
 1 

 تمريض النساء والوالدة

الفترة االولى 

( 14/2/2019 الى 2019/ 2 /9من )أول أسبوع فى المدرج     -

                                                         أيام فى المعمل5كل جروب :  ملحوظة

 

 أيام فى المستشفى                                                                                                  5كل جروب : ملحوظة

 رئيس القسم

 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

 2عام: الشعبة  

 2018/2019: العام الدراسي الثالثة:الفرقة 

 All groups in the faculty 19/2/2019 انً 16/2ين 

انًعًم  

 G1 3/3/2019إنً  23/2ين 

 G2 16/3/2019  إنً 3 /5ين

 G3 26/3/2019نً إ 17/3ين 

  

يسخشفً  

 انجراحت

 

انًسخشفً انعاو  

 

يسخشفً انحىادد 

 G4 G5 G6 3/3/2019إنً  23/2ين 

 G6 G4 G5 16/3/2019  إنً 3 /5ين

 G5 G6 G4 26/3/2019نً إ 17/3ين 
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 تمريض النساء والوالدة

 الفترة الثانية

                                                         أيام فى المعمل5كل جروب : ملحوظة

 أيام فى المستشفى                                                                                                  5كل جروب : ملحوظة

 

 رئيس القسم 

 

 جامعة الزقازيق

 

 كلية التمريض

 2عام: الشعبة  

 2017/2018: العام الدراسي  الثالثة:الفرقة 

  

انًسخشفً انعاو  

 

يسخشفً 

انحىادد 

 

يسخشفً  

انجراحت 

 G1 G2 G3 7/4/2019ي إل  30/3ين 

 G3 G1 G2 20/4/2019ي إل 9/4ين 

 G2 G3 G1 30/4/2019ي إل 21/4ين 

انًعًم  

 G4 7/4/2019ي إل  30/3ين 

 G5 20/4/2019ي إل 9/4ين 

 G6 30/4/2019ي إل 21/4ين 



 3 

 

 

:- توزيع مجموعات العملى 

Group Staff 

G1 عزة / م .م

G2  مروة / م

G3 فاطمة / م.م

G4  أمنة / م

G5 نهى / م.م

G6 ياسمين / م

   

السبت واألحد واألثنين والثالثاء من : أيام الحضور الخاصة بمعاونى أعضاء هيئة التدريس  -

 كل أسبوع

 السكاشن الخاصة بقسم تمريض النساء والوالدة -

   سكشن D401  ( 4ب اندور) 

  سكشن D424   ( 4ب اندور) 

  سكشن D425   ( 4ب اندور) 

 

 areaفى حالة حدوث ظرف طارىء يتم االستئذان مباشرة من الدكتورة المشرفة على  -

وذلك قبل الموعد بيوم على األقل 

                                                                                    

 رئيس القسم 
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حىزيع يحاضراث األسبىع االول 

انًحاضرة انًحاضر انيىو 

 Terminologyنهً  / و.و 9/2/2019انسبج 

 Terminologyفاطًت  / و.و 10/2/2019األحد 

 Terminologyيروة / و 11/2/2019األثنين 

 Sheetعسة / و.و 12/2/2019انثالثاء 

 Female pelvisياسًين / و  13/2/2019األربعاء

 

 2019/ 2/ 19 انً 16/2جدول حىزيع انعًهً فً انفخرة ين

 انثالد يجًىعاث األونً فخرة 

 صباحيت 

 انثالد يجًىعاث انثانيت فخرة 

 يسائيت 

  صباحا12- 9انفخرة االونً ين انساعت  -

  ظهرا3- 12انفخرة انثنيت ين انساعت  -

 

  

 رئيس القسم

 

 



 5 

 

 

 

 انًسخشفً بقسى حًريض اننساء وانىالدة جدول توزيع

 

  

يسخشفً  انجراحت 

 

 انًسخشفً انعاو

 

يسخشفً انحىادد 

أينت/ و 3/3/2019 ال23/2ين   ياسًين/ ونهً / و.و 

أينت/ و ياسًين/ و 16/3/2019 انً  3 /5ين نهً / و.و 

أينت/ و ياسًين/ ونهً / و.و 26/3/2019 انً 17/3ين   

  

انًسخشفً انعاو  

 

نحىادد ايسخشفً 

 

يسخشفً  انجراحت 

 انً  30/3ين 

7/4/2019 

فاطًت  / و .ويروة / وعسة / و.و

يروة / وعسة / و.وفاطًت  / و .و 20/4/2019 انً 9/4ين 

 انً 21/4ين 

30/4/2019 

عسة / و.وفاطًت  / و .ويروة / و


