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 كليت طب األسنان

 قسم تقىيم األسنان

Department of Orthodontics 

 

 -لقسم :ل نبذة تعزيفيت -1

زأُ٘ل أطجبء األضٌبى الحبصل٘ي ػلٖ ثكبلْرْٗش طت ّخراحخ الفن ّاألضنٌبى ٗمْم المطن ث

راد الالزهنخ  ّالوِنب ّ الو٘نْ هؤُنل ّلدٗنَ الوؼرفنخ أخصنبيٖ رمنْٗن أضنٌبى  ضٌبىأطج٘ت  لزخرٗح

هٌِننخ رمننْٗن األضننٌبى ارركننبزاأل  ػلننٔ األضننص الؼلو٘ننخ ّاوخالل٘ننخ ػلننٔ هطننزْٓ الفننر  لووبرضننخ 

رمنْٗن  لورضنٔزن رمدٗن رػبٗخ صح٘خ للفن ّاألضٌبى ذاد خْ ح ػبل٘خ ّالزٔ هي خاللِب ّٗالودزوغ 

 . األضٌبى
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 الفزيق ورئيس القسم -2

 

 

 الْظ٘فخ األضن

 حٌبى أه٘ي اضوبػ٘ل  أ. . 

 ػٌبًٔأ. . ًدْٓ هصطفٔ 

 أ. . ًظلَ ػور طو٘ش

 أ. . حطي اضوبػ٘ل ػجد هللا 

 أ. . ّضبم ّخدٓ هرزّق 

 أ. . ػصبم هحود أحود ػجد هللا 

 أ. . ّل٘د ػلٔ حطي الكٌبًٔ

 ػجبش رف٘ك زاُــــر أ. . 

  . ًب ٗخ هطؼد الحبرًّٔأ.

  . هحود حبفع هْافٔ

  . حطي هحوْ  ػجد اللط٘ف هْضٖ

 ط. أحود رخت الكلسح

 صالذ هرزّقط. اٗوبى 

 ط. حطي الط٘د لبضــن

 ط. طبرق ًصر الدٗي ٗطرٕ

 ط. شرٗف حط٘ي ػجد الحف٘ع

 ط. أحود هددٕ هدٗي

 ط. هصطفٖ ػجد الطالم ربج الدٗي 

 ط. ٗوٌٖ هحود هحود ٗبلْد

 ط. فرذ ٗطرٕ ػوب  الدٗي ػ٘د

  ضور هحود ػب   هحودط. 

 ط.  ٌٗب ػالء الدٗي الفْلٖ

 ط.رطٌ٘ن ٗطرٓ حطي حوب 

 مطنري٘ص ال

 أضزبذ

 أضزبذ

 أضزبذ 

 أضزبذ

 بذ ـأضز

 أضزبذ 

 أضزبذ 

 أضزبذ

  طبػدأضزبذ ه

 هدرش

  درشه

 درش ه

 هدرش 

 هدرش 

 هدرش م

 هدرش م

 هدرش م

 هدرش م

 هدرش م

 هؼ٘ــدح

 هؼ٘ــدح

 هؼ٘ــدح
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 العلميت التى يمنحها القسم: الدرجت -3

 هبخطز٘ر ّ كزْراٍ رمْٗن األضٌبى. -

 

 

 الخدماث التى يقدمها القسم : -4

ػالج حبود ضْء اإلطجبق لألطفب  ّالجبلغ٘ي ّالوشبركخ فٔ ردث٘ر حبود الزشُْبد  -

 خ الْخِ٘خ.الفك٘خ ّالؼْ٘ة الخلم٘

 ّٗمْم ثبلؼالج أطجبء الدراضبد الؼل٘ب رحذ إشراف أػضبء ُ٘ئخ الزدرٗص. -

 

 مىقع القسم: -5

 الوجٌٔ المدٗن. –الدّر الثبلث  -

 

 


