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 فــــــــــــــكش
  م 2222 كتوبرأدور   "الدكتوراه   تمهيدي" متحان  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

 : الطفيليات الطبيةقسم  -1
 الطالب االمتحان فيها المواد التي سيؤدي القيددور   االسم م
 (والقانونية ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقيةي م 2222أبريل  هصطفي علي عبد الالٍ عبد الرحين .1

 : الباثولوجياقسم   - 2
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ت م 2222أبريل  ف عبد الفتاحإسراء محمد يوس .2

 : الكيمياء الحيوية الطبيةقسم   -3
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ؤدى االمتحان ت م 2222أبريل  تغريد حسين عيد محمد .3

 : الروماتيزم والتأهيلقسم   -4
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 بحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق الت م 2222أبريل  ريهام أحمد القاضي عبد الحميد .4

 : طب وجراحة العيونقسم   -5
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 القانونية(يؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية و  م 2221 أكتوبر ُشام عبد الوالك عبد الرحوي عبد الوالك .5

 : األنف واالذن والحنجرةقسم   -6
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2222أبريل  إسالم محمود عبد المجيد عبد الغني .6

 : األوعية الدمويةطب القـلب و قسم   -7
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2222أبريل  بهاء الدين عبد الحميد علي شمندي .7
 االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث(  ؤدىي م 2221أكتوبر طَ صالح عبد الالٍ خليل .8

 : التخدير والعناية المركزة الجراحيةقسم   -8
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( ي م 2221أكتوبر محمد حمدي أبو الوفا إسماعيل .9

 : طب األطفـالقسم   -9
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م

 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2222أبريل  يحيي محمد حسن الطيب .12
 حان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ؤدى االمتت م 2222أبريل  غدير سيد مصطفي خليل .11
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2221أكتوبر إبراهيم حسين عبد العال حسين .12
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2221أكتوبر أحمد إسماعيل الصادق إسماعيل .13

 : جراحة العظامقسم   -12
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م

 )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية( ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( &ي م 2222أبريل  هحوود هصطفي عبد هللا هحود .14
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2222أبريل  أحود السواى عبد الرحين السواى .15
 لطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء اي م 2222أبريل  أحود زكريا أحود طاُر .16
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ي م 2222أبريل  هحوود رشاد عبد الوُاب السواى .17
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 فــــــــــــــكشتابع  
  م 2222 دور أكتوبر " تمهيدي الدكتوراه "متحان  الالمتقدمين   بأسماء األطباء

 : االمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورةقسم   -11
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم  م

 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ت م 2221أكتوبر امد سيدساره عزت ح .18
 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ت م 2221أكتوبر عال محمود سامي محمد .19

 : طنةاألمراض الباقسم   -12
 المواد التي سيؤدي الطالب االمتحان فيها القيددور  االسم م

 ؤدى االمتحان في مقررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ت م 2222أبريل  رشا الٌوبي عبد العسيس أبو الحسي .22
 قررات )اإلحصاء الطبي( & )طرق البحث( & ) الجوانب األخالقية والقانونية(ؤدى االمتحان في مي م 2221أبريل  هحود أًور هحود حود .21
 ) الجوانب األخالقية والقانونية( في مقررؤدى االمتحان ي م 2221أكتوبر صالح أحود صالح إبراُين .22

 
 " بالنجاح والتوفيق لالمتحاناتلكل المتقدمين  الدراسات العميامع تمنيات " 

 


