الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

(األسبوع األول) يبدا  11فبراير

الساعه
اليوم

9 : 11

السبت

تشريح نظرى
Scalp
د أيمن عبد هللا

االحد

فسيولوجى نظرى
Functional
organization of the
CNS
ا د جرجس صبرى

االثنين

تشريح نظرى
Face
د أيمن عبد هللا

الثالثاء

Basics of
medical
research

هستولوجى
نظرى
)CNS (1.5 H

االربعاء

الخميس

مدير إدارة
شئون الطالب

تدريب حقلى .
physiology
Intestinal motility

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

11.30 : 1.30

1.30 :3.30
تشريح عملى )(2.5 H
– Norma verticalis
occipitalis- frontalis

تدريب حقلى
عيادة cardiology
ECG

كيمياء عملى

Colorimetry
د سالى الحفناوى

هستولوجى
عملى )(1 H
Spinal cord
cervical,thora
cic,lumber

كيمياء نظرى
Biosynthesis of
essential aa
ا د ايمان بدر
كيمياء نظرى
تشريح عملى )(2.5 H
Biosynthesis
Demonstration of ms, BV of of essential
)aa (1 H
the face, normabasalis
ا د ايمان بدر
تشريح نظرى )(1.5 H
)Cranial cavity (1
د أيمن عبد هللا
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

(األسبوع الثانى) يبدا  18فبراير

الساعه
اليوم

9 : 11

السبت

تشريح نظرى
)Cranial cavity (2
د أيمن عبد هللا

االحد

فسيولوجى نظرى
Sensory receptors
ا د جرجس صبرى

االثنين

تشريح نظرى
)Orbit (1
د أيمن عبد هللا

الثالثاء

االربعاء

Basics of
medical
research

11.30 : 1.30

هستولوجى
نظرى
CNS

تدريب حقلى

1.30 :3.30
تشريح عملى
Demonstration of
dura,Mandible & norma
lateralis

تدريب حقلى
كيمياء عملى

Colorimetry
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى

فسيولوجى نظرى
Sensory receptors
ا د جرجس صبرى
هستولوجى عملى
M.O.G.

Catabolism of carbon
skeleton of aa

ا د ايمان بدر
كيمياء نظرى
Catabolism
of carbon
skeleton of
aa

تشريح عملى
Orbit

ا د ايمان بدر
فسيولوجى عملى
الخميس

مدير إدارة
شئون الطالب

Examination of crude
touch,pain,temp.

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

تشريح نظرى
)Orbit (2
د أيمن عبد هللا
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

(األسبوع الثالث) يبدا  25فبراير

الساعه
اليوم
السبت

9 : 11

11.30 : 1.30

تشريح نظرى
Temporal & infra)temporal fossae (1

فسيولوجى نظرى
Synaptic transmission
ا د جرجس صبرى

فسيولوجى نظرى
Synaptic transmission

تدريب حقلى
neuropsychatry

د أيمن عبد هللا
االحد

االثنين

ا د جرجس صبرى
تشريح نظرى
Infra-temporal fossae
(2) & pterygopalatine
fossa

د أيمن عبد هللا
الثالثاء

االربعاء

Basics of
medical
research

هستولوجى
نظرى
CNS

تدريب حقلى
neuropsychatry

1.30 :3.30
تشريح عملى
Temporal & infratempora, boundaries of
PPFl
فسيولوجى نظرى
Processing of signals in
neuronal pool

ا د جرجس صبرى
هستولوجى عملى
Pons,
midbrain

كيمياء عملى

Collection of blood
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى
Catabolism of proteins& aa
nitrogen

ا د ايمان بدر
كيمياء نظرى
Catabolism
&of proteins
aa nitrogen

تشريح عملى
Parotid gland

ا د ايمان بدر
الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

فسيولوجى عملى
Examination of tactile
local., discrimin, stereogn

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

تشريح نظرى
Parotid gland &facialn

د أيمن عبد هللا
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

(األسبوع الرابع) يبدا  4مارس

ملحوظه :امتحان اعمال السنه االول فى كل من التشريح
الساعه
اليوم
السبت

9 : 11

11.30 : 1.30

تشريح نظرى
Superficial dissection of
the neck –neck triangle

فسيولوجى نظرى
Somatic sensation
ا د جرجس صبرى

د أيمن عبد هللا
االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

و الكيمياء فى بدايه الدرس العملى

فسيولوجى نظرى
Somatic sensation
ا د جرجس صبرى

تدريب حقلى
neuropsychatry

د أيمن عبد هللا
هستولوجى
نظرى
CNS

تدريب حقلى
neuropsychatry

تشريح عملى
Anterior triangle
فسيولوجى نظرى
Somatic cortex and its
abnormalities

ا د جرجس صبرى

كيمياء عملى

تشريح نظرى
)neck triangles (2

Basics of
medical
research

1.30 :3.30

 Determination of bloodهستولوجى عملى
Cerebrum,cer
glucose
ebellum
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى
Conversion of aa to
specalised products

ا د ايمان بدر
كيمياء نظرى
Conversion
of aa to
specalised
products

تشريح عملى
Posterior triangle

ا د ايمان بدر
فسيولوجى عملى
الخميس

مدير إدارة
شئون الطالب

Examination of
vibration,position
movements

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

تشريح نظرى
Submandibular region

د أيمن عبد هللا
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)
(األسبوع الخامس) يبدا  11مارس

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

ملحوظه :امتحان اعمال السنه االول فى كل من الفسيولوجى
الساعه
اليوم
السبت

9 : 11

11.30 : 1.30

تشريح نظرى
& Thyroid gland
subclavian A

فسيولوجى نظرى
Motor functions of
spinal cord
ا د جرجس صبرى

فسيولوجى نظرى
Motor functions of
spinal cord
ا د جرجس صبرى

تدريب حقلى
neuropsychatry

د أيمن عبد هللا
االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

و الهستولوجى فى بدايه الدرس العملى
1.30 :3.30
تشريح عملى
Submandibular region
فسيولوجى نظرى
Brain stem control of
motor functions
ا د جرجس صبرى

كيمياء عملى

تشريح نظرى
& Carotid system
venous drainage

د أيمن عبد هللا
هستولوجى
Basics of
medical
نظرى
research
CNS

Determination of total
proteins
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى
Metabolic disorders of ptn

ا د ايمان بدر
كيمياء نظرى
Metabolic
disorders of
ptn

تدريب حقلى
neuropsychatry

هستولوجى عملى
revision

ا د ايمان بدر

تشريح عملى
Thyroid gland and BV

تشريح نظرى
Lower 4 cranial N

فسيولوجى عملى
Examination of muscle
tone and power

د أيمن عبد هللا

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع السادس) يبدا  18مارس

الساعه

9 : 11

11.30 : 1.30

1.30 :3.30

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

اليوم
السبت

تشريح نظرى
Cervical plexus, symp
chain, styloid process

د أيمن عبد هللا

االحد

فسيولوجى نظرى
Cortical control of
motor functions

ا د جرجس صبرى
االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

تشريح نظرى
Pharynx

د أيمن عبد هللا
Basics of
medical
research

هستولوجى
نظرى
skin

تدريب حقلى
neuropsychatry
فسيولوجى عملى
Examination of superficial
reflexes

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

فسيولوجى نظرى
Posture and
equilibrium

تشريح عملى
)Sagittal sec (1

ا د جرجس
صبرى

فسيولوجى نظرى
Cortical control of motor
functions

تدريب حقلى
neuropsychatry

ا د جرجس صبرى

كيمياء عملى

هستولوجى عملى
Thick skin

Revision
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى
Bioenergetics &biological
oxidation

ا د ماثر الشافعى
كيمياء نظرى
Metabolic
disorders of
ptn

ا د ماثر
الشافعى
تشريح نظرى
Larynx
د أيمن عبد هللا
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

تشريح عملى
)Sagittal sec (2

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع السابع) يبدا  25مارس

ملحوظه :امتحان منتصف التيرم فى كل من الفسيولوجى

و الكيمياء فى بدايه الدرس العملى

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

الساعه
اليوم
السبت

11.30 : 1.30

9 : 11
تشريح نظرى
Nose & para-nasal
sinuses

فسيولوجى نظرى
Basal ganglia
ا د جرجس صبرى

د أيمن عبد هللا
فسيولوجى
نظرى
Basal
ganglia
ا د جرجس
صبرى

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

تدريب حقلى
neuropsychatry
كيمياء عملى
Determination of urinary
creatinine

تشريح نظرى
Mouth, tongue, palate

د أيمن عبد هللا
Basics of
medical
research

هستولوجى
نظرى
Skin
appendage

تدريب حقلى
neuropsychatry
فسيولوجى عملى
Examination of deep
reflexes

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

د سالى الحفناوى

1.30 :3.30
تشريح عملى
Ear

فسيولوجى نظرى
The cerebellum
ا د جرجس صبرى
هستولوجى عملى
Thin skin

كيمياء نظرى
Integration of metabolism

د عزه كامل
كيمياء نظرى
Integration of
metabolism

د عزه كامل

تشريح عملى
Back and suboccipital
triangle

تشريح نظرى
)Ear (external, middle

د أيمن عبد هللا
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع الثامن) يبدا  1ابريل

ملحوظه :امتحان منتصف التيرم فى كل من التشريح

و الهستولوجى فى بدايه الدرس العملى

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

الساعه
اليوم

9 : 11

11.30 : 1.30

Back, lateral vertebral ms,
prevertebral, suboccipital

فسيولوجى نظرى
The cerebellum and the
thalamus

تشريح نظرى
السبت

د أيمن عبد هللا
االحد

فسيولوجى نظرى
The hypothalamus

ا د جرجس صبرى
تشريح نظرى

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

Lymphatic drainage,
joints of head &neck

د أيمن عبد هللا
هستولوجى
Basics of
medical
نظرى
research
revision
تدريب حقلى
فسيولوجى عملى
Examination of
coordination and gait

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

ا د جرجس صبرى
تدريب حقلى
صحه عامه
Disability managment
كيمياء عملى

Eliza
د سالى الحفناوى

1.30 :3.30
تشريح عملى
)Joints (in details
radiology
فسيولوجى نظرى
Behavior and
emotion
ا د جرجس صبرى
هستولوجى عملى
revision

كيمياء نظرى
Heme synthesis
د عزه كامل
كيمياء نظرى
Heme
synthesis
د عزه كامل
تشريح نظرى
Embryology 1

تشريح عملى
Revision

د نهى عيسى
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع التاسع) يبدا  8ابريل

الساعه

9 : 11

11.30 : 1.30

1.30 :3.30

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

اليوم
السبت

االحد

فسيولوجى نظرى
Behaviour and
emotions

تشريح نظرى
)Embryo (2

د نهى عيسى
فسيولوجى
نظرى
Electrical
activity of
the brain

تشريح عملى

Practical exam
فسيولوجى نظرى
Electrical activity of
the brain
ا د جرجس صبرى

تدريب حقلى

ا د جرجس
صبرى
االثنين

الثالثاء

كيمياء عملى

تشريح نظرى
)Embryo (3

د نهى عيسى
هستولوجى
نظرى
Outer coat of Basics of
medical
the eye
research
(lid,sclera,
)cornea

Electrophoresis curves
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى
Heme catabolism
د عزه كامل

كيمياء نظرى
االربعاء

تدريب حقلى

Heme
catabolism

د عزه كامل

تشريح عملى
– Introduction of nervous system
superolateral surface of the
cerebrum-insula

تشريح نظرى
Development of NS
د نادر

الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

هستولوجى عملى
Eye lid,
cornea

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع العاشر) يبدا  15ابريل

الساعه

9 : 11

11.30 : 1.30

1.30 :3.30

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

اليوم
السبت

االحد

تشريح نظرى
Introduction of nervous
system, cerebrum,
functional area
د نادر

فسيولوجى نظرى
Intellictual functions of the
brain

ا د جرجس صبرى

فسيولوجى نظرى
Intellictual functions of
the brain

تدريب حقلى
صحه عامه
Neurobehavioural
battery

تشريح نظرى
Internal structure of
cerebrum
د نادر

كيمياء عملى

ا د جرجس صبرى
االثنين

هستولوجى
نظرى
Choroid,
retina

الثالثاء

Basics of
medical
research

االربعاء

تدريب حقلى
صحه عامه
Neurobehavioural
battery

– Medial and inferior surface
interpeduncular fossa

فسيولوجى نظرى
Memory and learning
ا د جرجس صبرى

 Oral glucose toleranceهستولوجى عملى
test
retina
د سالى الحفناوى
كيمياء نظرى
Puine synthesis
&catabolism
د منال سعفان
كيمياء نظرى
تشريح عملى
Puine
Coronal and horizontal
synthesis
sections
&catabolism
د منال سعفان
تشريح نظرى
Limbic system, lat
ventricles
د نادر

الخميس

مدير إدارة
شئون الطالب

تشريح عملى

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع الحادى عشر) يبدا  22ابريل

الساعه

9 : 11

11.30 : 1.30

1.30 :3.30

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

اليوم
السبت

فسيولوجى نظرى
Protective mechanisms
of the eye
ا د محمد بندارى
تدريب حقلى
صحه عامه
Neurobehavioural
battery

تشريح نظرى
Diencephalon 1
د نادر

االحد

فسيولوجى نظرى
Optics and fluid system
of the eye

ا د محمد بندارى
تشريح نظرى
االثنين

الثالثاء

كيمياء عملى

Diencephalon 2&3rd
ventricle
د نادر
Basics of
medical
research

كيمياء نظرى
Purine catabolism, Cancer
&oncogene

د منال سعفان

فسيولوجى نظرى
Uveal system

ا د محمد
بندارى
هستولوجى عملى
Organ of corti

Revision
د سالى الحفناوى

هستولوجى
نظرى
External,mid
dle ear

تشريح عملى
Diencephalon

فسيولوجى عملى
Testing visual acuity and
astigmatism

كيمياء نظرى
االربعاء

Purine
catabolism,
Cancer
&oncogene

تدريب حقلى
رمد

تشريح عملى
brainstem

د منال سعفان
الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

فسيولوجى عملى

تشريح نظرى
brainstem 1
د نادر

Corneal and papillary light
reflex

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع الثانى عشر) يبدا  29ابريل

ملحوظه :امتحان اعمال السنه الثانى فى كل من التشريح

و الهستولوجى فى بدايه الدرس العملى

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

الساعه
اليوم

9 : 11

11.30 : 1.30

السبت

تشريح نظرى
)brainstem (2
&cerebrum
د نادر

فسيولوجى نظرى
Receptors and neuronal
functions of the retina

1.30 :3.30

ا د محمد بندارى

فسيولوجى نظرى
االحد

االثنين

الثالثاء

Colour vision and
regulation of retinal
sensitivity

تدريب حقلى
رمد

ا د محمد بندارى
تشريح نظرى

كيمياء عملى

4th ventricle,
meninges,Blood supply
د نادر

Basics of
medical
research

االربعاء

تدريب حقلى
رمد

الخميس

فسيولوجى عملى

مدير إدارة
شئون الطالب

Testing colour vision

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

فسيولوجى نظرى
Central neurophysiology

ا د محمد بندارى
هستولوجى عملى
revision

Revision
د سالى الحفناوى

هستولوجى
نظرى
Inner ear
Cochlea,
organ of
corti

كيمياء نظرى
Stem cells
د منال سعفان
كيمياء نظرى
Stem cells
د منال سعفان

تشريح عملى
Cerebrum & 4th ventricle,

فسيولوجى عملى
Accomodation reflex

تشريح عملى
Blood supply -revision

تشريح نظرى
)Blood supply (2
د نادر
وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

(األسبوع الثالث عشر) يبدا  6مايو

ملحوظه :امتحان اعمال السنه الثانى فى كل من الفسيولوجى

و الكيمياء فى بدايه الدرس العملى

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

الساعه
اليوم

9 : 11

السبت

تشريح نظرى
Spinal cord

1.30 :3.30

11.30 : 1.30
فسيولوجى نظرى
Eye
movements
and their
control

د نادر

تشريح عملى
Practical exam

ا د محمد
بندارى

فسيولوجى نظرى
االحد

Functional structure of
sound transmissionin
the ear

فسيولوجى نظرى
Central auditory
mechanisms and hearing
abnormalities

تدريب حقلى
ENT

ا د محمد بندارى

ا د محمد بندارى
االثنين

الثالثاء

تشريح نظرى
Pbl
Basics of
medical
research

Final practical exam

هستولوجى
نظرى
revision

االربعاء

تدريب حقلى
ENT

الخميس

فسيولوجى عملى
Hearing test

مدير إدارة
شئون الطالب

كيمياء عملى

Free radicals &antioxidant

د منال سعفان
كيمياء نظرى
Free radicals
&antioxidant

د منال سعفان
تشريح نظرى
Pbl

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

كيمياء نظرى

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

(األسبوع الرابع عشر) يبدا  13مايو

هستولوجى عملى
revision
فسيولوجى عملى
Perimetry and
demonstration of
blind spot

تشريح عملى
Final Revision

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

الساعه
اليوم

9 : 11

11.30 : 1.30

السبت

تشريح نظرى
Case study

فسيولوجى نظرى
The chemical senses
ا د محمد بندارى

االحد

كيمياء نظرى
Body fluid
د عزه كمال

تدريب حقلى
revision

االثنين

تشريح نظرى
revision

فسيولوجى عملى
Examination of taste
and smell

الثالثاء

االربعاء
الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

كيمياء
نظرى
Basics of
medical
Body
research
fluid
د عزه كمال
تدريب حقلى
Final practical
exam
فسيولوجى عملى
revision
منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

1.30 :3.30
تشريح عملى
Final Revision

هستولوجى عملى
Final
practical
exam

كيمياء نظرى
Xenobiotic
د منال سعفان
كيمياء نظرى
Xenobiotic

د منال سعفان
تشريح نظرى
revision

تشريح عملى
Final practical exam

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

الجدول الدراسي لطالب المستوى الثانى
(الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي )2017 /2016
برنامج الطب والجراحة التكاملي

(األسبوع الخامس عشر) يبدا  20مايو

الساعه
اليوم

9 : 11

السبت

فسيولوجى عملى
Practical exam

11.30 : 1.30

1.30 :3.30

االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس
مدير إدارة
شئون الطالب

منسق البرنامج

أ.د  /هيام عياد

وكيل الكلية
لشئون التعليم والطالب

(أ.د /نانسى يوسف اسعد)

عميد الكلية
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

( ا.د  /أحمد أحمد جمال الدين )

