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  جامعة تبريزللعلوم الطبية _ مرحلة ماجستير

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم االختصاص 

 بالعربية ) مرحلة

 ماجستير (

اسم االختصاص 

 باالنكليزية

سنة التكاليف 

 االولي

تكاليف السنة 

 الثانية

تكاليف السنة 

 الثالثة

 Periodontics 7600 معالجة اللثة

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   

 Prosthodontics 7600 تعويضات االسنان

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   

طب أسنان 

 االطفال

Pediatric 
Dentistry 

7600 

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   

 Endodontics 7600 طب لب االسنان

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   

طب االسنان 

 الترميمي

Restorative 
Dentistry 

7600 

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   

علم االمراض الفم 

 و الوجه و الفكين

Oral and 

Maxillofacial 

Pathology 

7600 

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   

 Orthodontics 7600 تقويم االسنان

دوالر   

9200 

دوالر   

10800 

دوالر   
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                                    جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية _ مرحلة  ماجستير 

اسم االختصاص  ماجستير اسم االختصاص

 باالنكليزية

 19300 تقويم االسنان
دوالر   

Orthodontics 

 14700 معالجة اللثة
دوالر   

Periodontics 

 14700 طب االسنان الترميمي
دوالر   

Restorative 
Dentistry 

 14700 تعويضات االسنان
دوالر   

Prosthodontics 

  .... جراحة الوجه و الفكين

 11000 طب آسنان االطفال
دوالر   

Pediatric Dentistry 

علم امراض الفك 

 العلوي و الوجه

11000 
دوالر   

Oral & Maxillofacial 
Surgery 

أشعة الفم و الوجه و 

 الفكين

11000 
دوالر   

Oral & Maxillofacial 
Radiology 

 5700  صحة فم المجتمع
دوالر   

Community Oral 
Health 

طب الفم و الوجه و 

 الفكين

11000 
دوالر   

Oral & Maxillofacial 
Medicine 

 14700 طب لب االسنان
 دوالر

Endodontics 



 

 جامعة طهران للعلوم الطبية

 اختصاص طب االسنان _ مرحلة ماجستير

 التكاليف 

 )مرحلة ماجسير(

اسم االختصاص 

 باالنكليزية

م االختصاص اس

 بالعربية

19.500 

ايدوالر سنو  
Orthodontics تقويم االسنان 

15.000 

 دوالر سنويا
Periodontics معالجة اللثة 

15.000 

 دوالر سنويا
Restorative 

Dentistry 
 طب االسنان الترميمي

15.000 

 دوالر سنويا
Endodontics طب لب االسنان 

15.000 

 دوالر سنويا
Prosthodontics تعويضات االسنان 

11.250 

 دوالر سنويا
Pediatric Dentistry طب أسنان االطفال 

11.250 
سنويادوالر   

 

Oral & Maxillofacial 
Medicine 

طب الفم و الوجه و 

 الفكين

11.250 

 دوالر سنويا
Oral & Maxillofacial 

Radiology 
أشعة الفم و الوجه و 

 الفكين

11.250 

 دوالر سنويا
Oral and 

Maxillofacial 

Pathology 

علم االمراض الفم و الوجه 

 و الفكين

6000 

 دوالر سنويا
Community Oral 

Health 

المجتمعفم صحة   


