
 ّثزٓ عِ قغٌ جشاحح اى٘جٔ ٗاىفل ٗاىرجَيو

 إعٌ اىقغٌ  :  جشاحح اى٘جٔ ٗاىفل ٗاىرجَيو 

Maxillofacial and Plastic Surgery 

 -ّثزٓ ذعشيفيح عِ اىقغٌ: * 

ً عيٚ يذ االعرار اىذمر٘س/ ٍحَذ ٍحَذ اىشيخ  ،  عيٚ اُ يجَع 9191ذأعظ اىقغٌ عاً  -

ٍٗاجغريش اىجشاحح اىعاٍح ة ٗاىجشاحح أعضائٔ تيِ دسجرٚ اىثناى٘سي٘ط فٚ اىط

 - ٗدمر٘ساج جشاحح اى٘جٔ ٗاىفل ٗاىرجَيو ٗاىثناى٘سي٘ط فٚ طة ٗجشاحح اىفٌ ٗطة االعْاُ

 . 9191ٗقذ ذٌ تذايح ذن٘يِ م٘ادس ىٖزا اىغشض ٍْز عاً 

 

 -اىفشيق ٗسئيظ اىقغٌ:* 

 -يشول القسن فريقب هتعبًّب هي أعضبء ُيئخ التذريس تتكْى هي :

 ٍذسعيِ ٍغاعذيِ ٍذسعيِ أعرار ٍغاعذ ٍرفشغأعرار 
 أ.د. جَاه عيٚ ع٘يفٚ

 

 أ.د. إتشإيٌ ٍحَذ صيرُ٘
 

 أ.د. جَاه اىذيِ حغيِ تشٕاٍٚ

 

 أ.د. أحَذ ٍحَذ ٍذسج

 

 أ.د. ٍحَذ حغيِ ٗسدج

 

 أ.د. ٍحَذ ٍحَذ فرٚ

 

 أ.د. ٍحَذ عثذ اىنشيٌ اىَصشٙ

 )ٍشافقح صٗجح تاىن٘يد(     

     

 يِ حثية أ.د. أحَذ عشاج اىذ

 ) سئيظ اىقغٌ(        

 

 

 د. إيٖاب عيٚ أحَذ شحاذح

 )ٍشافقح صٗجح تأٍشينا(   

 

 د. إعَاعيو عثذ اىَجيذ فشج  

 )ٍشافقح صٗجح تقطش(     

 د. ٍحَذ ٍَذٗح قشيطٌ

 

 

 د. أحَذ عثذ اىشحيٌ ٍصطفٚ

 )ٍَٖح عيَيح تاىصيِ(   

 

 د. ٍحَذ أحَذ ٍشعٚ ٍْص٘س

 

 

   د. إيٖاب ٍحَذ حيَٚ ٍحَ٘د

 )ٍشافقح صٗجح تنْذا(       

 د. أحَذ يحيٚ مغثح

 

 د. عيٚ ٍحَذ أحَذ عطيح
 )تعثح إششاف ٍشرشك(   

 

 

 د. أحَذ ش٘قٚ عثذٓ

 

 د. ٍحَذ حَضج فياض

 

 د. أحَذ أششف اىعثاّٚ

 

 -اىقغٌ: اىذسجح اىعيَيح اىرٚ يَْحٖا* 

 لدرجخ الذكتْراٍ فٔ جراحخ الْجَ ّالفك ّالتجوي -

بئل الوبجستير ّالذكتْراٍ فٔ االقسبم االخرٓ ّرلك ثوذ الجبحثيي ثبلوبدح الوشبركخ فٔ رس -

 ّالعيٌبد الجراحيخ العلويخ هي الورضٔ

 ثبلكليخ تذريس هبدح جراحخ الْجَ ّالفك ّالتجويل لطالة السٌخ الراثعخ -



 

 -اىقغٌ: اىخذٍاخ اىرٚ يقذٍٖا* 

 عالج التشُْبد الخلقيخ ثبلْجَ ّالفك -

 التٔ تصيت الْجَ ّالفن ّالفكيي ّالرأس ّالرقجخعالج االّرام  -

 عالج كسْر الفكيي -

 عالج أهراض الغذد اللعبثيخ ثأًْاعِب ّال سيوب االّرام الحويذح ّالخجيثخ -

 عالج تشُْبد االّعيخ الذهْيخ ّالليوفبّيخ  -

 عالج الشفخ االرًجيخ ّشق سقف الحلق 

 عالج اضطراثبد هفصل الفك -

  توذيذ عظبم الفك -

 الجراحبد الذقيقخ الويكرّسكْثيخ -

 جراحخ الْجَ التجويليخ -

 عالج اهراض عصت الْجَ ّإعبدح التأُيل -

 

 -:ٍِ حيث اىَناُ اىقغٌ ٍ٘قع* 

 اىذٗس اىشاتع تنييح طة االعْاُ      

 

 

 

 

 

 

 


