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 2016 لعام – لسنويالتقرير ا
 

 معلومات عامة

 

ذتلخبصيي ا،ذوتيرييهذين يي ذ2016يغطييهذاييلتذتير فيييفذت ايبييامذتيالف يياامذ يي  ذتي ييا ذ

 ظييفتذي قيير فترذتيمتر ذذ،بارتفيياعذدييلمذتيندييرفبلي ذتييهذتي صيياذتاو ذايي ذتي ييا 

ذ.تيل ذيش لهذتيالف اامذوتأاب ذكلذارطلالامذتي نل

ا ظييأذيابيييا ذالييي ذشييينل ذدبيييامتمذقيي بقذذ9تيخييلاامذتي  ةبيييقذتين لاييقذداليييفذ

تينلي ييقذتييهذاديين اذتيشييفاه،ذكنيياذتييأذرتييفذتيييحدهذوتيط اتييقذتيصيي بقذتييهذ يي ذ

تاقيييي ارذدالييييفذت ييييليأذانيييي مذتيرحدبييييقذتيديييي بقذتييييهذتينييييلتر ذوتي ن بييييامذ

ذتين لبق.

تي نييلذدلييوذتطييحيفذتي ييلرتمذتيطالبييقذوتيمتريييقذيففيييقذتي نييلذدالييفذتي بييا ذبحرشييامذ

ذ.تي فا تمذوتي لرتمذتيالشفيقوتطحيفذذدنلذتهذتين االمذتينطلحبق

تيطييا هذايي ذتي ييا ذشيي لمذتاابييا ذتيشييفابقذايي ذتينلي ييقذتصيي بلتذ بييفذذاتييهذتي صييذ

اديييالحيذتيييهذتادنيييا ذتي لتقبيييقذوا اليييايذاصيييارذكييياا ذدليييوذتينلي يييقذتيشيييفابقذ

ذ.2016-07-12براريخذ

ذ  
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 الطبية لهذا العام اإلحصاءات
 

بلغيي ذتاصيياقبامذتي نييلذتيطالييهذايين ذدبييامتمذتيالف يياامذارييوذ  ايييقذشيي فذكييا حرذ

 لاييقذد ةبييق،ذوي ييلذاييلتذتي ييا ذاييحذذ26649ايياذا نليي ذذ2016تاو ذايي ذتي ييا ذ

باين ار يييقذايييفذتي يييا ذتيفاقييي ذوتييييل ذبلييي ذديييلمذويتضيييلذقييي حتمذدنيييلذتيالف ييياامذ

بييقذواصييارذايي ذتصيي بلذتييهذتادنييا ذتي فبذبييايف أذ21813تيخييلاامذتي  ةبييقذتبيي ذ

ذلنلي قذيناذي اربذتي صاذدا .تي دأذتيشفاهذي

تالرتفيياعذتيريييلري هذتين يييرظأذي ييلتذتي يييا ذ يييف ذذتي نيييلذتيطاليييهبيياي ظفذتييييوذتطييحرذ

ب يييلمذتيخيييلاامذتي  ةبيييقذتين لايييقذ ييي  ذتاشييي فذتاوييييوذاييي ذ ييي  ذتيرنحايييفذ

تي غفتتييييهذيل بييييامتمذوتير دييييبقذيل بلحيييييقذيرذي ييييحرذتيضييييغ ذدلييييوذدبييييام ذمورذ

ام ذااالييا ذتينييفتة ب ذتيييوذكنيياذيرذا ا بييقذتي يي تذوةحمتيي ذقيياان ذتييهذ يييي ييف ،ذ

ذ.تينلي قذدبامتمذتيالف اامذتهذظلذدل ذوةحمذيل بامتمذتيخاصقذته

تير ظييييبأذتيمتر ذايييي ذتييييأاب ذيلنييييحتمذتيديييي بقذوارطلالييييامذتي بييييام ذتيلحةدييييربقذ

قيييادلمذايييلهذتي حتايييلذتيييهذادطيييا ذتيطالبييي ذتيفتايييقذتي فديييبقذتيريييهذيممذتييييوذ

ذةبل ذتهذتي نلذو صحصاذب لذاصارذتين ا قذتيشفابقذيلنلي ق. رب قذ

تالقيير لتاذتي فبييهذا ليي ذتي بييامتمذتي االييقذايين ذتيالف يياامذو ييفوتذدييلمذا  يياذ

ديي ذتيخلاييقذيم ذتيييوذتفتةييفذدييلمذتيخييلاامذتي  ةبييقذتين لاييقذ يي  ذ صيياذتي ييا ذ

ذ. ذتيوذاب ذتأابل اذتهذيااك ذي ف ينل ذا لوم

تيالبا بيييقذتالتبيييقذتطيييحرذتي نيييلذتيطاليييهذيلالف ييياامذ ييي  ذكنييياذتاليييب ذي ييياذتيفقيييح ذ

تيدييي حتمذتارب يييقذاييي ذ ييي  ذ طيييح ذتيرصيييادليقذيلخيييلاامذتي  ةبيييقذتين لايييقذ

وت خفااييي اذتيييهذب يييسذتاشييي فذبديييال ذب يييسذتيظيييفواذتي يييااف ذتيريييهذتشييي لااذ

ذتين ط ق.

ذذ
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 للخدمات العالجية التوزع الجغرافي

 

ايياذي يياربذدلييوذبف يياامذتيفدايييقذتيديي بقذذتي  ةبييقذتين لاييقذتييهو ديي ذتيخييلاامذ

تاابيييا ذذكا ييي ابييي ذ،ذ2016ي يييا ذذايييهذاييي ذتاابيييا ذتيشيييفابقذينلي يييقذالييي ذ57

تاكطييييفذتيغفببييييقذوتي  حببييييقذوتاابييييا ذتي لينييييقذايييي ذتي دييييأذتيشييييفاهذيلنلي ييييقذ

كنيياذتظ ييفذبييايلحرذتا ريذتيييلتك ذو ييي ذذايي ذتيخييلاامذتي  ةبييقذتين لاييقذتقييرفام 

ذي ل ذدحتالذيان ا:

 .ي لهذتاابا ذتي طاتقذتيد ا بقذتي ايبقذ -

 افبذالهذتاابا ذا ذدبامتمذتيالف اام. -

ذ الب قذتيد ارذوتيرهذترصاذبايف فذوت  لت ذتيط اتقذتيص بقذتيد بق. -

ذ ذ



مشروع الرعاية السنية                                     مؤسسة السنكري لألعمال اإلنسانية            
                                  Sankari humanitarian foundation            Dental Care Project 

___________________________________________________________________  
 

      

White Smile Annual report, 2016                                                                                 © All rights reserved 

7
 

C08 Endo Treatment
32%

C09 Endo 
treatment 
necroseis

13%

C10 Conservative posterior
9%

C01 
Diagnosis

9%

C05 Extraction permanent
8%

P01 
Prescription 

drug treatment
8%

C04 Extraction deciduous
7%

C10e Conservative anterior
3%

C07 
Extraction 
third molar

2%

C06 Lutting
2% C11 Perio treatment

2%

C14 Orthodontic 
Treatment

1%

C03 Pulp 
fixation 

deciduous
1%

C02 Conservative 
deciduous

1%

C15 Retoro-alveolar x-ray
1%

C18 Surgical Extraction
0%

Treatment Profile

C08 Endo Treatment

C09 Endo treatment necroseis

C10 Conservative posterior

C01 Diagnosis

C05 Extraction permanent

P01 Prescription drug treatment

C04 Extraction deciduous

C10e Conservative anterior

C07 Extraction third molar

C06 Lutting

C11 Perio treatment

C14 Orthodontic Treatment

C03 Pulp fixation deciduous

C02 Conservative deciduous

C15 Retoro-alveolar x-ray

C18 Surgical Extraction

 نسبة الخدمات العالجية السنية المقدمة في عياداتنا

ويكطفاييياذشيييبحداذتيييهذتين اي يييقذتيلالبيييقذوتيريييهذت راليييفذاييي ذيايييأذتي  ةيييامذ -

 .%32  ذتيفأذوتاق ارذشنل ذدلوذ

ا اي ييقذتاقيي ارذتينرنحتييقذاايياالمذتي فح ييقع،ذوتيرييهذت رالييفذتي يي  ذتاشييقذ -

 .%13ا ذتين اي امذتيلالبقذوتشنلذدلوذ

اييياالمذتي ليييحعذياقييي ارذتيلتقنيييقذاا تيييي ذادييير ف ذدليييوذ فييي ذتي ديييالقذ -

،ذ%8 ذتشيي لذو ييي ذالبر ييامذتا الييا ذديي ذايياالمذتي لييفذاييلرذتيا ييارذابيي

 .%2بب ناذتش لذالحعذيافت ذتي  لذاتيفاوذتيطايطقعذ

 .%7ااالمذتي لحعذياق ارذتينؤارقذاتيلال بقعذش ل ذ -

ايياالمذتينييلتو ذتيرفابنبييقذوتين اتظييقذياقيي ارذتشيينلذدلييوذايياذا نحديي ذ -

 بب ذتاق ارذتاااابقذوتيخلفبق.ذ12%

تا الييا ذتيييوذاييفور ذاييفذت البيي ذذ%2يرييفتوعذدييلمذايياالمذتي يي تذتيلطييح ذاييح ذ -

دييل ذتيالييل ذبييأ ذديي تذقيي هذتييهذاييا ذااةييقذتاقيي ارذايييوذةلدييقذت لييب ذ

يطحييييق،ذابييي ذي ييي ذتي بيييا ذب لديييقذت ظبييياذيطيييح ذكنييياذايييحذاراليييفذتيييهذ

 تي  تذتيد ه.ذمبفتحكحال

بيييااهذتي ييياالمذتال يييوذاييين ذايييلومذيايييبقذ صحصييياذتين اي يييامذتي فتابيييقذ -

 وتير حينبق.

ذ

ذ  
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 العمل الطبي تطور

 

تدرنيييلذتيالف ييياامذا يييلذتأقبدييي ذتي نيييلذاييين ذبفتحكيييحالمذتين اي يييقذتاكامينبيييق،ذ

تاقييي ارذتي ييياالب ذادييير لي ذذا نحديييقذاييي ذي اليييا ذاديييلتماأوتيريييهذايييا ذدليييوذ

تيييوذافتةييفذتينلرقييقذتاافي بييقذتييهذ يي ذتالقيي ارذاييامتب ذايي ذ ييي ذتيييوذاييال ذ

 ذتحابيييلذتيخيييلاامذتي نيييلذتيطاليييهذواييينارذتي يييحم ذتي ايبيييقذيل  ةيييامذاييي ذ ييي 

ذتين لاقذان ذدبامتمذتيالف اام.

اتبقذ لايييقذدييي تذت يييحيأذتاقييي ارذيا فيييا ذوتي ييياالمذتير حينبيييقذتالقييي تيييحتبفذ

،ذاييين ذتي  ةيييامذتين لايييقذوتيريييهذت يييلذتيحابيييل ذاييي ذ حد ييياذتيييهذالي يييقذالييي 

وتييلببفذتيصييابامذتيف بييقذتي ات ييقذديي ذتادنييا ذتي فببييقذايين ذادييأذةفتاييقذتيحةيي ذ

ذذتيالف اام.وتيف ب ذتهذ

تطييحيفذتي فييا تمذتيطالبييقذان يياذبن شييا ذتي دييخقذتاويييوذوذرتييفذتيندييرح ذتي لنييه

تأابييلذذدلييوا ييحرذاييلتذتي ربيي ذي ييح ذادل ذ البيي ذتاقيي ارع،ذايي ذكربيي ذااديي

ادييادلتمذتا الييا ذيل بييا ذب نل يي ذايي ذتي اابييقذتاكامينبييقذو صحصيياذب ييلذتتر ييارذ

ذتالق ار.لقذا االذادادلتمذي الا ذتين ط قذتيندر لتقذي ن ذ

ذ

ذ

ذ

 تمذتي يييحم ذتينيييحتمذتيدييي بقذذباالدرنيييامذدليييوذت ربيييارتقييير فترذتينيييحتمذتيدييي بقذ

ب يييلذت يييلمذتينديييرحمدامذتيريييهذتييي ومذتينديييرحمعذتينفكييي  ذيلالف ييياامذانييياذذتي ايبيييق

 تيشؤورذتيطالبق
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تييي   ذتييهذتين اي ييامذتين لاييقذبدييال ذقييح ذتينييام ذذايياالمذقييادلذبا خفييا 

تيفانبييقذب ييلذتحابييفذاييلكف ذذاتيالا حرتايي،ذوبادرنييامذتصييحيفذقيياب اتيديي بقذتيندرخلاق

تفييااأذاييفذتاييل ذدبييامتمذتاشيي قذتيخاصييقذقييادلذكطبييفتذبفتييفذةييحم ذتي  ةييامذ

ذ.وتد بلذتيرشخبصذتاويهذيلنفتة ب 

رتييفذتيط اتييقذتيصيي بقذتيديي بقذايين ذتعييامذتين رنييفذدالييفذتينشيياركقذتييهذورشييقذ

دلتميييقذدنييلذ م ييهذدلنيياذب ييلاذرتييفذتيدييحيقذتي لنبييقذاتضييلذ يي بذتينفالييقذتي

وتيطا حييييقذتيييهذالي يييقذالييي ذواييي ذاييين  اذتي اابيييقذتيطالبيييق،ذتي نيييلذدليييوذتح ييييفذ

تين اشيييبفذتيرحدحييييقذوتيريييهذت يييحهذتييييوذتالارنيييا ذبايصييي قذتيفنحييييقذو ييييار ذ البييي ذ

ذتاق ارذتيلوريق.

تالةرناديييامذتيلورييييقذيل يييامرذتي نيييلذين ااشيييقذتاايييحرذتيطالبيييقذوتيمترييييقذوتطحيفاييياذ

ذوكا  ذياأذ راق  ا:

 ي الييييا ذتاقيييي ارذتي ييييااب ذيلر ااييييلذوتييييلببفذتيصييييابامذتيف بييييقذذتأابييييل

 وتشخبصذتي االمذتير حينبقذتالق اتبق.

 .ا اافتمذد ذتي  ااقذوتي ظاتقذو فا اذيندادلتمذ الب ذتاق ار 

 اراب يييقذتليييحر ذتينبييياهذتيييهذتينلي يييقذوتديييلتمذمرتقيييقذدلنبيييقذد  ييياذواي يييامذ

ذتين رنقذب لتذتيشأر.تي لح ذباير اورذافذاليفيقذتينباهذوتين ظنامذ

ذذ

 

  

المعالجةةةةة التقويميةةةةة لألسةةةةنان الوحيةةةةد  فةةةةي 

المدينةةةةةةة والتةةةةةةي اخةةةةةةت  بهةةةةةةا البرنةةةةةةامج 

 وأضافت نجاحا طبيا للبرنامج



مشروع الرعاية السنية                                     مؤسسة السنكري لألعمال اإلنسانية            
                                  Sankari humanitarian foundation            Dental Care Project 

___________________________________________________________________  
 

      

White Smile Annual report, 2016                                                                                 © All rights reserved 

1
0

 

13303

9893

3414

Gender Distribution 

F

M

C

0

1000

2000

3000

4000

JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC

نسب االنهاء الشهرية

عدد العالجات عدد العالجات المنتهية

 توزع العالج حسب الجنس والعمر

افاييوذايي ذاخرليياذتيشييفتق ذوتادنييار،ذتشيي لذذ2016ارييوذ  ايييقذتي ييا ذداي  يياذ

،ذابيي ذبليي ذدييلمذتي دييا ذتين ييل ذي يي ذتيدييبلتمذدييام ذاييحتيهذ صيياذروتمذتي بييامتم

ةلدييييقذذ9893ةلدييييقذد ةبييييق،ذويشيييي لذتيفةييييا ذذ1303تي  ةييييامذتيديييي بقذ

ذةلدقذد ةبق.ذ3414د ةبق،ذبب ناذتا فا ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ييف ذيرذ دييالقذتي يي مذتين ر بييقذايي ذتي يي تذاييهذتليي ذدييلمذتي لدييامذتين لاييقذ

واييلتذيرحتتييقذاييفذتييي ن ذتيديياقلذتييهذتاشيي فذتينااييبقذواييفذت ديي ذباين ار ييقذاييفذ

تيشيييي فذتينااييييهذايتالريييي ذ الفت يييياذيرذ دييييالقذتي يييياالمذتين ر بييييقذيل يييياالمذ بييييفذ

ذع3/1تين ر بقذش فياًذاهذ
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 العيادات السنية العاملة ضمن البرنامج

 1النقطة السنية س

كفقيييهذتقييي ارذكيييلذا  نييياذب بيييام ذا فصيييلق،ذذ2تشييينلذايييلهذتي  طيييقذدليييوذ

ذتال رظار،ذ فتقذتير نبسذوتين اتف.ترشاركارذا اذتينل ل،ذ فتقذ

 لتجهيزاتا

ذترنب ذالهذتي  طقذبأ  اذا    ذت  ب تذكاا ذت هذت ح ذدلو:

 .2ذكفقهذيق ارذالي ذدلم .1

 يبرفذيل فقبب ذا اً.ذ50اصار،ذافذةف ذاحت ذذ1.3اا  ذاحت ذتقرطادقذ .2

 .Autoclaveة ا ذت  بأذر  ذ .3

 ة ا ذيش ق. .4

 .Apex Locatorة ا ذت ليلذتيلرو ذ .5

 .2ة ا ذت لب ذتحيذصحتهذدلمذ .6

 ة ا ذا تذيالغأ. .7

 .2ة ا ذتصلب ذاحقهذدلم .8

 

 

 

 

D01 Dental Clinic 
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 D01تطور عدد المعالجات الشهرية المقدمة في 

و يييي ذب يييلذذ2016ديييا ذذا رصيييات خفيييا ذديييلمذتينيييفتة ب ذتييييوذيم يييوذاديييرح ذ

تييلابفذتي بييام ذبشيي لذكااييلذب ييلذتقيير لتت اذايي ذاالييلذتيطبييفترذتي فبييهذوايي ذتييأذ

ذادام ذتأابل اذتهذا ارذي ف.
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 يييييفوتذتي بيييييام ذتيدييييي بقذدييييي ذ

تيخلاييقذب ييلذتقيير لتت اذايي ذاالييلذ

 تيطبفترذتي فبه
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 2D0النقطة السنية 

كفقييهذذ2،ذوتشيينلذدلييوذمالف ييااقذايي ذياييل ذ  ييا ذتيديي بقذتييهذتيت ييلذاييلهذتي  طيي

فتييقذت رظييارذوا يياتفذايين ذافكيي ذتاقيي ارذتييهذ فتييقذوتاييل ذوتقيي ق،ذوتشيينلذ 

ذص ه.

 لتجهيزاتا

 .2كفقهذيق ارذدلذ .1

يبرييفذيخييل ذكييي ذذ150اصيييار،ذاييفذةييف ذايييحت ذذ1.5اييا  ذاييحت ذتقييرطادقذ .2

 ا ا.تي فقبب ذ

 ة ا ذت  بأذباي فتر ذتيف الق. .3

 ة ا ذت  بأذباي فتر ذتي اتق. .4

 .2ة ا ذت لب ذتحيذتيصحتهذدلمذ .5

 .2ة ا ذا تذيالغأذدلمذ .6

 .2ة ا ذتصلب ذاحقهذدلمذ .7

 

  

D02 Dental Clinic 
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 2D0تطور عدد المعالجات الشهرية المقدمة في 

ت خفيييا ذديييلمذ ت يييفذايييلهذتي بيييام ذاييين ذا ط يييقذ تمذكطاتيييقذقييي ا بقذدايبيييق،

و يييي ذبديييال ذتي صيييارذذ2016يم يييوذاديييرح ذا رصييياذتي يييا ذتينيييفتة ب ذتييييوذ

ذوتص بلذتالدنا ذتي فببقذتهذتينلي ق.
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تيرييييلري ذتينديييييرنفذينديييييادل ذ

 البييي ذتاقييي ارذيل فييياظذدليييوذ

اديييييييرح ذتي  اايييييييقذتي بيييييييلذ

 وادادل ذتيطالب 



مشروع الرعاية السنية                                     مؤسسة السنكري لألعمال اإلنسانية            
                                  Sankari humanitarian foundation            Dental Care Project 

___________________________________________________________________  
 

      

White Smile Annual report, 2016                                                                                 © All rights reserved 

1
5

 

D03 Dental Clinic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D03النقطة السنية 

واييلذتييأذ  ل يياذايي ذا ا  يياذتي ييليأذتيييوذذالف يياامتييهذتياييلهذتي  طييقذاييهذتيطايطييقذ

تينبييلت ه،ذوتشيينلذدلييوذكفقييهذيقيي ارذذ1ا ييارذةليييلذبيياي فبذايي ذاشييفوذ 

ذبغفترب ذا فصلرب ،ذبايااتقذتيوذ فتقذت رظارذوا اتف.ذ2دلمذ

 التجهيزات

 .2كفقهذتق ارذدلم .1

 .2اا  ذاحت ذدلمذ .2

 ة ا ذت  بأذباي فتر ذتيف الق. .3

 تي اتق.ة ا ذت  بأذباي فتر ذ .4

 .2ة ا ذت لب ذتحيذتيصحتهذدلم .5

 .2ة ا ذا تذيالغأذدلم .6

 .2ة ا ذتصلب ذاحقهذدلم .7
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 D03تطور عدد المعالجات الشهرية المقدمة في 

ت رالييفذاييلهذتي بييامذييضيياذايي ذتي بييامتمذتي البييف ذتييهذتينشييفوعذابيي ذي  يياذتديير اللذ

ا رصيياذذدييلمذكالبييفذيحابيياذايي ذتينييفتة ب ،ذتالذي يي ذت خفضيي ذاييلهذتياصييا تمذ يي  

 تي ا ذبدال ذت فا اذيل صا.

ذ
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تيشيي بلذ البييي ذتاقيي ارذيانيييلذتين نيييلذ

يبفيييلذوكييارذي ييفذذ27وتيييل ذتقرشيي لذيييح ذ

 D03يح ذي ذتهذدبام ذ
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 D04النقطة السنية 

ت ييح ذدلييوذكفقييهذيقيي ارذوتاييل،ذوتشيينلذ فتييقذت رظييارذذوترييأياذايي ذ فتييقذصييغبف 

ذان ذادرحصاذيلفدايقذتاويبق.ذاشرفكق

 التجهيزات

 كفقهذيق ار. .1

 اصار.¾ذاا  ذاحت ذ .2

 ة ا ذت  بأذي نلذباي فتر ذتيف الق. .3

 ةاا ذتصحيفذتش قذصغبف. .4

 ة ا ذت لب ذباااحتتذتحيذتيصحتبق. .5

 ة ا ذتصلب ذاحقه. .6

 ة ا ذا تذيالغأ. .7

  

D04 Dental Clinic 
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 D04تطور عدد المعالجات الشهرية المقدمة في 

تاكطييييفذتقيييير فترتذباي دييييالقذي ييييلهذتي بييييام ذايييي ذابيييي ذاييييحذذ2016ي رالييييفذتي ييييا ذ

 .تالقر فترذوتقرنفترذدنل اذدلوذكاالذالترذتيد ق
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تي ظاتيييقذوتي  اايييقذذ بالفتحكيييحتاليرييي ت ذ

ذ ايييي ذاالييييلذتيندييييادلتمذيل ييييلذايييي

 وا ات قذتال رارتي لو ذ
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 D05النقطة السنية 

بف ييياامذتيفداييييقذت ضييين ذايييلهذتي  طيييقذيلنشيييفوعذبنحةييي ذايييلكف ذتفيييااأذبيييب ذ

وةن بييقذتدا ييقذتينفاييوذتيلويبييق،ذوتشيينلذاييلهذتي  طييقذدلييوذكفقييهذتيديي بقذ

تييهذ ييفترب ذار يياورتب ،ذويرشيياركارذ فتييقذتال رظييارذوتين يياتفذاييفذذ2تقيي ارذدييلم

ذتينفك ذتيص ه.

 التجهيزات

 .2كفقهذيق ارذدلم .1

يبرييفذيخييل ذكييي ذذ150اصيييار،ذاييفذةييف ذايييحت ذذ1.5اييا  ذاييحت ذتقييرطادقذ .2

 تي فقبب ذا ا.

 ة ا ذت  بأذباي فتر ذتيف الق. .3

 ة ا ذت  بأذباي فتر ذتي اتق. .4

 .2ة ا ذت لب ذباااحتتذتحيذتيصحتبقذدلم .5

 ة ا ذتصلب ذاحقه. .6

 .2ة ا ذا تذيالغأذدلم .7

  

D05 Dental Clinic 
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 D04تطور عدد المعالجات الشهرية المقدمة في 

ةلدقذد ةبقذوت لذا ذتي  ا ذذ7900ي اربذذااذ2016الا ذالهذتي  طقذ   ذدا ذ

ذ.تيد بقذتيرهذتدر اللذتينفتة ب ذب طاتق

ذ
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 حمالت التوعية السنية

 

انلييقذتحدبييقذذ36بيييذ يي  ذاييلتذتي ييا ذذاييا ذادييأذتيرحدبييقذتيديي بقذتييهذتيالف يياام

قيي بقذب ييلاذرتييفذتيط اتييقذتيصيي بقذتيديي بقذوتف بييلذمورذتي يي تذتيحايياقهذ صحصيياذ

ذ.تا فا يل ذتعقذ

ذ

 :الحمالت أهداف

 

 تا فا  د ل تيد بق يلفدايق تيحده ادرح  ا فتق. 

 تا فا  د ل تيد بق تيفدايق تطالبق  دالق ا فتق. 
 تاق ار وتففيش تيد بق تيفدايق اح  تيخا عق تات ار ت حيأ. 

 ديلمذاي  ت يليأ  فييق دي  تي  اييق اديرح   ييام  دليو تا فيا  تشي بف 

 .تاق ار وتفتشهذ بةاا 
  

  شا امذتيرحدبقذتيد بق
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تطور عدد المستفيدين من التوعية السنية

2015 2016

 

اييا ذتيففيييقذ يي  ذتي نيي مذاييلتذتي ييا ذبشييفعذديي ذتفييفيشذتاقيي ارذو في ريي ذ
تيصيي ب قذوديييلمذتينييفتمذويواات ييياذوشييفا اذدييي ذ فيييقذديييف ذا ييا فذتبيييليحذ

تا فيييا ،ذياييياذدييي ذتيشيييقذتيطيييا هذاييي ذوتةيييفت ذا اتديييقذو يييفعذيقيييعلقذبيييب ذ
تي نيي مذت ييارذديي ذتي خييفذتيديي هذو ييفيذتيحاايييقذا يي ذباير البيي ذتيييوذتي ييامتمذ

تيديييبعقذاييي ذت ييياو ذتي ليييح ذوديييل ذتالدر يييا ذب ظاتيييقذتاقييي ارذوتقيييراللت ذ
تا  نيييقذبايفحتكييي ذوتيخضيييار،ذوتيييهذ  اييييقذكيييلذانليييقذييييرأذتح ييييفذديييلمذاييي ذ

 حتذيلن اايييف ذك يييحعذاييي ذا ييياةب ذوتفتشيييهذتاقييي ارذيلطييي بذتييييلي ذ ضييي

ذتير فب ذوتيرش بفذيل با ذب نلبقذتيرففيش.
ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :يلي ما الحمالت إلى هذه خالل من توصلنا

 
 وتاق ار بايفأ تي  ايق اانبق تيحده ادرح  ته ا ا. 
 تينلرقب  االل ا  ارو بااق ار يل  ايق تيص ب ق تيطفي ته ة ل. 

 .ت اوبذتيط بذافذان مذتيرحدبق 

 .ا تيقذااة ذتيخحاذيل ذتا فا ذت اهذ الب ذتاق ار 
 تينييلرت ذوتيطيي بذارن ييب ذت ييفترذذتي يياقنب ذدلييوت الييلذتيف ييف ذايي ذاالييلذ

 ا لتذت ايبام.
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  اإلداريتطور العمل 

 

تدرنيييلذتيالف ييياامذاب لبيييقذت ظبنبيييقذتيييهذدنلييي ذب يييلاذرتيييفذةيييحم ذتي نيييلذتيمتر ذ

تيرحصيييباذتييييحظبفهذيل يييامرذتيخلايييقذتي  ةبيييقذبنت يييار،ذذاييي ذيةيييلذتيحصيييح ذتييييو

تي اايييلذقييي  لذاييي ذا فتيييقذتاتيييفتمذتيبيييقذدنل يييأذوا ا  ر ييياذايييفذيتيييفتمذتااديييا ذ

ذتا ف .

 ذببا ييييامذيلندييييرفبلي ذتييييهذب ييييا ذاادييييلتير ظييييبأذتيمتر ذتييييهذتي نييييلذقييييادلذ

فو بيييقذتيييهذظيييلذاييي ذ ييي  ذتارشيييفقذتالي رذوتي فييياظذدلب ييياذوتيخيييلاامذتين لايييق،

ذيضنارذدل ذت لت  ا.تيصفتعذتينحةحمذان ذا ا قذتي نلذ

تالةرناديييامذتيشييي فيقذبيييب ذتااديييا ذوتي يييحتمرذتي االيييقذيرطيييحيفذتي نيييلذواي يييامذ

ذوتأياذتيففيق.ذتي لح ذيلنشاكلذوتي حتقق

 

  

 تير ظبأذتيمتر 
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كادر المهام التمريضية و 
الفنية

كادر المهام الطبية

كادر المهام اإلدارية

المسؤول العام مدير المشروع

مسؤول معلومات 
طبية و توثيق

مسؤول حمالت 
التوعية

مسؤول لوجستي

فني الصيانة

مدير عياد 

طبيب أسنان

مساعد  سنية

طبيب أسنان

مساعد  سنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذكارذي ذش بب :وةحم ذتيخلاقذتين لاقذذامت ذتي نلتير ببأذوتينفتاالقذ

تيفاابيييقذوتي يييحم ذيلخلايييقذتيطالبيييقذتين لايييقذييييرأذ يييي ذداليييفذاةيييفت ذتصيييحيفذ -

يشييي قذيلدييي ذتييييل ذان ييياذب  ةييي ذو اصيييقذتيييهذتين اي يييقذتيلالبيييقذي ذدييي ذ

تين اي يييامذتا يييف ذان ييياذب نيييلذمرتقيييامذدييي ذاييياالمذتيييي   ذوا فتيييقذ

تيدييال ذترذكييارذايي ذرمت  ذتينييحتمذتيندييرخلاقذيوذتالبر ييامذديي ذتالكامينبييقذ

 تهذتي نل.

رايياذتي يياالبب ذوتيندييرفبلي ذين فتييقذتي حتقييقذوتيصيي حبامذتيرييهذتقييرالبارذ -

ا تير يياذواي ييامذتي لييح ذي يياذوا فتييقذاي اببييامذتحتةيي ذتي ييامرذتي ااييلذب ييلاذ

تي نيييلذاييي ذوة يييقذ ظيييفهذيلن اتظيييقذدلب ييياذوتطحيفايييا،ذاييي ذوة يييقذ ظيييفذ

تيندييرفبلي ذاييل ذت ييالل أذيلخلاييقذتيرييهذيرل ح  يياذو في ييقذت ااييلذتي ييامرذ

وا فتيييقذتي  ةيييامذتيريييهذايييأذب اةيييقذتيب ييياذ بيييفذتين لايييقذتيييهذا  يييأذ

ذتي بامتمذتيد بق.

ذ  
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تطيييحيفذتي يييلرتمذييييل ذتيففييييقذتيطاليييهذوتيمتر ذب يييلذتي نيييلذدليييوذاديييلتمذمرتقيييقذ

بحرشييامذتي نييلذوتيرييلريالامذتي  اييقذيرطييحيفذتي نييلذوت نبييقذتي ييلرتمذيييلي أ،ذي يي ذ

 يييلومذتييييوذتفكبييياذديييل ذوةيييحمذتينيييلربب ذتيييهذتييييلت لذتيديييحر ذوصييي حبقذداليييحرذتي

ذواصارذتاابا ذتيشفابقذا ذتينلي قذاا ذمورذت فبلذ طقذتيرلريالامذكاالق.

 ضييي  ذاديييادلتمذتا اليييا ذييييلورتمذوتيييلريالامذتيييهذا يييا ذاتين لحااتبيييقذبيييفتامذ

يرن ييب ذاييلرتت أذتيمتريييقذيرطييحيفذتي نييلذتيمتر ذتييهذتاوتييب ،ذتيلغييقذتي  لب يييقعذ

ذكلذدبام .

ذ  

ةا ييي ذاييي ذتييييلورتمذتيريييهذ

 يابن ذيندادلتمذتا الا ذ
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 أعمال التطوير اإلنشائي والتوسع

ذ

ت وييييلذتي بيييامتمذتي االيييقذباي ييي ذداليييفذربط ييياذبن نحديييقذوتايييل ذدليييوذتيشيييال قذ

تينفك يييقذيلنشييفوعذايي ذيةييلذقيي حيقذتير دييبقذبييب ذتي بييامتمذدالييفذياييلذايي وم ذ

ذتيخلاييقذتييهذتفكبييا،ذكنيياذتييأذا شييا ذا دييأذتالتصيياالمذتيطابرييقذدالييفذربطيي ذبييأبفتت

ذلتا ذتهذاا ذت لترذتقر فترذتي  ذا ذتين وم.ختيشال قذتينفك يقذوي حرذتقر

ا شييييا ذادييييرحمعذافكيييي  ذيييييرأذتقيييير فترذتينييييحتمذوتاة يييي  ذتيديييي بقذايييي ذ

تيندييرحمدامذتيخارةبييقذيبييرأذتح ي  يياذب ديي ذااةييقذتي بييامتمذتيب ييا،ذييضيياذا شييا ذ

بيييامتمذاديييأذصيييبا قذتاة ييي  ذتيدييي بقذا  ييي ذبيييايففيقذتيف يييهذينراب يييقذيايييحرذتي 

ذبش لذادرنف.

تي بييا ذبرييفابأذاصييبا قذدااييقعذيييال سذتي بييامتمذبدييال ذتي اةييقذيييلي ،ذايي ذ يي  ذ

يل بيييامتمذوتاليييليلذتيرنلييييلتمذتيصييي بقذتي  فباقبيييق،ذكنييياذيرذت لييييلذ ييي  ذتي ييياق ذ

ذتفابأذتي بامتمذبش لذادرنفذ رب قذت فا اذيل صاذتي ح ذاكطفذا ذاف .

ذ

ذ

ذ  

تيندييييرحمعذتينفكيييي  ذيلالف يييياامذ

ايلنييحتمذتيدييي بقع،ذوب يييسذيدنيييا ذ

تيصييبا قذتيريييهذكا يي ذدليييوذايييلترذ

تي يييا ذب يييلاذةاا ييييقذتي بيييامتمذ

 .تيندرنف
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 التحديات والمشاكل
 

ذتي اييييقذتاا بيييق:ذتادنيييا ذتي فببيييقذوتالقييير لتاذتينر يييفرذيلنفتتيييقذتيصييي بق -

،ذوتي لييح ذي ييلتذتااييفذاييحذبايال يي ذديي ذيايياك ذيل بييامتمذت ييحرذمورذت ببييلاا

قذا  ييا،ذييضيياذاييفور ذبيكطييفذايي ذ ييابقذوت ربييارذتيطحتبييقذتاراييايين ذب ييا ذ

 ييياذيلرخفبييياذاييي ذتاايييفترذتي ات يييقذدييي ذحياذتلشيييبأذا اتيييلذتي بيييامتمذوايييا

 وانايقذتي امرذتيالشف ذالرذتيا ار.تهذا بط اذتي صاذ

 

تير نبيييقذتيالشيييفيق:ذتتر يييارذتي يييحتمرذيلخاليييف ذتيمترييييقذوتي نيييلذتينؤقدييياتهذ -

طييحيفذتي نييلذوتتر ييارذتينلي ييقذيرييلري ذتطييحيفذكا يي ذ راق يي ذ الييفذادييادل ذير

تي ييلرتم،ذابيي ذي يي ذدنييلذمرتقييقذير ليييلذا ييايب ذتيضيي اذيييل ذتي ييحتمرذ

وتفابنب يياذدالييفذااااييقذورشييامذوتييلريالامذيرطييحيفذاييلرتت أذدالييفذرتييلاأذتيييوذ

  ارتذتي لومذيوذتقر طابذتينلربب ذ وذتي فا تمذتي ايبق.

 

 

 ط يييب ذدييي ذمرتقييير أذ ييي بذ ييي ذتاقييي ار:ذييييلي اذب يييسذتيطييي بذتين  -

بديييال ذتي يييفبذان ييياذباقييير طاب أذيل نيييلذتيييهذتيالف ييياامذت ييي ذتشيييفتاذ

تا الييييا ذوا ضيييياد أذيييييال سذتين ااييييفتمذتي ظفيييييق،ذتي اةييييقذالقيييير نا ذ

مرتقيير أذواييي ذتيييأذتالقيييرفام ذاييي  أذاييي ذ ييي  ذدنل يييأذتيييهذتيالف ييياام،ذ

وي يييي ذتي حتقييييقذتينايبييييقذودييييل ذوةييييحمذب ييييلذاييييايهذي ييييأذااييييي ذمورذ

 تهذتي اا امذتيرفكبق.ذتقر ناي أذيللرتقق

 

تين رالييقذتي لنبييق:ذتتر ييارذتيالف يياامذيلنفتةييفذتييهذ يي ذتاقيي ار،ذيييلتذ  رييفعذ -

بن شيييا ذا راليييقذتي رفو بيييقذتيييهذبف ييياامذتيفداييييقذتيدييي بقذتضيييأذتينفتةيييفذ

 تيضفوريقذتهذ  ذتاق ارذوتأاب ذتيلدأذي ا.

 

ةييحم ذتيخلاييق:ذتيخييلاامذتي  ةبييقذتين لاييقذتييهذتيالف يياامذتدرنييلمذدلييوذ -

تاكامينبييييقذتي لنبييييقذير ييييليأذتيخلاييييقذبنت ييييارذي يييي ذتتر ييييارذذمتيالفتحكييييحال

تي بييامتمذتيديي بقذيييال سذتاة يي  ذتي حدبييقذكييارذياييفتجذالنحقيياذاطييلذاة ييا ذ

تصيييحيفذتاشييي ق،ذة يييا ذتصيييحيفذتيالا حرتايييا،ذوية ييي  ذي يييف ع،ذرتيييلذتي بيييامتمذ

 ادر ال ذب لهذتاة   ذا ذتينفبلذي يام ذتي حم ذتهذتيخلاقذتين لاق.

ذ  
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 الخطة االستراتيجية للعام القادم
 

تي نيييلذدليييوذت يييليأذتيخلايييقذتيدييي بقذتييييوذا يييا قذريييياذا اتظيييقذالييي ذ -

تينراايييقذب يييلذصييي حبقذتيحصيييح ذتييييوذتينلي يييقذبديييال ذتيرغبيييفتمذتي دييي فيقذ

 ا اك.

وتيلغييييام،ذوتي اقيييي ذذامتر ذتينشيييياريفدالييييفذمورتمذب ييييا ذاييييلرتمذوتايييي قذ -

 تهذ  ذتاق ار.ذ دنلذ البقذدالفذتقر طابذي صاقببذوورشام

 تطحيفذتيندرح ذتيفاابهذدالفذتيرصحيفذتيش ادهذوتيضحقه. -

تف بييلذادييأذتينفتاالييقذوتي ييحم ذوايينارذوصييح ذتيخييلاامذتي  ةبييقذبشيي لذ -

 ةبل.

ت دييييب ذادييييرح ذتيندييييادلتمذدالييييفذتين ااييييفتمذوتيييييلورتمذوتير صييييبلذ -

 تي لنه.

 بف اامذتحدبقذق بقذار االذيدر لاذا ظأذتيفعامذتي نفيق. -

ذ

  ادرح ذتيخلاامذتي  ةبق:دلوذ

تيرأكيييلذاييي ذرتيييفذتينديييرح ذتيصييي هذ صحصييياذييييل ذشيييفي قذتا فيييا ذ -

 باي  ايقذبااق ارذوتخفبسذادرح ذتي خحر.

،ذDMFدنييلذمرتقييقذوباقبيييقذاييح ذاديييرح ذت رشييارذتي خيييحرذيييل ذتا فيييا ذ -

 ب لذت لرذتي با ذب اذ   ذالتذتي ا .

اييي ذامرتقيييقذاييياالمذتيييي   ذيل ييي تذوةيييحم ذتي  ةيييامذتين لايييقذييييلي اذ -

 اابييييييق:ذتي ييييييحم ذتيطالبييييييق،ذتي  ااييييييق،ذا االييييييقذتينييييييفيس،ذتيحايييييي ذ

ذ.تيندرغفي...ع

ذ

 

ذ

ذ

 نهاية التقرير
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For more information, please contact us: 

 

Fadi_hakim@icloud.com 
dr.mohamad.shaheen@gmail.com 
www.facebook.com/aleppodentalcareproject 
 

www.acmc-sy.org 

mailto:Fadi_hakim@icloud.com
https://www.facebook.com/aleppodentalcareproject

