
 

   

 كليـة التمريض                                                                      جامعة الزقازيق                                                                       

 

 تدريس المحاضرات والدروس العملية للفرقة األولي جدول

 م2018/2019جامعيبالفصل الدراسي األول للعام ال

 

  السبت

تمريض باطنه وجراحي نظري 

 جيهان/دمها  /د 11:9من

 د/عايده

 

تمريض باطنه وجراحي نظري 

 1:11من

 نجالء عبد الكريم/د 

 

  

 (تمريض باطنه وجراحي ) انشطه/ الطلبه المتعثرين

 1-3  

 

 طفيليات األحد

 -د/رضا لمعي 9-11

 بكتريولوجي

 ايمن عالم د/ 11-1

 يتشريح عمل

1-2  

 عملىتمريض باطنه وجراحي  االثنين

 1:9من 

 انجليزي نظري

 اميرة ماهر

1-3 

 تمريض باطنه وجراحي عملي الثالثاء

 1:9من

 تغذية

 عاطف جودةد/  1-2

 تمريض باطنه وجراحي عملي األربعاء

 1:9من

 كيمياء حيوية

 د/مجدى ابراهيم 3-1من

 تشريح نظري 

 رىامتثال فك /د ايمان سعدد/  3-2من 

 تمريض باطنه وجراحي عملي الخميس

 1:9من

 انجليزي عملي

1-2 

 

 تعليم الكتروني

2-4  

 

 

 

 الكلية عميد                                   ن التعليم والطالب        لشئووكيل الكلية تعطى محاضرات النظرى بالمظلة الدور الخامس                

 

 



 

 

 

   

 كليـة التمريض                                                                                                                                   جامعة الزقازيق      

 تدريس المحاضرات والدروس العملية للفرقة الثانية جدول

 م2018/2019بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي

 

 اطنةامراض ب السبت

 عماد ،د/عادل صالح جورجد/

12:9 

 طب طوارئ

 د/غادة عبد الرازق ،د/دالل سعود

12-1 

  

 تمريض باطنه وجراحي نظري األحد

 د/ الهام  11:9من 

 د/ايمان على

 تمريض باطنه وجراحي نظري

 د/ الهام  1:11من 

 د/ايمان على

 باثولوجي

 . د مسعودرأفت /د 1-2

 

 

 عملي تمريض باطنه وجراحي االثنين

 1-9من 

 2-1جهاز هضمي

 عمرد/ راشد -ح د سحر النمر

 لغة انجليزية

4:2 

 

 

 تمريض باطنه وجراحي عملى الثالثاء

 1-9من 

 اعصاب د/مأمون ،د/تامر

1-2  

 امراض باطنة

  د محمد عثمان  خالد البنا د/ 3:2من 

 

 تمريض باطنه وجراحي عملى االربعاء

 1-9من 

 قلب وصدر

 مها صادق -ىاشرف شورد/  2:1من 

 

 فارماكولوجي

 د/نفرتيتي -دالياد/ 2-4

 

 تمريض باطنه وجراحي نظري الخميس

 د/ناديه   11:9من 

 د/ هويدا 

 تمريض باطنه وجراحي نظري

 د/ناديه   1:11من 

 د/ هويدا

 

 (تمريض باطنه وجراحي انشطه /  طلبه متعثرين) 

1-3 

 

 

 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب                              ثالثال( الدور ا ، بمدرج ) الثانيةمحاضرات الفرقة 



 

 

 

 

   

 كليـة التمريض                                  جامعة الزقازيق                                                                                                            

 تدريس المحاضرات والدروس العملية للفرقة الثالثة جدول

 م2018/2019الجامعيبالفصل الدراسي األول للعام 

 تمريض أطفال نطرى السبت 

 بتعة د/ 11:9من 

 علم نفس نمو

 د/ امل11-1
 تعليم الكترونى

1-3 

 نظريتمريض نساء  األحد

امانى  /د سعد أمينةد/  11:9من 

 حامد

 نساء إمراض

 د/مصطفي زيتون 1:11من 
 محمد زيتوند/ 

 تثقيف صحي

 امانى صبحىد/ 3:1من 

 تعليم الكتروني

3-5 

 نظري أطفالتمريض  االثنين

 أ.د/أمل الدخاخني 9-11

 لغة انجليزية 

 12-2 

 )مجموعه االطفال (أ/أمنية 

 

 12.30-9من  )المستشفى(تمـــــــــــــــريض نساء عملــــــــــــــــي

 

4-1من  )معامل الكليه(تمريض نساء عملـــــــــي  

 

 

 تمريض أطفال عملي الثالثاء

  9-1 

 مهارات تدريس 

  هند صالح د/ نعيمه محمدد/1-3

 )مجموعه االطفال (

 4-1من  )معامل الكليه(تمريض نساء عملـــــــــي 12.30-9من  )المستشفى(يـــــــــتمريض نساء عمل

 12-8 عملي تمريض أطفال االربعاء

 11-9تمريض نساء عملي 

 

 أمراض أطفال

 ايهابد/ 2:12من 

 طب شرعي

 د/فاطمة  2-4

 

5-4انشطة   طلبه متعثرين /

 نسا ووالده( – )تمريض اطفال

 12-8تمريض أطفال عملي  الخميس

 11-9تمريض نساء نظري 

 د/هند

 مهارات تدريس 

 المد/نبيلة س امانى حامدد/ 11-1

 )مجموعه النسا  (

 لغة انجليزية 

1-3 

 )مجموعه النسا  ( أ/أمنية

 

 عميد الكلية                          ن التعليم والطالب      لشئووكيل الكلية                             رابع( الدور الجمدرج ) الثالثةمحاضرات الفرقة 

 اتيتم تقسيم الطالب الى قسمين فى جميع المقرر



 

 
 

 كليـة التمريض                                     جامعة الزقازيق                                                                                                           

 تدريس المحاضرات والدروس العملية للفرقة الرابعة جدول

 م2018/2019عام الجامعيلل االولبالفصل الدراسي 

 السبت

 عملى  ) مجموعة أ(تمريض ادارة 

9-12 

 متعثرينتمريض ادارة 

 2-12) مجموعة أ(    

 ادارة صحة عامة 

 4-2) مجموعة أ(  

 عملى ) مجموعة ب( مسنينتمريض 

9-12 

  مسنين طب

 2-12) مجموعة ب( 

 مسنين متعثرينتمريض 

 4-2) مجموعة ب(    

 األحد

 نظرى  ) مجموعة أ( تمريضادارة 

9-11 

 عملى  ) مجموعة أ(تمريض ادارة 

11-2 

 

 عملى ) مجموعة ب( مسنينتمريض 

9-12 

 نظرى ) مجموعة ب( مسنين تمريض

12-2 
  انجليزي نظري

  4-2) مجموعة ب( 

 االثنين

 صحة مجتمع عملى  ) مجموعة أ(تمريض 

9-12 

 صحة مجتمع نظرى  ) مجموعة أ(تمريض 

12-2 

 

 نظرى ) مجموعة ب( نفسية تمريض

9-11 

 عملى ) مجموعة ب( نفسية تمريض

11-2 

 امراض صحة نفسية

2-4) مجموعة ب(    

 الثالثاء

 عملى  ) مجموعة أ(تمريض ادارة 

9-12 

 نظرى  ) مجموعة أ(تمريض ادارة 

12-2 
  انجليزي نظري

 4-2) مجموعة أ( 

 نظرى ) مجموعة ب( مسنينتمريض 

9-11 

 لى ) مجموعة ب(عم مسنين تمريض

11-2 

 

 األربعاء

 صحة مجتمع عملى  ) مجموعة أ(تمريض 

9-12 

 صحة مجتمع متعثرينتمريض 

 2-12) مجموعة أ(    

 وبائيات 

2-4) مجموعة أ(    

 عملى ) مجموعة ب( نفسية تمريض

9-12 

 عالقات انسانية

 2-12) مجموعة ب(  

 متعثرين نفسية تمريض

2-4) مجموعة ب(      

 الخميس

 صحة مجتمع نظرى  ) مجموعة أ(تمريض 

9-11 

 صحة مجتمع عملى  ) مجموعة أ(تمريض 

11-2 

 

 عملى ) مجموعة ب( نفسيةتمريض 

9-12 

 نظرى ) مجموعة ب( نفسية تمريض

12-2 

 

 
 

 عميد الكلية                                          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                 ت الفرقة الرابعة مدرج )د( الدور الرابع         محاضرا

 يتم تقسيم الطالب الى مجموعتين فى جميع المقررات


