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  ٢٠١٨/٢٠١٩جدول التدریس النظري و التدریب اإلكلینیكي للفرقة الرابعة للعام الجامعي 

  .السفلي) ب(العلوي ، و یوم الخمیس بمدرج 

  عمید الكلیة                لیة لشئون التعلیم والطالب

  )أمجد عبد الرءوف فرحات/د.أ(        )   

  )٣( )٤( 

األذن واألنف 
طب  والحنجرة

وجراحة 
 العین

 طب شرعي

طب 
األذن واألنف  المجتمع

طب وجراحة  والحنجرة
 العین

 طب شرعي
طب 

األذن واألنف  المجتمع
 والحنجرة

طب 
وجراحة 

 العین

 طب المجتمع طب شرعي

 یخصص للتدریب االختیاري للطالب الذین لم یستوفوا نسبة الحضور في أحد األقسام

                                                                     جامعة طنطا                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                        

جدول التدریس النظري و التدریب اإلكلینیكي للفرقة الرابعة للعام الجامعي 

  

العلوي ، و یوم الخمیس بمدرج ) ب(محاضرات الطب الشرعي یوم السبت و االثنین بمدرج 

لیة لشئون التعلیم والطالبوكیل الكالجداول      رئیس لجنة 

  

)   أحمد عبد السالم شكل/د.أ(         )ھنیديالمحمد 

 الفترة )١( )٢(

طب شرعي  طب المجتمع

  ٥/١٠/٢٠١٨حتى 
  ١٢/١٠/٢٠١٨حتى 

  ١٩/١٠/٢٠١٨حتى 
  ٢٦/١٠/٢٠١٨حتى 

  ٢/١١/٢٠١٨حتى 
  ٩/١١/٢٠١٨حتى 
  ١٦/١١/٢٠١٨حتى 
  ٢٣/١١/٢٠١٨حتى 

طب وجراحة 
العین

 طب شرعي

  ٣٠/١١/٢٠١٨حتى 
  ٧/١٢/٢٠١٨حتى 
  ١٤/١٢/٢٠١٨حتى 

  ٢١/١٢/٢٠١٨حتى 
  ٢٨/١٢/٢٠١٨حتى 

  ٤/١/٢٠١٩حتى 
  ١١/١/٢٠١٩حتى 

  ١٨/١/٢٠١٩حتى 

األذن واألنف 
والحنجرة طب وجراحة 

 العین

  ٢٥/١/٢٠١٩حتى 

  اجازة نصف العام

  ١٥/٢/٢٠١٩حتى 
  ٢٢/٢/٢٠١٩حتى 

  ١/٣/٢٠١٩حتى 

طب المجتمع

  ٨/٣/٢٠١٩حتى 
  ١٥/٣/٢٠١٩حتى 

  ٢٢/٣/٢٠١٩حتى 
  ٢٩/٣/٢٠١٩حتى 

األذن واألنف 
 والحنجرة

  ٥/٤/٢٠١٩حتى 
  ١٢/٤/٢٠١٩حتى 

  ١٩/٤/٢٠١٩حتى 
  ٢٦/٤/٢٠١٩حتى 

یخصص للتدریب االختیاري للطالب الذین لم یستوفوا نسبة الحضور في أحد األقسام   ٤/٥/٢٠١٩حتى 

  

جامعة طنطا                             

                                                                                                                                        كلیة الطب

                                          شئون الطالب

جدول التدریس النظري و التدریب اإلكلینیكي للفرقة الرابعة للعام الجامعي 

  

محاضرات الطب الشرعي یوم السبت و االثنین بمدرج  -:  مالحظات

رئیس لجنة       م التعلیم   مدیر عا 

محمد /د.أ()          سلوى سرور/أ(

الفترة  اإلسبوع
حتى  ٢٩/٠٩/٢٠١٨  األول
حتى  ٦/١٠/٢٠١٨  الثاني
حتى  ١٣/١٠/٢٠١٨  الثالث
حتى  ٢٠/١٠/٢٠١٨  الرابع

حتى  ٢٧/١٠/٢٠١٨  الخامس
حتى  ٣/١١/٢٠١٨  السادس
حتى  ١٠/١١/٢٠١٨  السابع
حتى  ١٧/١١/٢٠١٨  الثامن
حتى  ٢٤/١١/٢٠١٨  التاسع
حتى  ١/١٢/٢٠١٨  العاشر
حتى  ٨/١٢/٢٠١٨  الحادي عشر
حتى  ١٥/١٢/٢٠١٨  الثاني عشر
حتى  ٢٢/١٢/٢٠١٨  الثالث عشر

حتى  ٢٩/١٢/٢٠١٨  الرابع عشر
حتى ٥/١/٢٠١٩  الخامس عشر
حتى ١٢/١/٢٠١٩  السادس عشر
حتى ١٩/١/٢٠١٩  السابع عشر

اجازة نصف العام
  اجازة نصف العام
  اجازة نصف العام

حتى ٩/٢/٢٠١٩  الثامن عشر
حتى ١٦/٢/٢٠١٩  التاسع عشر

حتى ٢٣/٢/٢٠١٩  العشرین
حتى ٢/٣/٢٠١٩  الحادي والعشرین
حتى ٩/٣/٢٠١٩  الثاني والعشرین
حتى ١٦/٣/٢٠١٩  الثالث والعشرین
حتى ٢٣/٣/٢٠١٩  الرابع والعشرین

حتى ٣٠/٣/٢٠١٩  الخامس والعشرین
حتى ٦/٤/٢٠١٩  السادس والعشرین
حتى ١٣/٤/٢٠١٩  السابع والعشرین
حتى ٢٠/٤/٢٠١٩  الثامن والعشرین

حتى  ٢٧/٤من   الفترة


