراف واالستفادة من خدمات طاقم طب األسنان. 4 
الداعم مثل مساعدي أطباء األسنان وأخصائي صحة الفم و 

األسنان وتقنيي مختبر األسنان.
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 رئيس قسم المعالجة اللبية وعالج الجذور Endodontic Department ، كلية 1997-1971    
طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، لوس انجيلوس.  هذا وقد تميز التعليم 

في عهد الدكتور أبوراس على االهتمام البالغ بتدريب طبيب االسنان العام 
وتخريج أكثر أطباء األسنان كفاءة عملية والذين يمكنهم القيام بتقديم خدمات 

التخصص الى 80% من المرضى الذين يقصدون عياداتهم .
وخالل فترة رئاسة القسم في لوس انجلوس ، تمت أربعة  عمليات إعتماد 

 ADA من قبل مجلس  الجمعية االمريكية لطب األسنان Accreditation أكاديمي
والمختص بإعتماد برامج تعليم طب األسنان في الواليات المتحدة.

مدير برنامج الدراسات العليا الختصاص المعالجة اللبية وجراحة جذور 1972- 1998   
االسنان

                    Director  of  Advanced   Endodontics  Program .  USCSD

كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا .

وقد كان برنامج االختصاص هذا من أحد البرامج السريرية الرائدة في  
الواليات المتحدة األمريكية .وقد تم توسيع  البرنامج بزيادة عدد أطباء 
األسنان المقيمين من ثالثة أطباء كل سنة ) 1971م ( إلى تسعة أطباء 

أسنان مقيمين في العام 1986م وتم تدريب أكثر 146 أخصائي معالجة 
لبية وجراحة الجذور عندما ترك الدكتور ابوراس البرنامج عام 1998. 

ولقد حظي البرنامج باإلعتراف نظرا لقوته من الناحية السريرية خصوصا 
في المجال الجراحي والمناهج المتوازنة التي تجمع بين العمل في العيادات 

وإجراء البحوث والتركيز على الجانب النظري . هذا ونجد اليوم 2012 
ان العديد من خريجي البرنامج يشغلون مناصب أكاديمية قيادية بينما يعمل 

اآلخرين كأخصائيين  في جميع أنحاء والية كاليفورنيا خاصة والواليات 
المتحدة األمريكية  عامة باالضافة الى في المكسيك ، البرازيل ، كندا األردن 
،كولومبيا ، انجلترا ، أسبانيا ، سوريا ، إيران ، السعودية ، قطر ، إيطاليا ، 

تركيا ، اليابان   وكوريا.
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رئيس مجلس البحوث والتطوير لجمعية  طب االسنان  في كاليفورنيا  1984- 1988   
                                              Research   and Devlopment Council, CDA

من المهام الرئيسية للمجلس التركيز على مساعدة أطباء االسنان في والية   
كاليفورنيا  عمليا في مسائل متعلقة بمكافحة العدوى  ومواد طب األسنان 
وسموم المواد المهنية ودمج نتائج البحوث العلمية في ممارسة مهنة طب 

األسنان.
يتألف مجلس البحوث والشئون العلمية من ممثلين من خمسة  كليات طب 

األسنان في والية كاليفورنيا وهي:
.)USC(  جامعة جنوب كاليفورنيا -

.)UCLA( جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس -
. )LLU(  جامعة لوما لندا -

.)USCF( جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو -
. )UOP(  جامعة الباسفيك -

مدير مشروع  بحث وتطوير معايير األداء السريري في إختصاصات طب 1979-1976 
االسنان . 

كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.كان 
الهدف من المنحة هو تطوير إرشادات اإلجراءات , المعايير واألداء السريري 

 Critical( في جميع مجاالت طب األسنان   استنادا الى مفهوم الخطأ الحرج
Error ( والمصمم من قبل الدكتور أبوراس )1972(  في أطروحته المقدمة 

لنيل درجة الدكتوراة في  التعليم العالي  .

  1976 -1972   )Oral Biology ( مدير برنامج طب الفم البيولوجي

نهج مبتكر لتدريس طب الفم البيولوجي ) Oral Biology ( والعلوم األساسية 
لطالب  الدراسات العليا في مختلف إختصاصات طب االسنان, بحيث تتناسق 

وعمليات  العالج السريري  وتستند في تفاصيلها على العلوم االساسية و 
البراهين البحثية المنشورة حديثا.

 
مدير مشارك : إختصاص المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان ، كلية طب 1970- 1971    

األسنان ، بتسبرغ ، جامعة بتسبرغ ، بنسيلفانيا .
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أنشطة اللجان : جامعة جنوب كاليفورنيا ، كلية طب األسنان 
COMMITTEE ACTIVITIES: University of Southern
California, School  of Dentistry (USC)

م . • عضو اللجنة التنفيذية لكلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 1993- 1997	

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا .  • عضو لجنة المناهج ، 1985- 1996	

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا . • عضو لجنة البحوث ، 1994	
 

م كلية طب األسنان ، جامعة  • عضو لجنة مدراء برامج الدراسات العليا ، 1972- 1996	
جنوب كاليفورنيا . 

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب  • عضو لجنة العلوم الجراحية ، 1981- 1984	
كاليفورنيا. 

•عضو اللجنة الخاصة تقييم الزمالء في  هيئة التدريس . 	

•عضو لجنة التعليم والبحوث ) اللجنة المتفرعة من لجنة الخطة اإلستراتيجية(، يناير  	
1976م 

م  • عضو لجنة التقييم ما قبل المرحلة السريرية ، 1974- 1976	

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب  • عضو لجنة التقييم السريري، 1974- 1976	
كاليفورنيا . 

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب  • عضو لجنة مناهج الدراسات العليا ، 1972- 1976	
كاليفورنيا . 

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا .  • عضو لجنة المناهج ، 1972- 1976	

م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا .  • عضو اللجنة التنفيذية / 1972- 1976	

• عضو لجنة األولويات، 1974- 1975م كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا . 	
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أنشطة اللجان : مستشفى القوات المسلحة في الرياض 
RKH والخرج

- عضو لجنة االمتحانات بالمجلس السعودي لتخصصات العلوم الصحية – البورد السعودي 
لطب األسنان  الترميمي من العام 2000 -2005 م . 

- عضو اللجنة الطبية التنفيذية لمستشفى الرياض والخرج العسكري من العام 1999- 
2005م 

- عضو المجلس االستشاري االعلى التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة و المشرف على 
معهد األمير عبد الرحمن 2000-2008م  

م  عضو لجنة ضمان الجودة – مستشفى الرياض والخرج العسكري ، 1998- 

األنشطة واألعمال في مجال التدريس
TEACHING ACTIVITIES

المناهج  المصممة و المقدمة  - من قبل الدكتور أبوراس :

المشاركة في وضع مواد تدريس الرعاية بالمرضى في مجال تدريس صحة الفم 2002
واألسنان كجزء من حملة األمير سلطان بن عبدالعزيز الوطنية للرعاية الصحية تحت 

رعاية وإشراف إدارة الخدمات الطبية . 

)School Based Dental Clinic )SBDC   حيث تم 2002 برنامج طب األسنان الوقائي المدرسي 
إنشاء عيادة دائمة يمارس فيها اخصائي  صحة  الفم واألسنان  خدمات العالج الوقائي 

ألطفال المدارس االبتدائية التابعة لوزارة الدفاع , قصد تحسين الوعي بصحة الفم   
ويوجد حاليا عدد 6 مدارس مشاركة في هذا المشروع بمنطقة الرياض. 
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كتابة عرض proposal إلنشاء مركز لطب األسنان العام المتقدم  AEGD بمستشفى 1996
الرياض والخرج العسكري بهدف تدريب اطباء األسنان السعوديون العاملون  بوزارة 

الدفاع وتحسين مهاراتهم السريرية العامة في مختلف التخصصات المتقدمة .
 يركز البرنامج على طب المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان ,  امراض اللثة ، 

طب أسنان األطفال، طب األسنان الترميمي، ويدرس البرنامج  أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة جنوب كاليفورنيا من خالل االنتداب أو زيارة مستشفى الرياض الخرج 

العسكري... ولقد افتتح المركز رسميا في 17 فبراير، 1999م من قبل صاحب السمو 
الملكي األمير عبد الرحمن بن عبد العزيزآل سعود.

 

تصميم وتقديم صيغة لبرنامج  الدراسات العليا في  تخصص المعالجة اللبية وجراحة 1986
الجذور بجامعة جنوب كاليفورنيا والذي حظي على االعتماد الكامل من قبل جمعية 

طب األسنان األمريكية مجلس االعتماد األكاديمي في طب األسنان عام 1994م 
. هذا وقد خضع البرنامج  لكثير من التطوير وقد اجتاز أربعة زيارات االعتماد 

أثناء الفترة التي كان يشغل فيها الدكتور أبو راس رئاسة القسم في األعوام 1973، 
1980،1987م والعام 1994م . 

           تصميم مقرر  دورة متقدمة تم تدريسها  لطالب السنوات األخيرة في 
طب األسنان ) مقرر رقم  700- 711 ( - تصميم مقرر دراسي في مجال التشريح 

الجراحي التطبيقي وتدريسها لطالب الدراسات العليا في  طب األسنان. 

تدريس المعالجة اللبية وجراحة  الجذور  – لطالب السنوات األولى بكلية طب 1980- 1984
األسنان. 

تصميم مقرر دراسي أساسي  في مجال  المعالجة اللبية وجراحةالجذور1973
  ) مقرر رقم  521( بمجموع 28 ساعة وبرنامج محاضرات جامعية . 

              تصميم مقرر دراسي في مجال المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان قبل 1972
المرحلة السريرية ) مقرر رقم 521( بمجموع 28 ساعة باالضافة إلى محاضرات 

ودراسة بالمختبر وبرنامج للطالب الذين لم يتخرجوا من كلية طب األسنان بعد . 

تصميم مقرر دراسي  في مجال األسس البيولوجية للمعالجة اللبية وجراحة جذور 1972
األسنان ) مقرر رقم 521( اشتمل  على حلقات علمية ، ودورة  كل ثالثة أشهر مع 

عرض الدراسات والبحوث السابقة والحالية . 

مقرر دراسي في مجال المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان ) مقرر رقم 574(1972
اشتمل على حلقات علمية سنوية.
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تصميم مقرر مخصص للبحوث الموجهة في مجال المعالجة  اللبية وجراحة الجذور1972
الجذور)مقرر رقم 591(. تصميم مقرر اساسي في مجال طب المعالجة اللبية وجراحة 

الجذور الخصائي صحة الفم و األسنان بمعدل 12 ساعة ومقرر  في مجال تشخيص 
األسنان اللبية بمعدل 14 ساعة وسمنارات ومحاضرات ) رقم الدورة 501( . 

تصميم منهج  المعالجة اللبية وجراحة الجذور السريري وما قبل السريري ، برنامج 1973
الطالب الدوليين ) سنوي ( بمعدل 56 ساعة 

األنشطة التدريسية األخرى 
OTHER TEACHING ACTIVITIES

سلسلة... مدتها 56  ساعة  محاضرات  التعليم المستمر  في مجال المعالجة اللبية 1986
وجراحة  الجذور )سبعة أيام ( وهي من أكثر مقررات التعليم المستمر التي حظيت 

بالحضور بجامعة جنوب كاليفورنيا, كلية طب األسنان . بدأ عقد هذا المقررفي 
عام 1986م وكان  يدرس مرة كل سنتين ويركز على خطط التشخيص والعالج 
، المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، العالقة بين  المعالجة اللبية وجراحة الجذور  

وطب األسنان الترميمي ، طب األسنان اللبي الجراحي...   هذا وقد حضر هذه 
الدورة ما  يتراوح بين 150-200 من أطباء األسنان في  منطقة الساحل الغربي .

مدير مشارك : منهج  عالج الطواريء السنية.1986- 1990

مدير مقرر األسنان اللببية وبيولوجيا األسنان ، جامعة بتسبرغ ، كلية طب األسنان .1970- 1971

1980 -1975 )USC STUDY CLUB( مدير نادي أطباء دراسة المعالجة اللبية وجراحة الجذور
لألطباء العامين.  

مكافأت و جوائز في مجال التعليم

) لطالب السنوات األولى  مكافأة مقدمة من هيئة  الطالب ، يناير 1980. 1
بالكلية ، )1982م( .
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م) لطالب السنوات  مكافأة مقدمة من هيئة الطالب ، فبراير 1981. 2
األخيرة بالكلية 

مكافأة المدرس المثالي من رابطة طالب طب األسنان ، جامعة بتسبرغ ،  3 .
)1969 م(

مكافأة التميز  التي تم استالمها سنويا من أطباء تخصص طب المعالجة  4 .
اللبية وجراحة  الجذور. منذ عام 1982 وحتى 1997  .

مكافأة سنوية من أطباء برنامج طب االسنان العام المتقدم                   5 .
منذ 2000 - 2010 . 

الوظائف اإلدارية في المنظمات المهنية  األمريكية

- رئيس قسم   )AADS( ، قسم المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، 1977م  .الجمعية 
االمريكية لكليات طب االسنان.

American Association of Dental Schools

- سكرتير لجنة )AADS( ، قسم المعالجة اللبية وجراحة الجذور 1974م  . الجمعية 
االمريكية لكليات طب االسنان. 

 ، Dental Occlusion سكرتير ومحرر ،مؤتمر العمل حول تعليم اإلطباق السني -
25- 28 يونيو ، 1974م. 

- سكرتير لجنة  )AADS(، قسم الموارد التعليمية ، 1973م. 
 Teaching Resources

- رئيس الندوة العلمية السنوية الثانية حول المعالجة اللبية وجراحة الجذور  ، جامعة 
  USC جنوب كاليفورنيا ، 5-4 مارس ، 1983م

  

- رئيس لجنة العضوية )SCAE( ، أكاديمية جنوب كاليفورنيا   

- سكرتير ، أكاديمية )SCAE( جنوب كاليفورنيا المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، 
1983م 

  نائب الرئيس ورئيس برنامج طب المعالجة اللبية وجراحة الجذور )CAE(  بأكاديمية 
جنوب كاليفورنيا ، 1985- 1986م .  

- عضو دائم ، جمعية شركاء طب األسنان Dentistry Associates , USC ، من العام 
  1982
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- رئيس أكاديمية جنوب كاليفورنيا   SCAE  المعالجة اللبية وجراحة الجذور    
1987م .

- رئيس مجلس جمعية  كاليفورنيا SCAE  حول البحوث والتطوير   
. 

 NERB مستشار، بمجلس منطقة الشمال الشرقي  للواليات المتحدة األمريكية -
المتحانات طب األسنان ، مشروع أقراص الفيديو، 1989م .

الكتب والمؤلفات العلمية  
TEXTBOOKS

المفاهيم السريرية والجراحية في اختصاص المعالجة اللبية وجراحة الجذور :
;\: كتاب فرانك، صايمون، أبو راس وغليك ... جيه بي ليبينكوت ، فيالدلفيا، ابريل 1983م . طبعة 

معادة في عام 1987م وتمت ترجمتها إلى اللغات االيطالية، اليابانية، األسبانية واأللمانية. 
  Clinical and Surgical Endodontics: Concepts in Practice; Frank, Simon Abou-Rass and Glick .

 Lippencott, Philadelphia, April 1983. Reprinted in 1987. Translated to Italian, Japanese, Spanish
.and German

الكتيبات 

المؤلف: أبوراس / المحرر/) الفا اوميغا ، المجلد رقم 75 ) العدد الكامل ( : خريف عام 1982م 
إصدار حول المعالجة اللبية ، منظمة الفا اوميغا   AO نيويورك .

 
المحرر : أبوراس: ورشة عمل حول األوتاد مسبقة التصنيع في المعالجة اللبية وجراحة الجذور 

وترميم األسنان ، جنوب كاليفورنيا ، 1975م .
 

المؤلف : أبو راس ، معايير األداء في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ..لوس انجلوس جامعة 
جنوب كاليفورنيا، مايو 1972م 

 Author; Performance standards in Endodontic therapy )teaching syllabus( Los Angeles, USC,
May 1972

– تحديث أساليب المعالجة اللبية وجراحة الجذور  المجلد رقم 1 وشريط سمعي مقدم من قبل 
أكاديمية طب األسنان العام،  عروض في  المعالجة اللبية وإجراءات حشو األسنان 1986م .

 AGA – Dental Update – Endodontic, Vol. 1 – No. 1, an audio tape sponsored by the Academy of
General Dentistry; Author; Endodontic Presentation and Filling Procedures, 1986

تحضير وسد األقنية الجذرية . منشورة من قبل معهد كاليفورنيا للتعليم المستمر ، شركة ويست 
كوست ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، 1988 . 

 A Monograph – published by the California Institute for Continuing Education, West Coast Arts,
San Francisco, California, 1988
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فصول منشورة ومقاالت علمية
CHAPTERS AND ARTICLES

أبوراس ، و دونوفان ،   العالقة بين المعالجة اللبية وجراحة الجذور وطب األسنان  	
الترميمي . مجلة والية كاليفورنيا لطب األسنان، المجلد 21 ، 12 ، 1993م 

 Abou-Rass, M and Donovan, T. The Endodontic-Restorative RelationshipCalifornia  
Dental Association Journal, Vol. 21, No. 12, 1993  

	أبوراس:  استعماالت الوتد المسبق التصنيع في طب األسنان السريري.... كالرك , جيه 
دبليو, هاربر و شركة رو للنشر ، فيالدلفيا ، فبراير 1986م . 

 	Abou-Rass, M. The Prefabricated Post Clinical Dentistry Ed. Clark,
J.W. Harper and Row Publishing, Philadelphia, February 1986.

 	775 -770 أبوراس : تصبغ وتبييض األسنان   – 1985، صفحة رقم
 Discoloration and Bleaching, Chapter 17, Endodontics, Ingle and

Tainter, Lea & Febiger, 3rd Edition- 1985, pp. 770-775.
	أبوراس : اللب السني المجهد   

 Modern Endodontic Therapy: The Stressed Pulp, Chapter 1,
Endodontics, Ingle 1985.

	ابو راس : تقييم الكفاءة السريرية في المهن الصحية ونماذج للتقييم السريري  في األسنان  
   ،

 Abou-Rass, M. Evaluating Clinical Competence in the Health
 Professions in Dentistry Models for Evaluation Clinical

 Performance, pp. 271-294. Edited by I. Morgon, St. Louis, CV Mosby
– 1978

	أبو راس : أنظمة التقييم السريري، مباديء ، تطوير والمصادقة على صحة المستتندات 
في برنامج تبادل معلومات تعليم طب األسنان بالواليات المتحدة األمريكية  49-6:115 ، 

وزارة الصحة األمريكية ، التربية والرعاية  ، - 1975. 
 Abou-Rass, M. Clinical Evaluation Systems, Principles, Developments,

 Validations and Administration in an Instructional Information
 Exchange for Dentistry in the United States 6:115-49, U.S.

.Department of Health, Education, and Welfare – 1975م.
 	12 أبوراس “ طب األسنان في فترة الثمانينات وما بعدها “ مجلة ) سي دي أيه(, المجلد

، 12 ديسمبر 1984م . المحرر المساهم في هذا اإلصدار الخاص. خمس من كليات طب 
األسنان بوالية كاليفورنيا. 

 Editor, “Dentistry in the 80’s and Beyond.” C.D.A. Journal, Vol. 12, No.
 12December 1984. Contributing Editor of this special issue on the

five dental schools in California.

ابو راس » وقائع ورشة العمل المنعقدة حول تعليم  إطباق األسنان)80	 صفحة ( برعاية 
جامعة والية لويزيانا األمريكية ، جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا، سان 

فرانسيسكو،  والجمعية األمريكية لكليات طب األسنان، قسم تشريح وإطباق األسنان، 
ديسمبر 1975م. 
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Abou-Rass; “Proceedings of the workshop on occlusion education
  )an 80 page vol.(”. Sponsored by Louisiana State University,

 University of Southern California, University of California, San
 Francisco, and the American Association of Dental Schools, Section

of Dental Anatomy and Acclusion, December 1975.

أبوراس : “ االتجاهات المتغيرة في   اعادة المعالجة اللبية ، معهد كاليفورنيا للتعليم  	
المستمر ، الساحل الغربي ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا 1988. 

 Abou-Rass, “Changing Trends in Endodontic Retreatment,
 California Institute for Continuing Education, West Coast Arts, San

Francisco, California 1988.

البحوث واألوراق العلمية المنشورة  في المجالت المهنية 
الدكتور  أبوراس : مؤلف مشارك.

محددات أمراض اللثة في رصد الجراثيم لمرضى السكري المصابين بالتهابات اللثة ،  	
المجلة الطبية السعودية ، عدد أغسطس 2010م ، 3)9(  1044- 1048 . 

 Determinants of periodontopathogens in microbiological
 monitoring of diabetic patients with periodontitis, Saudi Medical

Journal  August 2010, 31)9( 1044-1048.

نموذج جديد بين التنظيف الميكانيكي لجذور األسنان  بالتزامن مع العالج الكيماوي  	
المساعد لتحسين مستوى الهيموغلوبين لدى المصابين بالسكري ، المجلة الدولية لمرض 

السكري 2)2010م( 158- 164. 
 A new paradigm between mechanical scaling and root planning

 combined with adjunctive chemotherapy for glycated hemoglobin
 improvement in diabetics, International Journal of Diabetes

Mellitus 2 )2010( 158-164.
الميئوس من 

تقييم  تأثير خلع األسنان ، الخياطة الجراحية على نسبة السيولة الدموية والنزيف في  	
المرضى الذين هم على     العالج المضاد للتخثر الدموي ، المجلة البريطانية لطب 

األسنان ، 2007، 203: إي 15 . 
 Evaluation of dental extractions, suturing and INR on postoperative

 bleeding of patients maintained on oral anticoagulant therapy,
British Dental Journal, 2007;203:E15.

ممارسات وصف المضادات الحيوية في مهنة طب األسنان بالمملكة العربية السعودية،  	
الحاجة إلى تعزيز اإلرشادات وتلبية احتياجات التخصص ، المجلة الدولية ألكاديمية 

أمراض اللثة. أبريل 2004م 6)2( 55-47. 
 Antibiotic prescription and dental practice within Saudi Arabia;

 the need to reinforce guidelines and implement specialty needs,
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 Journal of International Academy of Periodontology, 2004 April
6)2( 47-55.

خطر االنصمام الخثاري والنزيف لدى المرضى المحافظين على أو الذين يقومون  	
بالتوقف عن تناول العالج المضاد للتخثر أثناء عملية خلع األسنان ، الجمعية الدولية لتخثر 

وتجلط الدم ، 2006م ، 4: 689- 91 . 
 Thromboembolic risk and bleeding in patients maintaining

 or stopping oral coagulant therapy during dental extraction,
International Society on Thrombosis and Haemostasis, 2006, 4:689-

91.

ليفي، جي و ابوراس : تصميم المبرد اللبي  ومفاهيم تحضير قنوات جذور األسنان ألياً و  	
المواد والطرق ، المجلد رقم 83 ، المجلة العلمية ، 1990م 

 Levy, G and Abou-Rass, M: Endodontic file design and dynamics
 in automated root canal preparation concepts, materials and

methods. AO Vol. 83, Scientific, 1990

نوزاري اتش * سي، دبليو * توان ، ايه * ابوراس ، ام * الندس مان ، اتش *: الجوانب  	
السريرية والجرثومية  لنظام زراعة سارغون ذو خاصية الترميم المباشر   » المجلد 

19، الرقم 7 ، الصفحات 686- 99، يوليو 1998م 
 Nowzari, H, Chee, W, Tuan, A, Abou-Rass, M, Landesman, H: Clinical

 and microbiological aspects of the SargonTM Immediate Load
Implant, Vol. 19, No. 7, pp.686-99, July 1998

البحوث واألوراق  المنشورة  في المجالت المهنية
الدكتور ابوراس  : مؤلف أول

أبوراس : مجلة  الزراعة الفموية ....المعالجة اللبية المؤقتة  لتجديد العظم السنخي  	
لألسنان الميئوس منها  قبل عالج زراعة األسنان  . المجلد 35 2010 م صفحة : 37-

 . 59
 Abou-Rass, M.: Journal of Oral Implantology: Interim Endodontic

 Therapy for Alveolar Socket Bone Regeneration of Infected
 Hopeless teeth Prior to Implant Therapy.  Vol. XXXVI/No. One/2010

p 37-59.

أبوراس :  االنذارات  طويلة المدى للمعالجة اللبية للتبييض الداخلي لألسنان المصطبغة  	
بعقار التتراسيكلين ، المجلد رقم 19 ،ر قم 10 ، صفحات رقم 1034-50 ، أكتوبر 

1998م . 
 Abou-Rass, M.: Long-Term Prognosis of Intentional Endodontics

 and Internal Bleaching of Tetracycline-Stained Teeth. Comp of Cont
Ed in Dent, Vol. 19, No. 10, P1034-50, October 1998.

أبوراس ، ام ، ايليس :   مقارنة لثالثة طرق تحضير األقنية السنية  لتحديد مدى فعالية  	
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األجهزة اآللية و اليدوية باستخدام جهاز ) سي اس اف ( وجهاز ) ام 4( لتحضيرات 
جذور األسنان المنحنية و والضيقة . المجلة البرازيلية لطب  للمعالجة اللبيةوجراحة 

الجذور( المجلد رقم 1 ، رقم 1 ، الصفحات : 25-33 ، 1996م . 
 Abou-Rass, M and Ellis, M: Comparison of three methods of

 hand and automated instrumentation using the CSF and M4 for
 preparations of curved and narrow simulated root canals. Brazilian

Endodontic Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 25-33, 1996.
أبوراس : المعالجة اللبية وجراحة الجذور  ) ما هي آخر المستجدات  ؟( مقالة افتتاحية ،  	

المجلد رقم 83، 1990 م 
 Abou-Rass, M.: Endodontics: What’s going on? Editorial. AO, Vol. 83,

1990

أبوراس ، ام * بوجين ، جي »  الجراثيم في االفات الذروية  المغلقة ، المجلة الدولية  	
للمعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان المجلد رقم 31 ، الصفحة 39-47، يناير 1998م 

.
 Abou-Rass, M and Bogen, G: Microorganisms in closed periapical

lesions. Intl Endo J, Vol. 31, No.1, p.39-47, January 1998

أبوراس :    العالج الكامل...  نهج نظامي  للمعالجة اللبية وجراحة الجذوروطب األسنان  	
الترميمي : مجلة ) سي دي أيه( ، المجلد رقم 21 ، الرقم 12 ، صفحة 33-42، 1993م 

 .
 Abou-Rass, M.: Endodontic Treatment Finalization: A systematic
 endodontic-restorative approach. CDA, Vol. 21, No. 12, p.33-42,

1993

أبوراس : المشاكل الناجمة عن فلسفة » لننتظر ونرى »... في المعالجة اللبية وجراحة  	
الجذور   سي دي ايه ، المجلد 21 ، رقم 12، صفحة 43- 47، 1993م .

 Abou-Rass, M. : The problems with “Wait and See” Endodontics.
CDA, Vol. 21, No. 12, p.43-47, 1993

 ،  أبوراس : ترميم األسنان المعالجة لبيا بواسطة األوتاد  ، المجلد 2 ، صفحة 99- 107	
يونيو 1992م .

Abou-Rass, M.: The post and core restoration of endodontically- 
treated teeth. Cur Op in Dent, Vol. 2, p. 99-107, June 1992

أبوراس : المفاهيم المتغيرة في مجال اعادة المعالجة اللبية ، فنون الساحل الغربي ، سان  	
فرانسيسكو، كاليفورنيا ، 1988م 

 Abou-Rass, M: Changing concepts in endodontic retreatment. Ca
Inst for Cont Ed, West Coast Arts, San Francisco, California, 1988

أبوراس :  الوضع الحالي الختصاص المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان  ، المفاهيم  	
، المواد والطرق , مجلة سي دي ايه ، المجلد 12 ، الرقم 12 ، صفحة 24- 34، ديسمبر 

1984م 
 Abou-Rass, M: The status of endodontics, concepts, materials, 

methods. CDA Journal, Vol. 12, No. 12, pp. 24-34, Dec 1984
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أبوراس : صدوع األسنان ، التشخيص والعالج ، دار كونتينسانس للنشر الدولية ، ابريل  	
1983م 

 Abou-Rass, M: Cracklines, the precursors of tooth fractures, their
diagnosis and treatment. Quintessence Intl, April 1983

  أبوراس : استخدام المبارد المدارة آليا   لتحضير أقنية  جذور األرحاء   .  المجلد رقم 8	
JOE  العدد 2 ، صفحة  78- 82 ، فبراير 1982م .مجلة ،

 Abou-Rass, M.: Jastrab, J.R. The use of rotary instruments as
 auxiliary aids to root canal preparation of molars. Journal of Endo,

Vol. 8, No. 2, pp. 78-82, Feb 1982.

أبوراس : إزالة التصبغ بالتتراساي كلين بالمعالجة اللبية و التبييض الداخلي لألسنان ،  	
مجلة طب المعالجة  اللبية ، المجلد 8 ، الرقم 3 ، الصفحة 101- 106 ، مارس 1982م 

JOE .
 Abou-Rass , M: The elimination of tetracycline discoloration by

 intentional endodontics and internal bleaching. Journal of Endo,
Vol. 8 No. 3, pp. 101-106, March 1982

أبوراس ، ام * و باتوناي ، اف * : آثار تناقص التوتر السطحي على تدفق محاليل  	
األرواء لقنوات جذور األسنان الضيقة . جراحة ,طب وامراض الفم  OOO المجلد 53، 

الرقم 5 ، الصفحة 524 -526، مايو 1982 م .
 Abou-Rass, M and Patonai, F: The effects of decreasing surface

 tension on the flow of irrigating solutions in narrow root canals.
 Oral Surg, Oral Med, Oral Path, Vol. 53, No. 5, pp. 524-526, May

1982.

 ،  أبوراس : تقييم وإعادة المعالجة اللبية  . مجلة األسنان التعويضية ،JPD المجلد رقم 48	
العدد 3 ، الصفحة 264- 67 ، سبتمبر 1982م .

 Abou-Rass, M: Evaluation and clinical management of previous 
 endodontic therapy. Jour of Pros Dent, Vol. 48, No. 3, pp. 264-67,

Sept 1982م•.

أبوراس ، ام * بيتشي نينو،م : فعالية أربعة طرق إرواء سريري الزالة بقايا قنوات جذور  	
األسنان ، مجلة OOO المجلد 54، الرقم 3 ، الصفحة 323- 328، سبتمبر 1982م .  

 Abou-Rass, M and Piccinino, MV: The effectiveness of four clinical
 irrigation methods on the removal of root canal debris. Oral Surg,

Oral Med, Oral Path, Vol. 54, No. 3, pp. 323-328, Sept 1982

أبوراس : عالج مشاكل الحاالت الطارئة اثناء  المعالجة اللبية  ........   التصنيف،  	
الجوانب األنسانية ، مؤشر الطواريء ، مؤشرات احتمال حدوث ألم، توصيات العالج . 

مجلة الفا اوميغا ، المجلد 75، الصفحة 18-34- 360 ، خريف عام 1984م 
 Abou-Rass, M: The endodontic emergency problem. Classification,

 human aspects, emergency index, possible pain indicators,
 treatment recommendation. Alpha Omegan, Vol. 75, pp. 18-34, Fall

1984
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أبوراس  ام : مشكلة التشخيص : حدود االختبار الحيوي وعدم الدقة , طرق تحسين  	
اختبار لب االسنان  ,حالة اللب المجهد السني المجهد, مقارنة االلم اللبي مقابل االلم 

الترميمي  ,السن المتصدع ومشكلة اخفقات المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان..... 
الفا أوميغا.AO المجلد 75 الصفحة 353- 360 ، خريف عام 1982م 

 Abou-Rass, M. The Diagnostic Problem: Limitation of vitality
 testing, the inaccuracy of E.P.T., methods to improve pulp testing.
 The stressed pulp condition, endodontic versus restorative pain,

 the cracked tooth, and the problem of endodontic failures. Alpha
Omegan, Vol. 75, pp. 353-360, Fall 1982.

أبوراس  : مشكلة تصبغ األسنان ، حل المشكلة عن طريق المعالجة اللبية،  والتبييض  	
الداخلي ، مجلة الفا اوميغا المجلد 75، الصفحة 57- 67، خريف عام 1982م 

 Abou-Rass, M: The discoloration problem, an endodontic solution.
Alpha Omegan, Vol. 75, pp. 57-67, Fall 1982.

أبوراس ، ام : ترميم السن المعالج لبيا – إجابات جديدة لمشاكل قديمة ......  مجلة الفا  	
اوميغا AO المجلد 75 الصفحات 68- 97 ، خريف 1982م 

 Abou-Rass, M: The restoration of the endodontically-treated teeth-
 New answers to old problems. Alpha Omegan, Vol. 75, pp. 68-97,

Fall 1982.

أبوراس, ا م  :* جان ، ام جي * جوب ، دي * تسوتسوي، اف :  تأثير تحضير و توسيع  	
حفرة الوتد على سماكة جدران االقنية الجذرية للرحى السنية, وامكانية ثقبها . مجلة 

الجمعية األمريكية لطب األسنان..JADA المجلد 104، الصفحة رقم 834 – 838 ، يونيو 
1982م . 

 Abou-Rass, M; Jann, MJ; Jobe, D; Tsutsui, F: Preparation of a space
 for posting, effect of thickness of canal walls and incidence of

 perforation in molars. Journal of American Dental Association, Vol.
104, pp. 834-838, June 1982.

أبوراس : حالة اللب السني المجهد  ، مفهوم تشخيصي للمعالجة اللبية والتعويضية ، مجلة  	
طب األسنان التعويضي JPD المجلد 48، العدد 3، الصفحات 264- 267، سبتمبر 

1982م 
Abou-Rass, M.: The Stressed pulp condition- an endodontic-

 restorative diagnosis concept. Journal of Prosthetic Dentistry, Vol.
48, No. 3, pp. 264-267, September 1982.

أبوراس ، ام * اوغلسبي ، اس دبليو : آثار درجة الحرارة ، التركيز ونوعية النسيج على  	
قدرة االذابة  لمحلول هيبوكلوريت الصوديوم ، مجلة المعالجة اللبية JOE المجلد 7 ، 

العدد 8 ، الصفحات 376- 378 ، أغسطس 1981م
 Abou-Rass, M; Oglesby, SW: The effects of temperature,

 concentration and tissue type on the solvent ability of sodium
 hypochlorite. Journal of Endodontics, Vol. 7, No. 8, pp. 376-378,

August 1981.
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أبوراس ، ام * فرانك  ال * غليك ,دي : تحضير األقنية الجذرية المنحنية بطريقة الحك  	
المضاد لالنحناء .  مجلة  الجمعية االمريكية لطب  االسنان  JADA المجلد 101، نوفمبر 

1981م 
 Abou-Rass, M; Frank AL and Glick, DH: The anticurvature filling

 method to prepare the curved root canal. JADA, Vol. 101,
November 1981.

تر ه بيرت، كيه سي * كابوتو، ايه ايه *  أبوراس م : كسور األسنان : مقارنة  بين   	
 : )11(4 JOE ، المعالجة اللبية  وطب األسنان الترميمي  . مجلة طب المعالجة اللبية

341، نوفمبر 1978م
 Trabert, KC; Caputto, AA; and Abou-Rass, M: Tooth fracture, a

 comparison of endodontics and restorative treatment. Journal of
endodontics, 4)11(:341, November 1978.

فرانك ال * أبوراس  م* غليك ، دي اتش* : االتجاهات المتغيرة في اختصاص المعالجة  	
اللبية . مجلة الجمعية األمريكية لطب األسنان ، JADA 96:202-10، فبراير 1978م

 Frank, AL; Abou-Rass, M; and Glick, DH: Changing trends in 
endodontics. Journal of the American Dental Association, 96: 202-

10, February 1978.

وولف، اس * أبوراس م * : تصميم وتقييم برنامج تعليم ذاتي لخطط  التشخيص المعالجة  	
اللبية . مجلة تعليم طب األسنان، JDE 40 )6( : 366،يونيو 1976م 

 Wolf, S amd Abou-Rass, M: Development and evaluation of a self
 instructional program in endodontic diagnosis and treatment

planning. Journal of Dental Education, 40)6(:366, June 1976.

أبوراس : الطبيب الممارس ذو الدوام الجزئي  ، مصدر رئيسي في تعليم طب األسنان .  	
جمعية لوس انجلوس لطب األسنان 2)3(، مارس 1975م . 

 Abou-Rass, M: The part-time teacher- a major resource in dental
education. Los Angeles Dental Society Explorer 2)3(, March 1975.

أبوراس : استمارات التقييم السريري المستخدمة في  المعالجة  اللبية وجراحة الجذور .  	
مجلة تعليم طب األسنان JDE 37:9 ، سبتمبر 7319

 Abou-Rass, M: A clinical evaluation of instruments in endodontics.
Journal of Dental Education, 37:9, September 1973.

ميكانويز ، ايه * أبوراس ، ام * ميكانويز، جيه * : التندب المالطي لكسور جذور األسنان    	
JADA  فبراير 1968م . مجلة طب االسنان االمريكية ،

 Michanowicz, A; Abou-Rass, M; Michanowicz, J: Cementogenic
repair of root fractures. JADA, February 1968.
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أطروحات ورسائل الشهادات العلمية ) ماجستير ، د كتوراة(

ابوراس : أثر  الترتيب التسلسلي وكمية التدريب على معدالت االكتساب ومستوى أداء  	
المهارات العملية اليدوية في التعليم ما قبل السريري في المعالجة اللبية . أطروحة ) لنيل 

درجة الدكتوراة( من جامعة بتسبرغ، 1973م .
 Abou-Rass, M: Effect of  sequencing and amount of training on

 rates of acquisition and level of performance of psychomotor
 skills in preclinical endodontics.  Dissertion )PhD( University of

Pittsburgh, 1973.
ابو راس : مقارنية التصوير الشعاعي لقياس االرتفاع العمودي للوجه عند  اطباق االسنان   	
في حالة الراحة واالطباق  الوظيفي  بين مجموعتين من األفراد البيض )قفقازي( ذوي    

اال طباق الطبيعي )صنف أول( . أطروحة مقدمة ) لنيل درجة الماجستير في طب 
األسنان( من جامعة بتسبرج، 1969م 

 Abou-Rass, M: A roentgenographic cephalometric comparison of
 the vertical facial height at rest and occlusion between two groups

 of Caucasian individuals with Class I normal occlusion. Dissertion
)MDS( University of Pittsburgh, 1969.

ابوراس : صهر البورسلين وتحويله إلى فلز. دراسة تجريبية بالمختبر على الرباط بين  	
قالب أسنان مصنوع من الذهب والبورسلين والعوامل المؤثرة على هذا الرابط رسالة 

منشورة باللغة العربية ، 1965م 
 Abou-Rass, M: Porcelain-fused to metal. An experimental

 laboratory study on the bondage between cast gold and porcelain,
 and the factors that influence this bondage.  Published in Arabic,

1965.

أشرطة الفيديو التعليمية  

1995   ابوراس ، ام * جوردان، كيه *  بوغين ، جي * : نظام العالج الكامل  في اختصاص 
المعالجة اللبية . :    

  عرض  لمدة 45 دقيقة بشريط الفيديو لمقال منشور في مجلة كاليفورنيا لطب األسنان 
، ديسمبر 1993م . تم االنتاج  في  1995م . 

 1995Abou-Rass, M, Jordan, K, narrated by Bogen, G: Endodontic
 Finalization System: A Restorative-Endodontic Approach -  a

 45- minute clinical video-presentation of the California Dental
Journal article, December 1993. Produced in 1995.
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1992     شريط فيديو : حول المعالجة اللبية وجراحة الجذور – نشر من قبل مجلس المنطقة 
.DC الشمالية الشرقية المتحانات طب األسنان ، واشنطن

 1992The explorer video disc: Author of the endodontic video disc
 – published by North East Regional Board of Dental Examiners,

Washington D.C.

 مناهج ومحاضرات التعليم المستمر المقدمة من قبل 
الدكتور ابوراس

MAJOR   CONTINUING   EDUCATION 
PRESENTATIONS  AND  COURSES 

--------------------2010--------------------
: AO  الذكرى الخامسة والعشرون لالجتماع السنوي ألكاديمية االندماج العظمي

 	المعالجة اللبية  المرحلية لتجديد وترميم العظم السنخي لألسنان المتعفنة و الميئوس منها «
قبل زراعة األسنان » أورالندو ، فلوريدا ، 4 -6 مارس ، 2010م . 

25th Anniversary Annual Meeting of the Academy of Osseointegration 
“Interim Endodontic Therapy for Alveolar Socket Bone Regeneration of 
Infected Hopeless Teeth Prior to Implant Therapy, 
Orlando, Florida March 4 – 6th, 2010.

  معالجة حاالت فشل  المعالجة اللبية  وجراحة الجذور في فترة زراعة األسنان»	
محاضر وممتحن خارجي لخريجي دفعة 2010  كلية طب االسنان في الجامعة 

االردنية.
 28مايو 4 – يونيو 2010 ، م 

“The Management of Endodontics Treatment Failure in the Era of Implant 
Dentistry” Guest Speaker & External Exminer for  the 2010 Dental graduates. 
University of Jordan  May 28th – June 4th, 2010.

.   ثالثون سؤاال في إختصاص المعالجة اللبية وجراحة الجذور	
بدءا من التشخيص إلى اإلنذار المرضي   ) ستة ساعات تعليم مستمر( 

الجمعية السورية لطب األسنان التعويضي و المعالجة اللبية وجراحة الجذور
فندق ديدمان ، دمشق ، سوريا 

12-13 أكتوبر 2010م . 
2009 م .

The Thirty )30( Questions in Endodontic Therapy From Diagnosis to Prognosis 
)6hrs presentations(
The Syrian Prosthodontic & Endodontic Society
Deidman Hotel, Damascus, Syria October 12th – 13th 2010
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--------------------2009--------------------
 	المعالجة اللبية وجراحة الجذور المرحلي المؤقت لتجديد العظم السنخي لألسنان المتعفنة

و  الميئوس منها قبل عالج  زراعة األسنان .
 ، 	فلسفة العالج ... لننتظر ونرى .... في مجال  المعالجة اللبية وجراحة الجذور، دبي

دولة األمارات العربية المتحدة، 9-12 مارس ، 2009م . 
 	االجتماع الدولي ألطباء األسنان في بيروت ، لبنان العام 2009م

»تحضير موقع الزراعة عن طريق المعالجة اللبية الجراحية  » 
الجمعية اللبنانية لطب األسنان 

23- 26 سبتمبر ، 2009م 
المعالجة اللبية الجراحية وغير الجراحية لالسنان المئيوس منها لترميم العظم السنخي 

وتحضير موقع زراعة األسنان .
	المؤتمر الثامن والثالثون ألتحاد أطباء األسنان العرب

» المعالجة اللبية من االلف إلى الياء »
 ) محاضرات لمدة 4 ساعات ( 15 أكتوبر ، 2009م

الجمعية السورية لطب األسنان ، دمشق ، سوريا            
	معرض ومؤتمر قطر الطبي 2009 م

الدوحة ، قطر...العالقة بين المعالجة اللبية وجراحة  الجذور وزراعة االسنان...
 11015ديسمبر2009 ، م

Qatar Medical Exhibition and Congress 2009
“Endodontics - Implant Dentistry Relationship & Interim 
Endodontic Implant Site Preparation”

Doha, Qatar
December 11th – 15th, 2009.

---------------------2008--------------------
  اجتماع الجمعية األردنية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور	

1.  تحليل بحثي الممارسات السريرية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور خالل1900-
 2000

2. العالقة بين المعالجة اللبية وجراحة الجذور  وبين طب زراعة األسنان : منظور 
جديد 

عمان ، األردن 
24- 25 أكتوبر ، 2008م .

Jordanean Endodontic Society Meeting, 
«A Critical Analysis of Clinical Endodontic Practices from 1990s 
to 2008» and «Endodontic-Implantology Relationship:  A New 
Perspective» 

Amman, Jordan
 October 24 – 25, 2008. 
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  اجتماع الجمعية السورية للتعويضات السنية	
» تحضير موقع الزراعة عن طريق المعالجة اللبية وجراحة الجذور المرحلي  »

دمشق، سوريا
8-10 أكتوبر ، 2008م 

Syrian Prosthodontic Society Meeting,
 “Interim Endodontics Implant Site Preparation” 
Damascus, Syria
October 8-10, 2008.

--------------------2007---------------------
  “ االجتماع السنوي السادس عشر للجمعية األوروبية  لالندماج العظمي EAO “ المنعقد	

في  برشلونة أسبانيا ، من 25 أكتوبر  إل   27اكتوبر   2007م  
“16th Annual Meeting of the European Association for 
Osseointegration” held in Barcelona, Spain from October 25th to 
27th, 2007.

  اجتماع الرابطة السورية لطب األسنان » مراجعة تحليلية.... قرن من اختصاص	
المعالجة اللبية وجراحة الجذور ...  دمشق، سوريا، 13-14 سبتمبر ، 2007م 

Syrian Dental Association Meeting, «A Century of Endodontic 
Specialty» held in Damascus, Syria, September 13-14, 2007.

  تحضير قنوات جذور األسنان” والمنعقد في مركز الرياض لطب األسنان ، المملكة	
العربية السعودية، 21 فبراير، 2007

  “ خطة التشخيص والعالج “ والمنعقد في مركز الرياض لطب األسنان ، المملكة العربية	
السعودية، 28 فبراير، 2007م . 

 ،   تحضير قنوات جذور األسنان” والمنعقد في مدينة جدة ، مستشفى الملك فهد العام	
21مارس، 2007م 

  خطة التشخيص والعالج والمنعقد في مدينة جدة مستشفى الملك فهد العام 4 ابريل	
2007م 

“Diagnosis and Treatment Planning” held in Jeddah, King Fahad 
General Hospital, April 4, 2007.

--------------------2006--------------------
 	اجتماع البورد السعودي إلصالح األسنان تقرير مقدم من مدير معهد األمير عبد الرحمن
للدراسات العليا في طب األسنان “ بفندق االنتركونتي ننتال ، الرياض ، المملكة العربية 

السعودية ، 29 يناير 2006م .
Saudi Board in Advanced Restorative Dentistry Board Meeting 
”Report from Prince Abdulrahman Advanced Dental Institute” at 
Inter-Continental Hotel, Riyadh, Saudi Arabia, January 29, 2006 
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 	االجتماع المؤتمر الثالث للوقاية تحت رعاية الخدمات الطبية للقوات المسلحة والمنعقد
بفندق االنتركونتي ننتال بالرياض ، السعودية 6 فبراير 2006م .

Prevention, 3rd MSD Conference held in Inter-Continental Hotel, 
Riyadh, Saudi Arabia, February 6, 2006

--------------------2005--------------------
 	الندوة العلمية األولى السعودية/ البريطانية  في مجال الدراسات العليا وتعليم طب

األسنان” 
الدراسات العليا في معهد األمير عبد الرحمن لطب األسنان ،  فندق االنتركونتي ننتال ، 

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 19 نوفمبر 2005م
 “1st Saudi/British Joint Postgraduate Dental Education 
Symposium” “Postgraduate Dental Education in Prince 
Abdulrahman Advanced Dental Institute, Riyadh Al-Kharj Hospital 
)RKH( held in Inter-Continental Hotel Riyadh, Saudi Arabia, 
November 19, 2005

--------------------2004--------------------
 	كلية الجراحين الملكية ، ايرلندة, االجتماع الخارجي الثامن , دبي » أخفاقات طب

األسنان الترميمي ألسباب ناتجة عن  فشل  المعالجة  اللبية » فندق غراند حياة ، دبي 
بدعوة من رابطة االمارات الطبية، جمعية طب األسنان ، الدكتورة عائشه سلطان رئيسة 

الجمعية ، 16 مارس ، 2004م 
Royal College of Surgeons, Ireland.)RCSI( 8th Overseas meeting in Dubai.  
“Restorative Dentistry Failures of Endodontic Causes”, at Grand Hyatt, 
Dubai. Invited by Emirate Medical Assoc., Dental Society, Dr. Aisha 
Sultan, President March 16, 2004. 

 	الجمعية السورية لطب األسنان، دمشق ، االجتماع السنوي , فندق المريديان، محاضرات
» المشاكل السريرية في مجال اختصاص المعالجة اللبية  » بدعوة من الدكتور فيصل 

ديوب ، رئيس  الجمعية السورية لطب األسنان ، 24 سبتمبر ، 2004م .
Syrian Dental Association, Damascus Annual Meeting at 
Meridien Hotel, All day lecture course on «Clinical problems in 
Endodontics». Invited by  Dr. Faisal Dayoub, President of Syrian 
Dental Association. ,Sept. 24,2004

 	جامعة دمشق، كلية طب األسنان، دورة تعليم مستمر حول “ آخر المستجدات في مجال
المعالجة اللبية “ بدعوة من الدكتور صفوح, البني ، نائب العميد، 26-28 مايو، 2004م 

 .
Damascus University School of Dentistry, All day course on «Update on 
Endodontics».. Invited by Dr. S. al Bouni, Deputy Dean, May 26-28, 2004.

 	النادي السعودي للصحة العامة، محاضرة بعنوان “ تجربة مستشفى الرياض الخرج
العسكري حول طب األسنان الوقائي ، برنامج المجلس السعودي لطب األسنان 
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الترميمي” والمنعقد في فندق هوليداي إن ، الرياض ، المملكة العربية السعودية بدعوة 
من الدكتورة هدى عبد اللطيف رئيسة النادي السعودي للصحة العامة ، أبريل ، 2004م 

 .
Saudi Public Health Club, Lecture given on « RKH Experience 
on Preventative Dentistry, SBDC Program». Held at Holiday Inn 
, Riyadh, Saudi Arabia. Invited by Dr. Huda Abdulatif, President 
April, 2004

---------------------2003--------------------
  الجمعية السعودية لطب األسنان، محاضرة بعنوان« األجهزة واالدوات المستخدمة في	

مجال طب المعالجة  اللبية  مراجعة تحليلية » فندق انتركونتي ننتال ، الرياض ، المملكة 
العربية السعودية بدعوة من الدكتور / الشمري رئيس الجمعية ، 6 يناير ، 2003م 

2003
Saudi Dental Society, lecture on “Mechanical Endodontic 
Instrumentation, A critical Review”, Intercontinental Hotel, Riyadh, 
Saudi Arabia. Invited by : Dr. A. Al Shammery, President Jan. 
6,2003

 	ندوة الشارقة العلمية ، جمعية االمارات الطبية – جمعية طب األسنان ، دورة طوال اليوم
بعنوان “ تشخيص وعالج أمراض األسنان اللبية 2003م “ فندق األلفية ، الشارقة ، 

دولة االمارات العربية المتحدة بدعوة من الدكتورة عائشة  سلطان ، رئيسة الجمعية ، 
26 فبراير، 2003م

Sharjah Dental Symposium, Emirate Medical Association-Dental 
Society, All day course presented «Endodontic Diagnosis and 
Treatment 2003» at Mellinium Hotel, Sharjah, UAE. Invited by Dr. 
A. Sultan, President, Feb. 26,2003,

--------------------2002--------------------
االسباب  	 الجمعية السعودية لطب األسنان”  امتصاص الجذور السنية : مشكلة متعددة

في إختصاصات في  طب األسنان” قصر طويق بالحي الدبلوماسي ، الرياض، المملكة 
العربية السعودية بدعوة من الدكتور الشمري رئيس الجمعية ، 5-7 فبراير ،2002م 
المديرية العامة للشئون الصحية ، جمعية مكة لطب األسنان “ مراجعة  تحليليةهامة 

للمعالجة اللبية “ ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ، بدعوة من الدكتور 
رضوان ، 22 أكتوبر ، 2002م 

, Saudi Dental Society, “Root Resorption : A dental 
Multidisciplinary Problem”, Twaig Palace-Diplomatic Quarters , 
Riyadh, Saudi Arabia. Invited by: Dr. A. Shemmarym,, Feb.5-7, 2002
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--------------------2001--------------------
 ، ” 	دورة طوال اليوم “ االتجاهات الحديثة في مجال تحضير قنوات جذور األسنان اللبية

مستشفى الملك فيصل التخصصي ، جدة ، المملكة العربية السعودية ، يونيو ، 2001م. 
2001

 all day course “Current Trends in Endodontic Canal Preparation” ,
King Faisal Specialty Hospital , Jeddah , Saudi Arabia, June 16, 2001

 	دورة مستمرة طوال اليوم مقدمة إلى األطباء المقيمين في برنامج اصالح االسنان« اخفاقات
المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، التصنيف واألسباب » الحي الدبلوماسي ، الرياض، 

المملكة العربية السعودية ، 12 سبتمبر 2001م. 
 ,all day course presented to  SBARD Residents, Saudi Dental

 Society,» Endodontic Failures, Classifications and Causes»
Diplomatic Quarter, Riyadh, Saudi Arabia, Sept. 12, 2001.

 	النادي السعودي ألمراض اللثة ، مستشفى قوى األمن : العالقة بين المعالجة اللبية
واختصاص امراض اللثة : مراجعة  سريرية” الرياض، المملكة العربية السعودية ، 26 

نوفمبر، 2001 نوفمبر . 
 Saudi Periodontal Club, Security Forces Hospital «Endodontic,

 Periodontic Relationship; A Critical Review» Riyadh, Saudi Arabia, Nov.
26, 2001.

--------------------2000--------------------
 	وزارة الصحة ، المملكة العربية السعودية” اتجاهات طب األسنان الوقائي بمستشفى

الرياض الخرج العسكري” والمنعقدة بمركز الفيصلية ، الرياض ، المملكة العربية 
السعودية ، 30 سبتمبر – 6 أكتوبر، 2000م . 

 ,  Ministry of Health, Saudi Arabia «Preventive Dentistry Trends at
 RKH» held at Faisalia Center, Riyadh , Saudi Arabia, Sept. 30-Oct. 6,

2000

 « 	االجتماع الخامس للمديرية العامة للشئون الصحية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة
االدوات الميكانيكية في المعالجة اللبية« مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية بدعوة 

من الدكتور / ميماني ، 14-15 نوفمبر، 2000م 
   5th Dental Meeting of the Directorate of Health Affairs Holly Mecca

  “Mechanical Endodontic Instrumentation” Mecca, Saudi Arabia,
 invited by:

Dr. Maimani,  Nov. 14-15, 2000 .
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--------------------1999--------------------
 	دورة  طوال اليوم ،  الجمعية األسبانية  للمعالجة اللبية ، المؤتمر الوطني حول » تحديث
جراحة األسنان اللبية »، بيل باو، أسبانيا . بدعوة من الدكتور بورخا زابالقي، 20-3 

أكتوبر ، 1999م. 
All day course,  Asociaion Espanola de Endodoncia, Congreso-

 Nacional  «Update on Endodontic Surgery» , Bilboa, Spain, invited
by Dr. Borja Zabalequi, Oct. 20-3, 1999 .

 	الجودة النوعية  في مهنة الرعاية الصحية “ أمثلة من طب األسنان، مقدمة إلى الندوة
التدريبية األولى، مستشفى الرياض الخرج العسكري، 8 فبراير- 1999 .

 «Quality Assurance in Healthcare Profession» – examples from
dentistry, presented to First Training Symposium, RKH, Feb 8.

 	عالج  الفم واالسنان الشامل: نموذج جديد للتدريب في تعليم طب األسنان  ، برنامج جامعة 
جنوب كاليفورنيا – مستشفى الرياض الخرج العسكري  RKH-USC  الندوة التدريبية 

األولى في مجال الرعاية الصحية ، مستشفى الرياض الخرج العسكري، 10 فبراير - 
 .1999

 New Proposal for Dental Hygiene Education for the Armed Forces
 Hospital, Military Health Science Academy, Dhahran,. Invited by Lt.

Col. Nasser Al Dosari, April 21
 	عرض جديد لتعليم صحة الفم و األسنان بمستشفى القوات المسلحة ، أكاديمية العلوم

الصحية العسكرية ، الظهران بدعوة من المقدم ناصر الدوسري، 21 ابريل ، 1999م 

--------------------1998--------------------
 The RKH new Dental department philosophy, goals, organization
and priorities, presented to the RKH Dental staff, November 1998.

 	أهداف وأولويات قسم طب األسنان الجديد..... مقدمة إلى منسوبي قسم طب األسنان
بمستشفى الرياض الخرج العسكري ، نوفمبر 1998 

ندوة مقدمة من قبل جامعة جنوب كاليفورنيا :  معالجة  االفات العظمية كبيرة الحجم  
لألسنان المتعفنة و الميئوس منها  عن طريقة المعالجة اللبية الجراحية ... مونتي كارلو، 

23-26 ابريل ، 1998م 
 The USC Symposium Immediate Load Implant Presentation: The

 Interim Endodontic Method for Repair of Large Osseous Defects of
6, 1998...Hopeless Teeth, Monte Carlo, April 23-2

 .. 	مناهج المعالجة اللبية وجراحة جذور األسنان :  مراجعة تحليلية سريرية .سمينارات  
ومحاضرات لمدة 120 ساعة و240 ساعة  سريرية بالعيادات سنويا .... مقدمة الطباء 

األسنان المقيمين والعاملين في برنامج  جامعة جنوب كاليفورنيا والمستشفى العسكري 
 . RKH-USC بالرياض
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--------------------1997--------------------
 	المؤتمر السنوى الثالث والعشرون لطب األسنان : هاواي : تحديث المعالجة اللبية

وجراحة الجذور، ماواي، هاواي ، اغسطس 6-16 أغسطس 1997م .
 	المعالجة اللبية الجراحية لالسنان : السلسة السابعة الشاملة في مجال المعالجة اللبية

وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 27 يونيو 1997م .
 	اعادة  المعالجة اللبية وجراحة الجذور . السلسة السابعة الشاملة في مجال المعالجة اللبية

وجراحة الجذور . كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 30 مايو 1997م .
 	المعالجة اللبية ، السلسلة السابعة الشاملة في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، كلية

طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 2 مايو . 
 	التحضير اآللي لقنوات الجذور, السلسة السنوية السابعة الشاملة في مجال المعالجة اللبية

وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 25 ابريل 1997م.
 	المعالجة اللبية المتقدمة ، المؤشرات، التشخيص وخطة العالج ، كلية طب األسنان

بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 21 مارس 1997م . 
 	االتجاهات السريرية و المعالجة اللبية المتقدمة : جمعية هاربور لطب األسنان ، 13 مايو

1997م .
 	طريقة المعالجة اللبية المؤقتة لشفاء االفات الكبيرة في  العظم السنخي قبل  زراعة

االسنان . أطباء األسنان بشركة أرامكو ، 4 ابريل 1997م . 
 	بعد المعالجة اللبية وجراحة الجذور لحاالت االسنان  )SARGON( استخدام طريقة

الميئوس منها سريريا . أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اللبنانية ، 4 ابريل 1997م .
 	الجديد في  بحوث المعالجة اللبية وجراحة الجذور ...الطرق والمواد المستخدمة   ، ال

هويا ) سمنار مستمر طوال اليوم بتاريخ 12 - 14 مارس 1997 ( بجامعة جنوب 
كاليفورنيا .

 	المعالجة اللبية وجراحة الجذور ....... أكثر من مجرد عالج القنية الجذور ، االتجاهات
الحديثة  ,الطرق,  والمواد الجديدة . جمعية سان فرانسيسكو فالي لطب االسنان ، 

كاليفورنيا ، 15 يناير .
 . 	المفاهيم الحديثة في مجال تحضير  اقنية الجذور ...اتمام العالج  والوقاية من  االخطاء

الجمعية الهندية لطب األسنان في كاليفورنيا / 26 ابريل 1997م .
 . 	مشكلة  االفات الذروية كبيرة الحجم و معالجتها  بجراحة الجذور واغشية االتريسورب

عرض  لموظفي شركة بلوك لألدوية بتاريخ 23 يونيو ) طوال اليوم ( . 
. 	)Atrisorb( شفاء االفات الذروية كبيرة  ,ومعالجتها  بالجراحة الذروية واالتريسورب
مقدم لموظفي شركة اتريكس كوربوريشن ، فورت كولينز ، كولورادو ، 20 فبراير 

1997م . 
استخدام الوسائط المتعددة ) الملتي ميديا ( في المدارس االولية العربية  والتعليم المبكر ، 

معرض الخليج العربي للتقنية اكسبو ، 29 اكتوبر إلى 2 نوفمبر 1997م .
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--------------------1996--------------------
   

    تعليم قائم على حل مشكلة المريض )Problem Based Learning )PBL بجامعة جنوب	
كاليفورنيا ، كلية طب األسنان ، الندوة العلمية لطب األسنان بمستشفى القوات المسلحة 

بالرياض ، 6 أبريل 1996م .
 ،  اعتبارات المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، اعتبارات المعالجة الترميمية لالسنان	

التشخيص والنواحي البيولوجية ، الندوة العلمية لطب االسنان بمستشفى القوات المسلحة 
بالرياض ، 8 ابريل . 

 .  دراسة االجراءات غير الجراحية والجراحية في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور	
المؤتمر الدولي للجمعية االيرانية لطب االسنان ، طهران ، ايران 9-12 ابريل 1996م  

.
  األساليب الجراحية  الذروية_ عرض حي لعالج  المرضى .... كلية االسنان بالجامعة	

القومية بطهران 10 ابريل 1996.
  المؤتمر الدولي الرابع للمعالجة اللبية وجراحة الجذور – بريتو 17-20 سبتمبر 1996م	
ماضي وحاضر ومستقبل اخصائي المعالجة اللبية وجراحة الجذور . مركز طب األسنان 

بجامعة ازاد االسالمية ، طهران ، ايران ، 11 ابريل 1996م . 
 .  مبادئ وطرق  المعالجة اللبية وجراحة الجذور بتقنية موسعات التايتنيوم NITI  االلية	

المجموعة الغربية لطب األسنان، اناهيم ، كاليفورنيا .      

--------------------1995--------------------
.

    المعالجة اللبية وجراحة الجذور :الجمعية  االيرانية لطب األسنان ، لوس انجلوس	
كاليفورنيا ، 21 يناير 1995م 

  التشخيص والحاالت الطارئة في المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة جنوب	
كاليفورنيا ، 14 فبراير - 1995
) دورة مستمرة طوال اليوم ( . 

  التحضير وإجراءات سد االقنية الجذرية لالسنان : المعالجة اللبية وجراحة الجذور	
جامعة جنوب كاليفورنيا 20 ابريل 1995م 

 ) دورة مستمرة طوال اليوم ( .
  طرق اعادة المعالجة اللبية وجراحة الجذور . جامعة جنوب كاليفورنيا ، 25 ابريل	

1995م 
 ) دورة مستمرة طوال اليوم ( 

 	االجراءات الجراحية لعالج ذرى جذور  األسنان ، اعادة حشو االسنان ، استئصال ذروة
الجذر السني جامعة جنوب كاليفورنيا ، 19 مايو 1995 ) دورة مستمرة طوال اليوم ( 
 	رضوض  االسنان – اعتبارات المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة جنوب كاليفورنيا

، 23 يونيو 1995م
) دورة مستمرة طوال اليوم ( . 

 	ترميم األسنان المعالجة عن طريق المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة جنوب
كاليفورنيا ، 7 يوليو 1995م ) دورة مستمرة طوال اليوم ( 

 	المعالجة اللبية وجراحة الجذور لممارس طب األسنان العام – دراسة حديثة . نادي كوليدج
لدراسة المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، ان اربور ، ميشي غان ، 25 مايو 1995م 
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 	تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور . جمعية فريزنو لطب األسنان ، 2 يونيو ) دورة
مستمرة طوال اليوم ( 

المعالجة اللبية – الترميمية المتقدمة ، مواد وطرق حديثة . جمعية شمال كاليفورنيا لطب 
األسنان ، موديستو ، كاليفورنيا ، 14 يوليو 1995م .

 	االتجاهات السريرية في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ،ندوة وزارة الصحة ، فندق
الظهران الدولي المملكة العربية السعودية ، 21-22 مارس 1995 .

 ، 	استراتيجيات جراحة الفم ، المعالجة اللبية الجراحية – الطرق والمواد ، جامعة بولونا
ايطاليا كلية طب األسنان ، 26-29 أكتوبر 1995م

 	الحاالت المتقدمة متعددة التخصصات في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، نادي
رالف سومر الدراسسي ، ان بور ، ميشي غان ، 23 فبراير 1995

 	المعالجة اللبية وجراحة الجذور المتقدمة لطبيب االسنان العام . ندوة المعالجة اللبية وجراحة
الجذور . 

---------------------1994-------------------
اليات عالج ألم الفم والوجه ، التشخيص التفريقي والعالج , لجنة طب االسنان بجامعة 

جنوب كاليفورنيا 7 مارس 1994م .
 	المعالجة اللبية السريرية المتقدمة لطبيب االسنان العام . ، الهويا ، 16-18 فبراير 1994م
 	المعالجة اللبية الطارئة . دورة  لمدة يومين مقدمة للجمعيةاليابانية للدراسات العليا في  طب

األسنان   ندوة الدكتور تيستو نوتومي مدير برنامج الدراسات العليا ، 2-4 يناير 1994م 
.

 	المؤتمر السنوي الثاني لطب األسنان . المعالجة اللبية الجراحية . مستشفى القوات المسلحة
بجدة بدعوة مقدمة من الدكتور عادل الخوج / 11-18 يو نيو 1994.

 , 	تحديث برنامج المعالجة اللبية وجراحة الجذور جامعة جنوب كاليفورنيا – هاواي, ماواي
وكاواي 9-20 أغسطس 1994.

 	نظام العالج الكامل في المعالجة اللبية وتطبيقها في مجال طب االسنان الترميمي . أكاديمية
نيوبورت ، فندق فور سيزونز بدعوة من الدكتور كارل ريدر ، 15 أكتوبر 1994.

 ، 	التحضير االلي في  المعالجة اللبية وجراحة الجذور , الجمعية االيرانية لطب األسنان
لوس انجلوس  كاليفورنيا ، مركز اوليمبك كوليكشن ، 9 أكتوبر 1994

 	مبادئ وطرق المعالجة اللبية وجراحة الجذور – جامعة جنوب كاليفورنيا – محاضرة
سريرية برعاية الجمعية اليابانية للتعليم المستمر في  طب األسنان ... الدعوة من 

الدكتور تيستو نوتومي المدير ، طوكيو ، اليابان ، 19-31 اكتوبر 1994.
 	جامعة الملك سعود ، الندوة العالمية لطب األسنان ، مفهومية العالج الكامل ... .الدعوة من

عميد كلية طب األسنان الدكتور عبد هللا الشمري ، الرياض ، 8-12 يناير 1994.

--------------------1993--------------------
  العالقة بين المعالجة اللبية والترميمية ، جامعة جنوب كاليفورنيا ) دورة مستمرة طوال	

اليوم (1 اكتوبر 1993.
قضايا في مجال المعالجة اللبية الجراحية وغير الجراحية . دورة لمدة ثالثة أيام في ساو 

باولو ، البرازيل ، 7-11 نوفمبر 1993.
  السلسلة السنوية الخامسة الشاملة بجامعة جنوب كاليفورنيا في المعالجة اللبية وجراحة	
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الجذور ... دورة لمدة أربعة أيام بجامعة جنوب كاليفورنيا * في مجال التشخيص 
,الحاالت الطارئة , 26 فبراير & .التحضير اليدوي واآللي لالقنية الجذرية وإجراءات 
حشو األسنان 1 مارس 1993& اعادة العالج..، 2 ابريل 1993& ومشاكل  العالج، 

14 مايو 1993 

--------------------1991--------------------
  المعالجة اللبية الجراحية :استئصال  الذروة الجذرية، اعادة حشو األسنان ، جامعة جنوب	

كاليفورنيا ) دورة مستمرة طوال اليوم ( 17 مايو 1991 .
  عالج مشاكل المعالجة اللبية  . جامعة جنوب كاليفورنيا ) دورة مستمرة طوال اليوم ( 7	

يونيو 1991م .
  طرق تبييض األسنان اللبية . جامعة جنوب كاليفورنيا ) دورة مستمرة طوال اليوم ( 12	

يوليو 1991م
  المراجعة السنوية السابعة عشر لطب األسنان / االتجاهات الحديثة في مجال المعالجة	

اللبية وجراحة الجذور . هاواي ، 7-17 أغسطس 1991.
  المعالجة اللبية الجراحية . رابطة الدراسات العليا في مجال المعالجة اللبية وجراحة	

الجذور ، مونتي ريه ، نيوفور ليون ، 24-26 مايو 1991 .
  أفكار وابتكارات في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور . أكاديمية جنوب كاليفورنيا	

الخصائي المعالجة اللبية وجراحة الجذور . لوس انجلوس ، كاليفورنيا ، ويستن 
بونافينشر ، 14 نوفمبر ) 1991 ( .

 ،  المعالجة اللبية وجراحة الجذور في التسعينيات . جامعة بريتيش كولومبيا ، فان كوفر	
كندا ) دورة مستمرة طوال اليوم ( ، 2 فبراير 1991 . 

.  المعالجة اللبية الجراحية المتقدمة . دورة لمدة يومين ، 18-19 أكتوبر 1991	
 ،  المعالجة اللبية السريرية : المشاكل والحلول . رابطة فريزنو ماديرا  لطب األسنان	

فريزنو ، كاليفورنيا ، 11 يناير 1991.
  االجراءات  التشخيصية والطارئة في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور . دورة	

مستمرة طوال اليوم ، 8 فبراير 1991.
  تحضير قنوات الجذور وأجراءات حشو األسنان. جامعة جنوب كاليفورنيا ، دورة	

مستمرة طوال اليوم  8 مارس .
 ،  المعالجة اللبية وجراحة الجذور في التسعينيات ,مجلة المعالجة اللبية وجراحة الجذور	

االرجنتين بوينس ايريس 3-6 نوفمبر 1991 .
  المعالجة اللبية المتقدمة ، االبتكارات الحديثة .  جمعية سان دييغو لطب األسنان ، فندق	

شيراتون كاليفورنيا ، 27- 29 يونيو 1991 . 

--------------------1990--------------------
  استعمال االندياغ Nd-Yag ليزر في تعقيم االقنية الجذرية وتسييل العاج الذروي في	

جراحة الجذور  ، المبادئ واالستخدامات . جامعة جنوب كاليفورنيا ، 2 نوفمبر 1990. 

  الندوة السنوية الثانية لتعويضات األسنان... ماذا أعددنا اليوم للغد في  المعالجة اللبية	
وجراحة الجذور .  ، ال هويا ، كاليفورنيا ، 9-10 نوفمبر 1990 

     النواحي العملية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور : الجمع بين األساليب اليدوية واآللية	
. بالم ديزرت ، كاليفورنيا ، دورة لمدة يومين في  التعليم المستمر  ....... الجمعية 

األمريكية العربية لطب األسنان ، 16-18 نوفمبر 1990 .
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 )  تخصصات طب األسنان السريري في الثمانينات – اتجاهات التسعينات )محرر مشارك	
رابطة كاليفورنيا لطب األسنان ، نوفمبر .

  مفهوم  العالج الكامل في  المعالجة اللبية  . جامعة لوما لندا ، برنامج اختصاص	
المعالجة اللبية وجراحة الجذور  ، يناير 1990 .

  المعالجة اللبية الجراحية . أتحاد كاليفورنيا الطباء األسنان ، لوس انجلوس هيلتون ، 25	
يناير 1990.

المعالجة اللبية الجراحية : استئصال الذروة الجذرية ، إعادة  العالج ، جامعة جنوب 
كاليفورنيا ) دورة  مستمرة طوال اليوم ( 17 مايو 1990

- 	27-24 االجتماع الدولي للمعالجة اللبية . المؤتمر االول ، مكسيكو سيتي ..المكسيك - يناير
 1990

--------------------1989--------------------
مستمرة طوال اليوم( بحضور   تشخيص حيوية  لب األسنان وحاالت الطوارئ، ) دورة 	

.USC . 300 طبيب أسنان ، 20 يناير 1989م
  تبييض األسنان    بالمعالجة اللبية ، جامعة جنوب كاليفورنيا، األربعاء 1 فبراير	

1989م.
   تشخيص أمراض األسنان اللبي  ، سمنار طب المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، ال	

هويا ، جامعة جنوب كاليفورنيا ) توري باينز( ، يوم األربعاء ، 8 فبراير. 
  اعتبارات المعالجة اللبية وجراحة الجذور – طب األسنان الترميمي ، سمنار المعالجة	

اللبية وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا. 
  إجراءات تحضير قنوات جذور األسنان  وإجراءات حشو األسنان، كلية طب األسنان ،	

جامعة جنوب كاليفورنيا بحضور 200 طبيب أسنان، 24 فبراير 1989م.
  المراجعة السريرية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور، الجمعية األمريكية العربية لطب	

األسنان، باسادينا هيلتون، كاليفورنيا، 5 مارس 1989م.
كاليفورنيا  إعادة المعالجة اللبية وجراحة الجذور، كلية طب األسنان بجامعة جنوب 	

) دورة مستمرة طوال اليوم( 31 مارس 1989م. مشاكل التشخيص ، أكاديمية     
غالندل لطب األسنان ، كاليفورنيا ، 6 أبريل 1989م.   

  جراحة جذور االسنان ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ) دورة مستمرة	
طوال اليوم( بحضور 200 طبيب أسنان ، 9 يونيو 1989م.

  مراجعة المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، هاواي ، دورة  تعليم  مستمر بجامعة جنوب	
كاليفورنيا ، 9-19 أغسطس 1989م. 

  ما هي المستجدات في مجال المعالجة  اللبية وجراحة الجذور  ، هاواي ، 17 أغسطس	
1989م. 

.  آالم األسنان ، جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو ، 8 سبتمبر 1989م	
االبتكارات الحديثة في مجال إجراءات تحضير االقنية الجذرية ) دورة مستمرة طوال 
اليوم(، سكوتس ديل ، اريزونا، فندق ريجستري، يوم األربعاء ، 27 سبتمبر 1989م.

 ،  جراحة الجذور ، الجمعية الكورية لطب األسنان ، فندق حياة ، لوس انجلوس	
كاليفورنيا، 30سبتمبر 1989م. 

  اعادة المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، وطب األسنان الترميمي  ،  19،20،21	
أكتوبر 1989م .

  تشخيص أمراض األسنان اللبي وجراحة الجذور ، الجمعية الغربية لطب األسنان  فندق	
باسيفيكا ، 14 نوفمبر 1989م  .
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--------------------1988--------------------
  المعالجة اللبية وجراحة الجذور المتقدم  للمارسين العامين ، جمعية ستناليس لطب	
األسنان ، موديستو، كاليفورنيا ) دورة مستمرة طوال اليوم(، 29 يناير 1988م.

   توسيع نطاق الواجبات والمسئوليات في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور، رابطة	
جمعية سان غبلاير لطب األسنان، باسادينا ، كاليفورنيا ، 2 فبراير 1988م.
كندا  تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة ماني توبا ، وني بيغ، 	

) دورة مستمرة طوال اليوم( 5 فبراير 1988م.    
  العالقة بين طب األسنان الترميمي و المعالجة اللبية وجراحة الجذور، مؤسسة فريزنو	

ماديرا لطب األسنان) دورة مستمرة طوال اليوم( ، 4 مارس 1988م.
  مراجعة المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة بريتش كولومبيا ، فان كوفر ، كندا	
) دورة مستمرة طوال اليوم ( ، 26 مارس ، 1988م :إجراءات تحضير      
وحشو قنوات األسنان، فرع جامعة بريتش كولومبيا، 28 مارس، 1989م    

  المعالجة اللبية الجراحية ، جمعية جنوب البرتا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور،  20	
أبريل 1988م  .

  قضايا في مجال التأمين الصحي  للمعالجة اللبية وجراحة الجذور، الجمعية األمريكية	
للمعالجة اللبية وجراحة الجذور ،اناهيم ، كاليفورنيا 23 ابريل 1988م  .

   تشخيص أمراض األسنان اللبية وإجراءات الطوارئ  ، دورة نظمتها جامعة جنوب	
كاليفورنيا في هاواي ، 14 أغسطس 1988م  .

 ،  المعالجة اللبية المتقدمة ودور المعالجة اللبية وجراحة الجذور . جامعة ساو باولو	
البرازيل ، 1-3 سبتمبر 1988. 

   المعالجة اللبية وجراحة الجذور للممارس العام ، سان سلفادور ، البرازيل  7 سبتمبر	
 . 1988

   جراحة الجذور، الجمعية األمريكية ألطباء المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، كاليفورنيا	
، 18 سبتمبر 1988م  .

--------------------1987--------------------
  إجراءات تشخيص أمراض األسنان اللبية والحاالت الطارئة، كلية طب األسنان بجامعة	

جنوب كاليفورنيا، ) دورة مستمرة طوال اليوم(، بحضور 175 طبيب أسنان، يناير 
1987م

  اعتبارات طب األسنان الترميمي في المعالجة اللبية وجراحة الجذور، ، جامعة جنوب	
كاليفورنيا ،  الهويا ، فبراير 1987م .

.  تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة جنوب كاليفورنيا ، فبراير 1987م 	
 ،  المراجعة السريرية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور، جمعية لونغ ايالند لطب األسنان	

مارس 1987م  
  إجراءات تحضير و حشوات األسنان اللبي ) دورة مستمرة طوال اليوم ( بحضور 175	

طبيب أسنان  يونيو 1987م  . 
  عالج المضاعفات الناجمة عن عمليات المعالجة اللبية وجراحة الجذور، جمعية	

ستوكتون لطب األسنان) دورة مستمرة طوال اليوم ( ، يونيو 1987م .
  طب األسنان الترميمي الجراحي ، الطرق والمواد ) دورة مستمرة طوال اليوم( بحضور	

175 طبيب أسنان ، يونيو 1987م .
  تبييض األسنان بالمعالجة اللبية ، جامعة جنوب كاليفورنيا ) دورة مستمرة طوال اليوم( ،	
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يونيو 1987م
  اإلجراءات المتقدمة وحاالت الطوارئ في  المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، مؤتمر	

الباسيفيك لطب األسنان ، كندا ، يونيو 1987م
  مراجعة الخطوات األساسية والمتقدمة في  المعالجة اللبية وجراحة الجذور، جامعة	

األردن .عمان األردن ، دورة مستمرة لمدة أسبوعين ، يوليو 1987م  .
 المعالجة اللبية الجراحية بحضور 100 طبيب أسنان ، سبتمبر 1987م	

  التشخيص التفريقي آلالم الفم والوجه، جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ال هويا ، بحضور	
200 طبيب أسنان.

  اعادة المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، التغيرات في التخصص، جمعية كاليفورنيا	
ألطباء المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، سان فرانسيسكو ، سبتمبر 1987م .

 ،  تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور السريرية ، جمعية لوس انجلوس لطب األسنان	
المنصور كورت، الحمراء ، كاليفورنيا ، ديسمبر 1987م .

--------------------1986--------------------
  تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جمعية  تراي كاونتي لطب األسنان، ريد ليون	

ان ، اونتاريو، بحضور 150 طبيب أسنان ، يناير 1986م .
  تقييم المواد والطرق الجديدة في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور، كلية طب	
األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا ، بحضور 85 طبيب أسنان ، يناير 1986م  .

 ،  إعادة المعالجة اللبية وجراحة الجذور وعالج إخفاقات المعالجة اللبية وجراحة الجذور	
كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا، مارس 1986م .

  تبييض األسنان بالمعالجة اللبية ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، مايو	
1986م  .

  المعالجة اللبية الجراحية وجراحة الجذور ، بدعوة من الدكتور فيليب بوتر ، يونيو	
1986م  .

.  المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة كاليفورنيا ، يونيو 1986م	
 ،  التشخيص التفريقي ألالم األسنان، جامعة جنوب كاليفورنيا ، سان دييغو ، كلية الطب	

برعاية الدكتور تيري تانا كا ، سبتمبر 1986م .
 ،  الطرق والمواد الحديثة في  المعالجة اللبية وجراحة الجذور، جامعة بريتش كولومبيا	

فان كوفر كندا.. أكتوبر 1986م .

--------------------1985--------------------
  التشخيص المتقدم ومعالجة الحاالت الطارئة  في المعالجة اللبية، كلية طب األسنان	

بجامعة جنوب كاليفورنيا، ) دورة مستمرة طوال اليوم( بحضور 100 طبيب أسنان، 
أكتوبر 1985م 

   الحاالت الطارئة للمعالجة اللبية وجراحة الجذور.... طالب السنة النهائية بكلية طب	
األسنان ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا / متحدث مدعو ، 9 أكتوبر 

1985م 
  تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، محاضرة مقدمة إلى أعضاء جمعية ألمراض	

الحنك ، فندق ديل كورونادو ، سان دييغو ، 21 سبتمبر 1985م
  المعالجة اللبية السريرية والنظرية – دورة لمدة 9 أيام حول المعالجة اللبية وجراحة	

الجذور مقدمة لمجموعة USC  للتعليم المستمر االيطالية في  بريشسا ، إيطاليا، 16-6 



الدكتور ابوراس   41

DR. ABOURASS / CURRICULUM VITAE

سبتمبر 1985م 
  مراجعة طب األسنان : ما الجديد في تشخيص أالمراض اللبية ، ما الجديد في تحضير و	

حشو االقنية اللبية ؟ 7-17 أغسطس 1985م
  مراجعة التطورات الحديثة في  المعالجة اللبية وجراحة الجذور ) دورة مستمرة طوال	

اليوم ( برعاية مؤسسة ستانلس لطب األسنان ، بدعوة من الدكتور رون بويد ، بحضور 
65 طبيب أسنان ، موديستو ، كاليفورنيا ، 14 يونيو 1985م 

  إجراءات تشخيص أمراض األسنان اللبية وعالج الحاالت الطارئة ، الجمعية الكوبية	
لطب األسنان ، غالنديل ، كاليفورنيا ، بدعوة من الدكتور رافاييل الريا ، 9 مارس 

1985م .
   طريقة التبييض الداخلي لألسنان، دورة مقدمة إلى نادي دراسة المعالجة	

التجميليةبجامعة جنوب كاليفورنيا ، كلية طب األسنان، بدعوة من الدكتور مارك 
فريدمان، 8 مارس 1985م .

  تصحيح تصبغ األسنان بمادة التتراساي كلين ، أكاديمية ويلشاير ، بدعوة من الدكتور	
توم شيس ، 4 مارس 1985م .

  اعتبارات المعالجة اللبية وجراحة الجذور و طب األسنان الترميمي فيما يتعلق بطريقة	
التبييض الداخلي لألسنان، جمعية اورانج كاونتي لطب األسنان بدعوة من الدكتور كريغ 

فيوغروين ، 13 فبراير 1985م .
  تحديث الجوانب السريرية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور ، سمنار المعالجة اللبية	

وجراحة الجذور االتالنتيك ، سان دييغو، بدعوة من الدكتور الكيس كوبر ، 16 يناير 
1985م 

  العالقة بين المعالجة اللبية وجراحة الجذور – طب األسنان الترميمي ، تقييم حيوية لب	
األسنان ، مفهومية اللب السني المجهد ، كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا ، 

16 يناير 1985
  طريقة التبييض الداخلي لألسنان، سمنار المعالجة اللبية وجراحة الجذور، كلية طب	

األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 9 يناير 1985م .

--------------------1984--------------------
 ،  االتجاهات األمريكية في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور، برشلونة ، أسبانيا	

فندق األميرة صوفيا ، بحضور 120 طبيب أسنان ، 16- 23 نوفمبر 1984م ، وفي 
مدينة بيل باو ، أسبانيا ، فندق غراند هوتيل  ايرسيال بحضور 90 طبيب أسنان ، 20 

نوفمبر 1984م 
  المعالجة اللبية وجراحة الجذور برعاية جامعة جنوب كاليفورنيا، مدريد، أسبانيا ، فندق	

ميليا كاستيال بحضور 150 طبيب أسنان بدعوة من قبل الدكتور بورجا زاباالوغي 
والدكتور هايمي غيل ، 23-24 نوفمبر 1984م

  مراجعة عملية لطرق ومواد المعالجة اللبية وجراحة الجذور، كلية طب األسنان، جامعة	
جنوب كاليفورنيا ، دورة مستمرة طوال اليوم بحضور 65 طبيب أسنان ، 2 نوفمبر 

1984م
  ما الجديد في طب األسنان بالواليات المتحدة األمريكية ، محاضرة مقدمة للرابطة	

العربية األمريكية الطبية ، لوس انجلوس ، النادي الرياضي، 4 أكتوبر 1984م
  تحديث المعالجة اللبية الجراحية وغير الجراحية ، مونتيري، كاليفورنيا  برعاية جامعة	

كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو UCSF، بدعوة من الدكتور بافوني بحضور 90 طبيب 
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أسنان ، 4 أكتوبر 1984م 
  تحديث المعالجة اللبية وجراحة الجذور السريرية ، سان دييغو ،  االتالنتس 4  أكتوبر	

1984م 
  مرض االيدز والتهاب الكبد الفيروسي ، التوصيات العملية لعالج المرضى ، سان	

فرانسيسكو ، برعاية مجلس الشئون العلمية والبحوث ، 26 أغسطس 1984 م
 المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، 24 أغسطس 1984م	

  المعالجة اللبية الطارئة وجراحة الجذور ، جامعة والية لويزيانا ، ) دورة مستمرة طوال	
اليوم ( بحضور 70 طبيب أسنان ،7- 10 يونيو 1984م 

  وضع التعليم المتقدم في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور بجامعة جنوب كاليفورنيا	
، محاضرة مقدمة لطالب أكاديمية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا 12 يناير 
  مراجعة مركزة حول اإلجراءات السريرية ، ستوك تون ، كاليفورنيا ، 23 مارس	

  مرض االيدز، الهربز، والتهاب الكبد الوبائي : الوضع الحالي لألبحاث ، برعاية مجلس	
الشئون العلمية واألبحاث ، اناهيم ، كاليفورنيا ، 5 مايو . 

-----------------1983------------------
م بجامعة   المعالجة اللبية الجراحية : محاضرة مقدمة لطالب السنة النهائية عام 1983	

كاليفورنيا UCLA  بدعوة من الدكتور فاهيد ، نائب رئيس  المعالجة اللبية وجراحة 
الجذور .

دراسة حديثة حول بيولوجيا طب األسنان والمعالجة اللبية وجراحة الجذور قدمت  	
بمركز فورثايس ألبحاث طب األسنان ، جامعة هارفارد .. .... بدعوة من الدكتور بول 

غوردون ، 23 أغسطس 1983م .
التشخيص المتقدم والرعاية الطارئة باألسنان، كلية طب األسنان بجامعة جنوب  	

كاليفورنيا، بحضور 100 طبيب أسنان ) دورة مستمرة طوال اليوم( ، 16 أكتوبر 
1983م .

الحاالت الطارئة في المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة  	
كاليفورنيا ، 9 أكتوبر 1983م . ، 6-16 سبتمبر 1983م .

مراجعة طب األسنان ، ماوي وكاواي ) ما الجديد في تشخيص أمراض األسنان اللبية  	
وما الجديد في مجال تحضير حشوات األسنان اللبية ( 7-17 أغسطس 1983م .

مراجعة آخر المستجدات في المعالجة اللبية وجراحة الجذور برعاية مؤسسة ستانلس  	
لطب األسنان) دورة مستمرة طوال اليوم ( بحضور 65 طبيب أسنان بدعوة من قبل 

الدكتور رون بويد ، موديستو ، كاليفورنيا ، 14 يونيو 1983م .
تصحيح تصبغ األسنان بالتتراسيكلين ، أكاديمية ويلشير بدعوة من قبل الدكتور توم شيس  	

، 4 مارس 1983م .
اعتبارات المعالجة اللبية وجراحة الجذور – طب األسنان الترميمي لطريقة التبييض  	

الداخلي لألسنان، جمعية أورانج كاونتي لطب األسنان بدعوة من الدكتور كريغ 
فيوغورين ، 13 فبراير 1983 م .

دراسة حديثة حول المعالجة اللبية النظرية ، سمنار المعالجة اللبية وجراحة الجذور ،  	
كلية طب االسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 18 يناير 1983م 

سمنار المعالجة اللبية وجراحة الجذور بدعوة من الدكتور اليكس كوبر ، اتالنتس، سان  	
دييغو ، 16 يناير 1983م . بجامعة جنوب كاليفورنيا ، 9 يناير 1983م .
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--------------------1982--------------------
مشاكل المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جمعية ساكرامانتو ديستركت لطب األسنان،  	

دورة لمدة يوم بحضور 120 طبيب أسنان بفندق هوليداي إن ، شمال شرق ) هوليدوم( 
، 22 أكتوبر 1982م

العالقة بين المعالجة اللبية وجراحة الجذور و طب األسنان الترميمي ، تصدع  األسنان  	
، اجهاد اللب السنى، سمنار طب المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، بجامعة جنوب 

كاليفورنيا، بحضور 25 طبيب، 20 أكتوبر 1982م
تبييض األسنان ، التقنية الحديثة ، جمعية سان غابرييل لطب األسنان ، هان تنتغتون  	

شيراتون بحضور 120 طبيب أسنان مدعوين من قبل الدكتور ايوجين سيكو غوشي ، 
19 أكتوبر 1982م

اعتبارات طب األسنان الترميمي – المعالجة اللبية وجراحة الجذور، سمنار المعالجة  	
اللبية وجراحة الجذور بجامعة جنوب كاليفورنيا، كلية طب األسنان بحضور 80 طبيب 

أسنان ، 15 أكتوبر 
العالقات بين طب األسنان الترميمي وطب المعالجة اللبية وجراحة الجذور، التوصيات  	

العملية ، ، كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كاليفورنيا بحضور عدد 90 من الطالب ، 
6 أكتوبر 1982م

البحوث ا الحديثة في المعالجة اللبية وجراحة الجذور مقدمة إلى مجموعة داوني لدراسة  	
أمراض اللثة بدعوة من الدكتور / حوراني ، 16 سبتمبر 1982م

المراجعة السنوية الثامنة لطب األسنان: المعالجة اللبية السريرية وندوة التخصصات  	
الداخلية  ، ماوي وكاواي ، هاواي ، تم تقديم 4 عروض  لمدة ساعتين حول العالقة بين 

المعالجة اللبية وجراحة الجذور – طب األسنان الترميمي ، وتقنيات طب األسنان . 
عمليات استئصال الذروة الجذرية ، الحشوات الذروية ، القطع النصفي للسن، وبتر  	

الجذور في الممارسة العامة ، بحضور 70 طبيب أسنان ، كلية طب األسنان بجامعة 
جنوب كاليفورنيا ، 8 يونيو 1982م

تبييض األسنان ، جامعة طوكيو. كلية طب   األسنان، اليابان... بدعوة من الدكتور اساي  	
رئيس قسم المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، 28 مايو 1982م

المعالجة اللبية السريرية ، محاضرة لمدة يومين ، مركز اليابان لتبادل معلومات طب  	
األسنان، طوكيو، حضرها 60 طبيب من أطباء األسنان اليابانيين، 22- 23 مايو 

ازالة تصبغ األسنان بالتتراساي كلين  بالمعالجة اللبية  والتبييض الداخلي ، محاضرة  	
مقدمة إلى   الجمعية  األمريكية ألطباء المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، فيي نكس ، 

اريزونا، 24 ابريل 
ترميم اسنان المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جمعية سان غابرييل لطب األسنان، نادي  	
كويت كاونتري بحضور 170 طبيب أسنان ، وعرض تقديمي لمدة ساعتين ، 23 ابريل 

دراسة حديثة حول المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، أكاديمية باسادينا لطب األسنان ،  	
باسادينا هيلتون، بدعوة مقدمة من قبل الدكتور جيمس برنر وجميس انجلوس 19 فبراير 

المعالجة اللبية وجراحة الجذور : الماضي والحاضر ،  نادي سنشري بجامعة جنوب  	
كاليفورنيا، كلية طب األسنان بحضور 120 عضو من أعضاء النادي ، دورة لمدة يوم 

واحد ، 10 يناير .
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--------------------1981--------------------
تباين اآلراء حول المعالجة اللبية وجراحة الجذور. أول ندوة علمية تعقد  بجامعة جنوب  	

كاليفورنيا، بحضور 250 طبيب أسنان ، 19-20 نوفمبر  1981.
المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، القاعة الرئيسية بمركز ايزنهاور الطبي . بالم سبرينغ  	

.. بدعوة موجهة من قبل الدكتور مارك سالمون بحضور 125 طبيب أسنان . 
إرشادات إعادة العالج... أكاديمية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور  	

بدعوة موجهة من قبل الدكتور ماكس كوتلر ،  بحضور 90 من أطباء المعالجة اللبية 
وجراحة الجذور .

االصابات الرضية ، التشخيص والعالج ، فصل الفا اوميغا لوس انجلوس, بدعوة موجهة  	
من قبل الدكتور ريتشموند ، مطعم شانتي ، بيفرلي هيلز . 

التغييرات في تخصص طب المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، محاضرة مقدمة إلى  	
اختصائي المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، قسم التعليم المستمر... بدعوة موجهة من 

UO قبل الدكتور جيمس مارشال ، 25-26 سبتمبر .جامعة اوريغون
المراجعة السنوية السابعة لطب األسنان ، هاواي ، ماوي وكاواي : اعتبارات طب  	

المعالجة اللبية وجراحة الجذور / طب األسنان الترميمي بحضور 250 طبيب أسنان من 
جامعة جنوب كاليفورنيا واستراليا ، 23 أغسطس – 3 سبتمبر 1981 

تشخيص أمراض األسنان اللبية / الوضع الراهن من خالل شريط فيديو من قبل الدكتور  	
 ) UCLA ( وجيرالد تينتر ) جامعة كاليفورنيا  UO جيميس مارشال ) جامعة أوريجون

وأكاديمية طب األسنان العام  AGD، ودورة التعليم المستمر المقدمة ألعضاء األكاديمية . 
 مايو  دور اخصائي صحة الفم و األسنان في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور، 9	

 1981
برنامج تعليم مستمر استمر لمدة ثالثة أيام   لمركز اليابان والUSC لتبادل معلومات 

طب األسنان بدعوة موجهة من قبل الدكتور ماروياما، طوكيو ، بحضور 75 من أطباء 
األسنان اليابانيون، 15-29 أبريل . 

المبادئ األساسية والجراحية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور.... أول مؤتمر تعقده جمعية  	
طب األسنان الكويتية اشتمل على مناقشة حوادث المرور وإصابات اآلسنان الرضية 

بحضور 120 طبيب أسنان  14-17 مارس . الكويت ، العراق والمملكة العربية 
السعودية بدعوة موجهة من قبل الدكتور ياسين ، رئيس الرابطة الكويتية لطب األسنان . 
ترميم السن المعالج لبيا... دورة لمدة نصف يوم مقدمة إلى أعضاء أكاديمية ساوث بيه،  	

هانتينغتون بيتش بدعوة موجهة من قبل الدكتور ليو بوكسون، 6 مارس . 
المعالجة اللبية وجراحة الجذور : دراسة حالية ألسس وطرق المعالجة اللبية وجراحة 

الجذور والتطورات التي حدثت في هذا المجال ، مدينة كانساس، مسيوري ، 9 فبراير . 

--------------------1980--------------------
أساسيات المعالجة اللبية وجراحة الجذور / كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا  	
، دورة في التعليم المستمر استمرت طوال اليوم بحضور 60 من أطباء األسنان ، 30 

مايو 1980 
المعالجة اللبية وجراحة الجذور : ما هي المعلومات التي ينبغي على اخصائي صحة  	

الفم و األسنان االلمام بها؟ رابطة سان فيرناندو لصحة األسنان بحضور 50 اخصائي  
بدعوة موجهة من قبل سيرلي سميث ، 14 مايو 1980 .

الممارسة االدارية في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، سمنار استمر طوال اليوم  	
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، برنامج جامعة جنوب كاليفورنيا  ، 26 مارس 1980 . 
التقييم االكاديمي والسريري : مراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس ، االجتماع السنوي  	

، فندق بونافن تشر ، الجمعية األمريكية لكليات طب األسنان ، لوس انجلوس ، 18 
مارس 1980. 

مراجعة لحاالت عالج المعالجة اللبية ، سان فرناندو بدعوة موجهة من الدكتور ماكس  	
كتلر بحضور 55 طبيب أسنان ، 11 مارس 1980. 

مشاريع البحث العلمي في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور بجامعة جنوب  	
كاليفورنيا..... برنامج مسائي مقدم إلى أكاديمية جنوب كاليفورنيا لطب المعالجة اللبية 

وجراحة الجذور بحضور عدد 60من أطباء االسنان
ماهي المعلومات التي يجب على الطبيب العام معرفتها حول المستجدات  في طب  	
األسنان..... ورقة مقدمة بفندق هيلتون ، الس فيجاس ، الرابطة العربية األمريكية 

الطبية.

--------------------1979--------------------
بيولوجيا طب األسنان اللبي وما حول ذرى الجذور.... من منظور جامعة جنوب  	

كاليفورنيا ، برنامج الزمالة المتقدم في طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، لوس 
انجلوس 26 نوفمبر 

اعتبارات طب األسنان ا للبي – طب األسنان الترميمي ، نادي دراسات تقويم األسنان ،  	
لوس انجلوس / كاليفورنيا 19 نوفمبر . 

نظريات طب األسنان اللبي مقدمة إلى جمعية جامعة جنوب كاليفورنيا – لوس انجلوس  	
، 11 نوفمبر 

طب األسنان اللبي : االعتبارات العملية ، جمعية هاربور لطب األسنان ، دورة مستمرة 
طوال اليوم، بحضور 280 طبيب أسنان، 9 أكتوبر 

    	USCالمعالجة اللبية المتقدمة دورة برعاية جامعة جنوب كاليفورنيا مقامة في سمينارال
في  المكسيك ، 2-4 يوليو 

 يوم مع التعليم في جنوب كاليفورنيا مقدم إلى   اطباء برنامج اختصاص   المعالجة 
اللبية وجراحة الجذور ، جامعة أوريجون ، 27 يونيو .

المعالجة اللبية وجراحة الجذور : المتغيرات الحديثة ، مستشفى بريسبي تير يان هولي  	
وود ، لوس انجلوس حضرها 280 طبيب أسنان ، 18 أبريل 

البيولوجيا واخصائي صحة الفم و األسنان ) عرض تقديمي لمدة ساعتين ( ، رابطة سان  	
غابرييل فالي لصحة األسنان ، باسادينا ، كاليفورنيا ، حضرها 400 طبيب أسنان ، 24 

فبراير . 
االعتبارات السريرية اللبية في مجال طب األسنان الترميمي ، أكاديمية بيفريللي هيلز ، 

لوس انجلوس ، كاليفورنيا ، حضرها 70 طبيب أسنان ، 15 يناير . 
تقييم طب األسنان السريري ، قسم ويست كوست ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب  	
كاليفورنيا ، حضرها 40 طبيب أسنان في مجال طب األسنان الترميمي ، 6 يناير. 
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--------------------1978--------------------
دراسة حديثة في  المعالجة اللبية السريرية ، أكاديمية ويلشير لطب األسنان ، حضرها  	

50 طبيب أسنان 
.  عالج  امتصاص الجذور ) يوم عيادة خاص ( ، 17 نوفمبر 1978	

تحديث طريقة التشخيص في مجال طب  المعا لجة اللبية غير الجراحية، جمعية ساوساند  	
اوكس لطب األسنان حضرها 70 طبيب أسنان . 

مشاكل سريرية خاصة في المعالجة اللبية ، برعاية مجموعة دراسة ارفينغ جولد فويل  	
16 نوفمبر . 

المتغيرات الحديثة في مجال طب األسنان اللبي السريري ، برعاية جمعية ويسترن لطب  	
األسنان ، حضرها 250 طبيب أسنان ، 2 نوفمبر 1978. 

اعتبارات  حيوية اللب السني في ممارسة طب األسنان الترميمي برعاية األكاديمية  	
األمريكية لطب األسنان التعويضي ، الس فيجاس ، نيفادا . 

تحري الخلل وإصالحه في مجال طب األسنان السريري ، برعاية جمعية سان دييغو  	
لطب األسنان اللبي، حضرها 120 طبيب أسنان ، 12 أكتوبر 1978 . 

طب األسنان اللبي األساسي ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، دورة  	
مستمرة طوال اليوم ، حضرها 40 طبيب أسنان ، 6 أكتوبر  1978. 

االتجاهات الحديثة في مجال طب األسنان اللبي السريري ، جمعية مونتيري بيه لطب  	
األسنان ، كارميل ، كاليفورنيا حضرها 60 طبيب أسنان . 

 طبيب أسنان ،  مراجعة مواضيع في مجال طب المعالجة اللبية ، هاواي حضرها 200	
28 أغسطس – 3 سبتمبر 

طب األسنان السريري ، قيادة الجيش األمريكي ، هيدل بيرغ ، ألمانيا الغربية حضرها 
60 طبيب أسنان من أطباء الجيش األمريكي ، 27- 28 أبريل 1978 . 

طب األسنان اللبي العملي ، برعاية مجموعة الدراسة المشتركة للعالج ، سانتا باربرا ، 
كاليفورنيا ، دورة لمدة يوم واحد حضرها 120 طبيب أسنان ، 31 يناير1978.

أساسيات طب المعالجة اللبية ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، دورة لمدة  	
يومين في مجال التعليم المستمر ، 21 -22 يناير 1978. 

اللب السني واخصائي طب األسنان الترميمي ، سمنار في مجال  المعالجة اللبية بجامعة  	
جنوب كاليفورنيا ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، عدد 4 محاضرات لمدة 

ساعتين ، 20،18،6،4 يناير .1978

--------------------1977--------------------
أفكار  جديدة في المعالجة اللبية ، محاضرة بمستشفيات  ، ويست كوفينا  كاليفورنيا ،  	

17 نوفمبر 
األساس المورفولوجي لتركيبات األسنان الثابتة :،قسم التركيبات الثابتة باألكاديمية 

األمريكية للتركيبات الثابتة ، ميامي بيتش ، فلوريدا ، حضرها 200 طبيب أسنان ، 11 
أكتوبر 

المفاهيم المتغيرة في المعالجة  اللبية وجراحة الجذور ، جمعية لوس انجلوس ، دورة  	
لمدة يوم واحد حضرها 400 طبيب أسنان ، 27 سبتمبر . 

بيولوجيا األسنان اللبي ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، ست دورات لمدة  	
ساعتين لطالب بيولوجيا الفم المتقدم ، سبتمبر .

طب المعالجة اللبية، برعاية قسم التعليم المستمر بجامعة جنوب كاليفورنيا ، هاواي ،  	
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دورة لمدة  7 أيام ، 13-22 أغسطس .
دورة  طب األسنان اللبية ، أكاديمية التميز في مجال طب األسنان العام، محاضرة لمدة  	

يومين حضرها 250 طبيب أسنان ، 11 ابريل – 2 مايو . 
المستجدات في مجال  المعالجة اللبية بجامعة جنوب كاليفورنيا ، االجتماع السنوي  	

لجمعية كاليفورنيا لطب األسنان اناهايم ، كاليفورنيا ، حضرها 250 طبيب أسنان 18 
أبريل 

 ، دورة  	UCSF التطورات الحديثة في المعالجة اللبية... جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو
لمدة يوم واحد حضرها 90 طبيب أسنان ، 8 أبريل . 

االتجاهات المتغيرة في المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة جنوب كاليفورنيا ، قسم  	
التعليم المستمر ، ستوك تون، كاليفورنيا ، دورة لمدة يوم واحد ، 20 يناير . 

نادي دراسة طب االمعالجة  اللبية بجامعة جنوب كاليفورنيا ، كلية طب األسنان بجامعة 
كاليفورنيا ، دورة لمدة يوم واحد ، االجتماعات الشهرية ، يناير – أكتوبر ، تفادي وقوع 

األخطاء في  المعالجةاللبية السريرية حضرها 60 طبيب أسنان . 

--------------------1976--------------------
أسئلة وأجوبة في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة  	

جنوب كاليفورنيا ، دورة في مجال التعليم المستمر ، 20-21 يناير 1976. 
المفاهيم الحديثة في المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جمعية تراي كاونتي لطب األسنان  	

حضرها 120 طبيب أسنان، 21 يناير 1976 .
مباديء وطرق وضع معايير األداء ، مجموعة دراسة األسنان اللبية بجامعة جنوب  	

كاليفورنيا ، االجتماعات الشهرية المقدمة إلى 60 عضو من أعضاء هيئة التدريس ، 
جامعة نبراسكا ، دورة لمدة يومين 5-6 يناير 1976 .

--------------------1975--------------------
استخدام األجهزة االلكترونية لقياس قنوات جذور األسنان..... الجلسة العلمية لألكاديمية  	

األمريكية للتركيبات السنية الثابتة حضرها 200 طبيب أسنان ، 27 أكتوبر 1975. 
المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جمعية سانتا كالرا كاونتي لطب األسنان ، سانتا كالرا   	

حضرها 90 طبيب أسنان ، دورة لمدة يوم واحد ، 18 أكتوبر 1975. 
المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا حضرها  	

60 طبيب أسنان ، 11-12 أكتوبر 1975. 
مفاهيم جديدة في مجال المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة لوما لندا ، دورة لمدة  	

يوم واحد حضرها 80 طبيب أسنان ، 8 أكتوبر 1975.
ضرورة وكيفية وضع معايير األداء ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ،  	
مؤتمر الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، ال هويا شورز ، كاليفورنيا ، 4-5 أكتوبر 

 .1975
مجموعة دراسة طب المعالجة اللبية بجامعة جنوب كاليفورنيا ، الدورة الشهرية في  	

مجال التعليم المستمر حضرها 19 طبيب أسنان ، سبتمبر – أكتوبر 1975. 
دورة تقييم ومعايير األداء ، جامعة لوما ليندا ، أروهيد سبنرغ ، كاليفورنيا ، دورة لمدة  	

يوم واحد ، 29 سبتمبر 1975. 
 طبيب أسنان مقدمة من قبل كلية طب األسنان  دورة التعليم المستمر حضرها 100	

بجامعة جنوب كاليفورنيا ، هاواي ، 11- 15 أغسطس 1975. 
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مسائل حول المعالجة اللببية وجراحة الجذور ، كلية طب األسنان بجامعة جنوب  	
كاليفورنيا ، دورة مستمرة طوال اليوم حضرها 120 طبيب أسنان ، 12 يوليو 1975. 

المعالجة اللبية وجراحة الجذور في الممارسة العامة ، أكاديمية غال نديل لطب األسنان ،  	
كاليفورنيا ، 5 يونيو 1975. 

ردود األفعال اللبية نتيجة العمليات  الترميمية ، محاضرة مقدمة إلى أعضاء أندية  	
وروابط غولد فويل ، لوما ليندا ، جامعة كاليفورنيا ، كلية طب األسنان ، 18 مايو 

 .1975
 طبيب  اآلالم األسنان ، كلية طب األسنان .....بجامعة جنوب كاليفورنيا ، حضرها 45	

أسنان ، 17 مايو . 
المفاهيم الحديثة في   اصول المعالجة اللبية ، محاضرة مقدمة خالل سمنار بجامعة  	

جنوب كاليفورنيا ، 1955م ، الحمراء ، كاليفورنيا ، 6 مايو 1975. 
المعالجة اللبية وجراحة الجذور – ليست هناك أسرار في عالم المهنة ، كلية طب  	

األسنان بجامعة جنوب كاليفورنيا ، حضرها 65 طبيب أسنان، 4-5 أبريل 1975. 
البديل الثالث – التقييم الهام لتخصص طب المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، أكاديمية  	

شمال كاليفورنيا لطب المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، 17 مارس 1975. 
 كيف يمكن لمدرس طب المعالجة اللبية وجراحة الجذور اإلجابة على األسئلة المتعلقة  	
بتقنية  N2 ) ان -2( ، األكاديمية األمريكية للتركيبات الثابتة ، سان فرانسيسكو ، 17 

مارس 1975. 
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ندوات التعليم المستمر والمؤتمرات العلمية التي حضرها 
الدكتور ابوراس   

MAJOR SCHOLARLY MEETINGS ATTENDED

---------------------2012--------------------
التهابات ما حول  الرباط السني السنخي والتهابات ما حول الزرعات السنية – في  	

عصر زراعة األسنان. األستاذ أندريه مومبيلي من جامعة جنيف السويسرية . عقد في 
مقر الخدمات الطبية من الرياض 21 – 13 مايو 2012 . 

مؤتمر جمعية أخصائي المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، تاريخ وتراث يُكرس المستقبل  	
.

مقر مؤتمرات هاينس في بوسطن ماساتشوتس إبريل 18 – 21- 2012 م .
المؤتمر العربي الثاني ألخصائي المعالجة اللبية وجراحة الجذور – مدينة االحتفاالت .  	
انتركونتي ننتال اوتيل  - دبي . اإلمارات العربية المتحدة 11- 14 يناير – 2012 م .

--------------------2011---------------------
اليوم العلمي الثاني للطبيب المقيم في البورد السعودي الصالح االسنان .            	

الرياض  5 – مايو – 2011 م .
 للجمعية األوربية لتقويم األسنان . المؤتمر 87	

اسطنبول . تركيا  19 – 23  يونيو – 2011 .
 – لألطباء الممارسين فندق الباالزو –  مؤتمر النخبة لتقويم األنفزاالين لعام 2011	

الس فيجاس  7 10 يوليو-2011 م . 
– هولندا   	DCL   تقويم االنفيزاالين . العالج والدعم للتحضير لشهادة الممارسة أمستردام

5 – 8 سبتمبر 2011 .
المؤتمر العلمي العشرون للتخطيط العالجي في زراعة األسنان  	

الجمعية األوربية لالندماج العظمي اثينا – اليونان  أكتوبر 12- 15 – 2011 ُمجمع 
المؤتمرات .

--------------------2010--------------------
المؤتمر السادس لإلدارة العامة للخدمات الطبية :-  	

حول البحث العلمي في طب األسنان ، فندق انتركونتي ننتال  - الرياض – يناير – 
26- 2010 م 

 للجمعية السعودية لطب  المؤتمر 13 لجامعة الملك سعود لطب األسنان والمؤتمر 21	
األسنان ، مجمع الملك فهد الثقافي 8 – 10 – فبراير – 2010 .

 السنوي.. االكاديمية االمريكية لالندماج العظمي في زراعة األسنان  المؤتمر 25	
أورالندو – فلوريدا – مارس – 4 – 6 – 2010 .

زراعة األسنان : النواحي الجراحية والتعويضية . 	
جامعة الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة – األستاذ – داني بيوسر و األستاذ / اورس 

بلسر... مايو 14- 15 – 2010 م .
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 أسبوع كامل من التعليم  	ITI المؤتمر العشرون لنظام الفريق العالمي لزراعة األسنان
المستمر 40 ساعة .... جامعة برن سويسرا 16 – 20 – 2010.... األستاذ / داني 

بيوسر وفريق من أساتذة جامعة برن  
 الجمعية السورية لطب األسنان و الجمعية السورية للتعويض السني ، فندق ديدمان –  	

دمشق سوريا أكتوبر 12- 13 – 2010 م .

--------------------2009--------------------
.  مؤتمر األيديك  دبي . مؤتمر .....  مارس 12- 19 -2009	

.  مؤتمر جمعية كاليفورنيا لطب األسنان السنوي أنا هايم – مايو 12- 19 – 2009	
 -  الجمعية اللبنانية لطب األسنان  مؤتمر بيروت العالمي لطب األسنان  ،2009	

سبتمبر- 23- 26-2009 م .
 للجمعية األوروبية لالندماج العظمي في زراعة األسنان ، مونتي كارلو  المؤتمر آل 18	

. موناكو سبتمبر – 30- أوكتوبر 3 – 2009 م.
 ساعات  المؤتمر 38 لجمعيات طب األسنان العربية و الجمعية السورية لطب األسنان 8	

–  أكتوبر 16- 2009 .
المؤتمر العربي األول للمعالجة اللبية وجراحة الجذور والمؤتمر الثاني للجمعية األردنية  	

للمعالجة اللبية وجراحة الجذور عمان – نوفمبر – 3 – 6 – 2009 .
 اإلمارات العربية المتحدة- ابوظبي  	ARAED االكادامية العربية  لطب األسنان ألتجميلي

نوفمبر – 14-  2009 .
مؤتمر قطر الطبي . جمعية طب األسنان القطرية ,الدوحة – قطر                   	

ديسمبر – 11- 15 – 2009 م . 

--------------------2008--------------------
– لزراعة األسنان ، وراسو –   	 EAO  المؤتمر 17 للجمعية األوربية لألندماج العظمي

بوالندا ، سبتمبر 18- 20 – 2008 م .
مؤتمر الجمعية السورية لتعويض األسنان ، دمشق – سوريا - مدينة المعارض  أكتوبر  	

8 – 10 – 2008م .
 –  مؤتمر الجمعية األردنية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور... أكتوبر.... 25-24	

2008 م .
  – زراعة األسنان ، وارسو .  	EAO المؤتمر 17  للجمعية األوربية لالندماج العظمي

بوالندة سبتمبر – 18-20-2008 م .
مؤتمر الجمعية السورية لتعويض األسنان ، دمشق – سوريا – مدينة المعارض أكتوبر  	

8 – 10- 2008 م .
 م . مؤتمر الجمعية األردنية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور ، أكتوبر 2008-25-24	
المؤتمر العالمي للمعالجة اللبية وجراحة  الجذور لما فوق المتوقع ، فان كوفر – كندا  	

أغسطس 22- 25-2008 م .
.  مؤتمر الجمعية السورية لطب األسنان ، دمشق – سوريا – سبتمبر – 13 – 14	

  “ االجتماع السنوي السابع عشر للجمعية األوروبية لالندماج العظمي  EAO “ والمنعقد	
في وارسو، بولندا في الفترة من الثامن عشر إلى العشرين  . سبتمبر 2008م . 

17 th Annual Meeting of the European Association for 
Osseointegration” held in Warsaw, Poland from September 18th to 
20th, 2008.
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--------------------2007--------------------
 في زراعة األسنان ، برشلونه  	EAO المؤتمر ال 16 للجمعية األوربية لالندماج العظمي

– أسبانيا – أكتوبر  - 25- 27 – 2007 م .
 ،  المؤتمر العالمي السابع للمعالجة اللبية وجراحة الجذور والمنعقد في فان كوفر ، كندا	

في الفترة مابين 22-25 أغسطس ، 2007م 
 Super Natural Endodontic IFEA 7th World Endodontic Congress held

  in Vancouver, BC, Canada, August 22-25, 2007.

--------------------2006--------------------
تقرير عن معهد األمير عبد الرحمن للدراسات العليا لطب األسنان ، فندق االنتركونتي  	

ننتال الرياض – 29  يناير – 2006 م .
 – فبراير –  المؤتمر الثالث للخدمات الطبية عن الوقاية ، فندق االنتركونتي ننتال 6	

2006 م . 
 للجمعية  المؤتمر ال 35 للجمعية األمريكية للبحث العلمي AADR  والمؤتمر ال 30	

االمريكية لكليات تعليم طب االسنان .. مارس – 8 – 10 -2006 م تم حضور 
مجموعة من الكورسات عن طب األسنان وتعليم ممارسته المعاصرة . 

--------------------2005--------------------
، ميونخ –   	EAO المؤتمر ال 14 للجمعية األوربية لالدماج العظمي في زراعة األسنان

المانيا سبتمبر – 22 – 24- 2005 م تم حضور :- 
- الزراعة – والتشريح ،  )األستاذ بنير( 

- مشاكل الزراعة .
- اسنان في خطر تعالج أو ال تعالج  .

- الضياع العظمي .
- التعويض المباشر لزراعة األسنان .

- ما الجديد في جراحة زراعة االسنان .
المؤتمر 12 لمعالجة اللبية وجراجة الجذور الجذرية                          

      European Society of Endodontology )ESE(

دبلن – ايرالندة سبتمبر 15- 17 – 2005 م 
- الجراحة المجهرية .

- جراثيم االقنية الجذرية .
- مجاهر وكاميرات  .

المؤتمر 83 للجمعية العالمية للبحوث IADR-  والجمعية األمريكية لكليات طب 
.AADE األسنان

ا بالتيمور, ماريالند ,مارس 9 – 12- 2005 
- التعليم المستند على مشكلة المريض .
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- برنامج  طب األسنان في المستشفيات .
- كيف تحسن ممارستك  العالجية عن طريق القرارات المستندة على البرهان .

- المريض – النموذجي في مناهج طب األسنان .
- العالج الشامل في تعليم وممارسة  طب األسنان .

- المهنية في طب الأسنان .
- التصنيف ، القياس ، القبول .

- استخدامات الكومبيوتر في التعليم ما قبل السريري .
- التعليم االلكتروني أثناء التعليم السريري .

مؤتمرااليديك... األمارات  ... دبي 26- 28 – 2005 م 

--------------------2004--------------------
المفاهيم المعاصرة والجدل في عالج اللب السني )الحي( ، أنا هايم – كاليفورنيا 5 مايو 2004م 

 –  مؤتمر الجمعية األمريكية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور  AAE،  نوافذ للنجاح 6	
8 – مايو – 2004 م .

 مؤتمر الجمعية السعودية 17 – 19 – يناير ،  جامعة الملك سعود – الرياض 2004	

--------------------2003--------------------
 -  المؤتمر السنوي للجمعية السعودية لطب األسنان ، فندق األنتركونتيننتال الرياض 6	

يناير – 2003 
 م  مؤتمر الشارقة لطب األسنان... جمعية الشارقة الطبية  26- 27 – فبراير – 2003	

.
زراعة األسنان المتقدمة 

 -  محاضرة من قبل األستاذ نيقوال ايليان .نيويورك ، فندق الهوالدي ا ن الرياض 7- 8	
أكتوبر 2003 م .

.  المؤتمر األول للخدمات الطبية نوفمبر 31-29	
   	USC..المؤتمر الثاني للمعالجة اللبية وجراحة الجذور – جامعة جنوب كالفورنيا

ماوي – هاوائي 4 – 6- أغسطس 2003 م . 
، سان انتونيو.. تكساس القيادة   	AADE  مؤتمر الجمعية األمريكية لتعليم طب األسنان

في التعليم مارس 2003 م 
 نوفمبر  ندوة طب األسنان العام أخالقيات الطبيب المسلم ، الدكتور عبد هللا المتولي 5	

2003 م 

--------------------2002--------------------
مؤتمر الجمعية السعودية السنوي ، قصر الطويق .       	

الرياض )5-7 فبراير -2002( 
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--------------------2001--------------------
طب األسنان .االعتماد والتوفيق .

مؤتمر با شراف المجلس البريطاني والجمعية األوربية  لكليات تعليم  طب األسنان  	
EDS، براغ – تشيك... ابريل 2001 م .

صناعة المستقبل في طب األسنان مؤتمر في جامعة جنوب كالفورنيا - مركز ديفد سون  	
، لوس انجلوس, يناير 26-27-2001 م .

مفاهيم معاصرة في المعالجة  اللبية ، الهيئة السعودية لالختصاصات الصحية الرياض  	
25- ابريل – 2001 م .

 جامعة الملك سعود – كلية الطب األسنان خريجي ،  ندوة البحث العلمي لخريجي ، 11	
18- 19- مايو 2001 م .

--------------------2000--------------------
 المؤتمر األول لطب األسنان ....كيف تنشأ برنامجاً للطب االتصالي ، مستشفى الملك  	

فيصل التخصصي ، مركز األبحاث الرياض أكتوبر 24-25 – 2000 م 
مؤتمر الجمعية السعودية لطب األسنان ،  أمراض اللثة ، تشخيص وعالج .... فندق  	

الشيراتون 27 يناير 2000 م 
مؤتمر الجمعية السعودية لطب األسنان ، دور أخصائي صحة الفم واألسنان في معالجة  	

أمراض اللثة دكتور أنا باتسون USC فندق الشيراتون 10 فبراير 2000 م .
 م  المؤتمر السعودي الدولي ، جامعة الملك سعود الرياض 28 فبراير 2000	

--------------------1999--------------------
العالقة بين المعالجة اللبية وإصالح األسنان .

 م فندق شيراتون . النادي السعودي إلصالح األسنان 10 يونيو  1999	
المعالجة السريرية  المراض اللثة، النادي السعودي للتعويض السني ، فندق الشيراتون  	

19 مايو 1999 م . 

--------------------1998--------------------
 م . مؤتمر الجمعية السعودية لطب األسنان.... فندق الخزامي 30 سبتمبر 1998	

--------------------1997--------------------
ندوة التفوق السريري ، سان فرانسيسكو مارس كاليفورنيا 7 – 8 – 1997 م .

 –  المؤتمر السنوي لجميعه المعالجة اللبية وجراحة الجذور AAE، سياتل.... واشنطن 4	
7 – ابريل 2007 م .

--------------------1995--------------------
  ندوة  معالجة أمراض اللثة ،  كلية طب األسنان ، جامعة جنوب كالفورنيا 12- 13	

يناير 1995 م .
 .  	SCAE أصول إدارة العيادات ، جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور

مارك ليفين 9 مارس 1995 م .
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--------------------1994--------------------
الندوة السنوية للجوانب الحيوية للمعالجات اللبية وجراحة الجذور ـ جامعة لوما لندا –  	

محمود تروبين جاد  17- 25- سبتمبر 1994 .
المؤتمر العالمي لرضوض األسنان ، جمعية كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور 	

CEA . ال هويا – كاليفورنيا – األستاذ أندرسن أكتوبر 13- 14-1994 م 

شروخ األسنان . ليست فقط أنذراً . 
جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور –13 مايو 1994

 م . تشريح الفكين داخلياً وخارجياً ، تيري تاناكا 8 مارس 1994	
.  الحزمة العصبية الوعائية للفك السفلي ، جاك اليتل 9 مارس 1994	

حيوية اللب السني والترمم النسيجي ما حول الذروية ، جامعة كونيكاتيت ، فارمينفتون  	
. أكتوبر 4- 6 

معالجة أخطاء العالج أثناء تحضير الجذور
 ، الدكتور رون ليمون  	SCAEجمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور

من جامعة لويزيانا .
مؤتمر مفاهيم التعليم من جامعة جنوب كاليفورنيا لطب األسنان العلوم األساسية ،  سان  	

ديغو... يناير 1994 م  . 
جراحة جذور األسنان المجهرية ، جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة  	

الجذورSCAE  ، الدكتور كار 20 يناير 1992 م .
األصول الحيوية لمعالجة اللبية وجراحة الجذور – األستاذ كاري النغالند ،  جامعة  	

كونا تيكت 12 ديسمبر 1994 م .
 ، جمعية جنوب  	SCAE العالقة بين المعالجة اللبية وجراحة الجذوروامتصاص الجذور

كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور الدكتور   
جيري هاري ننغتون  ديسمبر 1992 م .

 -   النواحي البيولوجية في المعالجة اللبية وجراحة الجذور ، جامعة لوما لندا سبتمبر 19	
. 21

التحديات والجدل في المعالجة اللبية وجراحة الجذور ،  جمعية جنوب كاليفورنيا  	
للمعالجة اللبية وجراحة الجذور SCAE د . جيمس جاتمان سبتمبر 23 .

استخدامات الكومبيوتر في طب األسنان  ، األستاذ جاك برستون ، فندق الماريوت لوس  	
انجلوس سبتمبر 17 – 18 .

مؤتمر جراثيم ما حول الذروة والتندب  ، مؤتمر جامعة كونا تيكت ... فارمينغتون...  	
الدكتور سبانغبرج 3-5- أكتوبر 1998 م . 

--------------------1990--------------------
  	UO ...جراثيم أمراض االقنية واآلفات الذروية ،  د. بام غارتنر جامعة اوريغون

   الس  	AAE  المؤتمر السنوي... جمعية المعالجة اللبية وجراحة الجذور االمريكية
فيجاس نيفادا ابريل 29-24 

طوارئ طبية في العيادات..... جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور 	
SCAE 1مارس 1990 

 ابريل أنا هيم –  	15 ، CDA   المؤتمر السنوي لجمعية كاليفورنيا لطب األسنان
كاليفورنيا .
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--------------------1989--------------------
المؤتمر السنوي لجمعية كاليفورنيا لطب األسنان  CDA، 1 ابريل -  أنا هايم .

 ، لونغ بيتش –  	CEAالمؤتمر السنوي لجمعية كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور
سبتمبر 16 – 1989 م .

 م .  الندوة السنوية ألمراض اللثة ، جامعة  جنوبكاليفورنيا  سبتمبر 1989	

-------------------1987--------------------
أخصائي معالجة اللثة وجراحة الجذور في خطر ،  جمعية سان  غابريل لطب األسنان  	

ريتشارد برينز من سان فريسسكو.

--------------------1986--------------------
الجراحة العظمية إلمراض اللثة ... جامعة جنوب كاليفورنيا - الدكتور كليفورد )أوشن بيم( 

12 فبراير .
الحشوات المرحلية 

الدكتور ديفيد فريدريك جامعة كاليفورنيا 23 مايو   
األصول الحيوية والعلوم االساسية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور، جامعة )كونا تي كت( 

الدكتور النغالند  2 – 4 – يونيو . 
الملفات الطبية  د. تيم جيراسي 11 يونيو .

 مكسيكو سيتي . ميكسيكو..  جراحة الجذور -  دكتور توماس بيريز يونيو 16 – 17	
جامعة جنوب كاليفورنيا .

 الجذرية ، جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور-  إرواء االقنية	
الدكتور رتيشارد والتون 18 سبتمبر .جامعة ايووا.

--------------------1985--------------------
   اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية  كاليفورنيا لطب األسنان ، ساكارامنتو 6- 8	

ديسمبر 1985 .
األشعة التشخيصية في المعالجة اللبية ،  جامعة جنوب كاليفورنيا... األستاذة ،   	

برانيوف من السويد .
جراحة الجذور.... جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور ،  جامعة  	

لوما لندا )جاك هاريسون( .
دور عقار ال  كلوروهكيسادين في عالج التهابات اللثة...شركة بروكتر وغامبل...  	

فندق ديل كورونادو.. أكتوبر 31- 2 نوفمبر 
 -  معايير منع العدوى.. جمعية كاليفورنيا لطب األسنان, مجلس البحوث العلمية 28	

أكتوبر 
اإليدس اعتبارات علمية في عالج المرضى... جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة  اللبية  	

وجراحة الجذور 
الدكتور الزدا– نور من UCSF اوتيل البونافنتشر 26- سبتمبر .

.. جمعية كاليفورنيا لطب األسنان مجلس البحوث   الجوانب الحيوية للمواد السنية .	
والتطوير 15 يوليو 

اجتماع وفود الجمعية كاليفورنيا لطب األسنان... اوتيل الهايت – مونتري كاليفورنيا 
31- مايو – 3 يونيو .
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مؤتمر جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور – البحوث العلمية من  	
الجامعات الخمس -

فندق البونافنشر... لوس انجلوس 19 مايو .
- مايو .  االجتماع السنوي للجمعية كاليفورنيا لطب األسنان  CDA أنا هيم 2 – 5	

- سان دياغو   	AAE المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور
إبريل 25 – 28 .

	التحكم بالسمنة ... الجمعية العربية االمريكية الطبية..
 - بالم سبرينغ  - إبريل 19 – 20 

	امتصاص الجذور 
د. باري فينلغ من استراليا 18 مارس جامعة جنوب كاليفورنيا .

الكلية األمريكية لطب األسنان  ، فرع لوس انجلوس ، مواضيع في ممارسات طب  	
األسنان ، د. لينش 

كولفر ستي 10 فبراير .
جراحة الجذور  	

الدكتور ريمونر لوبكي جامعة لويزبانا فبراير 4 – 5 .
أجتماع مجلس البحوث والتطوير لجمعية كاليفورنيا لطب األسنان مقر الجمعية  	

ساكارامنتو 22 يناير .
 ديسمبر  المعالجة اللبية وجراحة الجذور المعاصرة ...مؤتمر نيويورك لطب األسنان 4	

.
تحضير االقنية وسدها .....جامعة جنوب كاليفورنيا . 	

--------------------1984--------------------
  	SCAEإدارة العيادات المنتج ... جمعية جنوب كاليفورنيا لمعالجة اللبية وجراحة الجذور

8 أكتوبر .
اجتماع مجلس البحوث والتطوير لجمعية كاليفورنيا لطب األسنان . 	

ساكارامنتو 10 يوليو . الموضوع .. منع العدوى في عيادات طب االسنان .
النواحي المالية لتأسيس عيادة طب األسنان  	

جامعة جنوب كاليفورنيا 29 مايو األستاذ بيكر .
ندوة البحوث العلمية في كليات طب األسنان من كاليفورنيا . 	

USC د . بلندي ،UOP  د .  دغوني عميد .  UCLA د . هولي عميد
   و  	UCSF ندوة اتجاهات عصرية في طب األسنان مع جون غرين عميد طب االسنان

.LLU. دكتور كلوستر عميد طب االسنان
حيوية الب السني  	

األستاذ – برانن شتروم ...السويد   4- 5- مارس 

--------------------1983--------------------
المعايير والمفاهيم المعاصرة في منع العدوى في عيادات األسنان جمعية جنوب كاليفورنيا  

  للمعالجة اللبية وجراحة الجذور .
جيمس كرا فورد . لوما لندا نوفمبر 10  .

البحوث العلمية في موضوع  إعادة غرس األسنان المخلوعة... الدكتور ميلتون سيسكن  	
من  جامعة  تن نيسي UT . أكتوبر 4 .
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دور البروستو كالندين في أمراض اللب السني واألفات الذروية... جمعية جنوب  	
كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور .

فندق هليتون – ويليشر د – محمود تروبين جاد سبتمبر 15 .
 يوليو... جامعة جنوب كاليفورنيا . نظام الكوتابيرجا الدافئة ....كليفورد ردل 22	

ما الجديد في معالجة اللبية وجراحة الجذور ؟ 	
جامعة اوريغون ...الدكتور جيمس مارشال ابريل  4- 1983 م .

اإلجهاد في ممارسة المعالجة اللبية وجراحة  الجذور - روبرت كرازني - جامعة  
كاليفورنيا UCLA   28 مارس 

--------------------1982--------------------
استخدامات الهايدروكسيي أباتايت في جراحة الفم .

جامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور جاك اليتل 7 ديسمبر .
رضوض األسنان . 	

جامعة لوما لندا – اوتيل البونا فنتشير .. الدكتور ليف باكالند 18 نوفمبر 1982 م .
 نوفمبر الس فيغاس . 	9 – ADA 5 مؤتمر جمعية طب األسنان االمريكية

مؤتمر الجمعية العالمية لدراسات طب األسنان . 	
االطباق 
التجميل 
المواد 

التعويضات 
6 نوفمبر جامعة جنوب كاليفورنيا 

دور علم المناعة  في المعالجة اللبية   	
ابرفنيغ نيدروف جامعة نيويورك  NYU1   نوفمبر .

تغير دور جراحة الجذور . 	
فندق البونافنِيشر .

الدكتور الفريد فرانك 18 مارس .
المعالجة اللبية وجراحة الجذور المعاصر . 	

جامعة جنوب كاليفورنيا الدكتور جيمس 2 ابريل .
التطبيقات الحيوية في المعالجة اللبية وجراحة الجذور .  	

نتائج بحوث علمية للنشر . 	
الدكتور أساي من جامعة طوكيو .

في جامعة جنوب كاليفورنيا .

-------------------- 1982--------------------
دور برادة العاج السني في تحضير وحشو االقنية الحديدية  	

جامعة جنوب كاليفورنيا . جيمس مارشال من جامعة اوريفون 10 ابريل
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--------------------1981--------------------
.

جراحة الجذور أكاديمية باسادينا ....بسادنيا هيلتون  . 	
سد االفنية الجذرية ....من سان فرانسيسكو . ريتشارد بيرنز -  جامعة جنوب كاليفورنيا  	

 رضوض األسنان 	
جامعة لوما لندا ..... الدكتور اندرسون 4 فبراير .

المناعة ودورها في األمراض اللبية السنية  	
األستاذ إيرفينغ  نيدروف 6 فبراير .

------------------- 1980 --------------------
إرواء األقنية الجذرية 

 مقارنة بحثية 
جمعية جنوب كاليفورنيا لمعالجة اللثة وجراحة  الجذور لوس انجلوس د . جيري تينتور 

.

------------------- 1979 --------------------
علم المعالجة اللبية   	

جمعية الهاربور لطب األسنان لونغ بيتش – كاليفورنيا .
األستاذ / سام سلتزر 9 يناير .

إدارة العيادات 	
جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور SCAE )وين بيمس( . لوس 

انجلوس 19 نوفمبر .
جراحة الفم والوجه  	

  أكاديمية باسادينا – جاك الي تل أكتوبر 30	
-  المؤتمر السنوي لجمعية طب األسنان األمريكية ADA. داالس – تكساس أكتوبر 22	

 25
 	AAEالمؤتمر السنوي لجمعية المعالجة اللبية وجراحة الجذور

اتالنتا – جورجيا ابريل 16- 19 .
جراحة الفم  	

جمعية رينو نيفادا لطب األسنان دكتور شايرا -  مارس 27 رينو ودكتور شايرا 
جراحة الوجه – التجميالت  	

أكاديمية باسا دينا 27 مارس . ستيف مورغان 
دور المناعة في أمراض اللب السني 

جامعة جنوب كاليفورنيا محمود توربين جاد 20 – 27 – مارس 
المؤتمر السنوي ألمراض اللثة  	

                                               الدكتور            برتيشارد
                                                   الدكتور             هيرشفيلد
                                                   الدكتور             رامفورد

                                           الدكتور              ليند
                   الدكتور              شلوغر
                   الدكتور              سنتال
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26- 27 يناير
غد المعالجة اللبية وجراحة الجذور هو اليوم .  	

نظام الهايدرون  . الدكتور ميلفن غولدمان. بوسطن 
جامعة جنوب كاليفورنيا 11 يناير  .

--------------------1978 --------------------
التعويضات  الثابتة 

 نوفمبر  أكاديمية باسادينا دكتور . بات ولكر 28	
 أنا هيم –  المؤتمر السنوي لجمعية طب األسنان االمريكية ADA  أكتوبر 23 – 26	

كاليفورنيا 
االنتعاش الرئوي الوعائي أكاديمية باسا دينا  	

الدكتور وود 26 سبتمبر |.
التشخيص التفريقي لآلالم السنية . 	

جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية وجراحة الجذور . 	
د . جون إنغل سبتمبر 21 .

 الس فيجاس .  	AAE المؤتمر السنوي للجمعية األمريكية للمعالجة اللبية وجراحة الجذور
نيفادا أبريل 11 – 16 .

األلم في المعالجة اللبية  
. SCAEالدكتور ضضلي  غليك ...جمعية جنوب كاليفورنيا للمعالجة اللبية  وجراحة الجذور

بالم سبرنغ . كاليفورنيا 4 – 5 يناير .
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مقابالت
الصحافة – االذاعة – التلفيزيون  

لقاءات عن صحة الفم واألسنان 
- تلفزيون الشارقة 

- التلفزيون السوري 
- التلفزيون السعودي 
- تلفزيون كاليفورنيا 
- التلفزيون السعودي 

14 يونيو 1994                 جدة 
18 ابريل  1996              الرياض 
17 فبراير  1999             الرياض 
17 يونيو   1999             الرياض 

- لقاء  : الجدل حول تغطية األسنان التجميلي 
تلفزيون القناة الخامسة  . لوس انجلوس  11 مارس 1986-  

- لقاء  ما الجديد في تجميل األسنان ؟ 
القناة الخامسة 1983 م 

لقاء تصبغ األسنان بالتتراسايكلين... القناة التاسعة نوفمبر 1985-  
مفهومية اللب السني المجهد ...عندما تكون المرة الواحدة..... كافية 

     -American Health مجلة الصحة االمريكية
سبتمبر 1985 م 

- تصبغ األسنان 
  -ABC القناة السابعة

19 سبتمبر 1985 
- تلون األسنان 

مجلة بيست ويز  Best waysأغسطس 1985-  م 
- ماذا عن الطوارئ 

العالج األولي لطوارئ األسنان 
استشاري األسنان أغسطس 1985-  م 

األسنان تبيض من الداخل إلى الخارج  News Daily  يوليو 1985-  م 
  Daily Breeze  عيادات األسنان و مرضى األيدس

مايو 16 – 1985 م 
 - Money Manager التكلفة الباهظة كي تبدو صغير السن...... مجلة

ابريل 1985 م 
- حشوات األملغام ..... هل هي سامة 

 اآلالم األسنان الطارئة.... مقابلة القناة السابعة يوليو 1984-  م 
تبييض األسنان المصابة بالتلون بدواء التتراساي كلين  مايو 1984-  م 

مقابلة 
- تبييض األسنان المتصبغة 
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 1983    KNX راديو
- طب األسنان األمريكي 

تلفزيون الكويت 17 مارس 1981-  م 
- إعادة غرس السن المخلوع 

1977 CBS القناة الثانية

  البحوث غير المنشورة
     

نموذج -  مثالي لتعليم أهداف اختصاص المعالجة اللبية وجراحة الجذور .
- نموذج مثالي لتعليم القدرات السريرية في اختصاص المعالجة اللبية و جراحة الجذور 

- معايير النجاح والفشل في التدخل الجراحي وغير الجراحي في المعالجة اللبية
تأثير الرض اإلطباقي  Occlusal Trauma-  على االتئام نسج ما حول الذروة في أسنان الكالب.

العالقة بين قناة الفك السفلي  IAN  وذرى األسنان في الجماجم البشرية الجافة 
تقييم قياس االقنية االلكترونية 
التشريح الداخلي للحجر اللبية 

سماكة الصفيحة العظمية الدهليزية واللسانية في الفك السفلي للجماجم البشرية الجافة .
العالقة بين شكل الحجرة اللبية والمنفذ العالجي ACESS  لالقنية الجذرية

حدوث األلم بعد المعالجة اللبية لألسنان ذات اللب الحي واللب المتموت .
استعمال الثلج الجاف  CO2  في تقييم حيوية  اللب السني 

العالقة التشريحية بين الجيب الفك العلوي وجذور األسنان العلوية .
االقنية اإلضافية  MB2  في االرحاء العلوية...

العالج الجراحي لالفات الذروية كبيرة الحجم باستعمال غشاء االتريسورب Atrisorb  لسد النافذة 
العظمية السنخية   .
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THANK YOU.


