
جدول الدورات التدربية بقسم طب وجراحة العين ابتداء من شهر 

2016يناير الى شهر ديسمبر   

 

 التاريخ تحت اشراف

 

 اسم الدورة

29/1/2016 أ.د/ محمد أشرف الدسوقى   Neuro ophth  

18/2/2016 أ.د.م/ عمرو محمود عوارة   مؤتمر القسم  

31/3/2016 أ.د/ حمدى عبدالعظيم الكومى   Medical Retina  

28/4/2016 أ.د.م/ منى سمير القدوسى   Uveitis 

26/5/2016 أ.د/ طارق المحمدى عيد   الجلوكوما  

 
2016/ 6،7،8شهر  

 أجازة

s 

29/9/2016 أ.د/ مجدى صالح موسى   Laserin ophth 

27/10/2016 أ.د/ خالد أحمد ناجى   Refractilve  

24/11/2013 أ.د/ عالء عامر الضرغامى  Phaco  

29/12/2016 أ.د/ رباب محمد السحت   Pedtric 



 

جدول الدورات التدربية بقسم طب وجراحة العين ابتداء من شهر يناير الى شهر 

 ديسمبر 2017

 

 التاريخ الشركة  تحت اشراف

 

 اسم الدورة

1/2016/       جمجوم أ.د/ محمد أشرف الدسوقى   Neuro ophth  

منى سمير القدوسىأ.د.م/          /2/2016  مؤتمر القسم  

3/2016/        فاركو  أ.د/ حمدى عبدالعظيم الكومى   Medical Retina  

عادل عبده سليمة/أ.د 4/2016/     أليرجان    Cornea 

حسينأ.د/ طارق رجائى  5/2016/      ألكون    الجلوكوما  

 أجازة
  6،7،8شهر أجازة

 

 أجازه

حشيش عبدالتواب أيمن أ.د/  9/2016/    أبيك   Oculoplastic 

10/2017/ أوركيديا أ.د/ عالء عامر الضرغامى  Phaco 

11/2013/ ابيكو  أ.د/ خالد أحمد ناجى         Refractilve 

12/2016/ ايكو  أ.د/ رباب محمد السحت   Pedtric 

 

 

 



جدول الدورات التدربية بقسم طب وجراحة العين ابتداء من شهر يناير الى شهر  
 ديسمبر 2017

 التاريخ الشركة  تحت اشراف

 

هاسم الدور  

 أ.د/ محمد أشرف الدسوقى

 م.م/ هاجر أحمد خالد

1/2016/ جمجوم  Neuro ophth 

2/2016/ كل الشركات أ.د.م/ وليد عبدالهادى عالم  مؤتمر القسم 

 أ.د/ حمدى عبدالعظيم الكومى

 م.م/ أحمد مفرح

3/2016/ فاركو  Medical Retina 

عادل عبده سليمة/أ.د  

 م.م/ محمد زكى

4/2016/ الليرجان  Cornea 

 أ.د/ طارق رجائى حسين

 م.م/ وسام شمس

 ألكون

 

/5/2016  Glaucoma 

 

 
6،7شهر ، أجازه  

 

 

 أ.د/ السيد سمير عرفة 

 د/ هبه شفيق
8/2016 كيمى فارما   

Squint 

 أ.د/ خالد أحمد ناجى

 د/ محمد حسنى

9/2016/ أبيك  Refractilve 

 أ.د/ أيمن عبدالتواب حشيش

 د/ ريهام شبانه

10/2017/ أوركيديا  Oculoplastic 

 

 أ.د/ عالء الضرغامى

 د/ السيد عباس

12/2016/ ايكو  Phaco 

 

 أ.د/ ياسر سراج

 م.م/ أحمد يوسف

11/2013/ ابيكو  Surgicop Retina 

علمى                المشرف على النشاط ال  



راحة العينرئيس قسم طب وج             

جدول الدورات التدربية بقسم طب وجراحة العين ابتداء من شهر 

 أكتوبر الى شهر  ديسمبر 2016

 التاريخ الشركة  تحت اشراف

 

 اسم الدوره

 أ.د.م/ معتز محمد صبرى

 د/ محمد حسنى

3/11/2016 أوركيديا  Refractilve 

 أ.د/ عالء الضرغامى

 د/ عمرو فوزى

1/12/2016 ألكون  Phaco 

 أ.د.م/ رباب السحت

 م.م/ محمد زكى

 

29/12/2016 ايكو  Pedtric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جدول السيمنارات بقسم طب وجراحة العين ابتداء من شهر 

 2016/10 وحتى شهر ديسمبر 2016

 أسم عضو هيئة التدريس

 

 اليوم

9/10 أ.د/ محمد أشرف الدسوقى   

16/10 أ.د/ رباب محمد السحت   

32/10 أ.د/ أسامة شلبى   

30/10 نواب مجموعة )ج(   

6/11 أ.د/ سعيد محمد شلبى   

13/11 د/ محمد خاطر   

20/11 أ.د.م/ عمرو عواره   

27/11 نواب مجموعة )أ(   

4/12 أ.د/ محمد سامح الشوربجى   

11/12 أ.د/ أحمد لطفى   

18/12 د/ شريف يوسف   

25/12 نواب مجموعة )ب(   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


