
              
  كلية الطب       

 الدراسات العليا والبحوث

 فــــــــــــــكش
  م 2222 أكتوبردور  الثاني( الدكتوراه ) الجزء  متحان  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

 

 :  الميكروبيولوجيا الطبية والمناعةقسم   -1
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
"  –"  ورقة ثانية  المناعة" –" ورقة أولي  أساسيات الميكروبيولوجيا) "  الميكروبيولوجيا المتقدمؤدي األمتحان في عمم ت م 2218 أكتوبر شيراز جالل أبو الحسن حسن .1

 . " ورقة رابعة ( التطبيقية   الميكروبيولوجيا"  –" ورقة ثالثة اإلكمينيكية  الميكروبيولوجيا

 

 :  ولوجيا الطبيةالفسيقسم   -2
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
عمم "–" ورقة أولي  عمم األعصاب والعضالت+الدم والمناعة+الجهاز الدوري والقمب) "  2الفسيولوجيا يؤدي األمتحان في عمم  م 2218 أكتوبر حسين محمد حسين علي .2

"  –" ورقة ثالثة  فسيولوجيا الجهاز العصبي المتقدم"  –"  ورقة ثانية  والجهاز التنفسي-ضميفسيولوجيا األعصاب والجهاز اله
 " ورقة رابعة (  . فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز التناسمي واالستقالب العام

 
 قسم التخدير والعناية المركزة  : -3

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
" التخدير  –"  ورقة ثانية  2" التخدير والعناية المركزة –" ورقة أولي  2) " التخدير والعناية المركزة  2يؤدي األمتحان في عمم التخدير والعناية المركزة  م 2217أكتوبر  سيد محمد تمام أحمد  .3

 . ابعة (" ورقة ر  2" التخدير والعناية المركزة  –" ورقة ثالثة  2والعناية المركزة 

 

 
 : األشعة التشخيصيةقسم   -4

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
األشعة "–" ورقة ثانية  األشعة التشخيصية"  –" ورقة أولي  األشعة التشخيصية) "  األشعة التشخيصيةعمم يؤدي األمتحان في  م 2216 أبريل أحمد عادل محمد سامي محسن .4

 ." ورقة رابعة (  األشعة التشخيصية"  –"  ورقة ثالثة  يصيةالتشخ

 
 

 : جراحة المخ واألعصابقسم   -5
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
" ورقة  عمم جراحة المخ واألعصاب –" ورقة أولي  صابعمم جراحة المخ واألع) "  جراحة المخ واألعصابعمم يؤدي األمتحان في  م 2218 أبريل عبد الكريمحمادة محمد رمضان  .5

 ." ورقة رابعة ( إختيار من متعدد عمم جراحة المخ واألعصاب"  –"  ورقة ثالثة  عمم جراحة المخ واألعصاب "–ثانية 

 
 قسم طب القـلب واألوعية الدموية  : -6

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
" طب القمب واالوعية الدموية  –ورقة أولي "  2) " طب القمب واالوعية الدموية  2يؤدي األمتحان في طب القمب واالوعية الدموية  م 2215أكتوبر  أحمد إبراهيم أحمد الزقيم .6

 ة رابعة ( .ورق"  2" طب القمب واالوعية الدموية   –ورقة ثالثة  2" طب القمب واالوعية الدموية  –ورقة ثانية "  2

" طب القمب واالوعية الدموية  –ورقة أولي "  2) " طب القمب واالوعية الدموية  2تؤدي األمتحان في طب القمب واالوعية الدموية  م 2214أكتوبر  لمياء رمضان يحيي محمد .7
 ورقة رابعة ( ."  2وية " طب القمب واالوعية الدم  –ورقة ثالثة  2" طب القمب واالوعية الدموية  –ورقة ثانية "  2

 
 قسم طب األطفـال : -7

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
" طب األطفال –" ورقة ثانية  " طب األطفال متقدم –" ورقة أولي  ) " طب األطفال متقدم ؤدي األمتحان في طب األطفال متقدمي م 2218أكتوبر  موسي محسن محمود محمد .8

 " ) حاالت ( ورقة خامسة ( " طب األطفال متقدم –)التخصص الدقيق(" ورقة رابعة (   " طب األطفال متقدم –"  ورقة ثالثة  متقدم

" طب األطفال –" ورقة ثانية  م" طب األطفال متقد –" ورقة أولي  ) " طب األطفال متقدم تؤدي األمتحان في طب األطفال متقدم م 2217أكتوبر  ساره محمود سامي محمد .9
 " ) حاالت ( ورقة خامسة ( " طب األطفال متقدم –)التخصص الدقيق(" ورقة رابعة (   " طب األطفال متقدم –"  ورقة ثالثة  متقدم

" طب األطفال –" ورقة ثانية  طب األطفال متقدم"  –" ورقة أولي  ) " طب األطفال متقدم تؤدي األمتحان في طب األطفال متقدم م 2218أبريل  أسماء سعد أنور محمد .12
 " ) حاالت ( ورقة خامسة ( " طب األطفال متقدم –)التخصص الدقيق(" ورقة رابعة (   " طب األطفال متقدم –"  ورقة ثالثة  متقدم

" طب األطفال –" ورقة ثانية  " طب األطفال متقدم –" ورقة أولي  تقدم) " طب األطفال م تؤدي األمتحان في طب األطفال متقدم م 2218أبريل  إنتصار عون هللا جابر برسي .11
 " ) حاالت ( ورقة خامسة ( " طب األطفال متقدم –)التخصص الدقيق(" ورقة رابعة (   " طب األطفال متقدم –"  ورقة ثالثة  متقدم

 

 

 "بالنجاح والتوفيق  ات" مع تمنيات الدراسات العليا لكل المتقدمين لالمتحان
 

 

 

 

 



              
  كلية الطب       

 فــــــــــــــكشتابع  
  م 2222أكتوبر  دور  " " الشفوية والعملية واالكلينيكية فقطالدكتوراه ) الجزء الثاني(  إلمتحاناتالمتقدمين   بأسماء األطباء

 
 

 قسم أمراض النساء والتوليد  : -1 
 طالب االمتحان فيهاالمواد التي سيؤدي ال تاريخ القيد االسم  م
كمينيكي فقط ,"  أمراض النساء والتوليد " يؤدي األمتحان في  م 2215أبريل  عمرو مصطفي سيد عبد العال *  .(  األولي) لممرة  شفوي وعممي وا 

كمينيك"  أمراض النساء والتوليد " ؤدي األمتحان في ت م 2215أبريل  زبنب محمد أبو العباس مصطفي *  .(  األولي) لممرة  ي فقط ,شفوي وعممي وا 

كمينيكي فقط , "  أمراض النساء والتوليد" ؤدي األمتحان في ت م 2215أكتوبر  نورهان طلعت السيد محمد *  .(  األولي) لممرة  شفوي وعممي وا 

 

 :قسم طب القـلب واألوعية الدموية  -2
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
كمينيكي فقط"  2طب القمب واالوعية الدموية عمم " ؤدي األمتحان في ت م 2214أكتوبر  رحاب أنور مكي حسن *  .(  الثانية) لممرة  , شفوي وعممي وا 

 
 :  الجلدية والتناسلية وطب الذكورةقسم األمراض  -3

 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
كمينيكي فقط متقدم  ض الجمدية والتناسمية وطب الذكورةيؤدى االمتحان في عمم األمرا م 2216أكتوبر  أحمد عبد اللطيفمحمد عامر  *  , ) لممرة االولي ( .شفوي وعممي وا 

 

 :  الطب النفسيقسم    -4
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها تاريخ القيد االسم  م
كمينيكي فقط  تؤدي األمتحان في عمم الطب النفسي  م 2215 أكتوبر نشوي عصام الدين فتحي ثابت *  , ) لممرة االولي ( .شفوي وعممي وا 

 
 

 بالنجاح والتوفيق " ات" مع تمنيات الدراسات العليا لكل المتقدمين لالمتحان


