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 الدرجة العلمية اسم الطبيب
 أ.د/ كريم مجدي

 السبت كل أسبوعين
5/5/2018 

12/5/2018 
19/5/2018 
26/5/2018 

 كية )جالسجو(ميل كليه الجراحين الملس زوجراحه العيون كليه طب جامعه عين شم كتوراه ومدرس طبد 
  لصوتية )الفيكو( جراحاتوزرع العدسة بالموجات الفوق ااستشــــــــــــــــــاري جراحات المياه البيضاء 

 المياه الـــــــــــــــزرقاء
  لالحـــــــــــــــــــــــــــوو الليزكعمليـــــــــــــــــــات 
 عمليات زرع القرنية و جراحات الشبكية و الجسم الزجاجي 

 أ.د/عبد المسيح سدراك
 الخميس كل أسبوعين

17/5/2018 
24/5/2018 
31/5/2018 

 ن شمس ومستشفى طب وجراحه العيون بمستشفى السالم ومستشفى الشفاء بعي ستشــــــــــــــــــاريا
 الوطني للعيون

 المياه  راحاتـ ج الفوق الصوتية )الفيكو( بالموجاتجراحات المياه البيضاء وزرع العدسة  استشاري
 الحـــــــــــــــــــــــــــولـ  الليزكـ الـــــــــــــــزرقاء 

 أ.د/ احمد شفيق
 زيارة شهرية

11/5/2018 

 س وجراحه العيون كليه طب جامعه عين شم كتوراه ومدرس طبد 
 القناة تجراحا-والمكتسب الخلقي الجفن ارتخاء عمليات- الجفن انقالب إصالح )جراحات:استشاري 

 األورام إزالة- ونالجف تجميل عمليات-العين  لتجميل وزرع كورة تفريغ عمليات-وتركيب الدعامة الدمعية
 للعيون والجفون( العظمى بالتجويف

أ.د/ حسين محمد 
 مصطفى

 كل أسبوعين الثالثاء
1/5/2018 
22/5/2018 

 

 زمالة مصرية للعيون 
  لصوتية )الفيكو( جراحاتالمياه البيضاء وزرع العدسة بالموجات الفوق ااستشــــــــــــــــــاري جراحات 

 والشبكية والقرنية المياه الـــــــــــــــزرقاء
  الليزكعمليـــــــــــــــــــات 
 استشاري العيون بمستشفى المطرية التعليمي ونور الحياة للعيون 
  استشاري العيون بمستشفى الوطني للعيون 

 أ.د/ مايكل سامي 
 األربعاء كل اسبوعين

9/5/2018 
23/5/2018 

 احات المياهوجر جراحات المياه البيضاء وزرع العدسة بالموجات الفوق الصوتية )الفيكو(ستشاري ا 
 ـ القرنية الليزكـ الـــــــــــــــزرقاء 

 زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية 

 ابراهيم صالحأ.د/محمد 
 االثنين كل اسبوعين

21/5/2018 

28/5/2018 

 طب وجراحة العيون جامعة عين شمس مدرس. م 
 )زميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا )جالسجو 
 عضو الجمعية االوروبية لجراحات المياه البيضاء واصالح االبصار 
 المياه  راحاتـ ج جراحات المياه البيضاء وزرع العدسة بالموجات الفوق الصوتية )الفيكو( استشاري

 القرنية -الليزك ـ الـــــــــــــــزرقاء 
 للعيون و مستشفى الرواد الوطنيالعيون بمستشفى  استشاري 

 اآلن حجزأ

               االن 
 االن


