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 اطباء االسنان العاملين في الخدمات الطبية الملكية 

 لمعالجة التحفظيةا

 التخصص المطلوب االســــــــم  *

الجبارات اياد محمد ابراهيم  .1 فظيةالمعالجة التح   
المصاروه ايناس يوسف محمد  .2  المعالجة التحفظية 
الهالالت بيان حابس سلمان  .3  المعالجة التحفظية 
النسور مجد عبدالرحيم محمد  .4  المعالجة التحفظية 

 االستعاضات )التركيبات ( السنية

 التخصص المطلوب االســــــــم  *

السنية االستعاضات ) التركيبات( العدوان ايات عبدهللا خالد  .1  
 االستعاضات ) التركيبات( السنية سواقد جميل بسام جميل  .2
 االستعاضات ) التركيبات( السنية ملحم رندا محمد سالم  .3

 االستعاضات ) التركيبات( السنية المجالي ريم عبدالماجد عايد  .4
 االستعاضات ) التركيبات( السنية الحديدي طارق احمد عبدالفتاح  .5
 االستعاضات ) التركيبات( السنية الحموري فرات فيصل ابراهيم  .6

 االستعاضات ) التركيبات( السنية ابو الزينات الرا محمد سالمه  .7
 االستعاضات ) التركيبات( السنية السيوف هدى عبدهللا احمد  .8
 االستعاضات ) التركيبات( السنية العيطان ياسمين عبدالكريم محمد  .9

 امراض وجراحة اللثة

 التخصص المطلوب االســــــــم  *

 امراض وجراحة اللثة  الخطاطبه اريج حسن علي  .1
 امراض وجراحة اللثة الخوالده اسماء ارشيد احمد  .2
 امراض وجراحة اللثة  القطارنه جمانه عاهد نايف  .3
 امراض وجراحة اللثة الرواشده خوله محمد عبدهللا  .4
 امراض وجراحة اللثة  الرقايعه رمزي رياض محمد  .5
 امراض وجراحة اللثة  الزعبي ضوان محمدزينب ر  .6
 امراض وجراحة اللثة بن طريف عبد الحافظ سناء حسن  .7
 امراض وجراحة اللثة العنانزهوئام مصطفى محمد   .8

 

 هــــــالمعالجه اللبي

 التخصص المطلوب االســــــــم  *

 المعالجه اللبيه  عياصره رانيا انور علي  .1
 الجه اللبيهالمع عواودهربى منيب محمد   .2
 المعالجه اللبيه سليحاترنا صالح يوسف   .3
 المعالجه اللبيه الغزو رواء مطلق احمد  .4
 المعالجه اللبيه المعايطهمالك كساب مدهللا   .5
 المعالجه اللبيه ابو الفيالتهشام محمود حلمي   .6
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  المدنييـــــــناطباء االسنان 

 راحة الفم والوجه والفكينج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم االسنان

 التخصص المطلوب مـــــــاالس *

 تقويم االسنان احمد عبدالحليم خليل ابو حماد  .1

 تقويم االسنان عامرياسراء خالد ابراهيم ال  .2

 تقويم االسنان دعاء محمد تيسيرالخولي   .3

 تقويم االسنان دعاء محمد يوسف براهمه   .4

 تقويم االسنان رامي محمد عبدالحافظ صالح  .5

 تقويم االسنان رند قاصد محمود احمد  .6

 تقويم االسنان رهف محمد جميل النجداوي  .7

 تقويم االسنان زيد زاهر محمد خريس  .8

 تقويم االسنان سجى محمد موسى رواقه  .9

 تقويم االسنان عبداالله نبيل سالم باصالح  .10

 تقويم االسنان عبدالرحمن مجدي متعب الجراح  .11

 تقويم االسنان عبدهللا احمد يوسف حطاب  .12

 تقويم االسنان فرح محمد صالح عمري  .13

 تقويم االسنان نادين علي محمد دلقموني  .14

 تقويم االسنان نسرينه سعيد جبرابو خضر  .15

 تقويم االسنان يارا باسم محمود سليمان  .16

 تقويم االسنان ياسمين وليد احمد مطر  .17

 تخصص المطلوبال مـــــــاالس *

 جراحة الفم والوجه والفكين ابراهيم احمد مهيدي العبدالالت  .1

 جراحة الفم والوجه والفكين احمد سامي مصطفى طه   .2

 جراحة الفم والوجه والفكين احمد محمد احمد ابو غزله  .3

 جراحة الفم والوجه والفكين احمد محمود سليمان مصلح   .4

والوجه والفكين جراحة الفم بهاء احمد فارس جراح   .5  

 جراحة الفم والوجه والفكين حاتم شباب شليويح المخلفي  .6

 جراحة الفم والوجه والفكين خالد محمد بني عرفان  .7

 جراحة الفم والوجه والفكين رشا مازن حمزه دراغمه  .8

 جراحة الفم والوجه والفكين رهام عدنان عبدالرحمن جري  .9

احة الفم والوجه والفكينجر عبدالحميد غازي غبدالحميد الحالق   .10  

 جراحة الفم والوجه والفكين فرح بسام كمال حداد   .11

 جراحة الفم والوجه والفكين فهد رشيد محمد حامد  .12

 جراحة الفم والوجه والفكين محمد عبدالقادر محمد العساسفه  .13

 جراحة الفم والوجه والفكين مروان عبدالملك صالح العمري  .14

 جراحة الفم والوجه والفكين مصطفى صبحي عبدهللا عبدهللا  .15

 جراحة الفم والوجه والفكين نور محمد فوازالحلواني   .16

 جراحة الفم والوجه والفكين هيا جعفر خضرالعموري   .17
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 ةالسني ( التركيباتاالستعاضات )

 التخصص المطلوب مـــــــاالس *

 االستعاضات )التركيبات ( السنية اسراء نمر طالب بدح  .1

 ( السنيةاالستعاضات )التركيبات  دالين جهاد محمد السوافطه   .2

 االستعاضات )التركيبات ( السنية دانيا خالد سليمان خليل   .3

 االستعاضات )التركيبات ( السنية ربى نبيل صالح مهيار  .4

 االستعاضات )التركيبات ( السنية شيماء محمد نجيب ابو الهيجاء  .5

 االستعاضات )التركيبات ( السنية ضياء ايمن محمود الشيخ علي  .6

 االستعاضات )التركيبات ( السنية يحيى الصواب عبدالعزيز محمد   .7

 االستعاضات )التركيبات ( السنية عبدهللا ربيع عبدهللا القحطاني  .8

 االستعاضات )التركيبات ( السنية محمد احمد محمد صالح   .9

 االستعاضات )التركيبات ( السنية مها سائد محمد حمد  .10

 ( السنية االستعاضات )التركيبات نور هيثم نديم الطيان  .11

 االستعاضات )التركيبات ( السنية هاشم علي محمد الشهري  .12

 االستعاضات )التركيبات ( السنية هدى حسن علي   .13

 المعالجة اللبيــــة

 التخصص المطلوب مـــــــاالس *

 المعالجة اللبيــــة احمد نضال احمد الفيومي  .1

 المعالجة اللبيــــة االء بسيم نامق الشخشير  .2

 المعالجة اللبيــــة اال صالح محمد المراونه ت  .3

 المعالجة اللبيــــة تالين كنج محمد نور جنبالط  .4

 المعالجة اللبيــــة حمزه سامي محمد الحسن  .5

 المعالجة اللبيــــة ديمة بسام توفيق الشلبي   .6

 المعالجة اللبيــــة راكان علي سليمان خريسات   .7

 الجة اللبيــــةالمع سالم فارس سالم بطارسه  .8

 المعالجة اللبيــــة عبدالرحمن سعيد جبر ابو خضر  .9

 المعالجة اللبيــــة عبير حسن محمد حسن  .10

 المعالجة اللبيــــة فادي فيصل عبدالنورقاقيش   .11

 المعالجة اللبيــــة مجد بسام محمد ابو صفيه  .12

 المعالجة اللبيــــة محمد عبدهللا محمد الحوراني  .13

 المعالجة اللبيــــة ب اسعد زماريمعاذ غال  .14

 المعالجة اللبيــــة نديم محمد صالح ردايده  .15

 المعالجة اللبيــــة ياسمين عمار محمود جابر  .16
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 المعالجة التحفظية

 التخصص المطلوب مـــــــاالس *

 المعالجة التحفظية جمانه عيد سليمان القواسمه   .1

 التحفظية المعالجة حنين دهود سليمان المهيرات   .2

 المعالجة التحفظية عبدالرحمن مصطفى ابوهاشم  .3

 المعالجة التحفظية مالك صامد عبدهللا القضاه  .4

 المعالجة التحفظية يحيى محمد شريف جعفر   .5

 طب اسنان االطفال

 التخصص المطلوب مـــــــاالس *

 طب اسنان االطفال اصاله علي فالح الخضور  .1

 نان االطفالطب اس ايه علي احمد الكايد  .2

 طب اسنان االطفال بنان غسان جميل الزريقات  .3

 طب اسنان االطفال بنان غيث شوكت مطر  .4

 طب اسنان االطفال حسين حسن حسين الغافلي  .5

 طب اسنان االطفال حنين محمد خليل محسن  .6

 طب اسنان االطفال رغد هشام عدي   .7

 طب اسنان االطفال رهام ابراهيم عبدالحليم   .8

 طب اسنان االطفال نسيم نامق الشخشير سلوان   .9

 طب اسنان االطفال غاده رشيد احمد عبده  .10

 طب اسنان االطفال غدير غسان محمود فحماوي  .11

 طب اسنان االطفال فرح ربحي محمد المجدالوي   .12

 طب اسنان االطفال مجد هشام محمود العالول   .13

 طب اسنان االطفال مروة فرعون فالح خليل  .14

 طب اسنان االطفال ب حداد نور عدي ذي  .15

 ض وجراحة اللثة امرا

 التخصص المطلوب مـــــــاالس *

 امراض وجراحة اللثة ابراهيم محمد ربيع ميره  .1

 امراض وجراحة اللثة اسامه "محمد نذير" ياسين المجذوب  .2

 امراض وجراحة اللثة بانا عبدالنبي عيد البدور  .3

ة اللثةامراض وجراح دانيه محمد طعمه الصمادي  .4  

 امراض وجراحة اللثة رحمه مطلق قبيل الجهني  .5

 امراض وجراحة اللثة عبدالعزيز مطلق قبيل الجهني  .6

 امراض وجراحة اللثة عبدهللا فراج مانع العجمي  .7

 امراض وجراحة اللثة عبدهللا مسلم خليل البويطل  .8

 امراض وجراحة اللثة عرين عوني نصر ايوب  .9

مراض وجراحة اللثةا مجد علي مصطفى شرادقه  .10  

 امراض وجراحة اللثة مروة ابراهيم سالم المحاسنه  .11

 امراض وجراحة اللثة نيفين علي مصطفى الزغول  .12

 امراض وجراحة اللثة هبه جمال محمود عليان  .13

 امراض وجراحة اللثة هديل محمد محجوب الطرقجي  .14

 امراض وجراحة اللثة يزيد حسن مشهور العنزي  .15
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