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ِوَكالُة الجَاِمَعة ِللدِّراسَات 

 الُعليَا والبَحثِ الِعلِمي

 إدارة الجمعيات العلمية

 

  

 نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة   
 لتعليم طب االسنان  السعوديةالجمعية العلمية 

 (الثانيةفي دورته )

 البيانات الشخصية

 المرتبة
 و مساعد أستاذ

 استشاري
   ميشه إبراهيم داليه االسم الرباعي

 King Abdulaziz University جهة العمل Saudi الجنسية

 األسنان طب كلية و األكاديمي االعتماد و الجودة بعمادة المخرجات وحدة رئيس لوظيفيالمسمى ا

 المؤهالت العلمية والعملية

 BDS, MPH, DScD, CPH, ABO, ABDPH المؤهل العلمي

 التخصص الدقيق  التخصص العام

Dental Public Health/ 

Orthodontics/ Higher 

Education in Teaching & 

Learning 

 االهتمامات 
Outcome Assessment, Alignment of Learning Outcomes, 

Accreditation as leverage for improvment 

 سيرة مختصرة
 ال تقبل المرفقات

 تقويم واستشارية لألسنان العامة الصحة قسم في مساعد أستاذ ميشه إبراهيم داليه لدكتورة
 المخرجات وحدة رئيس منصب تشغل و العزيز، عبد الملك بجامعة األسنان طب بكلية أسنان
 أنها كما األسنان، طب بكلية المخرجات وحدة رئيس األكاديمي، االعتماد و الجودة بعمادة
 الجامعي لألستاذ المهني يرالتطو دبلوم برنامج في المقرر تصميم محور قائدة و معتمد مدرب

 كما. االبتعاث من العائدين التدريس هيئة أعضاء لتأهيل كامل ترم مدى على ُيقدم برنامج هو
 عبدالعزيز الملك بجامعة األسنان طب كلية رحلة في متميزة عملية خبرة ميشه داليه للدكتورة

 (.NCAAA) الوطني االعتماد و( CODA) األسنان لطب األمريكي االعتماد في
 بوالية(  VCOM) للطب إدوارد كلية في تدريس هيئة كعضو خبرة ميشه داليه للدكتورة
 بالمجمع الطبية األبحاث احصائيات عن المسؤولة و األمريكية المتحدة بالواليات  فرجينيا
 كطبيب العمل في إكلينيكية خبرة إلى باإلضافة كارولينا، و فيرجينا واليتي في كله الطبي
 . سنوات ٣ لمدة فيرجينيا الوالية نفس في بالتقويم متخصص أسنان
 العامة الصحة في الماجستير على حصلت حيث بوسطن بجامعة كلها العليا دراستها أكملت

 لألسنان، العامة الصحة في الدكتوراة و األسنان تقويم في االكلينيكية الزمالة و لألسنان
 ، األسنان لتقويم األمريكي والبورد ، لألسنان العامة للصحة األمريكي  البورد إلى باإلضافة

 جامعة من والتعلم التعليم في العالي الدبلوم إلى باإلضافة العامة، الصحة في وترخيص
 .األمريكية المتحدة الواليات تيك، فيرجينيا

 
 

  


