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سنانوروبي لطب األالمركز األ  
 

 

 

 

 من نحن 
 

) تحت إدارة الدكتور مهند الكسواني وعدد من أطباء األسنان ٢٠٠٦أنشئ المركز األوروبي لطب األسنان عام (
 األخصائيين األردنيين.

األسنان المركز زراعة األسنان، تقويم األسنان، طب األسنان الوقائي، عالج قنوات عصب األسنان، طب يقدم 
قسما لألشعة السينية التشخيصية يوفر التجميلي، طب أسنان األطفال، تبييض األسنان، وعالج أمراض اللثة و

 والرقمية.

) في ألمانيا باستخدام أحدث أدوات Orange dentalهو مركز تدريبي معتمد لدى شركة أورانج دنتل (
) الرقم واحد األفضل في تصنيع أجهزة Orange dentalالتشخيص واألجهزة. تعتبرشركة أورانج دنتل (

التشخيص في مجال طب األسنان في جميع أنحاء العالم. لهذا السبب يعتبر فريق المركز األوروبي واحد من 
 أفضل الفرق المتميزة في مجال طب األسنان في األردن.

 

 

 

 

 وتكنولوجيا مجاالت من العديد في رائدا يبقى أن زالمرك على للحفاظ دائما الكسواني مهند الدكتور كافح
 فريقه وجهود نباهته تثبت شهادات على وحصل مرموقة مكانة حقق فقد لجهوده وتتويجا. األسنان طب

 .الملحوظة
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  انجازاتنا
 

 

األول في الحصول على شهادة  .١
) لطب األسنان في Temosاعتماد تيموس (

 الشرق األوسط.

 الشرق في بل األردن، في مركز أول هو األسنان لطب األوروبي المركز
 للكفاءة األلمانية الدولية تيموس اعتماد شهادة على الحاصل األوسط
 .الطبية الخدمات تقديم في والجودة

 في مقرها يقع الشهادات، إصدار في ومستقلة محايدة هيئة هي تيموس
 أنحاء جميع في البلدان من العديد في مختلفة إقليمية مكاتب ولها ألمانيا
 .  العالم

 
  

 

 

 األسنان لطب األوروبي المركز أعلن  .٢
 الدبلوماسي للمجلس شريك كأفضل

 المتحدة األمم مفكرين مجلس وهو
 الدبلوماسي للمجلس التأهل معايير أعلى الكسواني مهند الدكتور اجتاز
 المجلس لعمالء معتمد شريك كأفضل مركزه عن لالعالن) ٢٠١٥( عام

 .دوليا الدبلوماسي
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 مهند الدكتور تعيين .٣
 داوسون ألكاديمية سفيرا الكسواني

)Dawson (األوسط الشرق في. 

 األوسط الشرق كسفير مؤخرا الكسواني الدكتور أعلن
 لجهوده ذلك في الفضل ويعود داوسون، ألكاديمية
 الصدغي الفكي المفصل و اإلطباق دراسات في الملحوظة

 قبل من  ومتحدث علمي كمستشار به االعتراف بعد وذلك
 .الدولية المؤسسات

 منذ الحديث األسنان طب لتعليم داوسون أكاديمية تأسست
. األسنان إطباق لعلم أمريكية أكاديمية أكبر وتعد عام، ٣٥

 مكرسة العليا للدراسات علمية منشأة هي داوسون أكاديمية
 .األسنان بطب للنهوض

 

 

 

 

الدكتور مهند الكسواني  .٤
هو عضو محترف في 

الجمعية األوروبية لطب 
 األسنان التجميلي.

 في محترف كعضو الكسواني الدكتور أعلن وقد
) ESCD( التجميلي األسنان لطب األوروبية الجمعية

 .التجميلي األسنان بطب مهتم هو من كل تجمع دولية جمعية وهي
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 األسنان لطب األوروبي المركز وانجازات تقنيات أحدث  
 

) GPSالدكتور الكسواني حاصل على الماستر في التصميم الرقمي لالبتسامة ( .١
 من كندا وهو مدرب معتمد ايضا.

. دقائق بضع في المريض ابتسامة وتغيير لتحسين المناسب العالج وتخطيط تشخيص على الرقمي االبتسامة تصميم برنامج يساعد
 .األسنان أطقم أو اللثة، األسنان، زراعة التركيبات، األسنان، تقويم على يعتمد العالج كان سواء

 بربط البرنامج يقوم. لالبتسامة الجمالية الناحية تحسين على األسنان أطباء يساعد محاكاة برنامج هو الرقمي االبتسامة تصميم
 ألسنان األبعاد ثالثي مجسم على االبعاد ثنائية المصممة االبتسامة صورة تنقل بدورها التي األسنان لمختبرات المريض محاكاة
 . المريض

 الشرق في) GPS(الرقمي  اإلبتسامة تصميم شهادة على حصل من أول هما نزال إيمان الدكتورة ونائبه الكسواني مهند الدكتور
 من تدريبهم على حصال أن بعد كندا في) GPS( االبتسامة تصميم لشركة معتمدين كمدربين عنهما اإلعالن تم ذلك وبعد األوسط،

 ).Dr Alain Methot( ميثوت االين الدكتور نفسه الكندي المخترع قبل
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٢. (T- Scan) الرقمي االطباق تحليل جهاز 
 في ناآل متوفر األسنان تكنولوجيا في جديدة ثورة

 .األوروبي المركز
 

 في األوسط والشرق األردن في األول الكسواني مهند الدكتور يعتبر
 في تصنيعه شركة من األسنان طب في الثوري االختراع هذا تطبيق

 في العلمي ممثلها الكسواني الدكتور الشركة وتعتبر. أمريكا-بوسطن
 في الراغبين األسنان ألطباء مرجعا األوروبي المركز ويعد. األوسط الشرق
 .بالكامل الفم تأهيل إعادة عملية بعد مرضاهم لدى اإلطباق توازن تحقيق

 التي األسنان لطب حديثة تكنولوجيا أضاف T- scan الضوئي المسح جهاز
 المريض، لدى العض قوة عن) T-scan( ال جهاز يقدمها التي البيانات مع .المشكلة تكمن أين لتخمين للطبيب مجاال تترك لن

 التعديالت إلجراء متكررة مواعيد الى الحاجة على القضاءو بسرعة، إزالتها بدقة، اإلطباق تضارب نقاط تحديد األطباء يستطيع
  .مضى وقت أي من أكبر بدقة للمرضى العالج توفير أيضا يتيح و الالزمة

 

 إطباقهم فهم على المرضى يساعد الضوئي المسح
 فهم على أيضا يساعدهم وبالتالي مرئي بشكل

 إطباق لتحقيق ضرورية تكون قد التي اإلجراءات
 .متوازن

 اإلطباق مستوى عن معلومات الضوئي المسح يزود
 القوة وتوقيت مستوى يكشف بحيث الديناميكي

 في اإلطباق توازن و الفردية األسنان على الواقعة

 .عام بشكل العضة

 المسح بجهاز الخاصة االستشعار ورقة على بالعض القيام فقط عليك
 الجهاز شاشة على وتعرضها اإلطباق مشاكل كل وستسجل الضوئي،

 .الجديدة والحشوات والجسور التيجان الزرعات، األسنان؛ أنواع لجميع
 
 

 

 القوة كشف إمكانيته هو الضوئي، المسح جهاز في المذهل
 األسنان على عميق تأثير لها العض قوة ألن. موقعها الى باالضافة
 المعلومات فهذه واللثة، والعظام الصدغي والمفصل واألربطة

 عزل في يساعد أن يمكن و للحركة القابلة األسنان عن يكشف أن ايضا الضوئي للمسح يمكن. للغاية قيمة تكون أن يمكن
 .المكسورة أو المتشققة األسنان على التالمس قوى
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 البيانات على للحصول  الضوئي المسح تستخدم األوسط والشرق األردن في أسنان طب عيادة أول باعتبارنا فخورون نحن
 مرضاك إطباق في التوازن تحقيق على يساعد الضوئي المسح. مضى وقت أي من أسهل بشكل وتحليلها باإلطباق المتعلقة

 وإحكام دقة بكل

 

 

 

 
 

 .(PAD )  الضوئي التعقيم .٣

 لعالج الجهاز هذا يستخدم ألمانيا،)/دنتل أورانج( شركة من عمصن الضوئي التعقيم جهاز
 ٦٠ خالل% ٩٠ بنسبة العضوية البكتيريا على القضاء في العالية بسرعته ويتميز بالليزر، اللثة
 . فقط ثانية

  يعمل كما المزمنة، األمراض من اللثة معالجة في استثنائية بخواص يتميز الجهاز هذا
 .اللثة لسطح تعقيم كأداة

 أورانج لشركة المعتمد التدريب مركز هو األسنان لطب األوروبي المركز سابقا، عرض كما
 الشرق في الضوئي التعقيم لجهاز العلمي المستشار هو الكسواني والدكتور دنتل،

 .األوسط
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 وروبي المزيد عن مدراء المركز األ

 د.مهند الكسواني 
 مهاراته اثبت األسنان، لطب األوروبي المركز ومدير مؤسس هو الكسواني الدكتور 

 دراسات عدة أنجز وقد المجاالت، من العديد في وخبرته ملحوظ بشكل المتميزة
 .العالم أنحاء جميع في األسنان طب في نخبة مراجع من عليا

 لخدمة فريقه في خبرة واألكثر األسنان أطباء أمهر  الكسواني الدكتور يجمع
 التقنيات وبأحدث المعايير ألعلى وفقا األسنان لطب األوروبي المركز في المرضى

 .األسنان طب مجال في

 :انجازاته وأبرز الدولية، ،عضويته شهاداته الكسواني؛ الدكتور

 .١٩٩٧ األردنية الجامعة – واألسنان الفم وجراحة طب بكالوريوس •

 .٢٠٠٥ ايرلندا في للجراحين الملكية الكلية – الصحية العلوم في ماجستير •

 – االطباق لعلوم داوسون الكاديمية األوسط الشرق سفير •
 .األمريكية المتحدة الواليات/فلوريدا

 ).ESCD( التجميلي األسنان لطب األوروبية الجمعية عضو •

 ).AACD( التجميلي األسنان لطب األمريكية الجمعية عضو •

 . السنية لالستعاضات االوروبية الجمعية عضو •

 .٢٠١٤) بانكوك( ثاماسات جامعة – الصدغي المفصل أمراض في شهادة على حاصل •

 .االلكترونية االلمانية الكلية من المستمر الطبي التعليم في الدبلوم لبرنامج العام المنسق •

 .األمريكية المتحدة الواليات/بوسطن- الرقمي اإلطباق لفحص األمريكية) سكان – تي( لشركة العلمي المستشار •

 .الكندية GPS شركة من) االبعاد ثالثية االبتسامة مصمم( شهادة على حاصل •

 .والليزر الضوئي بالتعقيم العالج تقنية استعمال في األلمانية ) ( Orange dentalدنتل اورانج لشركة العلمي المستشار •

 وأحدث األسنان طب يخص ما كل في علمي أسنان موقع أكبر ،)AsnanPortal.com( بورتال -أسنان موقع مؤسس •
 .األوسط الشرق في واألجهزة التكنولوجيا

 Orange( دنتل أورانج شركة لدى معتمد تدريب مركز هو األوروبي المركز. األردن -  األسنان لطب االوروبي المركز مدير •
dental (- ألمانيا. 

 .الهند – العلمية للدراسات الدولية المجلة في تحرير عضو •
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 د.ايمان نزال 
 

ساعدت الدكتور  وقد األسنان، لطب األوروبي المركز مدير نائب -الدكتورة إيمان نزال  
 في رائدة أعلنت فقد المركز لرؤية إلهامها خالل من. التميز إلى للوصول مهند الكسواني

 . في مجال طب األسنان التقنيات أحدث مختلف

 

 :سطور في األسنان طب في الدكتورة نزال إنجازات

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢ األردنية الجامعة - طب وجراحة الفم واألسنان بكالوريوس •
 – ٢٠١٠ األردن -والتكنولوجيا  العلوم جامعة - أسنان األطفال طب ماجستير •

٢٠١٣ 
 ).AsnanPortal.comمدير موقع أسنان بورتال ( نائب •
 ) في الشرق األوسط.GPSمستشارة تصميم االبتسامة ثالثية األبعاد ( •
 دنتل أورانج شركة لدى معتمد تدريب مركز هو األوروبي المركز. األردن -نائب مدير المركز األوروبي لطب األسنان  •

)Orange dental (- ألمانيا. 
 ألمانيا. – االلكترونية األسنان طب كلية في المستمر والتعليم العليا للدراسات الدولية البرامج عن مسؤولة •
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