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جداول العٌادات الخارجٌة بمستشفى مبرة العصافرة شرق

جراحة عامة
السبت
10ص

االحد

االثنٌن

الثالثاء

د.خالد مصطفى

د.رمضان الرشٌدي

د.خالد مصطفى

11ص

د.عالء حمزة

د.عالء حمزة

12م
1م
2م

ا د.محمد امٌن صالح
ا د.ولٌد الشاذلً
د.احمد شعبان

د.احمد عبد اللطٌف
ا د.ولٌد الشاذلً
ا د.خالد مدبولً

3م

ا د.عبد الحمٌد غزال
ا د.محمد الروٌنً
د.الشحات جاب هللا

د.عالء حمزة
د.رمضان الرشٌدي
د.احمد صبرى

8م
9م

ا د.محمود صقر
د.هانى الحداد

ا د.محمد قاسم
ا د .محمد ربٌع
د .اسالم الساٌس

10م
11م

د.عالء حمزة

ا د.محمود صقر
د.محمد مسعد

د.عالء حمزة
ا د.احمد طلحة

د.رمضان الرشٌدي
د.عبد الجواد الرفاعً

ا د.احمد طلحة
د.عبد الجواد الرفاعً

د.احمد شعبان
ا د.عبد الحمٌد غزال

د.احمد عبد اللطٌف
د.هانى الحداد

ا د.محمد مظلوم

د.احمد عبد اللطٌف

ا د.عاطف مطاوع
السبت

10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م
10م

د.رمضان الرشٌدي
د.الشحات جاب هللا
ا د.عاطف مطاوع
د.هانى الحداد
د.احمد صبري

دٌ.حٌى زكرٌا

د.خالد مصطفى

د.رمضان الرشٌدي

6م
7م

ا د.ولٌد الشاذلً
دٌ.حٌى زكرٌا

د.الشحات جاب هللا

4م
5م

االربعاء

الخمٌس

الجمعة

االحد

ا د.احمد طلحة
د.اسالم الساٌس
ا د .محمد ربٌع
ا د.محمد قاسم
د.احمد عبد اللطٌف
ا د.خالد مدبولً 9:30
ا د.محمد مظلوم

د.احمد شعبان
د.محمد مسعد

د.اسالم الساٌس

دٌ.حٌى زكرٌا
د.اسالم الساٌس

ا د.عاطف مطاوع
الصدرٌة
االثنٌن

د.احمد عبد الهادي

الثالثاء

االربعاء

د.احمد عبد الهادي

د.احمد عبد الهادي

الخمٌس

الجمعة

د.محمود رضا
د.محمود رضا

د.محمود رضا
د.هٌثم امام

د.هٌثم امام

د.مى حسن

د.مى حسن

د.هٌثم امام
د.مى حسن

د.مى حسن
د.حاتم عصام

د.حاتم عصام

د.احمد عبد الهادي

د.اٌمن بعٌص

د.هٌثم امام

السبت
د.جابر سٌف

االحد

االثنٌن

د.حاتم عصام

د.حاتم عصام

ا د.اٌناس السٌد

د.هٌثم امام

ا د.اٌناس السٌد

د.اٌمن بعٌص

نساء وتولٌد
10ص

11ص
12م
1م

د.امنٌة ابوالفتوح

5م

د.احمد ابو راشد

د.امنٌة ابوالفتوح
د.تامر حسنً
د.احمد ابو راشد

د.ولٌد الجرجاوي

2م
3م
4م

الثالثاء
د.سلوى سعد

االربعاء
د.سلوى سعد

الخمٌس

الجمعة

د.اسراء حسن
د.ولٌد الجرجاوي
د.اسراء حسن

دٌ.حٌى عثمان

دٌ.حٌى عثمان

د.مسعد محمد

د.مسعد محمد

دٌ.حٌى عثمان
د.احمد ابو راشد

د.مسعد محمد
د.مسعد محمد

د.اسراء حسن
د.على امام

د.احمد عصمت
د.سلوى سعد

د.احمد عصمت
د.على امام

6م
7م
8م
9م
10م

د.امنٌة ابوالفتوح
د.نهى عٌد

د.امنٌة ابوالفتوح
د.اسراء حسن
د.جابر سٌف

د.امنٌة ابوالفتوح
د.اسراء حسن

د.امنٌة ابوالفتوح
د.نهى عٌد

د.تامر حسنً
د.سوزان الشرقاوى

د.نرمٌن محمد
د.امل فتحً

د.امل فتحً

د.امل فتحً

استاذ دكتور
استشارى
اخصائى
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القلب
السبت
9ص
10ص

االحد

االثنٌن

د.امانً صدٌق
د.حسام وردة

الثالثاء

االربعاء

الخمٌس

د.امانً صدٌق

د.امانً صدٌق

د.امانً صدٌق

الجمعة

استشارى
اخصائى

ا د.احمد المحمودي

11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م

د.محمد عزمً

ا د.احمد المحمودي
د .السٌد عبدالعاطى

د.محمد عزمى

د.علً ابو الهدى

د.سٌد عبد العاطً

د.مصطفى علوانى

د.علً ابو الهدى
د.احمد رزق

د.مصطفى علوانى
د.مصطفى علوانى
د .السٌد عبدالعاطى

د.محمد عزمً

احمد مختار

د.احمد رزق

ا د.احمد المحمودي
احمد مختار

د.سٌد عبد العاطً
احمد مختار

احمد مختار

د .السٌد عبدالعاطى

امراض الباطنة
9ص
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م
10م
11م

السبت
ا د.مروة سعد

االحد
ا د.اٌمن الشاٌب 9.30

االثنٌن
ا د.اٌمن الشاٌب

الثالثاء
ا د.اٌمان حسن 7:30

د.دعاء الوزان

االربعاء
ا د.اٌمن الشاٌب
ا د.مروة سعد

الخمٌس

الجمعة

د.دعاء الوزان

ا د.حنان مصطفى
د.خالد عبد العاطً

د.خالد عبد العاطً
ا د.حنان مصطفى

د.محمد عبد العزٌز

ا د.حنان مصطفى

د.مروة سلٌمان

ا د.خالد محً الدٌن

ا د.خالد محً الدٌن

ا د.خالد محً الدٌن

ا د.خالد محً الدٌن

د .ولٌد ابراهٌم

ا د.مروة سعد

د .ولٌد ابراهٌم

د.مروة سلٌمان
د.محمد عبد العزٌز
ا د.خالد محً الدٌن

د.محمد عبد العزٌز
د .ولٌد ابراهٌم

د.فهمً حبلص
د .ولٌد ابراهٌم
د.احمد اللقانً

الرمد و العٌون
9ص
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م
10م

استاذ دكتور

السبت

االحد

االثنٌن

الثالثاء

االربعاء

الخمٌس

د.عمرو الباز

د.محمد المصرى

د .اٌهاب عثمان

د .تامر موسى

د.محمد حسام

د.محمد حسام

د.عمار ٌاسر

د.هانى هاللى

د.محمد الخواجة

د .طارق عبد الرازق

د .سامح الحلو

د.عمرو الباز

د.محمد الخواجة

د.محمد صبحً

د.محمد صبحً

د.عمار ٌاسر

د.محمد الخواجة

د.محمد الخواجة

د .ولٌد شتا

د.تامر موسى

د.محمد صبحً

د .محمد المصري

د.عمر العطار

د.عمر العطار

الجمعة

د.محمد الخواجة
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جراحة المخ و االعصاب
10ص

السبت

االحد

االثنٌن

الثالثاء

ا د.وائل موسى

ا د.وائل موسى

ا د.هشام ابو رحمة

ا د.وائل موسى

11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م
10م

االربعاء

الخمٌس

الجمعة

ا د.وائل موسى

ا د.وائل موسى 10ص

ا د.وائل موسى

د .اٌمن باشا

د .اٌمن باشا

د .محمود عباسى

د.وائل سالم
د.محمد رفعت

د.احمد سلطان
د.محمد رفعت

د.احمد سلطان

د.احمد عبد العزٌز

د.احمد عبد العزٌز

السبت
د.محمد بٌومى غرٌب

االحد

االثنٌن
د.محمد بٌومى غرٌب

ا د.حازم معروف

د.محمد عبدالعال

د .اٌمن باشا

د.احمد سلطان
د.احمد بالل
د .محمود عباسى

االمراض النفسٌة والعصبٌة
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م

الثالثاء

االربعاء

الخمٌس

الجمعة

د.محمد بٌومى غرٌب
د.محمد عبدالعال

ا د.حازم معروف

ا د.حازم معروف
د.محمد انور

ا د.دعاء حنفً

ا د.دعاء حنفً

د.سامى سالمه
د.هانً الدٌب

د.هانً الدٌب

د.محمد عبدالعال

د.سامى سالمه

د.نصرة صابر
د.هانً الدٌب

ا د.اسامة الخولً 9.30

د.سامى سالمه

د.هانً الدٌب
د.نصرة صابر

د.نصرة صابر
د.هانً الدٌب

د.سامى سالمه

د.احمد جوٌد

اد.اسامة الخولً 9.30

د.احمد جوٌد

السبت

االحد
د.فكرٌة كمال

االثنٌن
دٌ.سرا محً الدٌن
د.شٌماء اسماعٌل

د.هانً الدٌب

د.احمد جوٌد
اد.اسامةالخولً9.30

الجلدٌة
11ص
12م

د.اشرف ابراهٌم
د.مروة الدٌب

د.اٌمان عبد المنعم

1م
2م

الثالثاء

د.اٌمان عبد المنعم

االربعاء
دٌ.سرا محً الدٌن
د.مروة الدٌب

الخمٌس

الجمعة

د.اٌمان عبد المنعم

د.اشرف ابراهٌم

3م
4م

د.السٌدة طه
د.خالد عبد الوهاب

5م
6م
7م
8م
9م

د.عبٌر متولً

د.شٌماء اسماعٌل

د.عبٌر متولً

د.خالد عبد الوهاب

د.احمد عبدالبارى

د .اٌمان العرٌان

د .اٌمان العرٌان

د.السٌدة طه
د.اٌمان عبد المنعم

د.عبٌر متولً

د.احمد عبدالبارى

د.عبٌر متولً
د.عبٌر متولً

د.ساطع مٌالد
د.اشرف ابراهٌم

د.احمد عبدالبارى

د.ساطع مٌالد
د.اشرف ابراهٌم

د.عبٌر متولً
د.خالد عبد الوهاب

د.اشرف ابراهٌم
د.ساطع مٌالد
د.خالد عبد الوهاب

د.اشرف ابراهٌم

الباطنة المتخصصة
السبت
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م
10م

االحد
ا د.اٌمان الجوهري (كلى)

االثنٌن
ا د.هبة الشاعر (كلى)

الثالثاء
د.ثروت خمٌس (كلً)

د.نجوى عبدالسالم (كلى)

االربعاء

الخمٌس

د.نجوى عبدالسالم (كلى)

ا د.عالء عبد السالم (سكر)
د .امانى سالمه (تغذٌة)

ا د.عالء عبد السالم (سكر)

ا د.عالء عبد السالم (سكر)

د.فاطمة عبد الفتاح (امراض دم)

ا د.جٌهان خضر (اورام)

د.مٌادة موسى(امراض دم)

د.ضحى مجدى (تغذٌه)
ا د.اٌمان عزام (سكر)

د.ثروت خمٌس (كلً)

د.ضحى مجدى (تغذٌه)

ا د.محمد عبدالسالم (كلى)
ا د.كامل حمٌدة (سكر)

د.صالح الحلوانً (سكر)

ا د.محمد عبدالسالم (كلى)
د.صالح الحلوانً (سكر)
د.عمر غالب (امراض دم)

ا د.كامل حمٌدة (سكر)

د.محمد ضٌف (كلى)
د.صالح الحلوانً (سكر)

الجمعة

استاذ دكتور
استشارى
اخصائى
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الجراحات المتخصصة
السبت
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م

د .محمد فاروق (تجمٌل)

5م

د.محمود النعناعً (ج تجمٌل)

استشارى
اخصائى

د.شرٌف مدنً (ج تجمٌل)
د.عمرو غنٌم (ج.اطفال)

د.احمد الروبً (ج.اطفال)

د.احمد الروبى (ج.اطفال)

احمد سراج (ج وجه وفكٌن)

احمد سراج (ج وجه وفكٌن)
د.حسن خلوصً (ج.تجمٌل)

د.محمود النعناعى (ج.تجمٌل)

د.محمود النعناعى (ج.تجمٌل)
د.محمد ابوعرب(تجمٌل)

6م
7م

9م
10م

الثالثاء

د.شرٌف مدنً (ج تجمٌل)
د.عمرو غنٌم (ج.اطفال)

8م

االحد

االثنٌن

االربعاء

الخمٌس

الجمعة

د.ماجد نورالدٌن(ج قلب وصدر)

د .محمد فاروق (تجمٌل)

ا د.مصطفى الحمامً (ج قلب وصدر)

د.محمد ابوعرب(تجمٌل)

د.عمرو غنٌم (ج.اطفال)

د.عمرو غنٌم (ج.اطفال)
د.عمرو غنٌم (ج.اطفال)

د .شرٌف حجازي(تجمٌل)

ا د.سامح شحاته (ج.اطفال)

د.محمود سالم (ج قلب وصدر)

د.ماجد نورالدٌن(قلب وصدر) د .شرٌف حجازي(تجمٌل)

د.اٌهاب عزام (ج .تجمٌل)

د .محمد مكاوي (ج اطفال)

انف واذن
السبت

االحد

االثنٌن

الثالثاء

االربعاء

الخمٌس

11ص

د.هشام حجازي

د.هشام حجازي

د.هشام حجازي

د.هشام حجازي

د.هشام حجازي

د.عالء صالح

12م
1م
2م
3م
4م
5م

ا دٌ.اسر نور

ا د.حسام ثابت

ا د.حسام ثابت

ا دٌ.اسر نور

ا د.حسام ثابت

ا د.حسام ثابت

د.محمد عكاشة

د.محمد عكاشة

د.عالء صالح

د.طاهر بدوي

د.طاهر بدوي

د.احمد هشام

د.عبداللطٌف بشارة
د.محمد عكاشة

د.عبداللطٌف بشارة
د.احمد هشام

د.عبداللطٌف بشارة
دٌ.وسف حمدي

د.عبداللطٌف بشارة
د.احمد هشام

د.عبداللطٌف بشارة
د.طاهر بدوي

د.مصطفى مجدي

د.عالء صالح

د.مصطفى مجدي

د.عالء صالح

د.مصطفى مجدي

السبت

االحد

6م
7م
8م

الجمعة

د.طاهر بدوي

دٌ.وسف حمدي
د.طاهر بدوي
د.عالء صالح

دٌ.وسف حمدي

عٌادتى السمعٌات ورسم العصب
8ص
9ص
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م

الثالثاء

االربعاء
د.محمد مجدي (رسم عصب)
ا د.سمٌر عسل (رسم اتزان)

االثنٌن

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

ا د.موفق مصطفى (رسم عصب)

ا د.موفق مصطفى (رسم عصب)

ا د.سمٌر عسل (رسم اتزان)

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

ا د.موفق مصطفى (رسم عصب)

ا د.موفق مصطفى (رسم عصب)

د.فاطمة رجب (سمعٌات)

الخمٌس

الجمعة

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

د.فاطمة رجب (سمعٌات)
ا د.موفق مصطفى (رسم عصب)

7م
8م
9م

د.حازم موسى (سمعٌات)

د.حازم موسى (سمعٌات)

د.حازم موسى (سمعٌات)

ا د.سمٌر عسل (سمعٌات)

د.حازم موسى (سمعٌات)

د.حازم موسى (سمعٌات)

االربعاء
د.نجالء عٌد
د.احمد مندور

الخمٌس
د.محمد الملٌجً
د.محمد علً

السبت
د.محمد الملٌجً
د.احمد مندور

االحد
د.نجالء عٌد
د.محمد علً

االثنٌن
د.نجالء عٌد
د.احمد مندور

الثالثاء
د.محمد الملٌجً
د.محمد علً

د.نجالء عٌد

د.نجالء عٌد
د.محمد الغنام

د.حسٌن الطباخ

د.محمد الملٌجً
د.محمد الغنام

د.نجالء عٌد

د.حسٌن الطباخ
د.محمد الغنام

د.عمرو حسنى
د.احمد مندور

د.عماد بٌومً
د.محمد صالح

د.عمرو حسنى
د.محمد صالح

د.عمرو حسنى
د.محمد صالح

د.عماد بٌومً
د.محمد صالح

د.عماد بٌومً
د.محمد صالح

اسنان
9ص
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م

د.حسٌن الطباخ
د.هٌثم صقر

د.هٌثم صقر
د.محمد الغنام

د.هٌثم صقر
د.محمد الغنام

د.حسٌن الطباخ
د.هٌثم صقر

د.هٌثم صقر
د.محمد الغنام

الجمعة
د.احمد مندور

د.هٌثم صقر
د.عمرو حسنى

د.محمد صالح
د.محمد الغنام

استاذ دكتور

د.عمرو حسنى
د.محمد الغنام

تحدٌث شهر ٌولٌو 2018

جداول العٌادات الخارجٌة بمستشفى مبرة العصافرة شرق

جراحة المسالك البولٌة
السبت
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م
10م

د.مصطفى سعٌد

الثالثاء

االحد

االثنٌن

د.خالد رفاعى 10ص

ا د.حسام حجازي 11:30

د.حاتم سالم

د.عمر الجبالً

االربعاء

الخمٌس

الجمعة

ا د.حسام حجازي 11.30
د.مصطفى سعٌد

د.حاتم سالم

ا د.صالح السلمً

د.حاتم سالم

ا د.صالح السلمً

د.مصطفى سعٌد

د.حاتم سالم

د.عمر الجبالً

ا د.احمد ابو الفتوح

د.اسامة مطاوع

د.محمد عبدالستار

د.ولٌد رجب

د.اسامة مطاوع

د.مصطفى سعٌد
د.حاتم سالم
د.محمد عبد الستار

د.ولٌد رجب

د.محمد عبد الستار

ا د .محً حشاد

ا د .محً حشاد

د.اسامة مطاوع

ا د.احمد ابو الفتوح

د.محمد عبد الستار 6.30

ا د.علً عبد الكرٌم
ا د .محً حشاد
ا د.حسام حجازي

ا د.علً عبد الكرٌم
ا د.احمد ابو الفتوح

د.خالد رفاعى 10ص

د.مصطفى سعٌد

جراحة االوعٌة الدموٌة
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م

السبت
د .نجٌب العسكرى 8ص
ا د.حسن لطفً10ص
ا د.احمد متولً

االحد

د .اسالم عطا

ا د.اٌمن فخري

ا د.احمد متولً

د .اسالم عطا
د.محمد الصباغ

ا د.اٌمن فخري

ا د.اٌمن فخري
د .اسالم عطا

د.محمد الصباغ

5م

6م
7م
8م
9م

االثنٌن

الثالثاء
ا د.حسن لطفً10ص

االربعاء

الخمٌس

الجمعة

د.محمد الصباغ
د .اسالم عطا
د.احمد ابو النضر

د.احمد ابو النضر

جراحة العظام والكسور
10ص
11ص
12م
1م
2م
3م
4م
5م
6م
7م
8م
9م

السبت
د.مصطفى شهٌب

االحد
ا د.مصطفى سعد
ا د.مجدي الدخاخنً

د.محمد محفوظ

االثنٌن
د.مصطفى شهٌب

الثالثاء
ا د.مصطفى سعد

د.محمد محفوظ

االربعاء
د.شرٌف الشرٌف

الخمٌس
د.محمد رمٌح

الجمعة

د.محمد محفوظ
د.محمد ابو هٌف
د .رامى سعٌد

د .سعٌد محمد

د.محمد رمٌح

د .سعٌد محمد

د.احمد فؤاد

د .محمد عبدالعزٌز

د .رامى سعٌد

د .محمد عبدالعزٌز

د.احمد فؤاد

د.اسالم عبد المقصود

د .محمود كمال

د.اسالم عبد المقصود
د.احمد فؤاد

د .محمود كمال
د.محمد ابو هٌف
ا د.مجدي الدخاخنً

د.محمد رمٌح
ا د.مجدي الدخاخنً

ا د.مجدي الدخاخنً

د.محمد رمٌح

االطفال
9ص
10ص
11ص
12م
1م
2م10:م

السبت

االحد

د .علٌاء عهدي

د.حسناء محمود

د.عمرو عبدالحمٌد

د.عمرو عبدالحمٌد

االثنٌن
د.ماجد السٌد

د.عمرو عبدالحمٌد

الثالثاء
د.ماجد السٌد

د.عمرو عبدالحمٌد

االربعاء

الخمٌس

د.حسناء محمود

د.حسناء محمود

د.عمرو عبدالحمٌد

د.عمرو عبدالحمٌد

الجمعة
د.ماجد السٌد

استاذ دكتور
استشارى
اخصائى

