
 
 
 
 

 السبت و االثنين و االربعاء
 1- 150   

 50-1:  1قاعة 

 100-51:  2قاعة 

 150-101:  3قاعة 

 
 االحد و الثالثاء و الخميس

151 -300 

 200-151:  1قاعة 

 250-201:  2قاعة 

 300-251:  3قاعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Ward Round 1 Round 2 

Time 8.5- 9.5 9.5-11 11-12.5 

 

 السبت
7-8 

subject  Sheet (history 
taking+clinical examination) 

sheet 

Hall 1 1-5 

A 
   صالحط أحمد  ا.د/ناريمان الحمامي 

 محمد البرلسي  .ط

Hall 2 51-55 
B 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ ايمن الدرف 
 ط. حاتم حسين

Hall 3 101-105 
C 

 ط.  محمد عزمي  المصريد/ ياسمين 
 ط. ضحى عبد الودود  

 األحد 
8-8 

subject  Sheet (history 
taking+clinical examination) 

sheet 

Hall 1 151-155 
A 

   صالحط أحمد  ا.د/ منال مصطفي  
 ط. دنيا حماد 

Hall 2 201-205 
B 

 ط. ابراهيم عالم  د/ محمد النموري
 رمضان ط. روان

Hall 3 251-255 
C 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ مني خالد 
 محمد البرلسي  .ط

 الثالثاء 
10-8 

subject  Focused sheet obs Bleeding in early 
pregnancy (problem,  

pic) 

Hall 1 156-160 
A 

 ا.د/ لمياء االحول
 

 ط. شريف عيسي 
 ط. حاتم حسين

Hall 2 206-210 
B 

 ا.د/ دينا الخولي 
 

 حمدي غرابط. 
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 3 256-260 
C 

 ا.د/  عبد الغفار داود 
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. دنيا حماد 

  Ward Round 1 Round 2 

Time 8.5- 9.5 9.5-11 11-12.5 

 االربعاء 
11-8 

subject  Focused sheet obs 
Bleeding in early pregnancy 

C 

Preeclampsia 

(problem) 

Hall 1 6-10 
A 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ شريف لطفي 
 رمضان ط. روان

Hall 2 56-60 
B 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ ضياء عجالن 
 محمد البرلسي  .ط

Hall 3 106-110 
C 

 ط. محمد محمود   د/ محمد الشعراوي 
 ط. حاتم حسين

 الخميس
12-8 

subject  Bleeding in early pregnancy 
C 

Preeclampsia 

(problem) 

Hall 1 161-165 
A 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ احمد توفيق
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 2 211-215 
B 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ نجالء حسين
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 3 261-265 
C 

 ط. محمد محمود   ا.د/ ايمن شحاتة 
 رمضان ط. روان

 السبت 
14-8 

subject  Hypertensive disorders with 
pregnancy C 

Antepartum 
heamorrhage (problem 

,pic) 

Hall 1 11-15 
A 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ السيد فتوح
 محمد البرلسي  .ط

Hall 2 61-65 
B 

   صالحط أحمد  ا.د/ احمد عوارة 
 ط. حاتم حسين

Hall 3 111-115 
C 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/احمد هجرس
 ط. ضحى عبد الودود 



 االحد 
15-8 

subject  Hypertensive disorders with 
pregnancy C 

Antepartum 
heamorrhage (problem 

,pic) 

Hall 1 166-170 
A 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ مدحت هويدي
 ط. دنيا حماد 

Hall 2 216-220 
B 

   صالحط أحمد  ا.د/ هشام الطوخي 
 رمضان روانط. 

Hall 3 266-270 
C 

 ط. ابراهيم عالم  د/ محمد النموري
 محمد البرلسي  .ط

 االثنين 
16-8 

subject  Antepartum heamorrhage C DM with pregnancy 
(problem) 

Hall 1 16-20 
A 

 ا.د/ وليد ممدوح 
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. حاتم حسين

Hall 2 66-70 
B 

 ط. شريف عيسي  الخياط د/ احمد 
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 3 116-120 
C 

 ا.د/  عادل الجرجاوي 
 

 ط. حمدي غراب
 ط. دنيا حماد 

 الثالثاء 
17-8 

subject  Antepartum heamorrhage C DM with pregnancy 
(problem) 

Hall 1 171-175 
A 

 ا.د/ دينا الخولي 
 

 ط. نهله البحيري 
 رمضان ط. روان

Hall 2 221-225 
B 

 ط. شريف عيسي  ا.د/ مني االبياري
 ط. محمد البرلسي 

Hall 3 271-275 
C 

 ط. حمدي غراب د. هبة راضي
 ط. حاتم حسين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ward Round 1 Round 2 

Time 8.5- 9.5 9.5-11 11-12.5 

 االربعاء 
18-8 

subject  DM with pregnancy C IUFD (problem) 

Hall 1 21-25 
A 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ هشام برج 
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 2 71-75 
B 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ نجالء حسين
 ط. دنيا حماد 

Hall 3 121-125 
C 

 ط. محمد رسالن  د/ مي نبيل
 ط. عبد الحكيم احمد 

 الخميس
19-8 

subject  DM with pregnancy C IUFD (problem) 

Hall 1 176-180  
A 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ شريف لطفي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 2 226-230 
B 

 ط. السيد االبشيهي   د/ امل السكري 
 ط. حاتم حسين

Hall 3 276-280 
C 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ ضياء عجالن 
 ط. ايمن عبد العزيز

 السبت
21-8 

subject  Anemia +heart disease with 
pregnancy C 

Problem solving and 
MCQ 

Hall 1 26-30 
A 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ اشرف المحمدي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 2 76-80 
B 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ هشام الطوخي 
 رمضان ط. روان

Hall 3 136-130 
C 

   صالحط أحمد  ا.د/ طارق السبع 
 ط. دنيا حماد 

 االحد 
22-8 

subject  Anemia +heart disease with 
pregnancy C 

Problem solving and 
MCQ 

Hall 1 181-185  ط.  محمد عزمي  ا.د/ عصمت حمدي 



A ط. ايمن عبد العزيز 

Hall 2 231-235 
B 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ شاهيناز الشوربجي
 رمضان ط. روان

Hall 3 281-285 
C 

   صالحط أحمد  مصطفي ا.د/ منال 
 ط. دنيا حماد 

 االثنين 
23-8 

subject  vomiting +Urinary tract 
infection with pregnancy C 

Assessment of fetal well 
being (problem , pic) 

Hall 1 31-35 
A 

 ا.د/  شيرين بركات 
 

 ط. حمدي غراب
 ط. دنيا حماد 

Hall 2 81-85 
B 

 االحولا.د/ لمياء  
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. حاتم حسين

Hall 3 131-135 
C 

 ا.د/ امال محفوظ 
 

 ط. شريف عيسي 
 محمد البرلسي  .ط

 الثالثاء 
24-8 

subject  vomiting +Urinary tract 
infection with pregnancy C 

Assessment of fetal well 
being (problem , pic) 

Hall 1 186-190 
A 

 ط. حمدي غراب رامي النجارد/ 
 ط. حاتم حسين

Hall 2 236-240 
B 

 ط. نهله البحيري  ا.د/ مجدي بلحة 
 محمد البرلسي  .ط

Hall 3 286-290 
C 

 ا.د/  عادل الجرجاوي 
 

 ط. شريف عيسي 
 ط. ضحى عبد الودود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ward Round 1 Round 2 

Time 8.5- 9.5 9.5-11 11-12.5 

 االربعاء 
25-8 

subject  Ultrasound in obstetrics Female pelvis, Fetal 
head (pic) 

Hall 1 36-40 
A 

 ط. سلمي سامي  د/ هاشم لطفي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 2 86-90 
B 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ احمد ابو فريخة 
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 3 136-140 
C 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ احمد توفيق
 ط. ايمن عبد العزيز

 الخميس
26-8 

subject  Ultrasound in obstetrics Female pelvis, Fetal 
head (pic) 

Hall 1 191-195 
A 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ ايمن شحاتة 
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 2 241-245 
B 

 ط. محمد رسالن  د/ محمد الشعراوي 
 الودود ط. ضحى عبد 

Hall 3 291-295 
C 

 ط. مصطفى حيدر    د/ امل السكري 
 ط. ايمن عبد العزيز

 السبت
28-8 

subject  Aberrant liquor C Partogram 

Hall 1 41-45 
A 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ هشام الطوخي 
 رمضان ط. روان

Hall 2 91-95 
B 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ مني خالد 
 ط. دنيا حماد 

Hall 3 141-145 
C 

 ط. دعاء امام  ا.د/ناريمان الحمامي 
 ط. حاتم حسين

 االحد 
29-8 

subject  Aberrant liquor C Partogram 

Hall 1 196-200  ط. ابراهيم عالم  ا.د/ احمد عثمان 



A رمضان ط. روان 

Hall 2 246-250 
B 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ ايمن الدرف 
 ط. دنيا حماد 

Hall 3 296-300 
C 

 ط. دعاء امام  ا.د/احمد هجرس
 محمد البرلسي  .ط

 

 االثنين 
30-8 

subject  Normal labor   Breech+ occipto 
posterior (pic ,vid) 

Hall 1 46-50 
A 

 ط. محمد محمود   ا.د/ محسن النموري
 محمد البرلسي  .ط

Hall 2 96-100 
B 

 ط. حمدي غراب د/ احمد الخياط 
 حسينط. حاتم 

Hall 3 146-150 
C 

 ا.د/ دينا الخولي 
 

 ط. سلمي سامي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

 الثالثاء 
31-8 

subject  Normal labor   Breech+ occipto 
posterior (pic ,vid) 

Hall 1 151-156 
B 

 ط. محمد محمود   د/ رامي النجار
 محمد البرلسي  .ط

Hall 2 201-205 
C 

 بركات ا.د/  شيرين 
 

 ط. حمدي غراب
 ط. حاتم حسين

Hall 3 251-255 
D 

 ا.د/ وليد ممدوح 
 

 ط. السيد االبشيهي  
 ط. عبد الحكيم احمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ward Round 1 Round 2 

Time 8.5- 9.5 9.5-11 11-12.5 

 االربعاء 
1-9 

Subject  OP, Face Face+ transverse (pic, 
vid 

Hall 1 1-5 
B 

 ط. السيد االبشيهي   نبيلد/ مي 
 محمد البرلسي  .ط

Hall 2 51-55 
C 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ ضياء عجالن 
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 3 101-105 
D 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ شريف لطفي 
 ط. ايمن عبد العزيز

 الخميس
2-9 

subject  OP, Face Face+ transverse (pic, 
vid 

Hall 1 156-160 
B 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ نجالء حسين
 ط. ايمن عبد العزيز

Hall 2 206-210 
C 

 ط. مصطفى حيدر    د/ هاشم لطفي 
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 3 256-260 
D 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ هشام برج 
 ط. عبد الحكيم احمد 

 السبت
4-9 

subject  Breech  Breech+ occipto 
posterior (pic ,vid) 

Hall 1 6-10 
B 

   صالحط أحمد  ا.د/ منال مصطفي 
 ط. دنيا حماد 

Hall 2 56-60 
C 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ مني خالد 
 ط. ايمن عبد العزيز

Hall 3 106-110 
D 

 ط. دعاء امام  ا.د/ناريمان الحمامي 
 رمضان ط. روان



 االحد 
5-9 

 

subject  Breech Breech+ occipto 
posterior (pic ,vid) 

Hall 1 161-165 
B 

   صالحط أحمد  ا.د/ احمد عثمان 
 ط. دنيا حماد 

Hall 2 211-215 
C 

 ط. ابراهيم عالم  د/ ياسمين المصري
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 3 261-265 
D 

 ط. دعاء امام  ا.د/ ايمن الدرف 
 رمضان ط. روان

 االثنين 
6-9 

subject  Multiple pregnancy C Traumatic lesions of 
genital tract (pic) 

Hall 1 11-15 
B 

 ط. نهله البحيري  ا.د/ جمال الخولي 
 ط. حاتم حسين

Hall 2 61-65 
C 

 ا.د/  عادل الجرجاوي 
 

 ط. محمد محمود  
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 3 111-115 
D 

 ا.د/ لمياء االحول
 

 ط. حمدي غراب
 ايمن عبد العزيزط. 

 الثالثاء 
7-9 

subject  Multiple pregnancy C Traumatic lesions of 
genital tract (pic) 

Hall 1 166-170  
B 

 ا.د/  عبد الغفار داود 
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. حاتم حسين

Hall 2 216-220 
C 

 ط. محمد محمود   ا.د/ مني االبياري
 ط. ايمن عبد العزيز

Hall 3 266-270 
D 

 ط. حمدي غراب د/ هبة راضي
 محمد البرلسي  .ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ward Round 1 Round 2 

Time 8.5- 9.5 9.5-11 11-12.5 

 االربعاء 
8-9 

subject  PROM C Tools obstetrics 

Hall 1 16-20 
B 

 ط. محمد رسالن  د/ مي نبيل
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 2 66-70 
C 

 ط. سلمي سامي  السكري د/ امل 
 محمد البرلسي  .ط

Hall 3 116-120 
D 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ مصطفي زين
 ط. ايمن عبد العزيز

 الخميس
9-9 

  PROM C Tools obstetrics 

Hall 1 171-175 
B 

 ط. محمد رسالن  ا.د/ احمد توفيق
 ط. ضحى عبد الودود 

Hall 2 221-225 
C 

 سلمي سامي ط.  .د/ ايمن شحاتة
محمد البرلسي  .ط  

Hall 3 271-275 
D 

 ط. مصطفى حيدر    الغراب نجوي ا.د/ 
 ط. ايمن عبد العزيز

 السبت
11-9 

  Preterm labour C Obstetric US (pic) 

Hall 1 21-25 
B 

 ط. دعاء امام  د/ محمد النموري
 رمضان ط. روان

Hall 2 71-75 
C 

   صالحط أحمد  د/ ياسمين المصري
 ط. دنيا حماد 

Hall 3 121-125 
D 

 ا.د/ طارق السبع 
 

 ط.  محمد عزمي 
 ط. عبد الحكيم احمد 



 االحد 
12-9 

  Preterm labour C Obstetric US (pic) 

Hall 1 176-180 
B 

 ط. دعاء امام  ا.د/ شاهيناز الشوربجي
 رمضان ط. روان

Hall 2 226-230 
C 

   صالحط أحمد  الشعراوي د. محمد 
 ط. دنيا حماد 

Hall 3 276-280 
D 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ ناريمان الحمامي 
 ط. ايمن عبد العزيز

 االثنين 
13-9 

  Dysfunctional labour Episiotomy (pic, vid) 

Hall 1 26-30 
B 

 ط. شريف عيسي  ا.د/ مجدي بلحة 
 ط. عبد الحكيم احمد 

Hall 2 76-80 
C 

 ا.د/  شيرين بركات 
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. حاتم حسين

Hall 3 126-130 
D 

 ط. محمد محمود   د. احمد الخياط 
 ط. ايمن عبد العزيز

 الثالثاء 
14-9 

  Dysfunctional labour Episiotomy (pic, vid) 

Hall 1 181-185 
B 

 ا.د/  عبد الغفار داود 
 

 ط. شريف عيسي 
 الودود ط. ضحى عبد 

Hall 2 231-235 
C 

 ط. نهله البحيري  د/ رامي النجار
 ط. حاتم حسين

Hall 3 281-285 
D 

 ط. محمد محمود   د. هبة راضي
 ط. عبد الحكيم احمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ward Round 1 Round 2  

Time  8.5- 9.5 9.5-11   

 االربعاء 
15-9 

subject  Third stage complications 
puerperal sepsis 

C.S , forcepes, ventous 
(pic) 

 

Hall 1 31-35 
B 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ شريف لطفي 
 رمضان ط. روان

 

Hall 2 81-85 
C 

 ا.د/ هشام سالم 
 

 ط. محمد رسالن 
 محمد البرلسي  .ط

 

Hall 3 131-135 
D 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ ايمن شحاتة 
 ط. ضحى عبد الودود 

 

   

 الخميس
16-9 

subject  Third stage complications 
puerperal sepsis 

C.S , forcepes, ventous 
(pic) 

 

Hall 1 186-190 
B 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ هشام برج 
 ط. ايمن عبد العزيز

 

Hall 2 236-240 
C 

 ط. محمد رسالن  د/ هاشم لطفي 
محمد البرلسي  .ط  

 

Hall 3 286-290 
D 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ مصطفي زين
 ط. ضحى عبد الودود 

 

   

 السبت
18-9 

subject  Gyna sheet ( history taking 
and focused , clinical 

examnaion) 

 

Sheet gyna  

Hall 1 36-40 
B 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ مني خالد 
 ط. دنيا حماد 

 

Hall 2 86-90 
C 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ احمد عثمان 
 ط. ايمن عبد العزيز

 

Hall 3 136-140 
D 

 صالح ط أحمد  ا.د/احمد هجرس
 رمضان ط. روان

 



   

 االحد 
19-9 

subject  Gyna sheet ( history taking 
and focused) 

 

Sheet gyna  

Hall 1 191-195 
B 

 ا.د/ ايمن الدرف 
 

 ط.  محمد عزمي 
 ط. دنيا حماد 

 

Hall 2 241-245 
C 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ناريمان الحمامي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

 

Hall 3 291-295 
D 

 د/ محمد النموري
 

 
 

   صالحط أحمد 
 رمضان ط. روان

 

   

   

 االثنين 
20-9 

subject  Sheet (clinical examination) 
 

Tools gyna  

Hall 1 41-45 
B 

 ا.د/ لمياء االحول
 

 ط. حمدي غراب
 ط. حاتم حسين

 

Hall 2 91-95 
C 

 ا.د/ وليد ممدوح 
 

 ط. شريف عيسي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

 

Hall 3 141-145 
D 

 ط. نهله البحيري  د/ رامي النجار
 ط. روان رمضان

 

 الثالثاء 
21-9 

subject  Sheet (clinical examination) 
 

Tools gyna  

Hall 1 196-200 
B 

 ط. حمدي غراب د/ احمد الخياط 
 ط. عبد الحكيم احمد 

 

Hall 2 246-250 
C 

 ط. شريف عيسي  د/ هبة راضي
 ط. دنيا حماد 

 

Hall 3 296-300 
D 

 ط. نهله البحيري  د/ امل السكري 
 ط. حاتم حسين

 

   

  Ward Round 1 Round 2  

Time  8.5- 9.5 9.5-11   

 االربعاء 
22-9 

subject  Amenorrhea C Gynecology US , tools 
gyna 

 

Hall 1 46-50 
B 

 ط. السيد االبشيهي   د/ محمد الشعراوي 
 محمد البرلسي  .ط

 

Hall 2 96-100 
C 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ شريف لطفي 
 ط. ايمن عبد العزيز

 

Hall 3 146-150 
D 

 ط. محمد رسالن  د/ هاشم لطفي 
 ط. ضحى عبد الودود 

 

   

 الخميس
23-9 

subject  Amenorrhea C Gynecology US   

Hall 1 151-155 
C 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ ضياء عجالن 
 محمد البرلسي  .ط

 

Hall 2 201-205 
D 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ احمد توفيق
العزيزط. ايمن عبد   

 

Hall 3 251-255 
A 

 ط. محمد رسالن  د/ مي نبيل
 ط. ضحى عبد الودود 

 

   

 السبت
25-9 

subject  Abnormal uterine bleeding 
C 

Semen analysis  

Hall 1 1-5 
C 

 ا.د/ طارق السبع 
 

   صالحط أحمد 
 ط. دنيا حماد 

 

Hall 2 51-55 
D 

 ط. دعاء امام  ا.د/ اشرف المحمدي 
 رمضان روانط. 

 

Hall 3 101-105 
A 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ شاهيناز الشوربجي
 ط. عبد الحكيم احمد 

 

   

 االحد 
26-9 

subject  Abnormal uterine bleeding 
C 

Semen analysis  

Hall 1 156-160  
C 

   صالحط أحمد  ا.د/احمد هجرس
 ط. دنيا حماد 

 

Hall 2 206-210 
D 

 ط. دعاء امام  فتوحا.د/ السيد 
 رمضان ط. روان

 

Hall 3 256-260  ط. ابراهيم عالم  ا.د/ احمد عوارة  



A  ط. عبد الحكيم احمد 

   

 االثنين 
27-9 

subject  Infertility C HSG (pic)  

Hall 1 6-10 
C 

 ط. محمد محمود   ا.د/ امال محفوظ 
 ط. روان رمضان

11-15 
C 

Hall 2 56-60 
D 

 دينا الخولي ا.د/ 
 

 ط. حمدي غراب
 ط. عبد الحكيم احمد 

61-65 
D 

Hall 3 106-110 
A 

 ط. شريف عيسي  د/ احمد الخياط 
 ط. حاتم حسين

111-115 
A 

   

 الثالثاء 
28-9 

subject  Infertility C HSG (pic)  

Hall 1 161-165 
C 

 ا.د/  عادل الجرجاوي 
 

 ط. محمد محمود  
 ط. حاتم حسين

166-170 
C 

Hall 2 211-215 
D 

 ط. حمدي غراب ا.د/ ايمن شحاتة 
 ط. روان رمضان

216-220 
D 

Hall 3 261-265 
A 

 ا.د/  شيرين بركات 
 

 ط. شريف عيسي 
 ط. عبد الحكيم احمد 

266-270 
A 

   

  Ward Round 1 Round 2  

Time  8.5- 9.5 9.5-11   

 االربعاء 
29-9 

subject  Infertility C Prolapse (pic, problem)  

Hall 1 16-20 
C 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ نجالء حسين
 ط. ضحى عبد الودود 

21-25 
C 

Hall 2 66-70 
D 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ نجوي الغراب 
 محمد البرلسي  .ط

71-75 
D 

Hall 3 116-120 
A 

 ط. محمد رسالن  د. ياسمين المصري
 العزيزط. ايمن عبد 

121-125 
A 

 الخميس
30-9 

subject  Infertility C Prolapse (pic, problem)  

Hall 1 171-175 
C 

 ط. مصطفى حيدر    د/ امل السكري 
 ط. ضحى عبد الودود 

176-180 
C 

Hall 2 221-225 
D 

 ط. سلمي سامي  د. هاشم لطفي 
 محمد البرلسي  .ط

226-230 
D 

Hall 3 271-275 
A 

 ط. محمد رسالن  هشام برج ا.د/ 
 ط. ايمن عبد العزيز

276-270 
A 

   

 السبت
2-10 

subject  Fibroids C Fibroids (pic , problem  

Hall 1 26-30 
C 

 ط. دعاء امام  ا.د/ عصمت حمدي 
 رمضان ط. روان

31-35 
C 

Hall 2 76-80 
D 

   صالحط أحمد  ا.د/ منال مصطفي 
 ط. دنيا حماد 

81-85 
D 

Hall 3 126-130 
A 

 ط. محمد محمود   ا.د/ احمد عثمان 
 ط. ايمن عبد العزيز

131-135 
A 

   

 االحد 
3-10 

Subject  Fibroids C Fibroids (pic , problem  

Hall 1 181-185 
C 

 ط. دعاء امام  ا.د/احمد هجرس
 رمضان ط. روان

186-190 
C 

Hall 2 231-235 
D 

   صالحط أحمد  الشوربجيا.د/ شاهيناز 
 ط. دنيا حماد 

236-240 
D 

Hall 3 281-285 
A 

 ط. محمد محمود   ا.د/ هشام الطوخي 
 محمد البرلسي  .ط

286-290 
A 

   

 االثنين 
4-10 

subject  US gynecology Hysteroscopy  

Hall 1 36-40 
C 

 ط. شريف عيسي  ا.د/ جمال الخولي 
 ط. حاتم حسين

41-45 
C 

Hall 2 86-90 
D 

 ا.د/ وليد ممدوح 
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. عبد الحكيم احمد 

91-95 
D 

Hall 3 136-140 
A 

 ا.د/  عبد الغفار داود 
 

 ط. دعاء امام 
 ط. ضحى عبد الودود 

141-145 
A 

   

 الثالثاء 
5-10 

subject  US gynecology Hysteroscopy  

Hall 1 191-195 
C 

 ط. شريف عيسي  النموريا.د/ محسن 
 محمد البرلسي  .ط

196-200 
C 

Hall 2 241-245 
D 

 ط. نهله البحيري  د/ رامي النجار
 ط. حاتم حسين

246-250 
D 



Hall 3 

 
291-295 

A 
 ط. دعاء امام  د/ هبة راضي

 ط. ضحى عبد الودود 
296-300 

A 

  Ward Lecture 2 Round 2  

Time  8.5- 9.5 9.5-11   

 الخميس
7-10 

subject  Uterine prolapse C Urogynecology 
(problem 

 

Hall 1 151-155 
D 

 ط. السيد االبشيهي   د. محمد الشعراوي 
 محمد البرلسي  .ط

156-160 
D 

Hall 2 201-205 
A 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ ضياء عجالن 
 ط. ضحى عبد الودود 

206-210 
A 

Hall 3 251-255 
B 

 ط. محمد محمود   نبيلد/ مي 
 ط. ايمن عبد العزيز

256-260 
B 

   Ward Lecture 2  12-1 

Time  8.5- 9.5 9.5-11 11-12  

 السبت
9-10 

subject  Uterine prolapse C 
Vaginal prolapse 

Pathology report  

Hall 1 46-50 
D 

 ط. ابراهيم عالم  ا.د/ مدحت هويدي
 رمضان ط. روان

1-5 
D 

Hall 2 96-100 
A 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ ايمن الدرف 
 ط. دنيا حماد 

51-55 
A 

Hall 3 146-150 
B 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ شاهيناز الشوربجي
 ط. عبد الحكيم احمد 

101-105 
B 

    

 االحد 
10-10 

 

subject  Vaginal prolapse Pathology report  

Hall 1 161-165 
D 

 ط. ابراهيم عالم  النموريد/ محمد 
 رمضان ط. روان

166-170  
D 

Hall 2 211-215 
A 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ منال مصطفي 
 ط. دنيا حماد 

216-220 
A 

Hall 3 261-265 
B 

 ط. محمد محمود   ا.د/ طارق السبع 
 ط. حاتم حسين

266-270 
B 

   

   

 االثنين 
11-10 

 

subject  Cervical cancer Operative (pic vid)  

Hall 1 6-10 
D 

 ط. نهله البحيري  د. ياسمين المصري
 ط. عبد الحكيم احمد 

11-15 
D 

Hall 2 56-60 
A 

 ا.د/  شيرين بركات 
 

 ط. شريف عيسي 
 ط. حاتم حسين

61-65 
A 

Hall 3 106-110 
B 

 ط. حمدي غراب د/ هبة راضي
 ط. ايمن عبد العزيز

111-115 
B 

    

 الثالثاء 
12-10 

 

subject  Cervical cancer Operative (pic vid)  

Hall 1 171-175 
D 

 ط. السيد االبشيهي   د/ رامي النجار
 ط. عبد الحكيم احمد 

176-180 
D 

Hall 2 221-225 
A 

 ا.د/  عبد الغفار داود 
 

 ط. سلمي سامي 
 ط. ايمن عبد العزيز

226-230 
A 

Hall 3 
 

271-275 
B 

 عادل الجرجاوي ا.د/  
 

 ط. حمدي غراب
 ط. حاتم حسين

276-280 
B 

 االربعاء 
13-10 

  

subject  Endometrial cancer MCQ and problem 
solving 

 

Hall 1 16-20 
D 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ احمد ابو فريخة 
 ط. ضحى عبد الودود 

21-25 
D 

Hall 2 66-70 
A 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ هشام سالم 
 محمد البرلسي  .ط

71-75 
A 

Hall 3 116-120 
B 

 ط. مصطفى حيدر    ا.د/ ايمن شحاتة 
 ط. ايمن عبد العزيز

121-125 
B 

 الخميس
14-10 

 

subject  Endometrial cancer MCQ and problem 
solving 

 

Hall 1 181-185 
D 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ احمد توفيق
 ط. ضحى عبد الودود 

 

Hall 2 231-235 
A 

 ط. سلمي سامي  ا.د/ نجالء حسين
 محمد البرلسي  .ط

 

Hall 3 
 

281-285 
B 

 ط. مصطفى حيدر    د/ مي نبيل
 ط. ايمن عبد العزيز

 

   Ward Lecture 2   

Time  8.5- 9.5 9.5-11 11-12  

  subject  Ovarian cancer Pathology report السبت



16-10 Hall 1 26-30 
D 

 ط. دعاء امام  هشام الطوخي ا.د/ 
 ط. ايمن عبد العزيز

31-35 
D 

Hall 2 76-80 
A 

 ط. محمد محمود   ا.د/ طارق السبع 
 ط. دنيا حماد 

81-85 
A 

Hall 3 126-130 
B 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/ مني خالد 
 رمضان ط. روان

131-135 
B 

    

 االحد 
17-10 

 

subject  Ovarian cancer Pathology report  

Hall 1 186-190 
D 

 ط. دعاء امام  ا.د/ احمد عثمان 
 ط. ايمن عبد العزيز

 

Hall 2 236-240 
A 

 ط. محمد محمود   ا.د/ناريمان الحمامي  
 ط. دنيا حماد 

 

Hall 3 286-290 
B 

 ط.  محمد عزمي  ا.د/احمد هجرس
 رمضان ط. روان

 

   

   

 االثنين 
18-10 

 

subject  IUD Operative (pic vid)  

Hall 1 36-40 
D 

 ط. نهله البحيري د/ احمد الخياط 
 ط. حاتم حسين 

41-45 
D 

Hall 2 86-90 
A 

 ط. شريف عيسي  د. ياسمين المصري
 ط. دنيا حماد 

91-95 
A 

Hall 3 136-140 
B 

 ط. حمدي غراب د. محمد النموري
 ط. عبد الحكيم احمد 

141-145 
B 

    

 الثالثاء 
19-10 

 

subject  IUD Operative (pic vid)  

Hall 1 191-195 
D 

 ا.د/ لمياء االحول
 

 ط. نهله البحيري 
 ط. عبد الحكيم احمد 

 

Hall 2 241-245 
A 

 ا.د/ وليد ممدوح 
 

 ط. شريف عيسي 
 ط. حاتم حسين

 

Hall 3 291-295 
B 

 ا.د/ دينا الخولي 
 

 ط. مصطفى حيدر   
 العزيزط. ايمن عبد 

 

 االربعاء 
20-10 

  

subject  Contraceptive problems MCQ and problem 
solving 

 

Hall 1 46-50 
D 

 ط. السيد االبشيهي   د/ امل السكري 
 ط. ضحى عبد الودود 

 

Hall 2 96-100 
A 

 ط. دعاء امام  ا.د/ هشام برج 
 محمد البرلسي  .ط

 

Hall 3 146-150 
B 

 سلمي سامي ط.  ا.د/ شيرين بركات 
 ط. ايمن عبد العزيز

 

 الخميس
21-10 

 

subject  Contraceptive problems MCQ and problem 
solving 

 

Hall 1 196-200 
D 

 ط. السيد االبشيهي   ا.د/ شريف لطفي 
 ط. ضحى عبد الودود 

 

Hall 2 246-250 
A 

 ط. دعاء امام  د/ محمد الشعراوي 
 محمد البرلسي  .ط

 

Hall 3 296-300 
B 

 ط. سلمي سامي  د/ هاشم لطفي 
 ط. دنيا حماد 

 

 

A: blood pressure detection +fetal heart rate  

B: Leopold maneuver +lower limb examination 

C: P.V examination + bimanual examination 

D: speculum examination +placental evaluation 


