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األسنان اللبنية

الجمعية السعودية الخيــــرية 
لمكـــــافحة تسوس األسنان
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نبذة مختصرة:
مــن 	  مجموعــة  أول  هــي  اللبنيــة  األســنان 

األســنان تظهــر لــدى اإلنســان، وعددهــا 20 
ســًنا.

مــن المهــم معرفــة كل مــا يتعلــق بمرحلــة 	 
التســنين، وجعلهــا تجربــة أقــل ألًمــا وإزعاًجــا 

للطفــل.
أهــم مشــاكل األســنان اللبنيــة: التســوس، 	 

اإلبهــام  مــص  بالعــدوى،  واإلصابــة  األلــم 
واســتخدام مصاصــة األطفــال لفتــرة عمريــة 

ــة. طويل
قــد تحــدث إصابــات لوجــه وأســنان الطفــل، 	 

الــذي  الدائــم  الســن  فــي  يؤثــر  قــد  ممــا 
المصــاب. اللبنــي  الســن  مــكان  ســيظهر 

العنايــة بصحــة فــم 	  إرشــادات  اتبــاع  يجــب 
ذلــك. فــي  التهــاون  وعــدم  الطفــل  وأســنان 
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تعريف األسنان اللبنية :

هي أول مجموعة من األسنان التي تظهر لدى 
اإلنسان، وتستمر لديه حتى يحين موعد سقوطها 

فتستبدل باألسنان الدائمة.

عددها : 20 سنا

مسميات أخرى :
أسنان األطفال	 
األسنان المتساقطة	 
األسنان المؤقتة	 
األسنان األولية	 
أسنان الحليب	 
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أهمية 
األسنان 
اللبنية :
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أهمية األسنان اللبنية :
تساعد الطفل على مضغ الطعام	 
التحدث ونطق الحروف بشكل سليم	 
تشــغل األســنان اللبنية مســاحة من الفك؛ لتســمح بعد ذلك لألســنان الدائمة بالظهور في أماكنها الصحيحة، 	 

فعنــد فقــد الطفــل ألحــد أســنانه اللبنيــة قبــل موعــد ســقوطها، فــإن ذلــك قــد يؤثــر فــي شــكل وترتيــب األســنان 
الدائمة

حسن المظهر وزيادة ثقة الطفل بنفسه عند االبتسام	 

موعد ظهور وسقوط األسنان اللبنية :
ــى أن  ــدًءا مــن القواطــع الســفلية إل ــداًء مــن عمــر 6-7 أشــهر ب ــة بالظهــور بشــكل تدريجــي ابت ــدأ األســنان اللبني تب

يكتمــل بزوغهــا فــي عمــر الســنتين والنصــف.

ظهور األسنان اللبنية )التسنين( :
ولوالديــه،  للطفــل  وموتــرة  مرهقــة  فتــرة  تكــون  مــا  وعــادة  الطفــل،  لــدى  لألســنان  لظهــور  بدايــة  أول  هــو 
للطفــل. وإزعاًجــا  ألًمــا  أقــل  تجربــة  وجعلهــا  المرحلــة  بهــذه  يتعلــق  مــا  كل  معرفــة  المهــم  فمــن   ولذلــك 



8

متى تجب رؤية الطبيب ؟
في حال وجود : أعراض ظهورها :

انزعاج الطفل	 
اضطراب في النوم	 
القلق وعدم االرتياح	 
فقدان الشهية	 
سيالن اللعاب بشكل أكثر من المعتاد	 
الرغبــة المســتمرة فــي عــض ومضــغ كل 	 

مــا تقــع عليــه يــداه
األلم	 
ــة مــكان ظهــور 	  انتفــاخ واحمــرار فــي اللث

الســن

حمى إسهال

طفح 
جلدي



9

المشاكل 
الشائعة 
لألسنان 
اللبنية:
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تسوس األسنان :
هــو مــرض بكتيــري ينتــج عــن تفاعــل بعــض أنــواع البكتيريــا مــع الســكريات الموجــودة فــي الطعــام وينتــج عنــه تكويــن 
أحمــاض، ومــع مــرور الوقــت تســبب تلــك األحمــاض تسوًســا لألســنان ويعــد تســوس األســنان مــن أكثــر مشــاكل 

األســنان شــيوًعا، خصوًصــا لــدى األطفــال.

تسوس األسنان بسبب رضاعة حليب األطفال :
يعــد أحــد أنــواع تســوس الطفولــة المبكــرة، وغالًبــا مــا يبــدأ فــي األســنان األماميــة العلويــة، لكــن قــد يصيــب 

األخــرى. األســنان 

األسباب :
تعرض األســنان للمشــروبات التي تحتوي على الســكر لمدة طويلة، ومن أشــهر األمثلة على ذلك اســتخدامها 	 

كطريقــة لتنويــم الطفــل، أو حتــى اســتخدامها كبديــل عــن لهايــة الطفل )المصاصة( عندمــا يكون الطفل قلًقا
ــى الطفــل عندمــا 	  ــق اللعــاب، فقــد تنتقــل مــن األم إل ــا المســببة للتســوس أن تنتقــل عــن طري يمكــن للبكتيري

ــة أو رضاعــة طفــل آخــر تتشــارك معــه الطعــام باســتخدام نفــس الملعقــة، أو عندمــا يســتخدم لهاي
عدم تلقي الطفل لكمية الفلورايد التي يحتاجها لحماية أسنانه من التسوس	 
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الوقاية :
تنظيــف الرضاعــة واللهايــة فــور انتهــاء الطفــل منهــا، ورفعهــا فــي مــكان بعيــًدا عــن متناول يــد األطفال؛ لتفادي اســتخدامها 	 

مــن قبــل شــخص آخر
تفادي مشاركة الطفل نفس الملعقة أثناء تناول الطعام، خاصًة عندما يكون الشخص مصاًبا بتسوس األسنان	 
تنظيــف لثــة الطفــل قبــل بــزوغ األســنان اللبنيــة باســتخدام قطعــة شــاش أو قمــاش مبللــة، ومســح اللثــة بلطــف بعــد 	 

ــه مــن شــرب الحليــب انتهائ
البــدء بتنظيــف أســنان الطفــل باســتخدام فرشــاة أســنان ناعمــة أو قطعــة شــاش مبللــة بمجــرد بزوغهــا وخصوًصــا بعــد 	 

الرضاعــة والوجبــات
عندمــا يكمــل الطفــل عامــه األول يجــب البــدء باســتخدام كميــة صغيــرة جــًدا مــن معجــون األســنان علــى الفرشــاة )بحجــم 	 

ــى عــدم  ــازالء، مــع الحــرص عل ــة الب ــث لتكــون بحجــم حب ــة عندمــا يصــل الطفــل لعامــه الثال ــزداد هــذه الكمي ــة األرز(، وت حب
ابتــالع الطفــل لكميــة زائــدة مــن المعجــون وذلــك بمســح األســنان بقطعــة شــاش مبللــة إذا لــم يتمكــن الطفــل مــن بصــق 

المعجــون
تجنب استخدام زجاجة الرضاعة ألي سائل غير الحليب )كالعصير، أو أي مشروب سكري آخر(	 
الحرص على انتهاء الطفل من رضاعة الحليب قبل النوم، لتتمكن األم من تنظيف أسنانه	 
تجنب وضع أي مادة على لهاية الطفل )كالعسل وغيره(	 
تشجيع الطفل على استخدام الكأس للشرب بمجرد إكماله عمر السن	 
تشــجيع الطفــل علــى العــادات الغذائيــة الصحيــة )تنــاول الخضــار والفواكــه، تنــاول الطعــام فــي أوقــات منتظمــة، اإلقــالل 	 

مــن الســكريات وغيرهــا(
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األلم واإلصابة بالعدوى )الُخراج( :
ع الصديدي يسبب عدوى بكتيرية والتهاب جذر السن هو عبارة عن كيس من التجمُّ

األسباب :
يحــدث ُخــراج األســنان عندمــا تغــزو البكتيريــا لــب الســن )وهــو الجــزء األعمــق مــن الســن الــذي يحتــوي علــى األوعيــة 

الدمويــة واألعصــاب واألنســجة( نتيجــة إهمــال تســوس األســنان

األعراض :
آالم شديدة ومستمرة في األسنان، وقد ينتقل إلى عظام الفك أو الرقبة أو األذن	 
تحسس األسنان من األطعمة الحارة والباردة	 
تحسس األسنان ألي ضغط ناتج عن المضغ أو العض عليها	 
حمى	 
تورم في الوجه أو الخد	 
تورم في العقد اللمفاوية تحت الفك أو في الرقبة	 
الشعور المفاجئ بطعم ورائحة كريهين في الفم	 
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عوامل الخطورة :
عدم االهتمام بنظافة األسنان	 
عدم معالجة األسنان المصابة بتسوس األسنان	 

المضاعفات :
انتشار الخراج إلى الفك ومناطق أخرى في الوجه والرقبة	 
قد يتسبب إهمالها بإنتان وتعفن الدم، وهي حالة خطيرة قد تنتشر في كامل جسم اإلنسان	 
فــي حــال كان الشــخص يعانــي مــن ضعــف فــي المناعــة، قــد يزيــد خطــر اإلصابــة بالعــدوى وانتشــارها فــي 	 

الجســم

الوقاية :
تنظيف األسنان مرتين على األقل يومًيا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد	 
استخدام خيط تنظيف األسنان لتنظيف ما يعلق بين األسنان بشكل يومي	 
استبدال فرشاة األسنان كل ثالثة أو أربعة أشهر، أو كلما تلفت الشعيرات	 
تناول الطعام الصحي، والحد من المواد السكرية والوجبات الخفيفة بين الوجبات	 
زيارة طبيب األسنان إلجراء الفحوصات بشكل منتظم	 



14

مص االبهام :
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مص اإلبهام واستخدام لهاية أو مصاصة األطفال لفترة عمرية طويلة :
مــص اإلبهــام هــو رد فعــل طبيعــي لــدى الطفــل، فحركــة مــص اإلبهــام أو غيــره مــن األشــياء التــي قــد تقــع بيــن 
يــدي الطفــل يمكــن أن يشــعره بالســعادة واألمــان، كمــا أنهــا تعــد إحــدى الطــرق التــي تســاعده علــى استكشــاف 

مــا يحيــط بــه، كمــا أنهــا تســاعد علــى تهدئتــه ومســاعدته علــى النــوم.

أثر مص اإلبهام أو اللهاية على األسنان :
ــر ذلــك علــى النمــو الســليم للفــم واصطفــاف 	  عنــد مــص االبهــام بعــد ظهــور األســنان الدائمــة يمكــن أن يؤث

ــر فــي شــكل ســقف الفــم )الحنــك العلــوي( األســنان، كمــا أن ذلــك قــد يؤث
اللهايــة أو مصاصــة األطفــال لهمــا نفــس تأثيــر مــص اإلبهــام علــى األســنان، ولكــن التخلــص منهــا كعــادة أســهل 	 

مــن مــص اإلبهــام
ــد وضعــه 	  ــر هــذه العــادة علــى أســنان الطفــل حســب قــوة المــص التــي يســتخدمها الطفــل، فعن يختلــف تأثي

إلبهامــه أو اللهايــة داخــل الفــم دون مصهــا فإنــه أقــل عرضــة لمشــاكل الفــم واألســنان بعكــس أولئــك الذيــن 
يقومــون بمصهــا بشــدة، وكلمــا زادت شــدة ومــدة المــص يــزداد الضــرر

متى يتوقف األطفال عن مص اإلبهام؟	 
عــادة مــا تتوقــف عندمــا تبــدأ األســنان الدائمــة بالظهــور، وإذا اســتمرت عنــد ظهــور األســنان الدائمــة فيجــب 	 

استشــارة طبيــب األســنان
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متى تجب رؤية الطبيب؟
عند مالحظة أي تغيرات أو مشاكل في األسنان الدائمة.

كيف يمكن مساعدة الطفل على التوقف عن هذه العادة؟
الثناء على الطفل ومديحه عند توقفه عن القيام بهذه العادة	 
التعــرف علــى مــا قــد يقلــق راحــة الطفــل أو يخيفــه والتركيــز علــى إبعــاده عنــه والتخلــص منــه، فغالًبــا مــا يلجــأ 	 

الطفــل لمــص اإلبهــام عنــد شــعوره بالقلــق أو الخــوف 
محاولة إشراك الطفل في اختيار الطريقة األنسب للتوقف حين يكون في ِسن أكبر	 
يمكــن طلــب المســاعدة مــن طبيــب األســنان لشــرح مضــار هــذه العــادة وفوائــد التوقــف عنهــا لتشــجيعه علــى 	 

تركها
يمكــن وضــع القفــازات علــى يــد الطفــل عنــد النــوم، وتذكيــره عنــد رؤيتــه يقــوم بمــص إصبعــه )مــع تفــادي 	 

إحراجــه أمــام اآلخريــن أو التحــدث بصــوت عــاٍل(
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التخفيف من آالم 
اللثة واألسنان 

المصاحبة لظهورها 
)مرحلة التسنين(:
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التخفيف من آالم اللثة واألسنان المصاحبة لظهورها )مرحلة التسنين(:
مســح اللعــاب الموجــود حــول فــم الطفــل بلطــف باســتخدام فوطــة ناعــم؛ لتجنــب حــدوث احمــرار أو طفــح 	 

جلــدي فــي تلــك المنطقــة مــن الوجــه
تمريــر فوطــة صغيــرة أو اإلصبــع مباشــرة علــى لثــة الطفــل )فــرك اللثــة(، مــع التأكــد مــن نظافــة كل شــيء يدخــل 	 

فــي فــم الطفــل
إعطــاء الطفــل شــيء لمضغــه مــع التأكــد مــن أن حجمــه أكبــر ممــا قــد يبتلعــه الطفــل؛ لتجنــب االختنــاق أو 	 

تكســره إلــى قطــع صغيــرة )كالبســكويت وغيرهــا(، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن تبليــل فوطــة أو قطعــة قمــاش 
صغيــرة نظيفــة ووضعهــا فــي الفريــزر لمــدة ٣٠ دقيقــة أو فــي الثالجــة لمــدة ســاعة، كمــا يجــب إخراجهــا قبــل أن 
تبــدأ بالتجمــد؛ فذلــك قــد يتســبب بجــرح لثــة الطفــل خالصــة فــي حــال تورمهــا، مــع الحــرص علــى غســلها جيــًدا 

إلعــادة اســتخدامها أو التخلــص منهــا بعــد االنتهــاء.
ــار جيــد للتخفيــف مــن ألــم التســنين، لكــن يجــب تفــادي شــراء تلــك التــي 	  تعــد حلقــات التســنين المطاطيــة خي

تحتــوي علــى مــواد ســائلة بداخلهــا؛ لتجنــب خطــر تمزقهــا أو تســرب الســائل الموجــود داخلهــا
عنــد اســتخدام حلقــات التســنين يفضــل وضعهــا بالثالجــة قبــل اســتخدامها، مــع تجنــب وضعهــا بالفريــزر، كمــا 	 

يجــب االمتنــاع عــن غليهــا بالمــاء بهــدف تعقيمهــا، فتعرضهــا لدرجــات الحــرارة الشــديدة )ســواء كانــت شــديدة 
الحــرارة أو البــرودة( قــد يتســبب بتلــف البالســتيك وتســرب المــواد الموجــودة فيــه
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ال يجــب اســتخدام بســكوتات التســنين أو األطعمــة الصلبــة البــاردة )كالجــزر أو الخيــار( إال عنــد بــدء الطفــل 	 
بتنــاول هــذا النــوع مــن األطعمــة )عــادة مــا يكــون عمــره فــي هــذه المرحلــة أكبــر مــن ٦ أشــهر(، كمــا يجــب 
مراقبــة الطفــل أثنــاء ذلــك للتأكــد مــن عــدم تكســر هــذه األطعمــة إلــى قطــع صغيــرة قــد تعرضــه لالختنــاق

فــي حــال تعــدى عمــر الطفــل ٦ أشــهر وكان قلًقــا جــًدا أو يجــد صعوبــة فــي النــوم بســبب التســنين، يجــب ســؤال 	 
الطبيــب حــول إمكانيــة إعطائــه مســكنات خاصــة باألطفــال للتخفيــف مــن األلــم، مــع الحــرص علــى االلتــزام 

بالجرعــة الخاصــة بهــا
تجنب فرك لثة الطفل باستخدام أقراص األسبرين أو أي مادة قد تحتوي على كحوليات أو معطرات	 
تجنــب ربــط حلقــة التســنين المطاطيــة حــول رقبــة الطفــل أو أي منطــق أخــرى مــن جســمه؛ فقــد تعلــق بــأي 	 

شــيء مــن حولــه أو تخنــق الطفــل أو تعــرض جســمه لكدمــات
ــر )التــي تشــبه المســبحة(، فقــد تعــرض الطفــل لخطــر 	  ــد التســنين المصنوعــة مــن العنب تجنــب اســتخدام قالئ

ــاق بهــا ــد انقطاعهــا واالختن ــة بهــا أو حتــى بلــع الطفــل إلحــدى القطــع عن خنــق الرقب
تجنــب اســتخدام األقــراص والمــواد الهالميــة )الجــل( الخاصــة بالتســنين بــدون وصفــة طبيــة، فقــد يكــون 	 

اســتخدامها غيــر آمــن للطفــل
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العناية 
باألسنان 
اللبنية :
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العناية باألسنان اللبنية :
بعــد مــرور عــدة أيــام مــن والدة الطفــل وحتــى عمــر ١٤ شــهًرا، يمكــن البــدء بتنظيــف لثتــه باســتخدام قطعــة 	 

شــاش أو قمــاش مبللــة ومســح اللثــة بلطــف بعــد انتهائــه مــن شــرب الحليــب خاصــة عنــد اســتخدام الحليــب 
االصطناعــي، فهــو يزيــد نســبة تســوس األســنان عنــد ظهورهــا

يجب أخذ الطفل لفحص األسنان بشكل دوري منذ بدء ظهورها قبل عمر سنتين	 
يجــب تدريــب الطفــل بمســاعدة والديــه علــى اســتخدام فرشــاة األســنان مــع معجــون األســنان )مــن عمــر ســنة 	 

إلــى 3 ســنوات، فتدريبــه وتعويــده فــي عمــر مبكــر يجعلهــا عــادة ثابتــة حتــى عنــد ظهــور األســنان الدائمــة
قــد يحتــاج الطفــل فــي المراحــل العمريــة المبكــرة إلــى مســاعدة والديــه لتفريــش أســنانه للمناطــق التــي يصعــب 	 

الوصــول إليهــا أو التحكــم بهــا
التأكد من عدم ابتالع األطفال لمعجون األسنان، والحرص على تعليمهم وتدريبهم على تجنب ذلك	 
إلــى أن يبــدأ الطفــل بالتمكــن مــن تفريــش األســنان بالطريقــة الصحيحــة ومعرفــة مقــدار المعجــون المناســب، 	 

يجــب علــى الوالديــن مراقبتــه ومســاعدته أثنــاء تفريــش أســنانه مهمــا اســتغرق ذلــك مــن وقــت حتــى يبــدأ 
باالعتمــاد علــى نفســه
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إصابات 
األسنان 
اللبنية :
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إصابات األسنان اللبنية :
ــات بالحــدوث )كالســقوط واالصطــدام  ــدأ اإلصاب ــه تب ــم مــن حول ــدأ الطفــل بالتحــرك واستكشــاف العال عندمــا يب
باألثــاث مــن حولــه( والتــي قــد تــؤذي منطقــة الوجــه واألســنان، وعنــد إصابــة األســنان اللبنيــة فــي هــذه الفتــرة 
العمريــة فــإن ذلــك قــد يؤثــر فــي الســن الدائــم الــذي ســيظهر مــكان الســن اللبنــي المصــاب، وقــد تتســبب تلــك 
اإلصابــات والحــوادث فــي كســر الســن أو انغراســه داخــل عظــم الفــك أو خروجــه مــن مكانــه بشــكل جزئي أو ســقوط 

الســن بشــكل كامــل ، ولحمايــة الطفــل مــن تلــك اإلصابــات يمكــن إتبــاع اإلرشــادات اآلتيــة:
تجنب استخدام مشاية األطفال )المشاية التي بدون مقعد	 
تجنــب اســتخدام أحذيــة وألــواح التزلــج وركــوب الدراجــات بأنواعهــا لألطفــال دون ارتــداء أدوات الحمايــة )الخــوذة 	 

أو واقيــات الفــم وغيرهــا(
تعليــم الطفــل أهميــة األســنان واالعتنــاء بهــا خاصــة أثنــاء اللعــب، وتجنــب رمــي األدوات الثقيلــة أو التدافــع ممــا 	 

قــد يعرضهــم لإلصابــة فــي منطقــة الوجــه وباألخــص الفم
االنتبــاه أثنــاء اللعــب وممارســة الرياضــة )باألخــص تلــك التــي تتطلــب الحركــة الســريعة كالركــض والقفــز وغيرهــا( 	 

علــى األســطح غيــر المســتوية أو األرضيــات التــي قــد تعرضهــم لالنــزالق وغيرهــا مــن العقبــات، وكذلــك فــي 
الظــروف الجويــة غيــر المناســبة )كالمطــر والغبــار(

الجلوس بثبات أثناء اللعب باألرجوحة وعدم القفز منها وهي في حالة الحركة	 
عند الخروج من المسابح، يجب استخدام السلم الخاص بها	 
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األسئلة 
الشائعة:

هل من اآلمن استخدام هالم )جل( التخدير أو أقراص التسنين للطفل؟

اإلجابة: ينصح بعدم استخدامها لألطفال ما دون السنتين إال بتوصيات ومراقبة من الطبيب.

هل تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر اإلصابة بتسوس األسنان؟

اإلجابــة: تعتبــر الرضاعــة الطبيعيــة عنــد جعلهــا المصــدر الوحيــد لغــذاء الطفــل عامــًا يقلــل مــن 
اإلصابــة بتســوس األســنان؛ ألن كميــة الســكر فــي حليــب األم أقــل مــن الحليــب االصطناعــي .
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المفاهيم 
الخاطئة :
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المفاهيم الخاطئة :
يعتقد بعض األهالي أن األسنان اللبنية غير مهمة كونها ستستبدل باألسنان الدائمة :

الحقيقــة: األســنان اللبنيــة مهمــة جــًدا فــي حيــاة الطفــل، لألســباب التــي تــم ذكرهــا ســابًقا، وعنــد فقــد األســنان 
اللبنيــة قبــل الوقــت الطبيعــي المحــدد الســتبدالها باألســنان الدائمــة قــد يتســبب ذلــك فــي عــدد مــن العواقــب 

ومنهــا:
ضيق المسافة الكافية لألسنان الدائمة وبالتالي الحاجة مستقباًل لعالج تقويم األسنان 

تأخر بزوغ األسنان الدائمة
التأثير السلبي في الصحة النفسية للطفل

الرضاعة الطبيعية ال تسبب تسوس األسنان :
الحقيقة: علــى الرغــم مــن أن الرضاعــة الطبيعــة مفيــدة جــًدا لصحــة الطفــل ونمــوه أكثــر مــن الحليــب االصطناعــي 
إال أن العنايــة بتنظيــف فــم وأســنان الطفــل مهمــة حتــى مــع اقتصــار الطفــل علــى تنــاول حليــب األم، وذلــك لتعــدد 

العوامــل المســببة للتســوس.
استخدام اللهاية يسبب مشاكل في األسنان:

الحقيقة: اســتخدام اللهايــة بشــكل طبيعــي خــالل الســنتين األولــى مــن حيــاة الطفــل ال يســبب مشــاكل األســنان 
علــى المــدى الطويــل. إال أن اســتخدامها لفتــرة طويلــة قــد يــؤدي إلــى مشــكلة فــي اصطفــاف األســنان أو عــدم 

ظهورهــا بشــكل ســليم.
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ساهم معنا من أجل ابتسامة أجمل ألبناء طيبة الطيبة
البنك األول :

اسم الحسابرقم الحسابم
1SA5950000000010717782009جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA3750000000010717782017جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1550000000010717782025جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA9050000000010717782033جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6850000000010717782041جمعية األسنان بالمدينة دعم العالج
6SA1850000000010717782068جمعية األسنان بالمدينة البرامج

مصرف اإلنماء:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA0705000068206161711000جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA7705000068206161711001جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA5005000068206161711002جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA2305000068206161711003جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA9305000068206161711004جمعية األسنان بالمدينة دعم العالج
6SA6605000068206161711005جمعية األسنان بالمدينة البرامج
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بنك البالد:
اسم الحسابرقم الحسابم
1SA6015000999129353480008جمعية األسنان بالمدينة عام
2SA5415000999129353480019جمعية األسنان بالمدينة زكاة
3SA1015000999129353480035جمعية األسنان بالمدينة صدقه
4SA3215000999129353480027جمعية األسنان بالمدينة الوقف
5SA6315000999129353480051جمعية األسنان بالمدينة دعم العالج
6SA8515000999129353480043جمعية األسنان بالمدينة البرامج

البنك األهلي:
اسم الحسابرقم الحسابم
جمعية األسنان بالمدينة عام133700000513403
جمعية األسنان بالمدينة زكاة233700000513501
جمعية األسنان بالمدينة صدقه333700000513610
جمعية األسنان بالمدينة الوقف433700000513708
جمعية األسنان بالمدينة دعم العالج533700000513904
جمعية األسنان بالمدينة البرامج633700000513806
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