أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

جراحة العظام والكسور
اليوم
الساعة

السبت

االحد

اإلثنين

د .أحمد فؤاد

الثالثاء

األربعاء

د .احمد شحاتة

د .محمد رميح

10:00 AM
11:00 AM

الخميس

الجمعة

د .عبد هللا حماد
ا.د /محمد الشيخ

د .احمد شحاتة

12:00 PM
12:30 PM

ا.د /محمد سمير قاسم

1:00 PM

د .محمد عبد هللا

1:30 PM

د .احمد راشد

د .احمد راشد
د .محمد عبد هللا
د .احمد راشد

ا.د /امين عبد الرازق
ا.د /مصطفى حجازى

2:00 PM
د .سعيد محمد

3:00 PM
4:00 PM

د .وليد محمود

د .احمد فؤاد

د .وليد محمود
د .وليد محمود

6:00 PM
7:00 PM

د .احمد فؤاد

د .محمد حسن

د .سعيد محمد
د .احمد سمارة

7:30 PM

د .احمد سمارة

د .محمد رميح

8:00 PM

اجلراحــــة العامــــة
اليوم
الساعة

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

ا.د /هانى الحداد

9:30 AM

د .محمد الكومى

11:00 AM
ا.د /خالد مدبولي

1:00 PM

ا.د /هانى الحداد

ا.د /خالد مدبولي

2:00 PM
ا.د /هانى الحداد

2:30 PM

د .احمد صبرى
ا.د /هانى الحداد

3:00 PM
4:00 PM

ا.د /محمد مظلوم

د.هبه الكومى
ا.د /هيثم فايد

4:30 PM
5:00 PM

د.هبه الكومى

د .محمد الحشاش
د .محمد الحشاش

5:30 PM

د .عبد الجواد الرفاعي

8:00 PM
8:30 PM
9:00 PM

د .محمد الحشاش

ا.د /هيثم فايد

ا.د /هيثم فايد
د .مصطفى سيف الدين

د .مصطفى سيف الدين

د .مصطفى سيف الدين

د .عبد الجواد الرفاعي

أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

أمــــراض الباطنة
اليوم
الساعة
9:00 AM

السبت

االحد

د .سعيد شحاتة

د .سعيد شحاتة

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

د .سعيد شحاتة
ا.د /طارق المهدى

10:00 AM
د .محمد االحمدي

10:30 AM

ا.د /أمل النجار

11:00 AM
د .خالد عبد العاطى

11:30 AM
ا.د /أمل النجار

12:30 PM

د .خالد بن الوليد
د .هشام الغنيمى

1:30 PM
د .نرمين شريف
2:00 PM

د .احمد كمال

د .احمد عبد الرحمن
د .محمد عادل
د .خالد حجاج

د .خالد حجاج

د .خالد حجاج

د .خالد حجاج

د .محمد خالد

4:30 PM

د .خالد حجاج
د .محمد خالد
د .خالد حجاج

5:00 PM
6:30 PM

د .احمد أبو ستيت

7:00 PM

د .مروة إبراهيم

8:00 PM

د .احمد أبو ستيت

د .احمد أبو ستيت
د .مروة إبراهيم
د .عماد حمدى

10:00 PM

د .محمد عادل

د .نرمين شريف

2:30 PM
4:00 PM

الخميس

الجمعة

د .عماد حمدى

د .خالد بن الوليد

د .عمار نعينع

د .احمد كمال
د .محمد صبرى

د .محمد صبرى

د .محمد صبرى

األنف واألذن واحلنجرة
اليوم

السبت

االحد

11:00 AM

د .ياسر ليمونة

د .ياسر ليمونة

11:30 AM

د .احمد ياسين

الساعة

اإلثنين

د .ياسر ليمونة
د .احمد عشماوى

د .محمد فوزى

1:00 PM

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

د .امنية أنور

د .احمد عشماوى
د .محمد عكاشة

د .محمد فوزى

1:30 PM
د .محمد سعيد

2:00 PM
2:30 PM

د .احمد فياض

د .مجدى نجم
د .محمد سعيد

3:00 PM

د .محمد عكاشة

4:00 PM
4:30 PM

د .احمد عشماوى

د .مجدى نجم
د .امنية أنور

د .محمد سعيد

5:00 PM
د .مجدى نجم

5:30 PM

د .محمد سعيد

6:30 PM
7:00 PM

د .احمد ياسين

د .اسالم صالح

د .محمد عكاشة

د .هشام البدن

د .هشام البدن

د .اسالم صالح

د .اسالم صالح
د .هشام البدن
د .محمد سعيد

8:00 PM
9:00 PM

د .ياسر ليمونة
د .محمد سعيد

د .ياسر ليمونة

أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

أمراض القلب واالوعية الدموية
اليوم
الساعة

السبت

9:30 AM

11:00 AM

ا.د /ايمن مرتضى
ا.د /احمد المحمودى
د .حازم خورشيد
د .طارق عساف

12:00 PM

ا.د /عمر البهى

االحد

اإلثنين

د .احمد هاللي

د .احمد هاللي

الثالثاء

ا.د /ايمن مرتضى
ا.د /احمد المحمودى
د .حازم خورشيد
د .طارق عساف
ا.د /عمر البهى

د.هانى عادل
د .السيد عبد العاطى

1:30 PM
د .محمد عزمى

2:00 PM

د .محمد عزمى

د .السيد عبد العاطى

د .شريف عبد الصمد

ا.د /أحمد المحمودى

5:00 PM

د .احمد هاللي

د .شريف عبد الصمد

د .السيد عبد العاطى

د .محمود دربالة

6:00 PM

8:00 PM

ا.د /ايمن مرتضى
ا.د /احمد المحمودى
د .حازم خورشيد
د .طارق عساف

د .احمد هاللي

3:00 PM
4:00 PM

األربعاء

الخميس

الجمعة

ا.د /ايمن مرتضى
ا.د /احمد المحمودى
د .حازم خورشيد
د .طارق عساف

د .مصطفى علوني

د .علي أبو الهدى

د .علي أبو الهدى

د .مصطفى علواني

9:30 PM

جراحة املسالك البولية
اليوم
الساعة
11:30 AM

السبت

االحد

د .حاتم سالم

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

د .حاتم سالم
ا.د /تامر أبو يوسف

1:00 PM

د .بدران محمد
ا.د /احمد موسى

1:30 PM
2:00 PM

د .إبراهيم الحناوى

ا.د /احمد موسى
د .جرجس فوزى

2:30 PM

د .جرجس فوزى

د .جرجس فوزى
د .إبراهيم الحناوى

4:00 PM

ا.د /تامر أبو يوسف

5:00 PM
6:00 PM

د .حسام شعبان

د .حسام شعبان

د .حسام شعبان

7:00 PM
ا.د /تامر أبو يوسف

7:30 PM

ا.د /تامر أبو يوسف
د .بدران محمد

8:30 PM
10:00 PM

الجمعة

ا.د /احمد موسى

ا.د /احمد موسى

ا.د /احمد موسى

ا.د /احمد موسى

ا.د /احمد موسى

أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

أمراض النساء والتوليد
اليوم
الساعة

السبت

االحد

الثالثاء

اإلثنين

د .محمد نبيل أبو السعود

9:30 AM

األربعاء

د .محمد نبيل أبو السعود

د .محمد نبيل أبو السعود

10:00 AM

د .شوهندة عبد الفتاح

11:00 AM

د .الهام الكردى

12:00 PM

د .يحيى عثمان

د .يحيى عثمان

د .مياة مصطفى

د .مروة الطلخاوى
د .تامر سلطان

1:30 PM
3:00 PM

د .نور الهدى

4:00 PM

د .بدور سعيد

د .نور الهدى

5:00 PM

د .مروة الطلخاوى

د .نور الهدى

د .نور الهدى

د .أسامة عبد الجواد

د .نديم حامد

السبت

االحد

د .مياة مصطفى

د .بدور سعيد

د .نور الهدى

د .نور الهدى

د .الهام الكردى
د .أسامة عبد الجواد

د .شوهندة عبد الفتاح

د .تامر سلطان

د .بدور سعيد

7:00 PM
8:00 PM

د .مروة الطلخاوى

د .شوهندة عبد الفتاح

الخميس

الجمعة

د .الهام الكردى
د .أسامة عبد الجواد

د .نديم حامد

السمعيات
اليوم
الساعة

اإلثنين

د .نيهال صالح الدين

2:00 PM
3:00 PM

الثالثاء

د .حازم احمد

األربعاء

الخميس

الجمعة

د .نيهال صالح الدين

د .حازم احمد

د .حازم احمد

رسم العصب
اليوم
الساعة

السبت

االحد

اإلثنين

د .والء الوكيل

9:30 AM

د .والء الوكيل

د .والء الوكيل

د .محمد مجدى

10:00 AM
1:00 PM

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

د .محمد مجدى
د .محمد مجدى

2:30 PM

جراحة الوجه والفكني
اليوم
الساعة
12:00 PM

السبت

االحد

ا.د /احمد سراج

اإلثنين
ا.د /احمد سراج

الثالثاء

األربعاء

ا.د /احمد سراج

الخميس

الجمعة

ا.د /احمد سراج

التخاطب
اليوم
الساعة

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

د .محمد عبد الحميد

10:00 AM

الخميس

الجمعة

د .محمد عبد الحميد

جراحة املخ واالعصاب
اليوم
الساعة

السبت

9:00 AM

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

ا.د /وائل موسى

ا.د /وائل موسى

د .محمد عباس

ا.د /وائل موسى

الخميس

12:30 PM

ا.د /وائل خضر

2:00 PM

د .احمد عبد العزيز فايد

ا.د /عصام جابر

3:30 PM
د .احمد عبد العزيز فايد

5:00 PM
9:00 PM

د .محمد عباس

الجمعة

أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

جراحة التجميل
اليوم
الساعة

السبت

اإلثنين

د .إيهاب عزام

12:00 PM
3:00 PM

االحد

د .محمد أبو عرب

د .شريف وصيف

د .شريف وصيف
د .محمد أبو عرب

4:00 PM
د .شريف حجازى

6:00 PM
8:00 PM

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

د .محمد فاروق

د .يوسف التحفة
د .محمد فاروق
د .شريف حجازى

9:00 PM

د .شريف إبراهيم

االسنان
اليوم
الساعة
9:00 AM

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

د .احمد لطفى

د .عمرو حسنى

د .احمد لطفى

د .احمد لطفى

د .احمد لطفى

د .عمرو حسنى

د .سحر محمد

د .احمد لطفى

د .سحر محمد

د .سحر محمد

د .احمد لطفى

د .سناء عبد البديع

10:30 AM
د .سناء عبد البديع

11:30 AM
12:00 PM

د .طارق منير

د .محمود عبد العزيز

د .سناء عبد البديع
د .طارق منير

د .طارق منير

د .عمرو حسنى

1:00 PM
د .محمد التمبكشى

2:00 PM

د .احمد الجزيرى
د .رنا نجم

2:30 PM
3:00 PM

الجمعة

د .احمد عبد الهادى

د .احمد الجزيرى

4:00 PM

د .محمود عبد العزيز

4:30 PM

د .احمد عبد الهادى

د .عمرو حسنى

د .احمد الجزيرى

د .احمد عبد الهادى

5:00 PM
6:30 PM

د .احمد عبد الهادى

7:00 PM

د .محمد التمبكشى

د .احمد عبد الهادى

د .احمد الجزيرى

د .احمد الجزيرى

د .محمد التمبكشى

د .محمود عبد العزيز

8:00 PM
8:30 PM

د .رنا نجم

د .محمود عبد العزيز

جراحة االوعية الدموية
اليوم
الساعة
10:00 AM

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

د مصطفى مبروك
د .احمد نجا

1:00 PM

د .محمد الصباغ
ا.د /احمد عثمان

2:00 PM
د .محمد الصباغ

5:30 PM

النفسية والعصبية
اليوم

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

11:00 AM

د .هانى الديب

د .هانى الديب

د .هانى الديب

د .هانى الديب

د .هانى الديب

د .هانى الديب

5:00 PM

د .محمد أنور

د .محمد أنور

الساعة

د .محمد أنور

الجمعة

أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

امراض الصدرية
اليوم
الساعة
10:00 AM

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

د .هيثم محمد فايد

د .هيثم محمد امام

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

الجمعة

د .عبد العزيز صالح

7:00 PM
7:30 PM

د .هيثم محمد امام

9:00 PM

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

السبت

االحد

د .عبد العزيز صالح

د .عبد العزيز صالح

امراض السكر والغدد الصماء
اليوم
الساعة

اإلثنين
ا.د /عالء عبد السالم

12:30 PM
1:00 PM

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

ا.د /عالء عبد السالم

د .طارق سالم
د .ماجد طمان

3:00 PM

جراحـة األطفـال
اليوم
الساعة

السبت

االحد

اإلثنين

د .عمرو غنيم

د .عمرو غنيم

د .احمد شوقى

الثالثاء
د .عمرو غنيم

12:30 PM
2:00 PM

األربعاء

الخميس

الجمعة

د .احمد شوقى

4:00 PM

د .محمد عبد العظيم

6:00 PM

د .محمد مكاوى

الرمد
اليوم
الساعة
10:00 AM

السبت
د .تامرالزهيرى

د .تامرالزهيرى
د .عمر العطار

11:30 AM
12:30 PM

االحد

د .عمار ياسر

اإلثنين

الثالثاء

د .عمر العطار

د .أسامة فاروق

األربعاء

الخميس

د .تامرالزهيرى
د .عمار ياسر

د .عمر العطار
د .أسامة فاروق

د .محمود حمادى

1:30 PM
د .محمد عرفة

2:00 PM

د .محمد عرفة

2:30 PM
د .محمود حمادى
3:00 PM

د .محمود راشد

د .محمد عرفة

د.محمود راشد
د .محمود حمادى

3:30 PM
4:00 PM

د .محمد عرفة

د .تامر الزهيرى
د .محمود راشد

6:00 PM
7:00 PM

د .تامر الزهيرى

د .عمار ياسر
د .محمود حمادى

د .محمود حمادى

د .محمود راشد

د .محمود راشد

د .صبرى أبو غالى

7:30 PM
8:00 PM

الجمعة

د .محمود حمادى

د .عمرو سعيد

د .عمرو سعيد

د .محمود راشد

أستاذ

العيادات الخارجية

استشارى
أخصائى

اجللدية
اليوم
الساعة
11:30 AM

السبت

االحد

اإلثنين

د.عالء عبد اللطيف

د.عالء عبد اللطيف

د.عالء عبد اللطيف

12:00 PM

الثالثاء

األربعاء

الخميس

د.عالء عبد اللطيف

د .أسامة الفحام

د .هدى شعبان

الجمعة

د .علياء إسماعيل

2:00 PM

د .أسامة الفحام
2:30 PM

د .صباح عطية
د .أسامة الفحام

4:00 PM

د .نسرين محمدى

6:00 PM
6:30 PM

د .نسرين محمدى
د .هدى شعبان

د .اسالم الحلو

د .صباح عطية
د.هدى شعبان

د .هدى شعبان
د .اسالم الحلو

د .اسالم الحلو

د .أسامة الفحام
7:00 PM

د .علياء إسماعيل

د .نسرين محمدى

د .صباح عطية

د .علياء إسماعيل

د .صباح عطية

التغذية
اليوم
الساعة

السبت

االحد

الثالثاء

اإلثنين

األربعاء

الخميس

الجمعة

د .أسماء عثمان

11:00 AM
د .أسماء عثمان

4:30 PM

األطفال
اليوم
الساعة
10:00 AM

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

د .نايرة محمد

د .نايرة محمد

د .نايرة محمد

د .نايرة محمد

د .نايرة محمد

د .نايرة محمد

د .ناهد عمران

د .ناهد عمران

د .ناهد عمران

د .ناهد عمران
د .ايمان حمزة

1:00 PM
2:00 PM

د .صالح العكاوى

د .صالح العكاوى

د .صالح العكاوى

د .صالح العكاوى

د .صالح العكاوى

د .صالح العكاوى
د.رحاب حمودة

5:00 PM
6:00 PM

الجمعة

د.رحاب حمودة

د.رحاب حمودة

د.رحاب حمودة

د.رحاب حمودة

د.رحاب حمودة

د .طارق عباس

د .طارق عباس

د .طارق عباس

د .طارق عباس

د .طارق عباس

7:00 PM

د .ايمان حمزة

د .طارق عباس
د .ايمان حمزة

العالج الطبيعى
اليوم
الساعة

السبت

االحد

اإلثنين

10:30 AM
11:00 AM

الثالثاء

األربعاء

د .خالد إسماعيل

د .خالد إسماعيل

د .سمر عبد السالم
د .حنان جمال

12:00 PM

د .سمر عبد السالم

6:00 PM

د .سمر عبد السالم

د .سمر عبد السالم

7:00 PM

د .حنان جمال

7:30 PM
9:00 PM

الخميس

الجمعة

د .خالد إسماعيل

د .خالد إسماعيل

رسم املخ
اليوم
الساعة
7:00 PM

السبت

االحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

د .محمد محمد حمدى

د .محمد محمد حمدى

د .محمد محمد حمدى

د .محمد محمد حمدى

د .محمد محمد حمدى

الخميس

الجمعة

