جدول تدريس اقسام الباطنة الخاصة للفرقة الخامسة للعام الجامعي 2017 – 2016
**** ( من الساعه  8:30صباحا ) ****
**********************************************************
الفترة

( ترتيب المجموعات الفرعية القسام الباطنة الخاصة )
( ) 425–341

( )510–426

() 340–256

2017/4/27 – 2017 /4/22

نفسية

جلدية

قلب

2017 /5/4– 2017 /4/29

نفسية

جلدية

صدر

2017/5/11 – 2017 /5/6

نفسية

جلدية

امراض متوطنة

2017/5/18 – 2017 /5/13

نفسية

طب طبيعي

اشعه

2017/5/25– 2017 /5/20

جلدية

قلب

نفسية

2017 /6/1– 2017 /5/27

جلدية

صدر

نفسية

2017/6/8– 2017 /6/3

جلدية

امراض متوطنة

نفسية

2017/6/15– 2017 /6/10

طب طبيعي

اشعه

نفسية

2017/6/22– 2017 /6/17

قلب

نفسية

جلدية

2017 /7/5– 2017 /6/24

صدر

نفسية

جلدية

2017/7/12– 2017 /7/6

امراض متوطنة

نفسية

جلدية

2017 /7/19 – 2017 /7/13

اشعه

تتخللها اجازة عيد الفطر

2017/7/30– 2017 /7/20

نفسية

طب طبيعي

يخصص للتدريب االختيارى للطالب اللذين لم يستوفوا نسبه الحضور بالقسم

* يتم تقسيم مجموعات الباطنة الخاصة للطالب المصريين المجموعة الثانيـــة الى ( ) 3
مجموعات فرعية ويتم التبادل فيما بينهما .

-

( هجوىػَ ) تذرش االهراض الٌفطيت والؼصبيت (  ) 26ضاػَ ًظري = (  4اضابيغ دراضيت ) حيث يتن التذريص بالقطن .
( هجوىػَ ) تذرش االهراض الجلذيت (  ) 24ضاػَ ًظري  +الطب الطبيؼي (  ) 8ضاػاث ًظري = (  3اضابيغ دراضيت )  1 +اضبىع حيث
يتن التذريص بقاػَ بي ضيٌاء بالؼيادة الشاهلت .
( هجوىػَ ) تذرش اضبىع دراضي يأقطام اهراض القلب  +االهراض الصذريت  +االهراض الوتىطٌت  +االشؼَ التشخيصيت ( ) 8ضاػاث
ًظري لكل قطن  ,حيث يتن التذريص بقاػَ ابى بكر الرازي بالؼيادة الشاهلت .
تجري الوحاضراث الٌظريت لقطن الباثىلىجيا االكليٌيكيت (  16ضاػَ ًظري ) لكل الوجوىػَ االضاضيت للباطٌت الخاصت بوذرج القطن بالؼيادة
الشاهلت يىم الثالثاء هي كل اضبىع الطاػَ الىاحذٍ والٌصف ظهرا  ,هغ اجراء اهتحاى ًهايت الراوًذ في اليىم االخير للوجوىػت .
تؼقذ اهتحاًاث ًهايت الراوًذ داخل االقطام في ًهايت فترة التذريص االكليٌيكي لكل هجوىػَ بوؼرفَ القطن ويجب االلتسام التام باجراء االهتحاى
في آخر راوًذ تجٌبا لوشكلت التذاخل في هىاػيذ االهتحاًاث في االقطام الوختلفَ هوا يطبب ارباك للطالب .

مدير عام شئون التعليم

وكيل الكلية لشئون الطالب

شرشــر)
(أ /.حســن ـ

( ا 0د /احمد عبد السالم شكل )

عميد الكلية
(ا0د /امجد عبد الرءوف

فرحا ت

