كلية التمريض

جامعة الزقازيق

الشعبة  :عام2
العام الدراسي2018/2017 :

الفرقة :الثالثة

تمريض النساء والوالدة
الفترة االولى
(من  2018 /2/ 3الى )2018/2/ 9

 -اول اسبوع فى المدرج

من  2/10الى 2018/2/23

All groups in the faculty

المعمل
من  2/24الى2018/3/6

G4

من  3/7الى 2018/3/19

G5

من  3/20الى 2018/3/30

G6

ملحوظة :كل جروب  5ايام فى المعمل

المستشفى العام

مستشفى الجراحة مستشفى الحوادث

من  2/24الى2018/3/6

G1

G2

G3

من  3/7الى 2018/3/19

G3

G1

G2

من  3/20الى 2018/3/30

G2

G3

G1

ملحوظة :كل جروب  5ايام فى المستشفى
رئيس القسم
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كلية التمريض

جامعة الزقازيق

الشعبة  :عام2
العام الدراسي 2018/2017 :

الفرقة :الثالثة

تمريض النساء والوالدة
الفترة الثانية

المعمل
من  4/2الى 2018/4/10

G1

من  4/11الى 2018/4/23

G2

من  4/24الى 2018/5/4

G3

ملحوظة :كل جروب  5ايام فى المعمل

المستشفى العام

مستشفى الحوادث مستشفى الجراحة

من  4/2الى 2018/4/10

G4

G5

G6

من  4/11الى 2018/4/23

G6

G4

G5

من  4/24الى 2018/5/4

G5

G6

G4

ملحوظة :كل جروب  5ايام فى المستشفى
رئيس القسم

2

توزيع مجموعات العملى
group

staff

G1

م.م /امانى +م /امنة

G2

م.م /ياسمين

G3

م /فاطمة

G4

م.م /احالم  +م  /مروة

G5

م.م /نورا +م.م /نهى

G6

م.م/ايمان  +م.م  /عزة

 ايام الحضور الخاصة بمعاونى اعضاء هيئة التدريس  :االحد واالثنين والثالثاءواالربعاء من كل اسبوع
 فى حالة حدوث ظرف طارىء يتم االستئذان مباشرة من الدكتورة المشرفة على areaوذلك قبل الموعد بيوم على االقل

رئيس القسم

3

توزيع محاضرات االسبوع االول
اليوم

المحاضر

المحاضرة

االحد 2/4

م  /ياسمين

terminology

االثنين 2/5

م /مروة

terminology

الثالثاء 2/ 6

م.م/فاطمة

terminology

االربعاء 2/ 7

م  /امنة

sheet

جدول توزيع العملى فى الفترة من  2/12الى 2018/ 2/21

االسبوع االول

المعمل

االسبوع الثانى

2/12

2/13

2/14

2/19

2/20

2/21

G1

G2

G3

G4

G5

G6

الثالث مجموعات االولى
فترة صباحية فى االسبوع
االول

الثالث مجموعات الثانية
فترة صباحية فى االسبوع
الثانى

 الفترة االولى من الساعة  12 -9صباحا -الفترة الثانية من الساعة  3 -12ظهرا

رئيس القسم

4

جدول توزيع المستشفى بقسم تمريض النساء والوالدة

المستشفى العام

مستشفى الجراحة مستشفى الحوادث

من  10/9الى2017/10/16

م.م /نهى

م.م/نورا

م.م /ايمان

من  10/17الى 2017/10/24

م.م /ايمان

م.م /نهى

م.م/نورا

من  10/25الى 2017/11/1

م.م/نورا

م.م /ايمان

م.م /نهى

المستشفى العام
من  11/6الى 2017/11/14
من  11/15الى 2017/11/27
من  11/28الى 2017/12/6

5

م.م /امانى +
م/مروة
م.م /فاطمة+
م /همت
م.م /عزة+
م/امنة

مستشفى الحوادث مستشفى الجراحة

م.م /عزة +
م/امنة
م.م /امانى+
م/مروة
م.م /فاطمة+
م /همت

م.م /فاطمة +
م /همت
م.م /عزة+
م/امنة
م.م /امانى+
م/مروة

