
الدكتور" أمن أهوجا " أفضل زراعة االسنان يف الهند

 الدكتور أمن أهوجا هو واحد من الجراح املتخص� واملتميزين يف زراعة األسنان يف الهند و

 يف الهند. بدأ رحلته الطبية لالسنان يف عام 2006 ، حيث  حصل شهادة بكالوريوس  من

الهندسة يف الهند ، كلية ايم. ايس. آراميا لزراعة األسنان واملستشفى  واحدة من أشهر كلية 

.، بانجالور ، وأكمل تخرجه يف عام 2010

املاجست� شهادة  متابعة  يف  واستمر  أراميا  ايس.  أيم.  مستشفى  يف  كمتدرب  العمل  بدأ   ثم 

 .يف عالج الجذور

رقمية ابتسامة  تصميم  دورة  دراسة  إىل  أدت  مثالية  ابتسامة  عن  بالبحث  الشديدة   ورغبته 

.من الربازيل يف عام 2015 تحت إرشاف الدكتورة كريستيان كوتشامان

 كµ أنه أكمل دورات قص�ة املدى حول "الزراعة املزعجة" و "اإلقامة املصغرة لألطراف

 الصناعية" يف عام 2015 تحت إرشاف الدكتور ساج جيفراج يف معهد أناكابا لزراعة

أنجلوس بلوس  .األسنان  

التي األسنان"  زراعة  تطوير  وآفاق  مبتكرة  العلمي "أساليب  املؤ¹ر  يف  بفاعلية   وساهم 

.جرت يف سوتيش ، روسيا خالل أكتوبريف عام 2015

 وحبه لالستطالع يف زراعة األسنان قد سبب للوصول يف أفضل من الجامعات يف العا½ -

جامعة نيويورك للخضوع لربنامج "زمالة زرع" يف عام 2017

 وإضافة عىل ذلك ، أنه قام أيًضا Ãتطلبات "الدورة املتقدمة يف زراعة األسنان" من لشبونة

.، الربتغال يف أبريل 2017

 وقد حرض أيًضا يف دورة تدريبية أولية شاملة حول "علم الجµل األمامي والتصوير

عام 2017 يف  بنيودلهي  .الفوتوغرايف" 

 Ãعرفته الجيدة وبراعته الواسعة يدير بكفاءة سلسلة من عيادات طب األسنان املختلفة التخصصات "الهند املتجانسة" مع رؤية
 .لتوف� رعاية صحية أسنان قياسية عالية الجودة مع مرافق وتقنية متميزة لكل مريض من خالل مµرسته لطب األسنان الكامل

هندية أسنان  جمعية  عضو 

عضو جمعية الهنود ملنتجي األسنان عن طريق الفم

عضو مؤسسة دولية لزرع الغرسة - أملانيا 

عضو يف تصميم ابتسامة ديجيتال – برازيل 

بنيو دهيل ملدة 2  طبيب أسنان يف مستشفى فيهامس 

سنوات 2011-2013

 رئيس قسم األسنان يف عيادة بورنيهال (املؤسس املشارك

 لعيادة بورن هول للخصوبة ، األستاذ روبرت جي إدواردز

الحاصل عىل جائزة نوبل يف الطب يف عام 2010

االستشار للطب  كمستشار   كµ عمل يف مستشفى مشهور 

ميدانتا مستشفى  .مثل 

T: 0091-8588097530
E: info@cosmodentindia.com
W: www.cosmodentindia.com

وهو حصل عىل عضوية نشطة يف بعض:

املنظ�ت الشه�ة

وتحمل خربته يف العمل السابق ك� ييل:


