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 جرحة الفم والوجه والفكين

 التخصص االســــــــــم *

 الوجه والفكين لفم وا جراحة ايهاب مياس محمد المحاسنه  .1

 الوجه والفكين لفم وا جراحة شاكر نشات صالح جرادات  .2

 الوجه والفكين لفم وا جراحة قيس عدنان ثاني الخزاعله  .3

 الوجه والفكين لفم وا جراحة هبه جمال محمود الخوالده  .4

 الوجه والفكين لفم وا جراحة يوسف حسين احمد زيتون  .5

 الوجه والفكين لفم وا جراحة يوسف ظاهر محمد الطراونه  .6

 تقويم االسنان

 التخصص االســــــــــم *

 تقويم األسنان اماني عطا هللا محمد النظامي  .1

 تقويم األسنان ختام حمد فرج الداوديه  .2

 تقويم األسنان سندس نايف حسن بدارنه  .3

 تقويم األسنان نانسي فايز عبد هللا الخزاعله  .4

 تقويم األسنان نور حسن محمد عبيدات  .5

 تقويم األسنان وعد زهير احمد الخطيب  .6

 االستعاضات)التركيبات( السنية

 التخصص االســــــــــم *

 االستعاضات السنية اسيل اكرم عبد الرحمن المجالي  .1

 االستعاضات السنية اماني شهاب محمد الصبيح  .2

 االستعاضات السنية بانا ماهر جريس حدادين  .3

 االستعاضات السنية بنان عبد هللا حسين طعامنه  .4

 االستعاضات السنية دعاء عبدالحفيظ حمد العتايقه  .5

 االستعاضات السنية الرحمن العواملهميازين علي عبد   .6

 المعالجة التحفظية

 التخصص االســــــــــم *

 المعالجة التحفظية بيان محمد حسين شطناوي  .1

 المعالجة التحفظية جمانه علي محمد الشوابكه  .2

 المعالجة التحفظية رغد ماجد شوكت فارس  .3

 المعالجة التحفظية رواء محمد فوزى محمد سليم العيسى  .4

 المعالجة التحفظية شروق نبيل عوض كريشان  .5
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 يـــــةلبالمعالجة ال

 التخصص االســــــــــم *

 المعالجة اللبية انس خالد رحمون الشمري  .1

 المعالجة اللبية رشا عبد هللا علي الشبول  .2

 المعالجة اللبية رناد زياد احمد المبيضين  .3

 اللبيةالمعالجة  ساره نواف صالح الجالودي  .4

 المعالجة اللبية غاليه اعمر احمد البطاينه  .5

 المعالجة اللبية فرح سامي احمد الكركي  .6

 

 طب اسنان االطفال

 التخصص االســــــــــم *

 اسنان األطفالطب  االء رزق عقله الخوالده  .1

 اسنان األطفالطب  ايالف محمد علي العموش  .2

 األطفالاسنان طب  شادن عوده خليل ابو درويش  .3

 اسنان األطفالطب  غيداء جهاد علي ابو زهره  .4

 اسنان األطفالطب  لين فايز احمد العمرى  .5

 اسنان األطفالطب  هبه رعد محمد رماضنه  .6

 اسنان األطفالطب  يارا محمد خير سامي العمرى  .7

 اسنان األطفالطب  يوال صالح محمد احمد  .8

 

 امراض وجراحة اللثة

 التخصص االســــــــــم *

 امراض وجراحة اللثة اثير عادل عبد هللا عودات  .1

 امراض وجراحة اللثة اسيل خليل الضعيف الهودي  .2

 امراض وجراحة اللثة انوار خالد حسن الرواشده  .3

 امراض وجراحة اللثة ريما سليمان سلمان الحجاج  .4

 امراض وجراحة اللثة فرح سعيد عزت اغوله  .5

 امراض وجراحة اللثة لجين محمود عيسى بني  عيسى  .6

 امراض وجراحة اللثة معتصم خالد يوسف الهباهبه  .7
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