
 

 كشف بأسماء الفريق الطبي للرمد بمستشفى حورس

  د ناردين نبيل و  هللاد هبه راضي عطا  ستشاريينوتتم من خالل أكفء األساتذة األالمستشفى مجهزه بأحدث األجهزة والفحوصات في مجال الرمد 

 سبوع صباحا ومساء:طباء األخصائيين بالمستشفى طوال أيام األكما تعلن المستشفى عن تواجد اال

 ن نبيل           د احمد محمد القاضيد. ايمان وليم            د. مرجريت ولسن            د. ناردي     
 د مادونا مجدي          د. نرمين كمال               د امنيه محمد اسامه                      

 

 د. اسامه نبيل يوسف      د. بولس اسحق             د. ابراهيم رزق       الفريق الطبي ألمراض الباطنة والقلب:

 

 لألسنان: سبوع وعيادة خاصه لألطفال وتضم الفريق الطبيترحب بكم عيادة األسنان بالمستشفى طوال أيام األكما 

 سنان مسبقايرجى الحجز بعيادة اال
 

  المنيا–ش النصر ارض سلطان  15 العنوان:

          2320255- 2320254 تليفون: 01271702782: موبايل
 

 الدرجة العلمية اسم الطبيب
 أ.د/ كريم مجدي

2/11/2018 
10/11/2018 
17/11/2018 
24/11/2018 

 ميل كليه الجراحين الملكية )جالسجو(س زوجراحه العيون كليه طب جامعه عين شم دكتوراه ومدرس طب 
  كو( جراحاتفابالموجات الفوق الصوتية )الاستشــــــــــــــــــاري جراحات المياه البيضاء وزرع العدسة 

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

 أ.د/عبد المسيح سدراك
 الخميس كل أسبوعين

8/11/2018 
22/11/2018 

 طب وجراحه العيون بمستشفى السالم ومستشفى الشفاء بعين شمس ومستشفى  استشــــــــــــــــــاري
 الوطني للعيون

 المياه  ـ جراحات كو(االفوق الصوتية )الف بالموجاتجراحات المياه البيضاء وزرع العدسة  استشاري
 الحـــــــــــــــــــــــــــولـ  ـ الليزكالـــــــــــــــزرقاء 

 أ.د/ احمد شفيق
3/11/2018 

 

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

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

 أ.د/ حسين محمد مصطفى
 كل أسبوعين الثالثاء

6/11/2018 
27/11/2018 

 زمالة مصرية للعيون 
 كو( جراحاتادسة بالموجات الفوق الصوتية )الفاستشــــــــــــــــــاري جراحات المياه البيضاء وزرع الع 

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

 شنودةأ.د/ مايكل سامي 
 األربعاء كل اسبوعين

21/11/2018 

  وجراحات المياه كو(ادسة بالموجات الفوق الصوتية )الفالبيضاء وزرع العجراحات المياه استشاري 
 ـ القرنية ـ الليزكالـــــــــــــــزرقاء 

 زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية 

 أ.د/محمد ابراهيم صالح
 االثنين كل اسبوعين

12/11/2018 

19/11/2018 

26/11/2018 

 شمس مدرس. م طب وجراحة العيون جامعة عين 
 )زميل كلية الجراحين الملكية ببريطانيا )جالسجو 
 عضو الجمعية االوروبية لجراحات المياه البيضاء واصالح االبصار 
 المياه  ـ جراحات كو(ادسة بالموجات الفوق الصوتية )الفجراحات المياه البيضاء وزرع الع استشاري

 القرنية -ـ الليزك الـــــــــــــــزرقاء 
  العيون بمستشفى الوطني للعيون و مستشفى الرواداستشاري 

 الدرجة العلمية اسم الطبيب
 باسم عيسويأ.د/ 

 زياره شهريه
  تقويم االسناناستشاري 
 عضو جمعية اطباء تقويم االسنان االمريكية  

 ريهام ثروت محمد البحيريد/ 
 الخميس

  مساعد التركيبات وزراعة االسنان بكلية طب االسنان جامعه المنيامدرس 
  .دكتوراه االستعاضة الصناعية وزراعه االسنان د 
 أخصائي طب وجراحة وتجميل الفم واالسنان 

 ميرا رشدي فتحيد/ 
 االثنين والثالثاء واالربعاء

 زميل كليه الجراحين الملكية البريطانية 
 أخصائي طب وجراحة الفم واالسنان 

 ماركو مالك فايق/د
 االثنين والخميس

  جامعه المنيامعيد بكلية طب االسنان 
 أخصائي طب وجراحة الفم واالسنان   

 رضوى فتح احمد/د
 الجمعة والسبت

 ماجستير عالج الجذور كلية طب الفم واالسنان جامعه المنيا 
 أخصائي طب وجراحة الفم واالسنان   

 د/ ليديا باهى وديع
 الثالثاء واالربعاء

 أخصائي طب وجراحة الفم واالسنان   

 اآلن حجزأ

               االن 
 االن


