
ƶƧƳƚƣỷ ƥỷңƳǁỷ қƲƌƧ

٥/٢٠١٢:     /القاھرة فى 
: المادة 

كشف حضورارقام جلوس واسماء طلبة الدكتوراة 
]  نظام قدیم [ ٢٠١٢فى الباثولوجیا االكلینكیھ دور مایو 

رقم 
الجلوس

التوقیعاالســـــــم

احمد اسعد عبدالمجید محمد١

العزمدالیا أحمد عبد السال م ابو ٢

یمنى محمد محمد الملیجى٣



جامعة القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:     /القاھرة فى 
: المادة 

كشف حضورارقام جلوس واسماء طلبة الدكتوراة 
]  نظام قدیم [ ٢٠١٢دور مایوفى االشعھ العالجیھ 

التوقیعاالســـــــمرقم الجلوس
بسام محمود محمد ابراھیم الجندى١

یاسرمحمد رجب حسنین سرور٢

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



ǐңƱỸƚƣỷ ǑƌƧỸǜ
ƶƧƳƚƣỷ ƥỷңƳǁỷ қƲƌƧ

٥/٢٠١٢:     /ى القاھرة ف
: المادة 

كشف حضور
ارقام جلوس واسماء طلبة الدكتوراة 

]  نظام قدیم[ ٢٠١٢فى طب االورام االطفال دور مایو

رقم 
الجلوس

التوقیعاالســـــــم

دینا حسین عبدالكریم السید عبد الكریم ١

مھا محمد حسنین ابراھیم ٢



جامعھ القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( زء أول ارقام جلوس واسماء طلبةالدكتوراة ج

٢٠١٢فى الباثولوجیا االكلینكیھ دورمایو 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

١
الفشاوى

}              ٧٠٢{الكیمیاء التحلیلیة ودراسة االجھزة      
}٧٠٣{اساسیات  المناعة                    

٢
العزیز

}٧٠٣{اساسیات  المناعة                      

}٧١٨{االحصاء الطبىلمیاء نبیھ ھالل الفضالى٣

قمع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفی



جامعھ القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
كشف حضور

) نظام جدید ( ارقام جلوس واسماء طلبةالدكتوراة جزء ثانى
٢٠١٢فى الباثولوجیا االكلینكیھ دور مایو 

رقم 
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــمالجلوس

}٧٠٨{امراض سیولة الدم             ایمان عمر راسخ على١
}                           ٧١٢{یمیاء وجینات الخلیھ           ك

}٧١٤{ل الدم ومكوناتة               طب نق
}٧١٦{یولوجیا الجزیئیة              الب

}٧٠٥{یتولوجیا الدم                 باثولوجیا وسایناس محمد رضوان محمد٢
}٧١١{لینیكیة ودالالت االورام        الكیمیاء االك
}٧١٢{ات الخلیھ                     كیمیاء وجین

٣
السویفى

}                                                                                ٧٠٦{یمیاء االكلینیكیة             الك
}٧٠٩{الكلینكیة                     المناعة ا

}٧١١{الكیمیاء االكلینیكیة ودالالت االورام         
}  ٧١٣{المناعة العالجیة و االختبارات المناعیة    

}                                               ٧١٤{نقل الدم ومكوناتة            طب
٤

فـــوده
}٧٠٩{كلینكیة            المناعة اال

}                                                 ٧١٣{المناعة العالجیة و االختبارات المناعیة    

}                                       ٧٠٦{میاء االكلینیكیة             الكیمحمد احمد احمد خلیل٥
}٧٠٧{اساسیات الفیروسات             

}٧٠٩{مناعة االكلینكیة              ال
}                                                                 ٧١٠{ات الجینیھ للفیروسات           التغیر

} ٧١١{الكیمیاء االكلینیكیة ودالالت االورام         
}                                                 ٧١٣{المناعة العالجیة و االختبارات المناعیة    

}٧١٤{دم ومكوناتة                   طب نقل ال
}٧١٧{مسببات السرطان                         

}                                                                                ٧٠٦{میاء االكلینیكیة             الكیعبد هللا محمد جمیل عبد هللا ٦
}٧٠٧{سیات الفیروسات              اسا

}                                                                               ٧١٠{وسات      تغیرات الجینیھ للفیرال
} ٧١١{لینیكیة ودالالت االورام        الكیمیاء االك

}٧١٤{ب نقل الدم ومكوناتة          ط
}٧١٧{مسببات السرطان                         

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعھ القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

ف حضوركش
) نظام جدید ( ارقام جلوس واسماء طلبةالدكتوراة جزء ثانى 

٢٠١٢فى طب اورام االطفال دورمایو
الجلوس

التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                        احمد ابراھیم على الحملى١
)                             ٧١٤(ة الحرجةوالرعایة المركزة الرعایة الطبی

جمیع المقرراتاسامة محمد الرفاعى عبد العزیز ٢

)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                        اسماء محمد عبد السالم حمودة٣
)             ٧١٤(الرعایة الطبیة الحرجةوالرعایة المركزة 

)                    ٧٠٨(العالج الكیمیائى  لالورام فى االطفال      سھام محمد محمود حسن٤
)      ٧٠٩(سرطان الدم والغدد اللیمفاوي               
)                      ٧١٠(االورام الصلبة واورام الخ                   
)                ٧١١(زرع النخاع العظمى فى االطفال            
)     ٧١٢(العنایة المستمرة لمرضى االورام          
)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                        
)                             ٧١٤(الرعایة الطبیة الحرجةوالرعایة المركزة 

)     ٧١٧(ة المدى للعالج الكیمیاء          االثار بعید
)  ٧٢١(مكافحة العدوى                                 

)                    ٧٠٨(العالج الكیمیائى  لالورام فى االطفال      شیماء سمیر مصطفى٥
)      ٧٠٩(سرطان الدم والغدد اللیمفاوي               

)                      ٧١٠(اورام الخ                   االورام الصلبة و
)                ٧١١(زرع النخاع العظمى فى االطفال            
)     ٧١٢(العنایة المستمرة لمرضى االورام          
)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                        

)                              ٧١٤(ة المركزة الرعایة الطبیة الحرجةوالرعای
)     ٧١٧(االثار بعیدة المدى للعالج الكیمیاء          
)  ٧٢٠(رعایة الحاالت المتقدمة وعالج اآللم والتغذیة 

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



تابع كشف حضور
) نظام جدید ( ام جلوس واسماء طلبةالدكتوراة جزء ثانى ارق

٢٠١٢فى طب اورام االطفال دورمایو

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                        محمود حماد محمود٦
)٧١٤(المركزة الرعایة الطبیة الحرجةوالرعایة

)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                        معتصم محمد حاتم العیادى٧
) ٧١٤(الرعایة الطبیة الحرجةوالرعایة المركزة 

٨
الجواد

)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                         
) ٧١٤(جةوالرعایة المركزة  الرعایة الطبیة الحر

)     ٧١٥(امراض المناعة                                 
)٧١٦(االمراض النفسیة                               

)                    ٧٠٨(العالج الكیمیائى  لالورام فى االطفال      یاسر یوسف غبلایر یوسف٩
)      ٧٠٩(سرطان الدم والغدد اللیمفاوي 

)                      ٧١٠(االورام الصلبة واورام الخ                   
)                ٧١١(زرع النخاع العظمى فى االطفال            
)     ٧١٢(العنایة المستمرة لمرضى االورام          
)     ٧١٣(طــــب االطفــال العــام                      

)                             ٧١٤(الرعایة الطبیة الحرجةوالرعایة المركزة 
)     ٧١٧(االثار بعیدة المدى للعالج الكیمیاء          
)  ٧٢١(مكافحة العدوى                                 

كم بالنجاح والتوفیقمع تمنیاتى ل



جامعھ القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
.:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( ارقام جلوس واسماء طلبة الدكتوراة جزء أول 

٢٠١٢فى االشعھ العالجیھ دورمایــو
الجلوس

توقیعالالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

جمیع المقررات احمد عبد هللا ابراھیم عوض١

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعھ القاھرة
د االورام القومىمعھ

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
.:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( ارقام جلوس واسماء طلبة الدكتوراة جزء ثانى 

٢٠١٢فى االشعھ العالجیھ دورمایــو

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

)                           ٧٠٨(التشخیصى لالورام      التصویرسھا عبد الرازق عباس احمد١
)                      ٧٠٩(مبادىء جراحة االورام             
) ٧١٠(مبادىء باطنة االورام              
)                      ٧١١(علم النفس الخاص باالورام       
)   ٧١٢(العالج التخفیفى لمرضى االورام  

)                                      ٧٠٧(عالج االورام باالشعاع            مھا عبدالھادى محمد الخفیف٢



ةجامعھ القاھر
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

٢٠١٢دور مایو كشف حضور
]جامعة اسیوط–معھد جنوب مصر لالورام [ 

) نظام جدید ( ثانىارقام جلوس واسماء طلبةالدكتوراة جزء
ةتحلیالت االمراض السرطانیوةالباثولوجیا االكلینكیفى 

م قــــــر
الجلوس

التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

}٧٠٩{المناعة االكلینكیة             ایمان حسن احمد ١
}                                       ٧١٣{المناعة العالجیة و االختبارات المناعیة

}٧٠٥{باثولوجیا وسیتولوجیا الدم     سمر محمد منصور٢
}٧١٢{كیمیاء وجینات الخلیھ               

}                                                 ٧١٣{المناعة العالجیة و االختبارات المناعیة
٣

النجار
}٧٠٥{باثولوجیا وسیتولوجیا الدم     

}٧٠٦{الكیمیاء االكلینیكیة             
}٧٠٩{المناعة االكلینكیة             

}   ٧١٢{كیمیاء وجینات الخلیھ               
}                                                 ٧١٣{المناعة العالجیة و االختبارات المناعیة

}٧٠٩{المناعة االكلینكیة             نھى جابر سید احمد٤

}٧٠٥{باثولوجیا وسیتولوجیا الدم     ھبھ محمد سید٥
}٧٠٩{المناعة االكلینكیة             

قـمع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفی



جامعة القاھرة
معھد االورام القومى

5/2012:    /القاھرة فى  
:المادة 

الدكتوراةارقام جلوس واسماء طلبة
]نظام قدیم [ 2012مایوفى جراحة االورام دور 

التوقیعاألســــــــــــــــــــمرقم الجلوس
عصام عبدالوھاب الشیخ 1
ین عمرو محمد عادل احمد شاھ2
محمد محمود غازى عبدالال3

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعة القاھرة
معھد االورام القومى

5/2012:    /القاھرة فى  
:المادة 

الدكتوراةارقام جلوس واسماء طلبة
]نظام قدیم [ 2012مایواالورام دور طبفى 

التوقیعاالســـــــمرقم الجلوس
ایمان محمد اسامھ تونى حجازى1

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



ةجامعة القاھر
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:     /القاھرة فى 
: المادة 

ارقام جلوس واسماء طلبة الدكتوراة وكشف حضور
] نظام قدیم [2012مایو دور التخدیر وعالج االلمفى 

التوقیعاالســـــــمرقم الجلوس
رأفت فتحى منصور مجلع ١

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعة القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( أولالدكتوراة جزء ارقام جلوس واسماء طلبة

٢٠١٢مایو دورطب االورام فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

}٧٠١{ادئ االحصاء الطبى ووبائیات االورام    مباحمد بركات محمود١
}٧٠٢{باثولوجیا االورام                              
}٧٠٥{اساسیات بیولوجیا االورام                    

٢
عوده

}٧٠١{حصاء الطبى ووبائیات االورام    ادئ االمب
}٧٠٢{باثولوجیا االورام                              
}٧٠٥{اساسیات بیولوجیا االورام                    

٣
عبدالحمید  

}٧٠٢{باثولوجیا االورام                              

}٧٠١{ئ االحصاء الطبى ووبائیات االورام    ادمبمحمود الصاوى محمد٤
}٧٠٢{باثولوجیا االورام                              
}٧٠٥{اساسیات بیولوجیا االورام                    

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعة القاھرة
ھد االورام القومىمع

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

)نظام جدید ( أولالدكتوراة جزء كشف حضورارقام جلوس واسماء طلبة
٢٠١٢مایو دورالتخدیر وعالج االلم فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

}٧٠١{مبادى االحصاء الطبىأسامھ صالح عمر١
}٧٠٢{اساسیات عالج االورام                       
}٧٠٣{الرعایة الطبیة لمرضى االورام              
}٧٠٤{اساسى تشریح                                
}٧٠٥{اساسى فارماكولوجیا                         

}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ             
}٧٠٧{فیزیاء وقیاسات                               
}  ٧٠٨{علم النفس تطبیقى                            

}٧٠٢{اساسیات عالج االورام                       امیر اسحق رشدى٢
} ٧٠٣{الرعایة الطبیة لمرضى االورام              

}٧٠١{مبادى االحصاء الطبى                        حسنعلى روبى عطیة٣
}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ                         

}٧٠٤{اساسى تشریح                                عمرو احمد عبدالرحمن٤
} ٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ                         

}٧٠١{الحصاء الطبى                        مبادى امحمد حسن حامد ھندى٥
}٧٠٢{اساسیات عالج االورام                       
}٧٠٣{الرعایة الطبیة لمرضى االورام              
}٧٠٤{اساسى تشریح                                
}٧٠٥{اساسى فارماكولوجیا                         

}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ 
}٧٠٧{فیزیاء وقیاسات                               
}٧٠٨{علم النفس تطبیقى                            

}٧٠١{مبادى االحصاء الطبى                        محمد شعبان أحمد٦
}٧٠٢{اساسیات عالج االورام                       

}٧٠٣{الطبیة لمرضى االورام              الرعایة
}٧٠٤{اساسى تشریح                                
}٧٠٥{اساسى فارماكولوجیا                         
}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ                         
}٧٠٧{فیزیاء وقیاسات                               

}  ٧٠٨{علم النفس تطبیقى 

}٧٠١{مبادى االحصاء الطبى                        محمد عبدالرحمن ٧
}٧٠٢{اساسیات عالج االورام                       



}٧٠٣{الرعایة الطبیة لمرضى االورام              عبدالعظیم عجیزة
}٧٠٤{اساسى تشریح                             

}٧٠٥{اساسى فارماكولوجیا                         
}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ                         
}٧٠٧{فیزیاء وقیاسات                               
}  ٧٠٨{علم النفس تطبیقى                            

منى محى الدین محمد ٨
وصفى

}٧٠١{ى                        مبادى االحصاء الطب
}٧٠٢{اساسیات عالج االورام                       
}٧٠٣{الرعایة الطبیة لمرضى االورام              
}٧٠٤{اساسى تشریح                                
}٧٠٥{اساسى فارماكولوجیا                         

}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ            
}٧٠٧{فیزیاء وقیاسات                               
}  ٧٠٨{علم النفس تطبیقى                            

}٧٠٥{اساسى فارماكولوجیا                         نھى علیوه عالم على٩
}٧٠٦{اساسى كیمیاء حیویھ                         

}٧٠٧{ت                               فیزیاء وقیاسا

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعة القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:   المادة 

كشف حضور
)  نظام جدید ( أولجزء الدكتوراةاسماء طلبةارقام جلوس و

٢٠١٢مایو دورجراحھ االورام فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

}٧٠١{احصاء طبى                      حسام محمد فرید١
}٧٠٢{وبائیات ومكافحة السرطان      

}٧٠٣{)ب(اساسیات بیولوجیا االورام 
}٧٠٥{علم التغذیة لمرضى االورام     

الرعایة الطبیة العامة لمرضى االورام 
}٧٠٦{
}٧٠٨{تاھیل مرضى االورام            
}٧١٠{وسائل عالج االلم                

}٧٠١{احصاء طبى                      شریف احمد عبدالكریم٢
}٧٠٢{وبائیات ومكافحة السرطان      

}٧٠٣{) ب(اساسیات بیولوجیا االورام 
}٧٠٥{علم التغذیة لمرضى االورام     

الرعایة الطبیة العامة لمرضى االورام 
}٧٠٦{
}٧٠٨{تاھیل مرضى االورام            
}٧١٠{وسائل عالج االلم              

}٧٠١{احصاء طبى                      محمد طاھر فؤاد عبدالعظیم٣
}٧٠٢{وبائیات ومكافحة السرطان      

}٧٠٣{) ب(اساسیات بیولوجیا االورام 
}٧٠٥{علم التغذیة لمرضى االورام     

الرعایة الطبیة العامة لمرضى االورام 
}٧٠٦{
}٧٠٨{تاھیل مرضى االورام            
}٧١٠{وسائل عالج االلم                

}٧٠١{احصاء طبى                      ھبھ نادر نان ٤
}٧٠٢{وبائیات ومكافحة السرطان      

}٧٠٣{) ب(اساسیات بیولوجیا االورام 
}٧٠٥{علم التغذیة لمرضى االورام     

امة لمرضى االورام الرعایة الطبیة الع
}٧٠٦{
}٧٠٨{تاھیل مرضى االورام            
}٧١٠{وسائل عالج االلم                

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



ةجامعھ القاھر
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( أولالدكتوراة جزء ارقام جلوس واسماء طلبة

٢٠١٢مایودور}كیمیاء حیویة طبیھ وبیولوجیا جزیئیة { بیولوجیا االورام فى 

الجلوس
التوقیعاتالمقراراالســــــــــــــــــــــم

مروى عبدالسالم ١
ابراھیم 

}٧٠١{البیولوجیا االشعاعیة                  
}٧٠٥{باثولوجیا السرطان التطبیقیة           

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



ةجامعھ القاھر
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( أولالدكتوراة جزء ارقام جلوس واسماء طلبة

}الفارماكولوجیا والعالج التجریبى لالورام{ بیولوجیا االورام فى 
٢٠١٢مایودور

الجلوس
التوقیعالمقراراتــــــــــــــــماالســــــ

}٧٠١{البیولوجیا االشعاعیة                  میرفت مصطفى عمران١
}٧٠٢{مبادئ االحصاء الطبى                
}٧٠٣{وبائیات السرطان                      

زراعة انسجة السرطان ودراسة 
}٧٠٤{الكروموسامات                        
}٧٠٥{باثولوجیا السرطان التطبیقیة          

}٧٠٦{)       ب(اساسیات بیولوجیا االورام 
}٧٠٧{اورام الحیوانات التجربیة              

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



ةامعھ القاھرج
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

كشف حضور
) نظام جدید ( أولالدكتوراة جزء ارقام جلوس واسماء طلبة

٢٠١٢مایودور}الفیروسات والمناعة{ بیولوجیا االورام فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

محمد حلمى عبدالحمید ١
ماھر

}٧٠١{البیولوجیا االشعاعیة                  
}٧٠٢{مبادئ االحصاء الطبى                
}٧٠٣{وبائیات السرطان                      

زراعة انسجة السرطان ودراسة 
}٧٠٤{الكروموسامات                        

}٧٠٥{التطبیقیة          باثولوجیا السرطان
}٧٠٦{)       ب(اساسیات بیولوجیا االورام 

}٧٠٧{التشخیص المناعى لالورام             

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعة القاھرة
االورام القومىمعھد

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     المادة 

) نظام جدید ( كشف حضورارقام جلوس واسماء طلبةالدكتوراة جزء ثانى 
٢٠١٢مایودور طب االورامفى 

س

التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

}٧٠٨{لالورام                العالج الكیمیائىابراھیم عبدالعزیز ابراھیم ملش ١
}٧٠٩{سرطان الدم و الغدد اللیمفاوى        
}٧١٠{االورام الصلبة                            
}٧١١{زرع النخاع العظمى                     
}٧١٢{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 

ھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه الرعای
}٧١٤{
}٧١٥{امراض المناعة                          
}٧١٦{علم نفس تطبیقى                         
}٧١٧{العالج التجریبى لالورام                
}٧١٨{العنایة المستمرة لمرضى االورام    
}٧١٩{الطب الوقائى و التوعیة عن االورام 
}٧٢٠{مكافحة العدوى                           

}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 اسامھ مختار على الدالى ٢
الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 

}٧١٤{
}٧١٥{امراض المناعة                          
}٧١٦{علم نفس تطبیقى                         

}٧٠٨{العالج الكیمیائى لالورام                حسام محمد ناصر الدین ٣
}٧٠٩{سرطان الدم و الغدد اللیمفاوى        
}٧١٠{االورام الصلبة                            

}٧١١{رع النخاع العظمى                     ز
}٧١٢{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 

الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 
}٧١٤{

}٧١٥{امراض المناعة                     
}٧١٦{علم نفس تطبیقى                         
}٧١٧{العالج التجریبى لالورام                
}٧١٨{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٩{الطب الوقائى و التوعیة عن االورام 
}٧٢٠{مكافحة العدوى                           

}٧١٣{مراض الباطنھ العامة                 االدالیا ابراھیم السید ٤
الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 



}٧١٤{
}٧١٥{امراض المناعة                          
}٧١٦{علم نفس تطبیقى                         

}٧٠٨{لكیمیائى لالورام                العالج ادالیا حموده الصادق٥
}٧٠٩{سرطان الدم و الغدد اللیمفاوى        
}٧١٠{االورام الصلبة                            
}٧١١{زرع النخاع العظمى                     
}٧١٢{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 

الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 
}٧١٤{
}٧١٧{العالج التجریبى لالورام                
}٧١٨{العنایة المستمرة لمرضى االورام     

}٧٠٨{العالج الكیمیائى لالورام                مروه محمود حسین محمود٦
}٧٠٩{ان الدم و الغدد اللیمفاوى        سرط

}٧١٠{االورام الصلبة                            
}٧١١{زرع النخاع العظمى                     
}٧١٢{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 

الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 
}٧١٤{
}٧١٥{امراض المناعة                          
}٧١٦{علم نفس تطبیقى                         
}٧١٧{العالج التجریبى لالورام                

}٧١٨{ام     العنایة المستمرة لمرضى االور
}٧١٩{الطب الوقائى و التوعیة عن االورام 

}٧٢٠{مكافحة العدوى                           

٧
سلیم 

}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 
الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 

}٧١٤{

}٧٠٨{العالج الكیمیائى لالورام                مھا یحیى اسماعیل٨
}٧٠٩{سرطان الدم و الغدد اللیمفاوى        
}٧١٠{االورام الصلبة                            
}٧١١{زرع النخاع العظمى                     
}٧١٢{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 

الرعایھ الطبیھ الحرجھ و الرعایھ المركزه 
}٧١٤{
}٧١٥{امراض المناعة                          
}٧١٦{علم نفس تطبیقى                         

}٧١٧{العالج التجریبى لالورام 
}٧١٨{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٩{الطب الوقائى و التوعیة عن االورام 
}٧٢٠{مكافحة العدوى                           

}٧٠٨{العالج الكیمیائى لالورام                ھبھ على محمد عطیة٩
}٧٠٩{سرطان الدم و الغدد اللیمفاوى        
}٧١٠{االورام الصلبة                            



}٧١١{زرع النخاع العظمى                     
}٧١٢{العنایة المستمرة لمرضى االورام     
}٧١٣{االمراض الباطنھ العامة                 
}٧١٧{العالج التجریبى لالورام                

}٧١٨{العنایة المستمرة لمرضى االورام 
}٧١٩{الطب الوقائى و التوعیة عن االورام 
}٧٢٠{مكافحة العدوى                           

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



جامعة القاھرة
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:     ادة الم

كشف حضور
) نظام جدید ( جزء ثانىالدكتوراة ارقام جلوس واسماء طلبة

٢٠١٢مایودور جراحھ االورامفى 
رقم الجلوس

االســــــــــــــــــــــم
التوقیعالمقرارات

١
ابراھیم 

}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة
}٧١٤{حة العامة                              الجرا

}٧١٥{جراحة االورام                              
عملیات جراحیة

}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

}٧١٥{جراحة االورام                              احمد السید فتح هللا٢
عملیات جراحیة

}٧١٦{نیكى لالورام                      تقییم اكلی

٣
الصروى

}٧١٢{تشریح جراحى                             
}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة                          
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

٤
محمد عبدالمولى 

}٧١٢{جراحى                              تشریح
}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

٥
محمد

}٧١٢{تشریح جراحى                          
}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

}٧١٥{جراحة االورام                              ایھاب سعد حسین٦
عملیات جراحیة

}٧١٢{تشریح جراحى                              تامر مصطفى منیع٧
}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة                           
}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام    

٨
العیسوى

}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة                          

}٧١٢{تشریح جراحى                             ٩



}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة                          الخولى
}٧١٤{الجراحة العامة                 

}٧١٥{جراحة االورام                              
عملیات جراحیة

}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

١٠
شریف

}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة

}٧١٢{تشریح جراحى                              طارق محمد اسماعیل ١١
}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

١٢
العفارى                                                                                                                      

}٧١٢{تشریح جراحى                              
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

١٣
محمد

}٧١٢{تشریح جراحى                              
}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة                           

}٧١٤{الجراحة العامة        
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

١٤
احمد احمد عثمان

}٧١٥{جراحة االورام                              

١٥
یونس

}٧١٤{جراحة العامة                              ال
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

}٧١٢{تشریح جراحى                              ماھر حسن ابراھیم ١٦
}٧١٤{الجراحة العامة          

}٧١٥{جراحة االورام                              
عملیات جراحیة

}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

}٧١٢{تشریح جراحى                              محمد سعید ایاتى١٧
}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

}٧١٢{تشریح جراحى                              مدحت منیر سلیمان١٨
}٧١٤{الجراحة العامة                              

عملیات جراحیة
}٧١٦{اكلینیكى لالورام                      تقییم 

}٧١٢{تشریح جراحى                              ھیثم وحید یسرى١٩
}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                              

عملیات جراحیة



}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام         

}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      ھیثم فكرى عثمان٢٠

٢١
سید ندا

}٧١٢{تشریح جراحى                              
}٧١٤{الجراحة العامة                              

}٧١٥{جراحة االورام                          
عملیات جراحیة

}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                       

}٧١٢{تشریح جراحى                              ھادى احمد عبدالمنعم٢٢
}٧١٣{باثولوجیا تطبیقیة                           
}٧١٤{الجراحة العامة                              

}٧١٥{ورام                               جراحة اال
عملیات جراحیة

}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                      

تشریح جراحى                               وفائى سمیر طوبیا٢٣
}٧١٢{

}٧١٤{الجراحة العامة                              
}٧١٥{جراحة االورام                

عملیات جراحیة
}٧١٦{تقییم اكلینیكى لالورام                       

قمع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفی



ةجامعھ القاھر
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
.:     المادة 

) نظام جدید ( ثانى الدكتوراة جزءكشف حضورارقام جلوس واسماء طلبة
٢٠١٢مایودورالتخدیر و عالج االلم  فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

}٧٠٩{العنایھ المركزة لمرضى السرطان المتقدم     مد محمد شحاتھاشرف حا١
}٧١٠{العنایة المركزة لحاالت بعدالجراحة            
}٧١١{تقییم االلم ونوعیاتھ لمرضى السرطان        
}٧١٢{وسائل عالج االلم                               
}٧١٣{التخدیر العام و الموضعى و الجزئى          
}٧١٤{التخدیر التخصصى                              
}٧١٩{تخدیر عملیات المخ و االعصاب               
}٧٢٠{تخدیر عملیات القلب و الصدر                 
}٧٢١{تخدیر عملیات االطفال                          
}٧٢٢{تقطیع مسار االعصاب                          
}٧٢٣{زرع مضخات عالج االلم خارج االم الجافیة  
}٧٢٤{العنایة المستمرة لمرضى االورام المتقدم     

}٧٠٩{العنایھ المركزة لمرضى السرطان المتقدم     ایمان عثمان سلیمان الخولى٢
}٧١٠{العنایة المركزة لحاالت بعدالجراحة            

}٧١١{طان        تقییم االلم ونوعیاتھ لمرضى السر
}٧١٢{وسائل عالج االلم                               
}٧١٣{التخدیر العام و الموضعى و الجزئى           
}٧١٤{التخدیر التخصصى                              
}٧١٩{تخدیر عملیات المخ و االعصاب               

}٧٢٠{تخدیر عملیات القلب و الصدر            
}٧٢١{تخدیر عملیات االطفال                          
}٧٢٢{تقطیع مسار االعصاب                          
}٧٢٣{زرع مضخات عالج االلم خارج االم الجافیة  
}٧٢٤{العنایة المستمرة لمرضى االورام المتقدم     

}٧٠٩{رطان المتقدم     العنایھ المركزة لمرضى السایمان مغاورى حماده٣
}٧١١{تقییم االلم ونوعیاتھ لمرضى السرطان        
}٧١٢{وسائل عالج االلم                               
}٧٢٢{تقطیع مسار االعصاب                          
}٧٢٣{رع مضخات عالج االلم خارج االم الجافیة  

}٧٢٤{م     العنایة المستمرة لمرضى االورام المتقد



ةجامعھ القاھر
معھد االورام القومى

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
:    المادة 

) نظام جدید ( ثانى الدكتوراة جزءكشف حضورارقام جلوس واسماء طلبة
٢٠١٢مایودورالتخدیر و عالج االلم  فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

ریمون أسعد نصر٤
}٧٠٩{العنایھ المركزة لمرضى السرطان المتقدم     
}٧١٠{العنایة المركزة لحاالت بعدالجراحة            
}٧١١{تقییم االلم ونوعیاتھ لمرضى السرطان        

}٧١٢{م                               وسائل عالج االل
}٧١٣{التخدیر العام و الموضعى و الجزئى           
} ٧١٤{التخدیر التخصصى                              
}٧١٩{تخدیر عملیات المخ و االعصاب               
}٧٢٠{تخدیر عملیات القلب و الصدر                 

}٧٢١{تخدیر عملیات االطفال 
}٧٢٢{تقطیع مسار االعصاب                          
}٧٢٣{زرع مضخات عالج االلم خارج االم الجافیة  
}٧٢٤{العنایة المستمرة لمرضى االورام المتقدم     

}٧٠٩{العنایھ المركزة لمرضى السرطان المتقدم     عبیر محمد على٥
}٧١٠{ة لحاالت بعدالجراحة            العنایة المركز

}٧١١{تقییم االلم ونوعیاتھ لمرضى السرطان        
}٧١٢{وسائل عالج االلم                               
}٧١٣{التخدیر العام و الموضعى و الجزئى           
}٧١٤{التخدیر التخصصى                              

}٧١٩{و االعصاب               تخدیر عملیات المخ 
}٧٢٠{تخدیر عملیات القلب و الصدر                 
}٧٢١{تخدیر عملیات االطفال                          
}٧٢٢{تقطیع مسار االعصاب                          
}٧٢٣{زرع مضخات عالج االلم خارج االم الجافیة  

}٧٢٤{م المتقدم     العنایة المستمرة لمرضى االورا

}٧٠٩{العنایھ المركزة لمرضى السرطان المتقدم     وائل احمد محمد مصطفى شلبى٦
}٧١٠{العنایة المركزة لحاالت بعدالجراحة            
}٧١١{تقییم االلم ونوعیاتھ لمرضى السرطان        
}٧١٢{وسائل عالج االلم                               

}٧١٣{ر العام و الموضعى و الجزئى           التخدی
}٧١٤{التخدیر التخصصى                              
}٧١٩{تخدیر عملیات المخ و االعصاب               
}٧٢٠{تخدیر عملیات القلب و الصدر                 
}٧٢١{تخدیر عملیات االطفال                          

}٧٢٢{عصاب                          تقطیع مسار اال
}٧٢٣{زرع مضخات عالج االلم خارج االم الجافیة  
}٧٢٤{العنایة المستمرة لمرضى االورام المتقدم     

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق



ةجامعھ القاھر
القومىمعھد االورام 

٥/٢٠١٢:    /القاھرة فى
.:     المادة 

كشف حضور
]جامعھ اسیوط –معھد جنوب مصر لالورام [ 

) نظام جدید ( ر الدكتوراة ارقام جلوس واسماء طلبة
٢٠١٢مایو دورالتخدیر و عالج االلم  فى 

الجلوس
التوقیعالمقراراتاالســــــــــــــــــــــم

تخدیرمحمد عبدالفتاحاالء ١

جمیع المقررارتدیاب فؤاد حتھ٢

جمیع المقررارترانیا محمد عبداالمام٢

مع تمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق
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