العيـــــادات اخلـــارجيــــة

التاريخ :

ت

عيادة

٢٠٢٠/١٠/١٠

192

عظــــــــام

املواعيد

السبت

 12 - 10ظ

احمد شحاته

 2 - 12م

سعيد محمد  10ص

4-2م

احمد راشد  1.30م

7-4م

وليد محمود

 10 - 7.30م

االحد

عبد هللا حماد  1ظ

104

جراحــــــــة

4-2م

امين عبد الرازق  1.30م

احمد راشد  1.30م

احمد فؤاد  6م

وليد محمود  5م

محمود كمال  9م

محمود كمال  8م

احمد سماره

محمد الكومى

محمد الكومى  11.30ص

هيثم فايد  11ص

خالد مدبولى  1م

جالل أبو النجا

هيثم فايد  12م

7-4م

محمد الحشاش  6.30م

 11 - 7م

سعيد شحاتة

111

الباطنه ( أ )

 2 - 12م
5-3م
8 -6م
 11ص  1 -ظ

112

الباطنه (ب)

1م3-م

احمد راشد  5م

خالد مدبولى  1ظ
جالل أبو النجا

عبد الجواد الرفاعى  8.30م مصطفى سيف الدين  9م مصطفى سيف الدين  9م

 11 - 9ص

احمد فؤاد  2م

احمد شحاته

اسالم محمد طلعت 4م مصطفى رفاعى  2.30م

سعيد شحاتة

محمد عبد هللا  10ص محمد رميح  10.30ص احمد سماره  11.30ص

ماجد الباز  3م

 12 - 10ظ
 2 - 12م

االث نني

محمد عبد هللا  10ص محمد الشيخ  11ص

الثالثاء

االرب عاء

اخلميس

اجلمعة

حسنى على  11ص
هانى الحداد  1.30م

اسالم محمد طلعت 4م

عبد الجواد الرفاعى  2.30م

محمد الحشاش  6.30م محمد الحشاش  6.30م

سعيد شحاتة  9ص

اسالم محمد طلعت  8.30م عبد الجواد الرفاعى  8.30م مصطفى سيف الدين  9م

سمير الوكيل  9.30ص

سعيد شحاتة

سعيد شحاتة

الشيماء أبو شادى  1م
الشيماء أبو شادى  4م

خالد حجاج  4م

حسين سعد  4م

عزه رجائى  7.30م سمير الوكيل  7.30م

عزه رجائى  7.30م
فاطمة الزهراء

سمير الوكيل  9.30ص

خالد حجاج  4م

الشيماء أبو شادى  4م

عمار نعينع  8م

خالد بن الوليد  12ظ حسين سعد  12.30م

احمد عبد الرحمن  1.30م نجالء فتحى  1.30م صفاء محمود  10.30ص

5-3م

109

أنف وأذن و حنجرة ( أ )

7-5م

محمد صبرى

 11 - 8م

محمد عادل

 11ص 1 -م

محمد متولى 12ظ

احمد كمال  4.30م

سمير الوكيل  4م

اميرة صقر  7م

خالد بن الوليد  7.30م

خالد حجاج  4م

خالد حجاج  4م

امل النجار
سمير الوكيل  1.30م

احمد كمال  2.30م

فاطمة الزهراء  4م
محمد صبرى

اميرة صقر  7م

نجالء فتحى

محمد عادل
ياسر ليمونة  11.30ص احمد عشماوى  11.30ص

احمد عشماوى  11.30ص

امنية انور  12.30ظ

106

أنف وأذن و حنجرة ( ب )

عز الدين سليمان  2م

ياسر نور

1م3-م

عز الدين سليمان  2م عز الدين سليمان  2م عز الدين سليمان  2.30م

محمد متولى

احمد عبد المنعم  4م

محمد متولى  5م

4م7-م

محمود سيف النصر  2.30م احمد عبد المنعم  4.30م

 11 - 8م

احمد عبد المنعم  7.30م

ياسر ليمونة  8م

محمد احمد مجدى  7.30م

محمد احمد مجدى  7.30م

احمد هشام  7.30م

محمد احمد مجدى  7.30م

 1 - 11م

ياسر ليمونة 11.30ص

محمد فوزى

منصور موسى

مجدى نجم

منصور موسى

ياسر ليمونة  11.30ص

محمود سيف النصر  2.30م

امنية انور  4.30م

احمد عبد المنعم  4م

3 -1م
7- 4م

احمد عشماوى  4م

 11 - 7م

احمد هشام  7.30م

 9ص  11 -ص

القاهرة

 11ص  2 -م

عمر البهى  12ظ

مجدى نجم  2,30م

مجدى نجم  2م

مجدى نجم  5.30م
محمد عكاشة  7.30م

احمد هاللى  9.30ص احمد هاللى  9.30ص

احمد عبد المنعم  7.30م محمد احمد مجدى  7.30م
أسامة عبد الرحيم  10.30ص

احمد هاللى  9.30ص
عمر البهى  12ظ

محمود دربالة  12.30م

محمود دربالة  9.30ص
السيد عبد العاطى  11.30ص

105

القلب

السيد عبد العاطى  1م
هانى عادل  1م

2م5-م

على ابو الهدى  3م

اشرف سالم

القاهرة

السيد عبد العاطى  3.30م

5م8-م
 8م 11 -م

القاهرة

شريف عبد الصمد  5.30م أسامة عبد الرحيم  4.30م

احمد هاللى  5م

شريف عبد الصمد  5.30م

أسامة عبد الرحيم  9م احمد نجيب  7.30م

محمود دربالة  9م

محمود دربالة  8.30م اشرف سالم  8.30م

118

مســـــالك

تامر ابو يوسف

 11.30ص  1.30 -م

1م3-م

ابراهيم الحناوى

 2.30م  4.30 -م

احمد موسى

احمد موسى

6م8-م

حسام شعبان

حسام شعبان

جرجس فوزى  1.30م

110

نســــــــاء ( ا )

 11 - 9ص

تامر سلطان  10.30ص

11ص 1 -ظ

يحيى عثمان  12.30ظ اكرم أبو السعود 1م

 2م 4 -ع
5م 7 -م

121

نساء ( ب )

 11ص  2 -ظ

197

5-3م

حازم احمد

السمعيات

196

 11 - 8م

رسم عصب

118 118

4-2م

نور الهدى  3م

و جه و فكني

1ظ

التخاطب

 11.30ص

احمد موسى

احمد موسى

احمد موسى

بدران محمد

حسام شعبان

حسام شعبان

حسام شعبان

ابراهيم الحناوى  5م

حسام شعبان

يحيى عثمان  12.30ظ
شوهندة عبد الفتاح  4.30م

نور الهدى 4.30م
شوهندة عبد الفتاح  10.30ص

أسامة عبد الجواد

ابراهيم الحناوى

شوهندة عبد الفتاح  4.30م

حسام شعبان

تامر سلطان  9ص

الهام الكردى  4م

نور الهدى  5.30م

حازم احمد

اكرم ابو السعود  1م

الهام الكردى  12م

بدور سعيد  4م

نور الهدى  5.30م

إيهاب حسن  8م

مروة الطلخاوى  12ظ مروة الطلخاوى  12م مروة الطلخاوى  12ظ
اكرم أبو السعود  3م

محمد ابو السعود  9.30ص نور الهدى  10.30ص

شوهندة عبد الفتاح  10.30ص شوهندة عبد الفتاح  10.30ص

نور الهدى 4.30م

أسامة عبد الجواد
نيهال صالح الدين  3.30م

تامر ابو يوسف
جرجس فوزى  1.30م

احمد موسى

محمد ابو السعود  9.30ص شوهندة عبد الفتاح  10.30ص محمد ابو السعود  9.30ص

بدور سعيد
اكرم أبو السعود  8م

تامر ابو يوسف
بدران محمد  2.30م

القاهرة  5م

نيهال صالح الدين  3.30م

شوهندة عبد الفتاح  10.30ص

عبد الناصر محمد  4.30م مروة الطلخاوى  12ظ
أسامة عبد الجواد

عبد الناصر محمد

حازم احمد

داليا سالمة

8م
9ص
 2.30م

محمد مجدى  10ص

صفاء الوسيمى  9.30ص

محمد مجدى  1م

محمد مجدى  2م

صفاء الوسيمى  9.30ص

محمد مجدى  2م

محمد مجدى  2م

احمد سراج
محمد عبد الحميد

نور الهدى 4.30م

محمد عبد الحميد

بدور سعيد

العيـــــادات اخلـــارجيــــة

115

جراحة مخ وأعصاب

التاريخ :

 9ص  12 -ظ

كريم منتصر  12ظ

٢٠٢٠/١٠/١٠

كريم منتصر  12ظ

1م3-م
4م6-م
 12ظ  2 -م

وائل موسى

عصام جابر  3.30م

احمد عبد العزيز  2.30م عبد الرحمن حبشى

نبيل أمين ناصف  4.30م احمد عبد العزيز  5.30م نبيل أمين ناصف  5م
محمد ابوعرب  2م

115

جتميل

3م5-م

نبيل أمين ناصف  11ص

عبد الرحمن حبشى  5م

محمد ابوعرب  2م
عمر احمد عالء  3.30م

117

االسنان ( أ )

6م9-م

محمد فاروق  8م

 9ص  12 -ظ

احمد لطفى

3-1م

محمودعبدالعزيز 1.30م

7-4م

احمد السمدونى

شريف حجازي
طارق منير

محمد فاروق  8م

احمد لطفى

شريف حجازي

مدحت سامى  9م

احمد لطفى

طارق منير

يوسف التحفة
احمد الجزيرى  10ص

سناء عبد البديع  11ص

شريف خطاب  1.30م

شريف خطاب  1.30م

سناء عبد البديع  12.30ظ

سناء عبد البديع
احمد عبد الهادى  4م

133

االسنان ( ب )

احمد عبد الهادى  4م

احمد الجزيرى  6م

 11 - 7م

احمد الجزيرى

محمودعبدالعزيز

احمد الجزيرى

احمد الجزيرى

 9ص  12 -ظ

سحر محمد

احمد لطفى

سحر محمد

احمد لطفى

سحر محمد

احمد لطفى

 12ظ  4 -م

طارق منير

رنا نجم  2م

طارق منير

رنا نجم  2م

طارق منير

رنا نجم  2م

4م8-م

عمرو حسنى

7م9-م

احمد عبد الهادى 7م

محمود عبد العزيز  4م احمد عبد الهادى  4م

محمود عبد العزيز

احمد الجزيرى
احمد عبد الهادى  6.30م

احمد عبد الهادى  6.30م

احمد السمدونى 7م

116

االوع ية الدموية

 1 - 10م
5-2م

عمرو حسنى  7م

عمرو حسنى  7م

احمد نجا  1م
وائل عبدهللا  2.30م جالل عبد الحميد  3م

نور الدين هشام

وائل عبدهللا  3.30م

احمد نجا  9ص
نور الدين هشام

 10 - 6م

116

نفسية وعصبية

 1 - 10م

جالل عبد الحميد  1.30م

احمد عثمان
اسالم عطا  5م

هانى الديب

3-1م

نجالء السيد

8-5م

محمد أنور  3م

هانى الديب

هانى الديب

محمد أنور  4م

اميرة سيد  4م

عصام الششتاوي

هانى الديب

هانى الديب

محمد أنور  4م

محمد أنور  4م

أسر جمعه  3م

اميرة سيد  2م

محمد سامح  8م

 11 - 9.30ظ

114

صدرية

114

سكر و غدد

1م  3 -م

هيثم محمود امام  12.30ظ

 9 - 7.30م

حاتم عصام

مهند مجدى  5م

 11 - 9م

عبد العزيز صالح

عبد العزيز صالح

 3 - 12.30م

حاتم عصام
عبد العزيز صالح

114

جراحة أطفال

عمرو غنيم

4-2م

ماجد طمان  3م
عمرو غنيم

احمد شوقى

126

الرمد ( أ )

 10ص  12 -ظ

عمر العطار  12ظ

نشوى هاللى

1م3-م

محمود راشد  3م

محمد حسام  1.3م

 8م  11 -م

محمود حمادى  7م

122

الرمد ( ب )

2م 5-م

عبد العزيز صالح

عبد العزيز صالح

عبد العزيز صالح

عبد العزيز صالح  7م

عالء عبد السالم

 1 - 11م

 1 - 10.30م

مهند مجدى  5م

هيثم محمود امام  12.30ظ

عالء عبد هللا  1.30م

عمر العطار  11.30ص

5م8-م

نشوى هاللى

نشوى هاللى
محمد عرفه  2.30م محمود حمادى  1.30م

محمود حمادى  7م

عمر العطار  12ظ
محمود حمادى  3م

محمود حمادى  6م
نشوى هاللى  7م

نشوى هاللى

اسامه فاروق  11ص محمد عرفه  2.30م

نشوى هاللى  10ص اسامه فاروق  11ص
محمد عرفه  2.30م

احمد شوقى

صبرى ابو غالى  7.30م محمود راشد  7.30م

عمر العطار  2.3م

محمد مكاوى  12م

محمد عرفه  3م

عمر العطار  12ظ

نشوى هاللى

عمر العطار  12ظ
محمود راشد  7م

نشوى هاللى  7م

 8م  11 -م

101
114

جلديـــــة وتناسلية

 1 - 11م

عالء عبد اللطيف  11.30ص عالء عبد اللطيف  11.30ص عالء عبد اللطيف  11.30ص عالء عبد اللطيف  11.30ص

5-3م

نسرين محمدى  4م

7-5م

علياء إسماعيل  6.30م

9-7م

اسالم الحلو  8م

التغذية

 10ص

103

أطفال ( أ )

119

أطفال ( ب)

199

العالج الطبيعى

198

رسم المخ

3-1م

 1 - 10م
5-2م
 11 - 7م

أسامة الفحام  12ظ

اسامة الفحام  2.30م
نسرين محمدى  4م

علياء إسماعيل  4م

حنان النجار  4م

والء صفوت 1م
حنان النجار  4.30م

اسالم الحلو  8م

حنان النجار  6م

نسرين محمدى  5م
اسامة الفحام  6.30م

نسرين محمدى  6.30م

اسالم الحلو  8م

علياء إسماعيل  6.30م

دعاء ممدوح
نايرة محمد

نايرة محمد

نايرة محمد

نايرة محمد

نايرة محمد

نايرة محمد

صالح العكاوى  1.30م صالح العكاوى  1.30م صالح العكاوى  1.30م صالح العكاوى  1.30م صالح العكاوى  1.30م صالح العكاوى  1.30م

طارق عباس  7.30م طارق عباس  7.30م طارق عباس  7.30م طارق عباس  7.30م طارق عباس  7.30م

 1 - 11م

ناهد عمران

 11 - 7م

ايمان حمزة

ناهد عمران

احمد سعيد  1م

ناهد عمران

احمد سعيد  1م

ايمان حمزه
ناهد عمران

ايمان حمزة

 11ص  1 -م

خالد اسماعيل

خالد اسماعيل

8-6م

سمر عبدالسالم

سمر عبدالسالم

9-7م

احمد السقا

مروة سعيد

9ص
4م

حنان النجار  2م

ايناس محمد قاسم

خالد اسماعيل  8م

محمد محمد حمدي
محمد محمد حمدي

محمد محمد حمدي  5م

محمد محمد حمدي  5م

محمد محمد حمدي

محمد محمد حمدي  5م

ايمان حمزه  1م

