
                                                                                                                         

     

 
  دراسبد انعهيبمكتت وكيم انكهيخ نه                                                                                             جبمعخ أســـــىان            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تشكيم كنتزوالد اندراسبد انعهيب ثدور أكتىثز 2222 و مه انسبدح أعضبء هيئخ انتدريس ثبنكهيخ . 

 1- مزحهخ انمبجستيز ) جشء أول ( :

 رئيس انكنتزول :
  تطة أسٕاٌ . األيراض انثاطُح أستار يساعذ                         ْانّ عثذ انالِ يحًٕد عثذ انالِد /  

انكنتزول : أعضبء  

تطة أسٕاٌ . طة انًُاطق انحارج ٔانجٓاز انٓضًي يذرش                           ييُا ثرٔخ شكري عثذ انشٓيذد /   

  تطة أسٕاٌ . األطفالجراحح  يذرش                          يحًذ انسيذ َادر سهيًاٌ يحًذ د /

  تطة أسٕاٌ .انقهة ٔاألٔعيح انذيٕيح طة يذرش                سعٕد يحًذ انصغير يحًذ               د / 

 2- مزحهخ انمبجستيز ) جشء ثبن ( :

 رئيس انكنتزول :
  تطة أسٕاٌ .  أيراض انُساء ٔانتٕنيذ أستار يساعذ                                 َٓهّ ٔاعر انسيذ شاديد /  

انكنتزول : أعضبء  

تطة أسٕاٌ . األيراض انثاطُحيذرش                               أيم أحًذ سيذ أحًذ يحًذد /   

تطة أسٕاٌ .   األيراض انعصثيحيذرش                               أحًذ شعية يحًذ ضيفد /   

تطة أسٕاٌ . جراحح انتجًيميذرش   أسايح حسٍ انثُا عثذ انعسيس                        د /   

 3- مزحهخ اندكتىراه ) جشء أول تكميهي ( :

 رئيس انكنتزول :
  تطة أسٕاٌ .  طة انقهة ٔاألٔعيح انذيٕيحأستار يساعذ أيًٍ ياْر عشى إتراْيى                               د /  

انكنتزول : أعضبء  

  طة أسٕاٌ .ت أيراض انُساء ٔانتٕنيذش يذر    حساو ريضاٌ عثذ انْٕاب إسًاعيم            د / 

تطة أسٕاٌ . انصذريح ٔانتذرٌاأليراض  يذرش                           ٌ    إسالو جالل سيذ عثًاد /   

   تطة أسٕاٌ . انتخذير ٔانعُايح انًركسج انجراحيحيذرش                             أحًذ يحًذ رضا راغة  د / 

 4- مزحهخ اندكتىراه ) جشء ثبن ( :

  رئيس انكنتزول :
  تطة أسٕاٌ .  طة ٔجراحح انعيٌٕأستار يساعذ                                أحًذ فتحي أحًذ جثرد /  

انكنتزول : أعضبء  

تطة أسٕاٌ . انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيح يذرش                           عًر انحُأي يحًذ ثاتدد /   

تطة أسٕاٌ .انجراحح انعايح يذرش                 يحيي انذيٍ يصطفي يذَي حسيٍد /   

  طة أسٕاٌ .انتخذير ٔانعُايح انًركسج انجراحيح تيذرش                            ْاَي يحًذ أحًذ رسالٌد / 

 5- مزحهخ اندكتىراه ) انتمهيدي وانمقزريه االختيبرييه ( :

 رئيس انكنتزول :
  أسٕاٌ .  تطة األيراض انعصثيحأستار يساعذ                         تسطأي يحًذ أحًذ عهيد /  

انكنتزول : أعضبء  

  تطة أسٕاٌ . جراحح انًسانك انثٕنيح ٔانتُاسهيح يذرش                   صالح انذيٍ يحًذ أحًذ أحًذ د /

. تطة أسٕاٌ انطة انشرعي ٔانسًٕو اإلكهيُيكيحيذرش                             أيًٍ نطيف فٓيى خهيم د /  

 

 

 ية بأسوان الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحا .*ستبدأ االمتحانات بمقر الكل

 دقيقخ ,, 06ثزجبء االنتشاو ثبنحضىر ثمقز كهيخ انطت ثأسىان انجديدح قجم ميعبد االمتحبن ة 

 اليجىس االعتذار عه انقيبو ثأعمبل انكنتزوالد ,,          


