
المدةرسم االشتراكالقسم المختصالنشاط
على مدار العامس سنويًا. ل200000أقسام الكلية(مرحلتان كل مرحلة ستة أشهر  )سنة  االمتياز 

على مدار العامس شهريًا. ل250000هبو الكلية(كويت البيع  )املعرض العلمي الدائم 
ثالثة أشهرس شهريًا. ل250000أقسام الكليةمشاهدات سريرية عامة

المدةرسم االشتراكالقسم المختصالنشاط
س. ل10000

عن كل زرعة يتم تطبيقها
خالل شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل40000جملس ادارةدورة يف جتميل الوجه واألسنان

خالل  شهر أيار  وملرة واحدة خالل العامس. ل35000جملس ادارةدورة يف جتميل الفم وتصحيح االبتسامة
خالل  شهر متوز وملرة واحدة خالل العامس. ل75000جملس ادارةدورة زرع أسنان

خالل  شهر اب وملرة واحدة خالل العامس. ل35000جملس ادارةدورة متقدمة يف جتميل األسنان
وملرة واحدة خالل العام- خالل شهر ايار س. ل35000قسم تقومي األسنانتقنيات اجلهاز التقوميي الثابت

خالل شهر شباط وملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم النسج حول السنيةزراعة األسنان للمبتدئني
خالل شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل100000قسم النسج حول السنيةزراعة األسنان املرحلة املتقدمة

خالل شهر نيسان وملرة واحدة خالل العامس. ل35000قسم النسج حول السنيةتطبيقات البوتوكس واملواد
خالل شهر ايار وملرة واحدة خالل العامس. ل35000قسم النسج حول السنيةالرتميم النسيجي والعظمي املوجه

خالل شهر حزيران وملرة واحدة خالل العامس. ل35000قسم النسج حول السنيةتدبري االبتسامة اللثوية جراحيًا
مشاهدات سريرية يف تشخيص ومعاجلة امراض النسج حول السنية 

بشكل حمافظ وجراحيًا
خالل شهر متوز وملرة واحدة خالل العامس. ل25000قسم النسج حول السنية

خالل شهر اب وملرة واحدة خالل العامس. ل25000قسم النسج حول السنيةحتضريات وتطبيقات البالزما
خالل شهر ايار وملرة واحدة خالل العامس. ل35000قسم النسج حول السنيةحتضري وقطف الطعوم العظمية

على مدار العامأقسام الكلية خدمة الزرع
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بداية شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم اجلراحة  /A/ دورة زرع مستوى 
بداية شهر حزيران وملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم اجلراحة  /A/ دورة زرع مستوى 

بداية شهر أيلول وملرة واحدة خالل العامس. ل100000قسم اجلراحة  /B / (متقدمة  )دورة زرع 
شهر كانون األول وملرة واحدة خالل العامبداية س. ل100000قسم اجلراحة  /B / (متقدمة  )دورة زرع 

خالل شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم اجلراحة(االنطمارات  )دورة جراحة صغرى 
خالل شهر أيلول وملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم اجلراحة(أكياس وقطع ذروة )دورة جراحة صغرى 

خالل  شهر شباط وملرة واحدة خالل العامس. ل40000قسم اجلراحةدورة حقن بوتكس وفيلري
خالل شهر أيلول وملرة واحدة خالل العامس.  ل40000قسم اجلراحةدورة حقن بوتكس وفيلري

خالل شهر نيسان وملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم اجلراحةاستخدام البيزو يف جراحة الفم
خالل شهر شباط وملرة واحدة خالل العامس. ل15000قسم طب أسنان األطفالالرتكني  والتخدير العام  يف طب األسنان

خالل شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل25000قسم طب أسنان األطفالاملواد الرتميمية احلديثة
خالل شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل15000قسم مداواة األسناندورة يف معاجلة األسنان    اللبية

خالل شهر حزيران وملرة واحدة خالل العامس. ل25000قسم مداواة األسناندورة متقدمة يف معاجلة األسنان    اللبية
خالل شهر نيسان وملرة واحدة خالل العامس. ل15000قسم مداواة األسناندورة   يف جتميل األسنان

خالل شهر أيلول وملرة واحدة خالل العامس. ل25000قسم مداواة األسناندورة متقدمة يف جتميل األسنان
شهر شباطس. ل15000قسم مداواة األسناندورة يف املعاجلة اللبية حتت اجملهر

شهر تشرين اولس. ل15000قسم مداواة األسناندورة يف جتميل االبتسامة
ملدة ثالثة اشهرس. ل250000قسم مداواة األسنانمشاهدات سريرية يف قسم التجميلي

خالل شهر أذار ملرة واحدة خالل العامس. ل10000قسم التعويضات الثابتةدورة يف اعادة تأهيل الفم
خالل شهر نيسان ملرة واحدة خالل العامس. ل10000قسم التعويضات الثابتةدورة يف املفصل الفكي الصدغي

خالل شهر ايار ملرة واحدة خالل العامس. ل20000قسم التعويضات الثابتةدورة يف جتميل االبتسامة
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خالل شهر حزيران ملرة واحدة خالل العامس. ل75000قسم التعويضات الثابتة/مبتدء / التعويض فوق الزرع 
خالل شهر أيلول ملرة واحدة خالل العامس. ل150000قسم التعويضات الثابتة/متقدم /التعويض فوق الزرع 

خالل شهري متوز وآب خالل العامس. ل75000قسم التعويضات املتحركةتثبيت االجهزة املتحركة غري الثابتة بالغرسات باستعمال التحميل الفوري
خالل شهر أذار وملرة واحدة خالل العامس. ل15000قسم النسج والتشريح املرضيتعريف بالوامسات املناعية واسس التلوين املناعي النسيجي

خالل شهر نسيان وملرة واحدة خالل العامس. ل15000قسم النسج والتشريح املرضياآلفات الفموية اخلبيثة وقبيل اخلبيثة وطرق التشخيص النسيجي
خالل شهر أذار ملرة واحدة خالل العامس. ل35000قسم طب الفمدورة يف جتميل الفم واالبتسامة

خالل شهر نيسان وملرة واحدة خالل العامس. ل25000قسم طب الفمدورة حول تطبيقات الليزر يف طب الفم واألسنان

رئيس مكتب العمل المهني
عميد كلية طب األسنان                                       

األستاذ الدكتور محمد سالم ركاب


