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 جبيعت انسقبزيق                                قسى تًريض اننسبء ًانٌالده               كهيت انتًريض                  

 2انشعبت : عبو

 2029/2020انعبو انذراسي : 

 انفرقت :انثبنثت

 تًريض اننسبء ًانٌالدةخطت انعًهى ن

 (26/9/2029انى  2029/ 9/ 22اًل اسبٌع فى انًذرج    )ين  -

 انفترة االًنى

 تٌزيعت انسكبشن عهى انًعًم

 ببنًعًم ايبو 5يهحٌظت: كم جرًة 

 انقسى انًشرف عهى

 

 

Group يعبًنى اعضبء  انًعًم

 ىيئت انتذريس

 ىيئت انتذريس

G1  ٔال 03/9هي 

 8 /03/9309 

 م.م/ يبسويي +

 م / اسوبء  

 صببح لطفٔ دا/ 

 د/ًعيوَ دمحم السيذ

 د/ حٌبى هشسٔ

 ًْسا دمحم عطيَد/

G2 ٔال 9/10 هي 

21/03/9309 

 +م.م/ ًِٔ

 ُوت / د 

G3 الٔ   03/ 22هي

03/03/9309 

 م.م/ فبطوت 
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 كهيت انتًريض                      قسى تًريض اننسبء ًانٌالده                       جبيعت انسقبزيق                    

 2انشعبت : عبو

 2029/2020انعبو انذراسي : 

 انفرقت :انثبنثت

 انفترة االًنى

 تٌزيعت انسكبشن عهى انًستشفيبث

 انقسى انًشرف عهى                                  انًستشفى فى ايبو 5يهحٌظت: كم جرًة 

انًستشفى  انتبريخ

 انعبو

يستشفى  

 انجراحت

يستشفى 

 انحٌادث

 ىيئت انتذريس

ال  9/ 03هي

8/03/9309 

G4 

 د / عزة +

م / هشٍّ    

 

G5 

 م / اهٌَ

G6 

 م / اسشاء

 اهبًٔ حبهذا/ د

 فبتي السبيعٔد/ 

 هشفت دمحمد/ 

 

 ايوبى احوذ د/
الٔ   9/03هي

90/03/9309 

G6 

  م / اسشاء

 

G4 

 د / عزة +

 م / هشٍّ 

G5 

 م / اهٌَ

الٔ  99/03هي 

30/10/9308 

G5 

 م / اهٌَ

G6 

  م / اسشاء

G4 

 د / عزة +

م / هشٍّ    
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 ت انتًريض                      قسى تًريض اننسبء ًانٌالده                       جبيعت انسقبزيق                    كهي

 2انشعبت : عبو

 2029/2020انعبو انذراسي : 

 انفرقت :انثبنثت

 تًريض اننسبء ًانٌالدةخطت انعًهى ن

 ثبنيتانفترة ان

 تٌزيعت انسكبشن عهى انًعًم

 

 ببنًعًم ايبو 5جرًة  يهحٌظت: كم

 انقسى انًشرف عهى

 

Group يعبًنى اعضبء  انًعًم

 ىيئت انتذريس

 ىيئت انتذريس

G4  الٔ   4/11هي

12/11/9309 

د / عزة ابشاُين + 

 م / هشٍّ سضب

 اهبًٔ حبهذا/ د

 فبتي السبيعٔد/ 

 هشفت دمحمد/ 

 

 ايوبى احوذ د/

G5  الٔ  13/11هي

25/11/9309 

 م / اهٌَ هحوْد

G6  الٔ  92/11هي

4/09/9309 

 م / اسشاء 
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 كهيت انتًريض                      قسى تًريض اننسبء ًانٌالده                       جبيعت انسقبزيق                    

 2انشعبت : عبو

 2029/2020انعبو انذراسي : 

 انفرقت :انثبنثت

 ثبنيتانفترة ان

 تٌزيعت انسكبشن عهى انًستشفيبث

 انًستشفى فى ايبو 5كم جرًة   يهحٌظت:

 انقسى انًشرف عهى

 

انًستشفى  انتبريخ

 انعبو

يستشفى 

 انحٌادث

يستشفى  

 انجراحت

 ىيئت انتذريس

الٔ   4/11هي 

12/11/9309 

G1 

 م.م/ يبسويي +

 م / اسوبء

G2 

 + ُوت/  د

 ًِٔ م.م/

 

G3 

فبطوَ م.م/  

 صببح لطفٔ ا/ د

 السيذ دمحم ًعيوَد/

 د/ حٌبى هشسٔ

الٔ  13/11هي  ًْسا دمحم عطيَد/

92/11/9309 

G3 

فبطوَ م.م/  

G1 

 م.م/ يبسويي +

 م / اسوبء

G2 

 + ُوت/  د

ًِٔ م.م/  

الٔ  92/11هي 

4/09/9309 

G2 

+ ُوت/  د  

ًِٔ م.م/   

G3 

 فبطوَ م.م/

G1 

م.م/ يبسويي 

+ 

 م / اسوبء
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 قسى تًريض اننسبء ًانٌالده                       جبيعت انسقبزيق                             كهيت انتًريض             

 2انشعبت : عبو

 2029/2020انعبو انذراسي : 

 انفرقت :انثبنثت

 تٌزيع يجًٌعبث انعًهى

Group Staff 

G1  /سوبء ا+ م /  هحوْد يبسوييم.م

 عبذ الوعطٔ

G2 لسيذا م.م/ ًِٔ + هصطفٔ ُوت/  د 

G3 طالل فبطوت /.مم 

G4 سضب + م / هشٍّابشاُين  / عزة د 

G5 م / اهٌَ هحوْد 

G6  م / اسشاء 

   

ايبم الحضْس الخبصت بوعبًّٔ اعضبء ُيئت التذسيس : االحذ ّاالثٌيي ّالثالثبء  -

 ّاالسبعبء هي كل اسبْع

 areaعلٔ  فٔ حبلت حذّث ظشف طبسٓء يتن االستئزاى هببششة هي الذكتْسة الوششفت -

 ّرلك قبل الوْعذ بيْم علٔ االقل

 انقسى انًشرف عهى
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 كهيت انتًريض                      قسى تًريض اننسبء ًانٌالده                       جبيعت انسقبزيق                    

 2انشعبت : عبو

 2029/2020انعبو انذراسي : 

 انفرقت :انثبنثت

 

 بٌع االًلتٌزيع يحبضراث االس

 انًحبضرة انًحبضر انيٌو

 Terminology نيى انسيذو.و/ 22/9االحذ

فبطًو طالل + و / و.و/  23/9االثنين

  اسًبءعبذانًعطى

Terminology 

 Terminology و.و/  / يبسًين يحًٌد 24/9انثالثبء 

و/اينو يحًٌد+ و / يرًه  25/9االربعبء

 رضب  

Terminology 

 Sheet اءو / اسر 26/9انخًيس 

 

 

 انقسى انًشرف عهى

 

 

 

 


