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 A1 A2 B1 B2 اليوم

 I II III I II III I II III I II III 

 490-449 448-409 408-368 367-328 327-287 286-246 245-205 204 - 164 163 - 123 122 ـــ 82 41-81 40 – 1 

 
 ابن النفيس طارق أبو حسين هجرس

      
 ابن سينا البديوى

العيادة  (1)قاعة  
 الشاملة

 GIT باطنة  Chest باطنة 

 السبت
22/10 

History 

 محمود/د.ا
 احمد فوزى/ ط

History 

 سحر/ د.ا
 هناء الشيخ/ ط

History 
 محمد السباعى/د
 محمد سرحان/ ط

Neurology Radiology 

History 

 مدحت غازى/د.ا
 محمد صبرى/ ط

History 

 ياسر حافظ/ د
 خالد شلبى/ ط

History 

 شيماء مشعل/ د
 منى الوكيل/ ط

 االحد
23/10 

Symptamtology  
 مدحت غازى/د.ا
 محمد سرحان/ ط

Symptamtology  
 محمد البديوى/ د.ا

 احمد فوزى/ ط

Symptamtology  
 وليد سامى/ د.ا
 أحمد مطاوع/ ط

Symptamtology  
 امل سليم/ د

 دينا/ ط

Symptamtology  
 محمد السباعى/د
 محمد عبد المتعال/ ط

Symptamtology  
 شيرين/د

 احمد عيسى/ ط

 االثنين
24/10 

General examination  
 خالد/د.ا
 امانى/ ط

General examination  
 ممدوح/ د.ا

 محمود الجاويش/ ط

General examination  
 احمد الحديدى/د
 منى محروس/ ط

General 
examination  

 رشا عبدالنور/د
 منى الوكيل/ ط

General 
examination  

 منال نجم/د
 وليد الرفاعى/ ط

General 
examination  

 هناء عقدة/د
 محمد صبرى/ ط

 الثالثاء
25/10 

Inspection 
Palpation & 

 محمد عنبة/ د.ا
 محمود الجاويش/ ط

Inspection 
Palpation & 

 شريف عزت/ د.ا
 محمد مختار/ ط

Inspection 
Palpation & 

 محمد عبدالرؤف/ د.ا
 محمد عبد المتعال/ ط

Inspection and 
palpation 

 محمد السباعى/د
 احمد عيسى/ ط

Inspection and 
palpation 

 احمد الحديدى/ د
 سالى/ ط

Inspection and 
palpation 

 شيماء مشعل/ د
 وليد الرفاعى/ ط

 االربعاء
26/10 

Percussion and 
auscultation 

 وليد سامى/ د.ا
 شيماء حسن

Percussion and 
auscultation 

 حجازى/ د.ا
 احمد فوزى/ ط

Percussion and 
auscultation 

 ممدوح/ د.ا
 محمد سرحان/ ط

Percussion and 
auscultation 

 عبدهللا/ د.ا
 محمد عبد المتعال/ ط

Percussion and 
auscultation 

 محمد عبدالرؤف/د.ا
 خالد شلبى/ ط

Percussion and 
auscultation 

 محمد النجار/ د.ا
 محمد صبرى/ ط

 الخميس
27/10 

 مرور
 ثناء/ ط
 ريهام/ ط
 سما/ ط

Cirrhosis 

 سحر/ د.ا
 خالد شلبى/ ط

Cirrhosis 
 عبدهللا/ د.ا
 احمد عيسى/ ط

Pleural effusion in 
liver disease 

 امل سليم/ د
 وليد الرفاعى/ ط

Pleural effusion in 
liver disease 

 احمد الحديدى/ د
 هناء الشيخ/ ط

Pleural effusion in 
liver disease 

 ياسر حافظ/د
 منى الوكيل/ ط

 السبت
29/10 

Cirrhosis 

 حجازى/ د.ا
 امانى/ ط

Cirrhosis 

 خالد/د.ا
 احمد مطاوع/ ط

Cirrhosis 

 محمد عنبة/ د.ا
 منى اصالن/ ط

Neurology 

 Cardiology باطنة 

Corpulmonal 

 ممدوح/ د.ا
 مها حسن/ ط

Corpulmonal 

 احمد الحديدى/ د
 نيفين شلبى/ ط

Corpulmonal 

 محمد السباعى/ د
 هناء الشيخ/ ط

 قاعة الطب الطبيعى قاعة األشعة ابو بكر الرازى

History 
 شريف عزت/ د.ا

 منى محروس

History 

 ياسر عبد الرؤف/ د.ا
 شيرين الحسينى/ط

History 

 عبد هللا الصاوى/ د.ا
 دينا/ ط

 االحد
30/10 

Cirrhosis 

 وليد سامى/ د.ا
 احمد ابو عمر/ ط

 مرور
 سما/ ط
 رغده/ ط
 دينا/ ط

Ascites 

 حجازى/ د.ا
 محمد مختار/ ط

Symptamtology  
 محمد عبد الرؤف/ د

 منى اصالن/ ط

Symptamtology  
 مدحت غازى/ د

 ريهام/ ط

Symptamtology  
 غاده الغزالى/ د

 سالى/ ط

Autoimmune 
diseases and lung 

fibrosis 
 هناء عقدة/د

 صهباء/ ط

Autoimmune 
diseases and lung 

fibrosis 
 منال نجم/د
 سها شلبى/ ط

Autoimmune 
diseases and lung 

fibrosis 
 شيرين/د

 امنية دراج/ ط

 االثنين
31/10 

Jaundice 

 محمد البديوى/ د.ا
 شيماء حسن/ ط

Jaundice 

 ممدوح/ د.ا
 احمد مطاوع/ ط

Jaundice 

 محمود/د.ا
 ثناء/ ط

General 
examination 

 Vital signs & 

 شيماء مشعل/ د
 هبه/ ط

General 
examination 

 Vital signs & 

 أمل سليم/ د
 احمد ابو عمر/ ط

General 
examination 
&Vital signs  

 ياسر حافظ/ د
 سما فتحى/ ط

Self assessment 
 غادة/د.ا

Self assessment 
 سامى/د.ا

Self assessment 
 شريف عزت/د.ا

 الثالثاء
1/11 

Ascites 

 خالد/د.ا
 رغده/ ط

Ascites 

 محمد عنبة/ د.ا
 ثناء/ ط

 مرور
 امنية/ ط
 مها/ ط
 امانى/ ط

Inspection & 
palpation  

 سامى خضير/ د
 سها شلبى/ ط

Inspection & 
palpation  

 هناء عقده/ د
 محمد مختار/ ط

Inspection & 
palpation  

 منال نجم/ د
 شيماء حسن/ ط

 مرور
 سالى/ ط

 منى محروس/ ط
 شيرين الحسينى/ ط

 مرور
 نيفين شلبى/ط

 صهباء/ ط
 ريهام/ ط

 مرور
 هبه حمدى/ ط

 دينا/ ط
 احمد ابو عمر/ ط

 االربعاء
2/11 

GIT Bleeding 
 سحر/ د.ا
 هبه زايد/ ط

GIT Bleeding 
  محمود/د.ا

 امانى/ ط

GIT Bleeding 
 محمد البديوى/ د.ا
 محمود الجاويش/ ط

Percussion and 
auscultation 

 مبروك الشيخ/ د.ا
 صهباء/ ط

Percussion and 
auscultation 

 رشا عبد النور/ د
 دينا/ ط

Percussion and 
auscultation 

 محمد النجار/ د
 ريهام/ ط

 مرور
 منى اصالن/ ط
 امنية دراج/ ط

 نيفين/ ط

 مرور
 سالى / ط

 شيرين الحسينى/ ط
 منى محروس/ ط

 مرور
 رغده/ ط

 سها شلبى/ ط
 مها حسن/ ط

 الخميس
3/11 Tropical 

ECG 
 رشا عبد النور/ د

ECG 

 ياسر حافظ/ د

ECG 

 Chest شيماء مشعل/ د

 11 إلى 8:30 11 إلى 8:30 11 إلى 8:30  أسبوع 12جدول الرواندات أول 
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      رئيس القسم

 نصرت عياد/ د.  ا


