


إضاءة على المهنة
ُينفذ تقني مختبر األسنان تعليمات طبيب األسنان الذي يحدد حاجة مريضه 
عنها  واالستعاضة  جزئي،  أو  كامل  بشكل  المفقودة  أسنانه  الستبدال 
بالجسور أو التيجان أو األطقم الكاملة. تتطلب هذه المهنة الدقة واإلبداع 
في تحديد المقاسات الالزمة وصب القوالب ونحت األشكال المالئمة مع 

حاجة كل مريض بشكٍل ال يعيق عملية المضغ أو الكالم.
يزداد الطلب حاليًا على المتخصصين في هذا المجال نظرًا الزدياد الوعي 
الصحي بضرورة الحفاظ على صحة األسنان والفم، فضاًل عن التوجه الكبير 

نحو األمور الجمالية المرتبطة بالمظهر الخارجي. 
أبرز المهام

يتعاون مع طبيب األسنان والترميم وجراحة الفكين في تطوير الحلول المقترحة لمشاكل الفم واألسنان.
يصمم ويضع البدائل التي تحل مكان األسنان األساسية بشكٍل يوافق بين الشكل والجانب الجمالي وراحة 

المريض.
يشرف على فريق العمل في المختبر من التقنيين والعاملين الذي يعملون وفق إرشاداته.

يقوم بإجراء القياسات والفحوصات المطلوبة لكل مريض تمهيدًا لتصنيع البدائل، ويجري التعديالت الالزمة 
بشكٍل دوري. 

يستبدل األسنان أو األضراس المفقودة بالتيجان الُمصنَّعة والجسور أو األطقم الكاملة.
أو ولدوا مع عاهات  الذين تعرضوا إلصابات طارئة  األفراد  األسنان وجماليتها عند  يحافظ على وظيفة 

خلقية.
يغطي الشوائب التي ال يمكن إصالحها بأغشية خاصة تخفيها.

الشخصّية المهنّية
الشخصية االستقصائية - الشخصية العملية - الشخصية الفنية.

المهارات والقدرات المطلوبة
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.

أو  الممكنة  األعمال  وايجابيات  سلبيات  بين  الترجيح  القرار:  واتخاذ  الحكم 
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.

اختيار التجهيزات: تحديد نوع األدوات والتجهيزات المطلوبة إلنجاز العمل.
تحليل إدارة الجودة: تقييم المنتجات، والخدمات، والعمليات.

ثبات اليد والذراع: القدرة على ثبات اليد والذراع أثناء تحريك الذراع.
البراعة اليدوية: كالقدرة على تنسيق حركة اليد مع الذراع، أو اليد أو اليدين لتناول ومعالجة وجمع األشياء.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة األنطونّية – معهد صيدون الجامعي...
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