


إضاءة على المهنة 
ازداد الطلب مؤّخرا على خدمات طبيب األسنان بعد ازدياد الوعي الصحي 
عند عاّمة الناس بضرورة االهتمام بصّحة األسنان والحفاظ عليها. لذلك 
يتوّقع أن تشهد هذه المهنة نمًوا ملحوًظا خالل السنوات القادمة وإن كانت 
المناطق  في  أكثر  إليها  الحاجة  تبرز  حيث  ألخرى،  منطقة  من  متفاوتة 

المدينّية المزدحمة.
تؤّمن هذه المهنة مردوًدا مالّيا ومعنوّيا جّيدا، وتعتبر من اقل المهن الطّبية تطّلبا 
لناحية الوقت وحاالت الطوارئ. يعمل طبيب األسنان عادًة في عيادته الخاّصة، وقد 

يعمل في مراكز طبّية كالمستوصفات، وأحياًنا في المستشفيات إلجراء العمليات الجراحّية.
أبرز المهام

فحص األسنان وجوف الفم مستعماًل أجهزة تصوير إشعاعي وغيرها من وسائل التشخيص.
تاج  أقسام  الناجمة عن تسوس األسنان، واالستعاضة عن  الثقوب  للمعالجة، ومعالجة وحشو  وضع خطة 
األسنان بتاج اصطناعي، أو بمعدن صلب، ووضع مكان األسنان المفقودة جسورًا، وطواقم أسنان، ومعالجة 
جذور األسنان وما حولها، وإجراء عمليات صغيرة في الفم بما في ذلك اقتالع األسنان المعيبة، البزوغ أو 

األسنان الملتوية.
معالجة األسنان الملتوية أو الملّطخة بواسطة أشّعة الليزر.

إرشاد المرضى حول طبيعة المأكوالت التي يجب االبتعاد عنها حفاًظا على األسنان.
تقويم األوضاع السيئة لألسنان بوسائل تقويمية، وتولي مهمات أخرى ترتكز خاصة على إعطاء المرضى 

نصائح تتعلق بصحة الفم، وإبداء الرأي في عناصر برامج الصحة العامة العائدة لصحة الفم.
الشخصّية المهنّية

الشخصية االستقصائية - الشخصية العملية - الشخصية الفنية.
المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى 

المختلفة.
التعلم النشط: معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجاتها.

لحلول،  الخيارات  المعقدة، وضع  المشكالت  تشخيص  المعقدة:  المشكالت  حل 
تطبيق الحلول.

الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
العلوم: استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.

اكتشاف االستراتيجيات: استخدام المقاربات المتعددة عند تعلم أو تعليم مسائل جديدة.
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.

الفهم الكتابي:القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.
التفكير أالستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.

التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
الرؤية القريبة: القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة )عدة أقدام(.

براعة في استخدام األصابع:القدرة على تنسيق حركة أصابع اليدين لتناول ومعالجة وجمع األشياء الصغيرة.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة اللبنانّية – جامعة القّديس يوسف – الجامعة بيروت العربّية...
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