
 

 

 

1029/1010  الجامعيللعام  السادسة رقةفالجدول  محاضرات   

12/22/1029الى12/9/1022من األولىالدورة                                    

المجموعة       األولىورة دال                   القاعة  
12/22-26/22نفسية من -2/11حاالت حرجة  

من الساعة  14/11

11-1  

جلدية  1/22-24/22

22-9من الساعة  

 باطنة عامه

32/20-12/9من  
       األولى      

 

العامة قاعة الباطنة      قاعة الصدرية قاعة المتوطنة  المكان 

 قاعة الصدرية
الصدريةقاعة   

 قاعة القلب
 قاعة العصبية

 قاعة الباطنة العامة
االكلينيكى قاعة الباثولوجى  

3/20-12/9من  صدريه   

27/20 -5/20من  متوطنه  

32/20- 29/20من  قلب  

24/22-1/22من  عصبيه  

12/22-26/22من  روماتيزم وتاهيل  

الى 9/ 12من  باثولوجى اكلنيكى يوم االثنين من كل اسبوع

12/22  

الثانية  باطنه 
 خاصة

-26/22جراحة زكورة 

12/22  
 جراحة تجميل

1/22-24/22  
32/20الى  12/9جراحة عامه من   الثالثه جراحة عامه 

 جراحة تجميل قاعة الجراحة العامة
 

 المكان قاعة الجراحة العامة

 قاعة العظام
 القلب
العصبيةقاعة   

 الجراحة العامة
 قاعة العظام

النساء قاعة  
 
 
 
 

3/20-12/9جراحة مسالك من   

27/20-5/20جراحة قلب وصدرمن  

32/20 -29/20جراحة اعصاب  من  

24/22 -1/22تخدير       

12/22 -26/22عظام  من   

الى 12/9من  االشعة التشخيصية يوم االثنين من كل اسبوع

12/22  

الرابعه جراحة 
 خاصة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                عميد الكلية

عاطف محمد محمد مرسى/ د.أ                         داليا حسين عبد العزيز         /     د.ا       

الدورة   القاعة المجموعة       



1010   /1029  الجامعيجدول توزيع الدروس اإلكلينيكية للفرقة السادسة للعام        

10/1/1010-30/22/1029منالدورة الثانية                                     

` عميد الكلية                    كيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       و  

عاطف محمد محمد مرسى/ د.أ                            داليا حسين عبد العزيز  /     د.ا       

 

 قاعة الصدرية
صدريةقاعة ال  

 قاعة القلب
 قاعة العصبية
 قاعة الباطنة

قاعة الباثولجى 
 االكلينيكى

         1010/  21/21   -   30/22صدرية من 
1010/  21/ 16    -24/21متوطنة من       

 /1010 2/ 9 – 12/21من  قلب   
1010/ 13/2 -22/2من عصبية  

10/1/1010 -2/1/1010من روماتيزم وتأهيل   
أسبوعين من كل ناكلينيكى يوم االث  باثولوجيل ا    

10/1/1010لى30/22من 
   

       األولى
 

باطنة خاصة   

 نفسية 

10/1/1010-1/ 2من  

-22/2حرجة حاالت 
13/2/1010  

 22-2  

- 

   جلدية
    /13/2-/22/2نم 

-9من الساعة1010
22 

عامةباطنه   

 30/22/1029-9/2/1010  

-الثانية     

 
 جراحة التجميل

   
القلب قاعة          

 
 الباطنة العامة

 

 القاعة

 
 العظام
 القلب

 العصبية
 الجراحة العامة

 العظام
الباطنة والجراحة  قاعة

بالكليةبتمريض   
 

  
21/21/1029 -30/22مسالك من   

16/21 -24/21جراحة قلب وصدر من   
9/2/1010-12/21من  أعصابجراحة   
13/2/1010-222/2من  تخدير  

10/1/1010-2/1عظام من   
أسبوعيوم االثنين من كل  تشخصيه شعةاأل     
10/1/1010- 1029/ 30/22من    

 
 

الثالثة    
 جراحة خاصة

من الذكورة جراحة  
2/1-10/1/1010  

تجميل من جراحة  
 22/2-13/2/1010  

 
 

  جراحة عامة       
1010 /9/2-30/22/1029من   

 
الرابعة    

 القاعة الجراحة العامة جراحة التجميل الجراحة العامة



 

 

1029/1010 الجامعيجدول توزيع الدروس اإلكلينيكية للفرقة السادسة للعام   

30/4/1010-11/1/1010   من   لثالثةا الدورة                   

ورة األولى دال القاعة  المجموعه 
 جراحة ذكورة

22/4-30/4  
 جراحة تجميل

4/4-26/4  
عامه جراحة  

1/4-11/1من  
 االولى  

 القاعة الجراحة جراحة التجميل الجراحة العامة

 العظام
 القلب

 العصبية
 الجراحة العامة

 العظام
 االطفال

 /1029 5/3-11/1من   مسالك  
29/3 -7/3من  قلب وصدر راحةج  

1/4- 12/3من  األعصابجراحة   

26/4-4/4من  تخدير  

30/4-22/4من  جراحة عظام   

30/4-11/1من أسبوعيوم االثنين من كل  أشعة  

خاصة جراحةالثانية    

-22/4 نفسية
30/4  

-4/4حرجة حاالت 
من الساعة 26/2  

22-1  

- 

جلدية 4/4-26/4

22-9من الساعة  

عامه من  باطنه
1/4 إلى 11/1  

ة عامهباطنالثالثه   

 القاعة  الباطنة العامة الباطنة العامة الصدرية

 الصدرية
 العظام
 القلب

 العصبية
 الباطنة العامة

 
 قاعة الباثولوجى 

5/3/1029-11/1من  صدرية  

29/3-7/3منمتوطنة  

1/4 -12/3من  قلب  

26/4 -4/4     عصبية من  

30/4 -4/ 22روماتيزم وتاهيل من  

من  يوم االثنين من كل اسبوع لباثولوجى االكلينيكىا
11/1/1010-30/4/1010  

خاصة باطنةالرابعه   

  

 

عميد الكلية             كيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         و  

عاطف محمد محمد مرسى/ د.أ                            داليا حسين عبد العزيز  /     د.ا  

 

 



  

 

1010 / 1029جدول توزيع الدروس اإلكلينيكية للفرقة السادسة للعام الجامعى       

              26/7/1010-1/5/1010منالدورة الربعة 

عميد الكلية                        ل الكلية لشئون التعليم والطالب                         وكي  

    عاطف محمد محمد مرسى/ د.أ                                  داليا حسين عبد العزيز  /     د.ا  

                                                    

الدورة     القاعة المجموعة       
 العظام
 القلب

 العصبية
 الجراحة العامة

 العظام
الباطنة والجراحة 

 بالكلية

      1010/  24/5   -   1/5من  مسالك
6 /4   -26/5من  جراحة قلب وصدر      

 6/1010 /  22 – 6/6من  أعصاب جراحة  
1010/ 1/7 -10/6من تخدير  
26/7/1010 -4/7من  عظام  

 أسبوعيوم االثنين من كل  األشعة    
26/7/1010الى1/5/1029من  

   األولى
 جراحة 

 خاصة

من           ذكورة
4/7-26/7/1010  

 
1/7/1010-10/6من  جراحة تجميل  

            عامة من جراحة
1/5/1010-22/6/ 1010    

     

  
    الثانية 

العامة الجراحة  
 

 جراحة التجميل
 

 القاعة الجراحة العامة

 الصدرية
صدريةال  

 القلب
 العصبية

 العظام
 الباثولوجى االكلينيكى

24/5/1010 -1/5من  صدرية   
4/6/1010 -26/5من  متوطنة  

22/6/1010-6/6من  قلب  
1/7/1010-10/6من  عصبية  

26/7/1029-4/7من  وتأهيلروماتيزم   
26/7/1010-1/5يوم االثنين من كل اسبوع من  اكلينيكى باثولوجي  

 
 

الثالثة    
باطنة خاصة   

 نفسية
 

26/7الى4/7من  

-10/6حاالت حرجة 
من الساعة 1/7  

 22-1  

 

-10/6جلدية من 
1/7/1029  

22-9من الساعة  

 الباطنة العامة
2/5- 11/6/2112  

 
الرابعة   

 

بالكلية واإلذن األنف العامةالباطنة       الباطنة العامة   القاعة 


