
              
 كلية الطب         

    الدراسات العليا والبحوث          
            -------------------------- 

 فــــــــــــــكش
  م 2222 أكتوبردور  للدكتوراه   " األختيارتين  المقررين" متحان  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

 قسم طب األطفـال : - -1
 لمواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيهاا القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر أحمد محمد نور الدين الجلعان .1

 : األشعة التشخيصيةقسم   -2
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2216أبريل  أحمد عادل محمد سامي محسن .2

 قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي : - 3
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ت م 2221أكتوبر ويأميرة كرار عمر الفراجا .3

 قسم طب القـلب واألوعية الدموية : -4
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقي م 2221أكتوبر طَ صالح عبد الالٍ خليل .4
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ت م 2221أكتوبر الِام عبد الوٌعن عبد الذفيظ غالب .5

 قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة : -5
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أبريل  مصطفي أحمد ماهر سيد .6
 وي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدت م 2221أبريل  ريِام هذود خيري أدود .7
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ت م 2221أبريل  جِاد عادل عبد الصبْر هذود .8
 ) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررينت م 2217 أكتوبر شيواء فْزي عبد الرضي عبد اللطيف .9

 قسم طب وجراحة العيون : -6 
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م

 مارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في المي م 2221أبريل  عمرو موسي محمد موسي .12
 : جراحة المسالك البولية والتناسليةقسم   -7

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أبريل  محمود فتحي سعد محمد .11
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أبريل  جميل صابر محمدياسر  .12

 : عالج األورامقسم   -8
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م

 رين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقر ي م 2221أكتوبر  أحمد هدية عثمان موسي .13
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر  مينا أيمن سعد دانيال  .14

 قسم األمراض الباطنة :-9
 ي الطالب االمتحان فيهاالمواد التي سيؤد القيددور  االسم م

 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ت م 2221أكتوبر  ألالء عبد الرحيم عثمان حسن .15
 جودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الي م 2221أكتوبر  صالح أحمد صالح إبراهيم .16
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر  محمد ناصر محمد عجالن .17
 رين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقر ي م 2221أكتوبر  محمد محمود عبد الوهاب محمد .18
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أبريل  محمد أنور محمد حمد .19

 : الطفيليات الطبيةقسم   -12
 الطالب االمتحان فيها المواد التي سيؤدي القيددور  االسم م

 ) مكافحة العدوي متقدم(يؤدى االمتحان في مقرر م 2222أبريل  مصطفي علي عبد الاله عبد الرحيم .22
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 فــــــــــــــكشتابع  
  م 2222أكتوبر  للدكتوراه دور   " المقررين األختيارتين "متحان  الالمتقدمين   اء األطباءبأسم

 : الروماتيزم والتأهيلقسم   -11
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م

  قدم() مكافحة العدوي متتؤدى االمتحان في مقرر م 2222أبريل  ريهام أحمد القاضي عبد الحميد .21
 قسم جراحة العظام : -12

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ) مكافحة العدوي متقدم( ؤدى االمتحان في مقرري م 2222أبريل  محمود مصطفي عبد هللا محمد .22
 عدوي متقدم( ) مكافحة اليؤدى االمتحان في مقرر م 2222أبريل  أحمد السمان عبد الرحيم السمان .23
 ) مكافحة العدوي متقدم( يؤدى االمتحان في مقرر م 2222أبريل  أحمد زكريا أحمد طاهر .24
 ) مكافحة العدوي متقدم( يؤدى االمتحان في مقرر م 2222أبريل  محمود رشاد عبد الوهاب السمان .25

 قسم أمراض النساء والتوليد : -13
 ي الطالب االمتحان فيهاالمواد التي سيؤد القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر هذوْد رهضاى هذوْد هصطفي .26
 جودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الي م 2221أكتوبر عبد الردوي دسي صالخ الجويلي .27
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر أدود هذود عبد الذويد أدود .28
 لجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان اي م 2221أكتوبر ضياء هذود ضْي داهد .29
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر بسام عادل عوار أدم .32
 ن الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمات م 2221أكتوبر كريواى ًبيل رياض عبد الذفيظ .31
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر إبراُين عرفَ إبراُين داهد .32
 ( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدمي م 2221أكتوبر دسام عبد الفِين السيد هذود .33
 : الجراحة العامةقسم   -14

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ة (ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكيي م 2221أكتوبر ُيثن جوال عبد الِادي قٌاّي .34
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2221أكتوبر هذوْد هذود إبراُين هذود .35
 : الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكيةقسم   -15

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررين) مكافحة العدوي متقدم( & ) ضمان الجودة في الممارسة اإلكمينيكية (ي م 2214أكتوبر  دهذو علي العبد دسي .34

 
 " بالنجاح والتوفيق اتلالمتحانلكل المتقدمين  الدراسات العليامع تمنيات " 

 

 


