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و اجلراحة الباطنية أقسام في املتدرب يقضيها واحدة سنة - ١
ملحقاتها.    األطفال و و   

ملحقاتها. و اجللدية أقسام في أربع سنوات - ٢

الشخصية واملقابلة التحريري االمتحان إجتياز بعد
وهم الكويتي للبورد أطباء ستة أختير لقد

والبرنامج اجللدية, لألمراض الكويتي البورد إنشاء مت لقد
سنوات كالتالي: من ٥ يتكون

[ئىًٌ:ئؤجل[مج“[طئخبٌُّ [ئدًختحب

احلداد عبداللطيف د.أحمد – ١

إبراهيم الدوخي د. عذارى - ٢

العتيبي فيحان محمد د. - ٣

الشمري جاسر د.مرمي - ٤

خواجة عبدالرضا فاطمة د. - ٥

النقي محمد نادية د. - ٦

التحرير أسرة
الغريب(املشرف) مشعل د.

املشرف) العرادي(م أبراهيم د.
املركز) (رئيس الصالح قاسم د.

العطية مساعد د.
عمر د.خالد

حسانني أمين د.

اجللد أدوية عن االستفسارات
لألدوية بالنسبة املرضى لرد على استفسارات بالتطوع العطية د. مساعد قام

عليه. يشكر تطوعي جهد وهو االلكتروني البريد طريق عن
musaedalatia@yahoo.com االلكتروني: البريد

ملستشفى اجللدية األمراض لقسم السنوي العلمي  اللقاء
العدان.

ملستشفى اجللدية األمراض السنوي لقسم العلمي سيقام اللقاء
اللقاء محاضرات وستقام ،٢٠٠٣/٥/٢٨ املوافق األربعاء يوم العدان

العلمية. لألمراض احلمد أسعد مركز في

األنشطة العلمية القادمة

الزائرين األطباء
في للمشاركة الزائرين  األطباء من عدد الكويت بزيارة سيقوم
زياراتهم سيقوم وخالل اجللدية لألمراض الكويتي البورد برنامج

في الكويت. اجللد ألطباء بإلقاء محاضرات األطباء

اإلطباء

اهللا عبد الرحيم عبد د.
األمراض اجللدية كلية أستاذ
عني شمس. جامعة الطب

العناني جالل د.
األمراض اجللدية كلية أستاذ

القاهرة جامعة الطب

الداروتي محمد د.
األمراض اجللدية كلية أستاذ

القاهرة جامعة الطب

الزيارة فترة
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احملاضرة تاريخ

٢٠٠٣ / ٦ / ٤

٦ / ٢٠٠٣ / ١١

٦ / ٢٠٠٣ / ٢٥

احملاضرة مكان

اجللدية احلمد لألمراض أسعد م.

اجللدية احلمد لألمراض أسعد م.

اجللدية احلمد لألمراض أسعد م.

www.derma-kuwait.com

قربان أمال د.
بوسطن جامعة سبتمبرمن شهر الحقاًخالل اجللديةيعلن احلمد لألمراض أسعد م.

خؤخختألّ ٍخإلنب�ّ خؤئَُّّ” خؤرَّجمخت

اإلنترنت شبكة على املركز عنوان

kuderma@fastmail.fm للنشره: اإللكتروني البريد

٢٠٠٣ مايو األول العدد


