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 رٕزٚع  انطالة عهٙ انطكبشٍ 
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 (1جرٔة )
 

    عهٙ د.ْذ٘ ضعٛذ        د.عسِ انطٛذ             د.اضراء

 انجذث االضى  

  اثزطبو يصطفٗ ايٍٛ عهٗ  .1

  اثرار يذًذ عجذانغُٗ يذًذانٓبدٖ  .2

  اثراْٛى ادًذ انطٛذ َصرهللا  .3

  اثراْٛى عهٗ اثراْٛى عجذانجبرٖ  .4

  اثراْٛى يذًذ اثراْٛى صذٚك يذًذ  .5

  ادًذ انطٛذ ضٕٚهى ضهًٛبٌ  .6

  ادًذ جًبل كطبة انطٛذ  .7

  ادًذ جًبل يذًذ عجذانذًٛذ  .8

  ادًذ دطٍ يذًذ عهٙ دطٍ  .9

  ادًذ خبنذ عجذانًجٛذ عجذانعبل يذًذ  .11

  ادًذ ريضبٌ انشرلبٖٔ عجذانذًٛذ خهٛم  .11

  دطٍ لطت دطٍ عطّٛ ادًذ يذًذ  .12

  ازْبر ضعٛذ صذلٗ فردبد  .13

  اضراء انطعٛذ ادًذ اضًبعٛم ركٗ  .14

  اضراء انطٛذ انطٛذ عطّٛ عسة  .15

  اضراء جًبل جٕدح خهٛم يرضٙ  .16

  اضراء جٕدح غًُٛٙ يصطفٙ  .17

  اضراء دطٍ عجذ انذًٛذ عجذ هللا  .18
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  اضراء دهًٙ عجذانذًٛذ عهٙ  .19

  اضراء خبنذ دطٍٛ يذًذ دطٍ  .21

  اء رضب اثٕ ثكر يذًذ دفُبٔ٘اضر  .21

  اضراء رضب اضًبعٛم عهٗ إيجبثٗ  .22

  اضراء ريضبٌ يذًذ انًذطٕثٗ  .23

  اضراء ضعٛذ انشذبد يذًذ انجُب  .24

  اضراء طبرق عجذ انردًٍ رشذٖ  .25

  اضراء عجذانمبدر ادًذ عجذانمبدر  .26

  اضراء عجذانُجٙ رثٛع يذًذ  .27

  اضراء عهٗ انشجرأٖ عهٗ ضبنى  .28

  عجذانهطٛف ضبنىاضراء عهٗ   .29

  اضراء يبْر رزق يذًذ عجذِ  .31

  اضراء يجذ٘ يذًذ عٕض هللا انغرثبٖٔ  .31

  اضراء يذًذ ادًذ يذًذ  .32

  اضراء يذًذ انطٛذ عجذانًجٛذ  .33

  اضراء يذًذ شعجبٌ ضبنى يذًذ  .34

  اضراء يذًذ عجذهللا يذًٕد  .35

  اضراء يذًذ عجذانًُعى يذًذ  .36

  اضراء يذًذ عهٗ ادًذ ٚذٗ  .37

  يذًذ نطفٗ يذًذ يصطفٗ اضراء  .38

  اضراء َجٛم عجذانعسٚس يذًذ يصطفٗ  .39
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  اضراء ٕٚضف يذًذ ادًذ انُٕرٖ  .41

  اضًبء اثراْٛى يذًذ عجذانردٛى  .41

  اضًبء اثراْٛى يذًذ يذًذ  .42

  اضًبء ادًذ يذًٕد ادًذ ضٛذ ادًذ  .43

  اضًبء دطٍٛ عجذ انخبنك عهٗ  .44

  اضًبء دضٕلٗ شهجٗ راشذ  .45

  جذانكرٚىاضًبء رضالٌ عٛطٙ ع  .46

  اضًبء ضًٛر يذًذ اثراْٛى طهت انذٕاجر٘  .47

  اضًبء شٕلٗ اثراْٛى عجذهللا زٚذاٌ  .48

  اضًبء صالح اثراْٛى انطٛذ  .49

  اضًبء صالح عجذانردًٍ رٓبيٗ يُبع  .51

  اضًبء عجذانرازق دًسح ضهٛى  .51

  اضًبء عجذانًذطٍ يذًذ عطّٛ  .52

  اضًبء عطٛخ عجذانذًٛذ دُفٗ  .53

  يذًذ عٕض هللا اضًبء يذًذ االدًذٖ  .54

 

 انًذرضٍٛ انًطئٕنٍٛ عٍ انطكشٍ                                         رئٛص انمطى                                               

 د.صفبء يزٕنٙ                                                               د.ُْبء دًذ٘       
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 (2جرٔة )

 ّ انغرثبٔ٘                   د.غبدِ َبصرد.ثطً

 انجذث االضى  

  ادًذ يذًذ عجذانكرٚى عهٗ  .1

  ادًذ يذًذ فرج عجذهللا  .2

  ادًذ ْشبو يذًذ عجذانْٕبة  .3

  اضالو انطٛذ اثراْٛى ضهٛى  .4

  اضالو انطٛذ عجذانعبطٗ ايٍٛ  .5

  اضالو ريضبٌ يذًذ يذًذ دطٍ  .6

 اضالو عجذهللا يذًذ انًزجٕنٗ عجذهللا  .7

 انذٚت

 

  اضالو عجذانُبصر عجذانجر دطٍٛ  .8

  اضالو يذًذ عطّٛ عجذانغُٗ انطٛذ  .9

  اشرف يذًٕد انطٛذ ضبنى انجْٕرٖ  .11

  اضًبء يذًذ انطجبعٗ عجذ انغُٗ  .11

  اضًبء يذًذ دًذٖ ادًذ  .12

  اضًبء يذًذ ضٛف غرٚت  .13

  اضًبء يذًٕد فٕزٖ يذًذ  .14

  اضًبء ٚص عجبش ادًذ انسَكهَٕٙ  .15

  اْٛى ادًذ يذًذ دٚبةاالء اثر  .16

  االء ادًذ انطٛذ اضًبعٛم  .17

  االء ادًذ عجذهللا دطٍ انجرأ٘  .18
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  االء اضًبعٛم اضًبعٛم عجذانعبل  .19

  االء ضعٛذ دطُٛٗ عطٛخ شبٍْٛ  .21

  االء عجذانردًٍ خهٛم عجذانردًٍ  .21

  االء يذًذ عجذانذك يذًذ  .22

  االء يذًذ عجذانفزبح دطٍ درثٗ  .23

  يصطفٗ االء يذًذ عجذانهطٛف  .24

  االء يذًذ يٕضٗ عطّٛ  .25

  انذطُبء يصطفٗ ادًذ عطر  .26

  انسْراء دطٍ صبدق دطٍ  .27

  انطٛذح يذًذ انطٛذ انطٛذ  .28

  انشًٛبء خبنذ يذًٕد يذًذ دطٍ  .29

  انٓبو انطٛذ عجذانردٛى ثٕٛيٗ  .31

  ايبَٗ انذطُٛٗ يذًذ يذًذ  .31

  ايبَٗ عبدل ادًذ اضًبعٛم  .32

  ايبَٗ يذًذ عجذانًُعى يصطفٗ  .33

  ايم ايٍٛ يذًذ عجذانذهٛى يذًذ  .34

  ايم صجر٘ انطٛذ انذيرداظ  .35

  ايم عًبد دًذٖ ضاليّ خفبجٙ  .36

  ايم يذًذ يذًٕد يذًذ عٕض هللا  .37

  ايُٛخ عجذِ عهٗ خهٛم  .38

  ايُٛخ عطّٛ ثٕٛيٗ اثراْٛى  .39
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  ايٛرِ اثراْٛى طهجّ عجذ انطالو  .41

  ايٛرِ عبطف عجذانذفٛظ انطٛذ  .41

  بنك عجذِايٛرِ عجذانفزبح عجذانخ  .42

  ايٛرِ يذًذ عجذانردًٍ يذًذ عجذانذهٛى  .43

  ايٛرِ يذًذ فكرٖ يذًذ  .44

  ايٛرِ يذًذ يذًذ َصر  .45

  ايٛرِ يصطفٗ يذًذ ريضبٌ  .46

  اٚبد فردبد عهٗ فردبد يذًذ  .47

  اًٚبٌ ادًذ عجذانًجٛذ عجذانفزبح عفٛفٗ  .48

  اًٚبٌ اشرف اثراْٛى ادًذ عبير  .49

  اًٚبٌ انطٛذ اثراْٛى يذًذ عهٗ  .51

  اًٚبٌ انطٛذ انطٛذ يذًذ انزطبٖٔ  .51

  اًٚبٌ انطٛذ عجذانذهٛى عجذانعسٚس  .52

  اًٚبٌ انطٛذ يذًذ يذًذ عٕض هللا  .53

  اًٚبٌ انعبثذ يذًذ إثراْٛى  .54

 

 انًذرضٍٛ انًطئٕنٍٛ عٍ انطكشٍ                                                          رئٛص انمطى

 د.ُْبء دًذ٘                                                                    د. ردبة فزذٙ              

 د. َشٕ٘ ادًذ 
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 (3جرٔة )

 د.ْٛبو شعجبٌ                                      د.يٙ اثٕ زٚذ

 انجذث االضى  

  انطٛذ ادًذ انطٛذ اثٕ ْبشى يصطفٗ  .1

  انطٛذ ضعٕد اضجبق ضبنى  .2

  ذ دطٍٛايٛر دطٍ يذً  .3

  اًٍٚ فكرٖ يذًذ ضهٛى شذبرخ  .4

  خبنذ يذطٍ رزق يذًذ ادًذ  .5

  خبنذ يذًذ عجذهللا عجذهللا  .6

  اثراْٛى شرٚف اثراْٛى ٔنٗ انذٍٚ  .7

  اثراْٛى يذًذ انًغبٔرٖ اثراْٛى ثُذارٖ  .8

  ادًذ ثرٔد جًبل يذًذ  .9

  ادًذ ضاليّ يذًذ ضاليّ  .11

  اًٚبٌ خهٛم فبٚس يذجٕة خهٛم  .11

  ذ عجذانردًٍ يذًذاًٚبٌ ضعٛ  .12

  اًٚبٌ عجذانفزبح انطٛذ عجبش ادًذ انصعٛذٖ  .13

  اًٚبٌ يذًذ جٕدِ يذًذ انطٛذ يطر  .14

  اًٚبٌ يذًذ عجذانٓبدٖ اثراْٛى عٛطٗ  .15

  اًٚبٌ يذًذ يذًٕد انطٛذ  .16

  اًٚبٌ يذًذ يعزًذ ادًذ عطٛخ  .17

  اًٚبٌ يذًٕد يذًذ انزٓبيٗ ادًذ  .18
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  اًٚبٌ يذدذ ادًذ اثراْٛى  .19

  اُٚبش اثراْٛى عهٗ عُبٌ  .21

  اُٚبش ثكرٖ عجذانًعجٕد اثراْٛى  .21

  اُٚبش رضب عجذانردًٍ غرٚت  .22

  اُٚبش عجذانرءٔف يذًذ يصطفٗ  .23

  اّٚ اثراْٛى ضعٛذ اثراْٛى دطٍٛ  .24

  اّٚ اثراْٛى عجذانٓبدٖ يذًذ انطٛذ  .25

  اّٚ ادًذ انطٛذ عهٗ  .26

  اّٚ ادًذ يذًٕد عهٗ عطّٛ ضًٕٓد  .27

  عسٚس عجذهللااّٚ اضبيّ عجذان  .28

   

 

  اّٚ اشرف انشذبد عجذانردًٍ  .29

  اّٚ انطٛذ يذًذ انطٛذ  .31

  اّٚ انطٛذ يصطفٗ ْالل خضر  .31

  اّٚ ثرٔد عجذهللا عثًبٌ  .32

  اّٚ جالل لطت ادًذ  .33

  اّٚ جًبل فًٓٗ يصطفٗ يذًذ  .34

  اّٚ خبنذ يذًذ عجذانفزبح ضٛذ ادًذ  .35

  اّٚ خبنذ يذًذ عجذانهطٛف  .36

  ٕضٗ اثٕيٕضٙاّٚ رضب انذطُٛٗ ي  .37

  اّٚ رضب عجذانذًٛذ عجذانعسٚس  .38

  اّٚ طّ عجذانفزبح عجذانذهٛى  .39
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  اّٚ عالء فٕز٘ انطٛذ  .41

  اّٚ عالء يذًذ عجذانمبدر  .41

  اّٚ يذًذ االدًذٖ يذًذ عٕض هللا  .42

  اّٚ يذًذ دطٍ دٚذايَٕٗ  .43

  اّٚ يذًذ شذبرّ انطٛذ ضهًٛبٌ  .44

  اّٚ يذًذ يذًذ انخطٛت  .45

  ذٗاّٚ يذًذ يذًذ فز  .46

  اّٚ يذًذ يذًذ َصرهللا َصبر  .47

  اّٚ يذًذ يصطفٗ يذًذ عطكر  .48

  اّٚ يذًٕد يذًذ يذًٕد عجذانٓبدٖ  .49

  ثذٔر عجذ انردًٍ انطٛذ عجذ انردًٍ  .51

  رمٗ عجذانكرٚى ادًذ عجذانٕادذ  .51

  جٓبد يذًذ عجذانفزبح عجذانعبطٗ  .52

  دهًّٛ انطٛذ يصطفٗ اثراْٛى  .53

  ٛى عثًبٌدُبٌ اثراْٛى ادًذ يذًذ اثراْ  .54

 

 انًذرضٍٛ انًطئٕنٍٛ عٍ انطكشٍ                                         رئٛص انمطى

 د.ْبَى ادًذ                                                                     د.ُْبء دًذ٘

        د.شبدّٚ  فزذٙ                                                           
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 (4جرٔة )

 د.يرِٔ انشٛخ                             د.رضٕ٘ ادًذ 

 انجذث االضى  

  ادًذ عجذانذًٛذ اثٕانفزٕح فٛبض  .1

  ادًذ عهٙ يذًذ دطٍ  .2

  ادًذ فزذٗ عجذانردًٍ يذًذعهٗ ضعذ  .3

  ادًذ يذًذ جُذٖ ادًذ  .4

  ادًذ يذًذ عجذانمبدر يذًذ  .5

  ادًذ يذًذ َجٛت يذًذ يٓذٖ  .6

  انجذر٘ اضبيّ يذًذ عسد صبنخ  .7

  ايٛر اثراْٛى عجذانعسٚس عهٗ يذًذ  .8

  ثٓبء انذٍٚ فزذٗ عجذانرازق خهٛم  .9

  جًبل عجذانُبصر يذًذ خٕاص  .11

  دبيذ ادًذ دبيذ يذًذ عطب  .11

  دُبٌ انطٛذ عجذانعسٚس يذًذ غًُٛٗ  .12

  دُبٌ ضهًٛبٌ عهٗ اثراْٛى  .13

  دُبٌ صالح عجذ انْٕـبة عرفبد  .14

  انعبطٗ ادًذ انطٛذدُبٌ عجذ  .15

  دٕر عهٗ عجذانجبضظ عهٗ عثًبٌ  .16

  خهٕد انشجرأٖ يذًٕد انطٛذ يرضٗ  .17

 خهٕد خبنذ انٓبدٖ ضهًٛبٌ  .18
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  خهٕد ضعٛذ أدًذ انشذبد  .19

  خهٕد عجذانذًٛذ عهٗ عجذانذًٛذ ججر  .21

  دانٛب عهٗ عجذانعسٚس عهٗ شرٚف  .21

  دعبء انطٛذ عهٗ يذًذ انفذأٖ  .22

  ى ادًذ شعجبٌدعبء دطٍ انطٛذ ضبن  .23

  دعبء رضب دطٍ عجذانذًٛذ عطٕح  .24

  دُٚب عهٗ عجذانعسٚس عهٗ شرٚف  .25

  دُٚب يذًذ انطٛذ اثراْٛى  .26

  راَب رجت دطٍ دٚذايَٕٗ  .27

  راَذا اثراْٛى يذًذ اثراْٛى  .28

  راَذا غبَى يذًذ غبَى ركر٘  .29

  االيبو دطٍ ريضبٌ دطٍ راَٛب  .31

  انصجبغ انطٛذ يذًذ انطٛذ ضعٛذ راَٛب  .31

  طٕاظ يذًذ عجذانطًٛع صفٕد راَٛب  .32

  اضراء شجم يُٛر عجذانعسٚس  .33

  اضًبء شعجبٌ عٛطٙ انطٛذ انًطهًٙ  .34

  اضًبء فرج اثراْٛى فرج ضهًٛبٌ  .35

  اضًبء فرٚذ فٕزٖ عجذانٓبدٖ  .36

  االء انطٛذ اثراْٛى يذًذ  .37

  االء ثشر٘ عجذانطزبر عجذانهطٛف  .38

  االء دًذٖ يذًذ عجذِ عجذهللا  .39
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  ًذ دطٍ ادًذاالء يذ  .41

  ايبَٙ ضعٛذ يذًذ ٔصفٗ  .41

  ايُّٛ ادًذ اثراْٛى دطٍ  .42

  ايٛرِ عجذانردًٍ يذًذ دطٍ انٕٓارٖ  .43

  ايٛرِ عجذانكرٚى عجذهللا يذًذ  .44

  اًٚبٌ اثراْٛى ثٕٛيٙ يذًذ  .45

  اًٚبٌ عجذهللا يذًذ عجذهللا انًٓذٖ  .46

  اًٚبٌ يذًذ دطٍ إثراْٛى  .47

  اًٚبٌ يذًذ يذًذ يذًذ اثراْٛى  .48

  اًٚبٌ يذٛطٍ عهٗ عجذانعسٚس خهٛم  .49

  اّٚ انفٗ عجذهللا االنفٗ  .51

  اّٚ ضعٛذ عجذانعبطٗ يذًذ  .51

  اّٚ عجذانذًٛذ دطٍ عجذانذًٛذ  .52

  خهٕد عثًبٌ يذًذ انطٛذ ادًذ  .53

  دعبء ريضبٌ عجذهللا يذًذ  .54

 

                                          انًذرضٍٛ انًطئٕنٍٛ عٍ انطكشٍ                                         رئٛص انمطى 

 د.ثثُّٛ انطٛذ                                                                 د.ُْبء دًذ٘       

 د.يُٙ جًبل       
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ثًطزشفٙ انعساز٘ نهصذّ انُفطّٛ  طالةان عًهٙ  رٕزٚع  

 2018  / 2019 (second  term) 
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Psychiatric and Mental Health Nursing Department 

Practical Table at Abo-Elazayem  Hospital 2018 

Day Date Abo-Elazayem   

Wednesday          

Thursday 

Wednesday 

20/1/2019 

21/1/2019 

27/1/2019 

G3 

G3 

G3 

       

Thursday 

    Wednesday 

Thursday 

 

 

28/2/2019 

6/3/2019 

7/3/2019 

 

G1 

G1 

G1 

 

   Wednesday       

Thursday   

Wednesday 

13/3/2019 

14/3/2019 

20/3/2019 

 

G2 

G2 

G2 

Thursday          

Wednesday  

Thursday 

21/3/2019 

27/3/2019 

28/3/2019 

G4 

G4 

G4 
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Wednesday          

Thursday 

Monday  

3/4/2019 

4/4/2019 

10/4/2019 

11/4/2019 

G3 

G1 

G2 

G4 

  

 

ىرئٛص انمط  

د.هناء حمديا.م.   

 


