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  جراحة الفم والوجه والفكين

 التخصص المطلوب االســــــم *

 جراحة الفم  والوجه والفكين احمد عبدالمحسن احمد فطاني  .1
 جراحة الفم  والوجه والفكين احمد محمد احمد ابو غزله  .2
 جراحة الفم  والوجه والفكين عجيالترعد رمزي انور   .3
 جراحة الفم  والوجه والفكين ساميه محمد علي الخياط  .4
 جراحة الفم  والوجه والفكين عبدالكريم محمد القحطاني  .5
 جراحة الفم  والوجه والفكين فاطمه هاشم احمد المومني  .6
 جراحة الفم  والوجه والفكين فرح نايف فواز فاري  .7
 جراحة الفم  والوجه والفكين القوزفهد سامي يعقوب   .8
 جراحة الفم  والوجه والفكين ماجد عبدهللا سعيد معتق  .9

 جراحة الفم  والوجه والفكين محمد حزام محمد الجرافي  .10
 جراحة الفم  والوجه والفكين وفاء ابراهيم روحي سالمه  .11
 جراحة الفم  والوجه والفكين ياسمين مصطفى احمد ابو زيد  .12

 

 االســنانتقويم 

 التخصص المطلوب االســــــم *

 انــسناالتقويم  اماني حازم نصري ابو صهيون  .1

 انــسناالتقويم  اميره بهجت موسى غريب  .2

 انــسناالتقويم  )م.م( الزغول محمد رتيب ايات  .3

 انــسناالتقويم  بتول عبدهللا سليمان الغزو  .4

 انــسناالتقويم  تسنيم علي نمر الحراسيس  .5

 انــسناالتقويم  رزان عبدالحكيم عيسى شلطف  .6

 انــسناالتقويم  سايه فائق محمد كولك  .7

 انــسناالتقويم  عمر ناصر يمني السلمان  .8

 انــسناالتقويم  لبابه صالح الدين رمضان  .9

 انــسناالتقويم  مرح منتصر موسى محمد مسمار  .10

 انــسناالتقويم  مؤمن ماهر محمد هاها  .11

 انــسناالتقويم  مصطفى الرشيدات ميسم ابراهيم  .12

 انــسناالتقويم  هبه احمد مصطفى مصطفى  .13

 انــسناالتقويم  هبه عزيز سعيد القعدان  .14

 انــسناالتقويم  هبه ماجد صبري ابو جمعه  .15
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 التركيبات السنية 

 التخصص المطلوب االســــــم *

 التركيبات السنية احمد محمد نزال العنزي  .1

محمد خصاونه ارام باسم  .2  التركيبات السنية 

 التركيبات السنية اسيل حسام حسين نقرش  .3

 التركيبات السنية رنين عوني داود سعيد ابو حليمه  .4

 التركيبات السنية ساره سامر يوسف عازر  .5

 التركيبات السنية سامه فخري نواف الحاج احمد  .6

 التركيبات السنية عبدهللا وليد عبدالكريم اشرق لبن  .7

 التركيبات السنية لفيز سمير راشد صوالحه  .8

 التركيبات السنية ميس محمد محمود الزبون  .9

 التركيبات السنية نور غالب عبدهللا الشخاتره  .10

 التركيبات السنية هبه نبيل عبدالفتاح اشتي التميمي  .11

 المعالجة التحفظية

 * االســــــم التخصص المطلوب

  .1 اسعد زمارياحمد غالب  المعالجة التحفظية

  .2 ربى بسام احمد عجاج المعالجة التحفظية

  .3 رحمه وحيد احمد الخطيب المعالجة التحفظية

  .4 روان علي عبدالغني الخطيب المعالجة التحفظية

  .5 عارف سالمه عواد العطوي المعالجة التحفظية

  .6 فرح محمد محمود الشحروري المعالجة التحفظية

  .7 علي الطيبلينه رياض  المعالجة التحفظية

  .8 نجوان خالد عبدالحميد الساكت المعالجة التحفظية

 ةــــالمعالجة اللبي

 التخصص المطلوب االســــــم *

 المعالجه اللبيه اريج رائد محمود الحلواني  .1

 المعالجه اللبيه اسيل تيسير عمر داود  .2

 المعالجه اللبيه ايمان سمير حسن عقيل  .3

 المعالجه اللبيه حنان صدقي محمد شريده  .4

 المعالجه اللبيه دانيه مصطفى احمد سلهب  .5

 المعالجه اللبيه دياال خالد ايوب ابو حليمه  .6

 المعالجه اللبيه رامي نضال ابراهيم االحمد  .7

 المعالجه اللبيه سالم خالد محمد العدوان  .8

 المعالجه اللبيه عبير صالح حسين الحمدان  .9

اللبيهالمعالجه  فرح جميل كامل ولويل  .10  

 المعالجه اللبيه ليلى محمد عقل عويس  .11

 المعالجه اللبيه محمد عادل خميس الزبيدي  .12
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 طب اسنان االطفال

 التخصص المطلوب االســــــم *

 طب اسنان االطفال اسراء "محمد يزيد" فيصل مصطفى  .1

 طب اسنان االطفال اسيل محمود احمد العثامنه  .2

اسنان االطفالطب  تقوى احمد بهجت الرواشده  .3  

 طب اسنان االطفال رانيا جمال عبدالوهاب ابو فرح  .4

 طب اسنان االطفال راويه احمد مدهللا الطراونه  .5

 طب اسنان االطفال ربا عماد صبحي ابو ليلى  .6

 طب اسنان االطفال صفا حسنين عبدهللا البلبيسي  .7

 طب اسنان االطفال عبير نعيم اسماعيل المصري  .8

بدر فارس واصف جميل  .9  طب اسنان االطفال 

 طب اسنان االطفال مروه محمد سعيد الهواوره  .10

 طب اسنان االطفال مها نبيل ذيب عساف  .11

 طب اسنان االطفال ناهد وليد محمود الناصر  .12

 

 

 امراض وجراحة اللثة 
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 التخصص المطلوب االســــــم *

 امراض وجراحة اللثه االء بسمان عادل بشير  .1

 امراض وجراحة اللثه دبابنه اشرف سليمان سالم  .2

 امراض وجراحة اللثه حنين مصباح محمود عقل  .3

 امراض وجراحة اللثه راكان احمد سمير عبابنه  .4

 امراض وجراحة اللثه ليان عبدالمنان الحسامي  .5


