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 نموذج الترشح لعضوية مجلس إدارة   
 لتعليم طب االسنان  السعوديةالجمعية العلمية 

 (الثانيةفي دورته )

 البيانات الشخصية
 فاضل صديق بن طالل بن هاني االسم الرباعي  مساعد أستاذ المرتبة

 جامعة طيبة جهة العمل Saudi الجنسية

 األسنان طب تعليم قسم ورئيس العليا الدراسات عميد لوظيفيالمسمى ا

 المؤهالت العلمية والعملية

 دكتوراه المؤهل العلمي

 التخصص العام
 األسنان طب علوم

 والوقائية
 اللثة وجراحة أمراض التخصص الدقيق

 والنشط التفاعلي التعليم ، المخاطر قياس ، الوقاية ، األسنان طب وتعليم الطبي التعليم االهتمامات 

 سيرة مختصرة
 ال تقبل المرفقات

 الوقائية األسنان طب علوم بقسم تدريس هيئة عضو ، فاضل طالل بن هاني /لدكتور ا
 ، األسنان طب كلية وخارج داخل إدارية مناصب عدة لشغ.  م ٢٠١٠ عام منذ طيبة بجامعة

 إلى باإلضافة ، سنوات ٣ لمدة التعليمية للشؤون للكلية كوكيال وعمل أقسام ثالثة ترأس حيث
 ويعمل ، الجامعي التطوير لعمادة كوكيل والعمل بالجامعة والتعلم التعليم مركز على إشرافه

 . بالجامعة العليا للدراسات كعميدا حاليا
 في شارك وقد ، المجتمع وخدمة والبحثية التدريسية الناحية من فعال فاضل هاني /الدكتور
 من أكثر في وخارجها الجامعة داخل أخرى كليات من تدريس هيئة أعضاء لتدريب برامج
 لتعليم السعودية للجمعية منتخب إدارة مجلس أول لرئيس كنائبا عمل الجامعة خارج.  مناسبة

 ألمراض السعودية الجمعية إدارة مجلس رئيس نائب منصب كذلك يشغل هو ، األسنان طب
 للجمعية الغربية بالمنطقة الفرعي المكتب لرئيس كنائبا السابق في عمل كما.  اللثة وجراحة
 طب في السعودية الرخصة المتحان المركزية للجنة وعضوا ، الطبي للتعليم السعودية
 أمراض لتخصص الفرعية للجنة ورئيسا ، الصحية للتخصصات السعودية بالهيئة األسنان

 مخاطر بقياس الخاصة باألبحاث هاني الدكتور يهتم.  نفسه باالمتحان اللثة وجراحة
 أنه كما ، العمل لسوق الطلبة تجهيز على وتأثيره التفاعلي وبالتعليم ، ومسبباتها األمراض

 في دور األسنان طب تعليم لجمعية يكون وأن ، بالمملكة األسنان طب تعليم تطوير في يطمح
 . بالمملكة التعليمية القرارات صنع

 
 

  


