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 اطباء االسٌاى العاهليي في الخذهاث الطبيت الولكيت

 االختصاص : جراحت الفن والىجه ووالفكيي:

 االختصاص نــــــــاالس *

 ػرٚة ايجد ضهطٙ انرتضٙ  .1
 الوجه والفكينالفم وجراحة 

 ػثدانمادر انرتاتؼّطارق ػثدهللا   .2
 الوجه والفكينالفم وجراحة 

 اًٍٚ خهف انطهًٛاٌ انرٔاشدِ  .3
 الوجه والفكينالفم وجراحة 

 ػًر ػثد انفتاح ػهٙ انرشداٌ  .4
 الوجه والفكينالفم وجراحة 

 

 االختصاص : االستعاضاث السٌيت :

 االختصاص نــــــــاالس *

 االء يؼٍ شفٛك صالح  .1
 االستعاضات السنية

 دانٛا ضؼٕد اتراْٛى خطاطثّ  .2
 االستعاضات السنية

 يؼانٙ ادًد ضهٛى انشرياٌ  .3
 االستعاضات السنية

 تًارا ٔنٛد ْاشى انًاردُٚٙ  .4
 االستعاضات السنية

 شٓد ػادل ادًد انطرأَح  .5
 االستعاضات السنية

 

 االختصاص : الوعالجت التحفظيت :

 نــــــــاالس *
 االختصاص

 انشطُأ٘ايُّ َٕاف ايٍٛ   .1
 المعالجة التحفظية
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 اطباء االسٌاى العاهليي في الخذهاث الطبيت الولكيت

 

 االختصاص : تقىين االســـــــٌاى :

 االختصاص نــــــــاالس *

 جًٛم تطاو جًٛم ضٕالد  .1
 تقويم األسنان

 دمحم ػَٕٙ لاضى ػمدِ  .2
 تقويم األسنان

 دمحم ضًٛر اضًاػٛم جاتر  .3
 تقويم األسنان

 يٛص زٚاد دطٍٛ انصًادٖ  .4
 تقويم األسنان

 اًٚاٌ زٚد ٕٚضف انُطٕر  .5
 تقويم األسنان

 رَا خاند ػثدانٓاد٘ خهٛفاخ  .6
 تقويم األسنان

 ُْاد٘ ضفٛاٌ دمحم انًصارِٔ  .7
 تقويم األسنان

 رْف دطٍ دمحم اتراْٛى  .8
 تقويم األسنان

 راكاٌ دمحم ضانى ختٕو  .9
 تقويم األسنان

 رياٌضارج دًدهللا دطٍ اتٕ   .10
 تقويم األسنان

 نٛث ػًاد ادًد انُطٕر  .11
 تقويم األسنان

 اَص خاند ػثٛد هللا ردادهّ  .12
 تقويم األسنان

 ُْد ػهٙ ضٛف هللا انفاٚس  .13
 تقويم األسنان

 داَٛا ٔائم  ادًد انصًاد٘  .14
 تقويم األسنان
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 اطباء االسٌاى العاهليي في الخذهاث الطبيت الولكيت

 

 االختصاص الوعالجت اللبيت :

 االختصاص نــــــــاالس *

 ػالء دمحم خهٛف انطٕانمّ  .1
 المعالجة اللبية

 أاب جاز٘ ادًد انصانخ  .2
 المعالجة اللبية

 ادًد يظٓر كًال انثٓهٕاٌ  .3
 المعالجة اللبية

 

 

 االختصاص : طب اسٌاى االطفال:

 االختصاص نــــــــاالس *

 يُٛة دمحم راشد انشرع  .1
 اسنان األطفالطب 

 فارش كرو ٕٚضف االزرػٙ  .2
 اسنان األطفالطب 

 

 االختصاص : اهراض وجراحت اللثت:

  ( حدأال )   

 

 

------------------------------------ 

 

 

 



8102 توىز دورة - الشفىي االقاهت قبىل الهتحاى التقذم لهن الوسوىح االسٌاى اطباء  
 

4 | 4  
 

 اطباء االسٌاى الوذًييي

 االختصاص : الوعالجت التحفظيت :

 االختصاص نــــــــــاالس *

 انًؼانجح انتذفظٛح دػاء شاْر يذًٕد ُْاَدِ  .1

 انًؼانجح انتذفظٛح ضٛا ػًر دمحم االػًر  .2

 انًؼانجح انتذفظٛح ػارف ضاليّ ػٕاد انؼطٕ٘  .3

 انًؼانجح انتذفظٛح دمحم تاضم دمحم دمحم  .4

 انًؼانجح انتذفظٛح يُال يصطفٗ ػثد انمادر انؼتٕو  .5

 انًؼانجح انتذفظٛح َطرٍٚ ػثد هللا ادًد دمحم  .6

 

 االختصاص : طب اسٌاى االطفال:

 االختصاص نــــــــــاالس *

 طة اضُاٌ األطفال طارق اًٍٚ ػدَاٌ انًُرٖ  .1

 طة اضُاٌ األطفال ُٚال دمحم يطٛغ انؼطاضفّ  .2

 

 االختصاص : االستعاضاث السٌيت :

 االختصاص نــــــــــاالس *

 االضتؼاضاخ انطُٛح تالل ػثد انكرٚى خهٛم انمرارػّ  .1

 االضتؼاضاخ انطُٛح انمضاِتشار ٚذٛٗ ػثد هللا   .2

 االضتؼاضاخ انطُٛح ػًار ٚاضر صانخ انسػثٙ  .3

 االضتؼاضاخ انطُٛح يذًٕد دطٍٛ ػثد انردًٍ ػثد  .4

------------------------------------------------------ 


