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2018-2017الفرقة السادسة العام الدراسي تعليمات   

 االلتزام بالكشف المرسل من شئون الطلبة. .1

 األلتزام بأرقام الجلوس و ليس الرقم المسلسل. .2

 األلتزام بجدول تقسيم المجموعات. .3

 مجموعة إلى مجموعة أخرى. ال يسمح بنقل أي طالب من .4

 اإللتزام بميعاد األمتحان المرفق  و ال يسمح بتقديمه أو تأجيله. .5

 ال يسمح بيوم أجازة قبل األمتحان .6

حساب نسبة الغياب يوم االمتحان لمعرفة من محروم من االمتحان بسبب الغياب و ال يجوز امتحان الجميع مع حجب  .7

 الدرجة.

 درجة للحضور. 1.5درجة األمتحان و  16درجة تشمل  17.5 إجمالي درجة التدريب بكل وحدة .8

 درجة. 16 ليعاد  OSPE  Stations 32نوع األمتحان  .9

  أيام. 3درجة لكل يوم غياب بحد أقصى  1.5علي الغياب بواقع  1.5يحتسب  .11

 فورمات نموذج  موحد و توقيع األستاذ الدكتور رئيس الوحدة على  كل ورقة. .11

مع كشف منفصل بالمحرومين و الغياب بعذر  الجراحة قسمرئيس صورة لمكتب و  ونترولالدرجات الى الك أصل ارسال .12

 او بدون عذر. 

من  ال يسمح ألي طالب بقضاء فترة األستيفاء في وحدة غير التى غاب فيها و يكون ذلك في في فترة األستيفاء .13

 8/8/2118و حتى  28/7/2118

% 75لمن لم يستوفي نسبة الحضور المقررة ) 8/8/2118و حتى  28/7/2118وحدات من  8فتح فترة اإلستيفاء في ال  .14

  من كل دورة تدريبية( و قدم عذر مقبول من السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية.

%و لم يتقدم بعذر مقبول سوف يحرم من دخول األمتحان النهائي و سوف يعتبر راسبا و 75من لم يستوفى نسبة الحضور  .15

 سمح له بدخول إمتحان الدور الثاني إال بعد إستيفاء نسبة الحضور المقررة.لن ي

 توزيع طلبة الفرقة السادسة على قسم التخدير .11

 السبت من كل اسبوع : وحدة الراس والعنق + وحدة التجميل (1

 االحد من كل اسبوع : وحدة الجهاز الهضمي + وحدة االوعية الدموية (2

 الكبد والمرارة والبنكرياس + وحدة االورامالثالثاء من كل اسبوع : وحدة  (3

 االربعاء من كل اسبوع : وحدة الشرج والقولون + وحدة االطفال (4

 ظهرا في االيام السابق ذكرها 12صباحا الي  9تدريب قسم التخدير يبدا من الساعة 
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2018-2017جدول الدراسة مادة الجراحة   

 الفترة المجموعة 
26/11/2117 – 31/9/2117  مقرارات إختيارية  

2مجموعة  الدورة االولى  
حتى أخر الكشف 711من   

28/11/2117 - 28/12/2117  

1مجموعة  الدورة الثانية  
699حتى  1من   

31/12/2117 - 15 /3/2118  

1/2/2118حتى  21/1/2118 أجازة نصف العام   

2مجموعة  الدورة الثالثة  
حتى أخر الكشف 711من   

17/3/2118 - 17/5/2118  

1مجموعة  الدورة الرابعة  
699حتى  1من   

19/5/2118 - 26/7/2118  

17/6/2118 - 14/6/2118  عيد الفطر  
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علي وحدات الجراحة 2018 -2017 توزيع طالب الفرقة السادسة  

 (التدريب االكلينيكي(

وحدة جراحة 

 األطفال
وحدة جراحة 

 الشرج والقولون
وحدة جراحة 

 األورام
وحدة جراحة 

 الكبد والمرارة
وحدة جراحة 

 األوعية الدموية
وحدة جراحة 

 الجهاز الهضمى
وحدة جراحة 

 التجميل

وحدة جراحة 

 فترة التدريب الرأس والعنق

8B 8A 7B 7A 6B 6A 5B 5A 
28-10-2017 

9-11-2017 

EXAM No. 1 11-11-2017 

8A 7B 7A 6B 6A 5B 5A 8B 
12-11-2017 

25-11-2017 

EXAM No. 2 26-11-2017 

7B 7A 6B 6A 5B 5A 8B 8A 
27-11-2017 

10-12-2017 

EXAM No. 3 11-12-2017 

7A 6B 6A 5B 5A 8B 8A 7B 
12-12-2017 

25-12-2017 

EXAM No. 4 26-12-2017 

4B 4A 3B 3A 2B 2A 1B 1A 
30-12-2017 

11-1-2018 

EXAM No. 5 13-1-2018 

4A 3B 3A 2B 2A 1B 1A 4B 
14-1-2018 

10-2-2018 

EXAM No. 6 11-2-2018 

1/2/2018حتى  20/1/2018من  أجازة نصف العام 

3B 3A 2B 2A 1B 1A 4B 4A 
12-2-2018 

25-2-2018 

EXAM No. 7 26-2-2018 

3A 2B 2A 1B 1A 4B 4A 3B 
27-2-2018 

12-3-2018 

EXAM No. 8 13-3-2018 

6B 6A 5B 5A 8B 8A 7B 7A 
17-3-2018 

29-3-2018 

EXAM No. 9 31-3-2018 

6A 5B 5A 8B 8A 7B 7A 6B 
1-4-2018 

14-4-2018 

EXAM No. 10 15-4-2018 
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وحدة جراحة 

 األطفال
وحدة جراحة 

 الشرج والقولون
وحدة جراحة 

 األورام
وحدة جراحة 

 الكبد والمرارة
وحدة جراحة 

 األوعية الدموية
وحدة جراحة 

 الجهاز الهضمى
وحدة جراحة 

 التجميل

وحدة جراحة 

 فترة التدريب الرأس والعنق

5B 5A 8B 8A 7B 7A 6B 6A 
16-4-2018 

29-4-2018 

EXAM No. 11 30-4-2018 

5A 8B 8A 7B 7A 6B 6A 5B 
2-5-2018 

15-5-2018 

EXAM No. 12 16-5-2018 

2B 2A 1B 1A 4B 4A 3B 3A 
19-5-2018 

31-5-2018 

EXAM No. 13 2-6-2018 

2A 1B 1A 4B 4A 3B 3A 2B 
3-6-2018 

19-6-2018 

 1/2018/ 17 – 14أجازة عيد الفطر 

EXAM No. 14 20-6-2018 

1B 1A 4B 4A 3B 3A 2B 2A 
21-6-2018 

4-7-2018 

EXAM No. 15 5-7-2018 

1A 4B 4A 3B 3A 2B 2A 1B 
7-7-2018 

19-7-2018 

EXAM No. 16 21-7-2018 

 فترة األستيفاء
28-7-2018 

8-8-2018 

EXAM 9-8-2018 

 

 (2018-3-15حتى  ( توزيع طلبة الفرقة السادسة على قسم التخدير

 السبت من كل اسبوع : وحدة الراس والعنق + وحدة التجميل .1

 الدمويةاالحد من كل اسبوع : وحدة الجهاز الهضمي + وحدة االوعية  .2

 الثالثاء من كل اسبوع : وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس + وحدة االورام .3

 االربعاء من كل اسبوع : وحدة الشرج والقولون + وحدة االطفال .4

ظهرا في االيام السابق ذكرها 12صباحا الي  9تدريب قسم التخدير يبدا من الساعة   
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  2017/2018الفرقة السادسة للعام الجامعى  طالب مجموعات

 الى رقم جلوس من رقم جلوس (1المجموعة )

1A 12-05-01 12-05-89 

1B 12-05-90 12-05-182 

2A 12-05-183 12-05-269 

2B 12-05-270 12-05-353 

3A 12-05-354 12-05-437 

3B 12-05-438 12-05-518 

4A 12-05-519 12-05-605 

4B 12-05-607 12-05-699 

 
 
 

 الى رقم جلوس رقم جلوسمن  (2المجموعة )

5A 12-05-700 12-05-787 

5B 12-05-788 12-05-873 

6A 12-05-874 12-05-962 

6B 12-05-963 12-05-1052 

7A 12-05-1053 12-05-1140 

7B 12-05-1141 12-05-1223 

8A 12-05-1224 12-05-1330 

8B 12-05-1331 236 م 
 

 

 

 

 



University of Alexandria 

Faculty of Medicine 

Department of Surgery 

 
 
 
 

 جامعة األسكندرية
 كلية الطب

 قسم الجراحة
 

6 
 

 2018-2017للعام الدراسي جدول محاضرات الفرقة السادسة 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  األولى الدورة

 الصماءد والغد والعنق الرأس جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة سم المحاضرإ التاريخ

28-10-2017 
 حسين. أحمد أ.د

 صبريأحمد د. 
Welcome and Orientation 

29-10-2017 
طارق قريطم  .أ.د  

Thyroid: Surgical Anatomy, Physiology, 
Diagnostic Procedures 

 Benign Thyroid Diseases رصقد.محمو د.أ. 30-10-2017

 Malignant Thyroid Diseases نبوي أيمن سامح د.أ. 31-10-2017

 Parathyroid Diseases رفيق خليلمحمد  د.أ. 1-11-2017

 Jaw Swellings نبوي أيمن سامح د.أ. 2-11-2017

 Oral Cavity نبوي أيمن سامح د.أ. 4-11-2017

 Salivary Glands الحليمد.عبد ولي د.أ.م. 5-11-2017

 Midline and Lateral Neck Swellings القادرمحمد عبد أ.د.  6-11-2017

 Suprarenal Glands ياسر حمزه د.أ. 7-11-2017

8-11-2017 
 ياسر حمزه د.أ.

Surgical Wound Infections (Specific & Non-
specific) 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  األولى الدورة

 تجميل و الحروقال جراحة وحدة محاضرات

 المحاضرةعنوان  إسم المحاضر التاريخ

.د. مجدى دغيدىأ 9-11-2017  Skin grafts and flaps 

.د. ناصر غزالنأ 11-11-2017  Hemangiomas & vascular malformations 

.د. ناصر غزالنأ 12-11-2017  Skin tumors & lesions 

ادهم فاروق د. 13-11-2017  Cleft lip & palate 

.د. حسام الكفراوىأ 14-11-2017  Hand injuries 

ايهاب عزامد. 15-11-2017  Hand infections 

زيداند.أحمد  16-11-2017  Facial injuries, Incisions & Wound healing 

.د. ايمان لبيبأ 18-11-2017  Burn I  

حسن خلوصىد. 19-11-2017  Burn II 

.د. ايمان لبيبأ 20-11-2017  Aesthetic surgery 

 

  



University of Alexandria 

Faculty of Medicine 

Department of Surgery 

 
 
 
 

 جامعة األسكندرية
 كلية الطب

 قسم الجراحة
 

8 
 

 2018-2017السادسة للعام الدراسي جدول محاضرات الفرقة 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  األولى الدورة

 االورام جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

جالل أبو النجاه  د.أ. 21-11-2017  Introduction to surgical oncology 

طارق الفيومى  د.أ. 22-11-2017  Benign breast diseases 

جالل أبو النجاه  د.ا.  23-11-2017  Cancer Breast (1) 

جالل أبو النجاه د..أ 25-11-2017  Cancer Breast (2) 

طارق الفيوميد. .أ 26-11-2017  Soft tissue tumors 

هيثم عوض فايدد.أ.م. 27-11-2017  Peritoneal, mesentery and retroperitoneal tumors 

المسيرىد.محمد أ.م. 28-11-2017  Cancer Screening& Tumor markers. 

اللطيف دعب دأحمد. 29-11-2017  Lymphadenopathy& Lymphoma 

هيثم عوض فايدد.أ.م. 30-11-2017  Surgical oncological emergencies 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  األولى الدورة

 الجهاز الهضمي جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

2-12-2017 
جمال محمد  د.أ.  

دهانى الحداد.أ.م.  

Endoscopic and laparoscopic Procedures in GIT 
Surgery 

الروينى  دمحمد.أ. 3-12-2017  Hiatal Hernia & Reflux Esophagitis 

قاسم  دمحم د.أ.م. 4-12-2017  Surgery in Benign Gastric Conditions and Peptic 
Ulcer Disease  

الرازق  دإبراهيم عب د.أ. 5-12-2017  Gastric Neoplasm  

عادل أبو نصر د.أ. 6-12-2017  Bariatric Surgery  

غزال  دالحمي دعبد.أ. 7-12-2017  Duodenal &Small Intestinal Neoplasms  

حسن البحراوى د.أ. 9-12-2017  Upper GIT Hemorrhage  

مجدى عاقل د.أ. 10-12-2017  Intestinal Obstruction  

حسام الدين حسابد.أ. 11-12-2017  

صبرى  دأحمد.   

Acute Abdomen & peritonitis 

الخشاب  دالسيد.أ. 12-12-2017  Surgery of Spleen 

رشيد دمحمد.أ. 13-12-2017  Surgery of Hernia  
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 1المجموعة :  ثانيةال الدورة

 الصماءد.والغد العنق و الرأس جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

30-12-2017 
 حسين. أحمد أ.د

 صبريد د. أحم
Welcome and Orientation 

31-12-2017 
طارق قريطم  .أ.د  

Thyroid: Surgical Anatomy, Physiology, Diagnostic 
Procedures 

 Benign Thyroid Diseases رصقد.محمو د.أ. 1-1-2018

 Malignant Thyroid Diseases نبوي أيمن سامح د.أ. 2-1-2018

 Parathyroid Diseases رفيق خليل دمحم د.أ. 3-1-2018

 Jaw Swellings نبوي أيمن سامح د.أ. 4-1-2018

 Oral Cavity نبوي أيمن سامح د.أ. 6-1-2018

 Salivary Glands الحليم دعب دولي د.أ.م. 8-1-2018

 Midline and Lateral Neck Swellings القادرد عبد أ.د. محم 9-1-2018

 Suprarenal Glands ياسر حمزه د.أ. 10-1-2018

 Surgical Wound Infections (Specific & Non-specific) ياسر حمزه د.أ. 11-1-2018
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 1المجموعة :  ثانيةال الدورة

 تجميل و الحروقال جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

.د. مجدى دغيدىأ 13-1-2018  Skin grafts and flaps 

.د. ناصر غزالنأ 14-1-2018  Hemangiomas & vascular malformations 

.د. ناصر غزالنأ 15-1-2018  Skin tumors & lesions 

ادهم فاروق د. 16-1-2018  Cleft lip & palate 

.د. حسام الكفراوىأ 17-1-2018  Hand injuries 

ايهاب عزامد. 18-1-2018  Hand infections 

زيداند.أحمد  3-2-2018  Facial injuries, Incisions & Wound healing 

.د. ايمان لبيبأ 4-2-2018  Burn I  

خلوصىحسن د. 5-2-2018  Burn II 

.د. ايمان لبيبأ 6-2-2018  Aesthetic surgery 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 1المجموعة :  ثانيةال الدورة

 االورام جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

جالل أبو النجاه د.أ. 7-2-2018  Introduction to surgical oncology 

طارق الفيومى  د.أ. 8-2-2018  Benign breast diseases 

جالل أبو النجاه  د.ا.  10-2-2018  Cancer Breast (1) 

جالل أبو النجاه د.ا. 11-2-2018  Cancer Breast (2) 

طارق الفيوميد.ا. 12-2-2018  Soft tissue tumors 

هيثم عوض فايدد.أ.م. 13-2-2018  Peritoneal, mesentery and retroperitoneal tumors 

المسيرى دمحمد.أ.م. 14-2-2018  Cancer Screening& Tumor markers. 

اللطيف دعب دأحمد. 15-2-2018  Lymphadenopathy& Lymphoma 

هيثم عوض فايدد.أ.م. 17-2-2018  Surgical oncological emergencies 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 1المجموعة :  ثانيةال الدورة

 جراحة الجهاز الهضمي وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

جمالمحمد  د.أ. 18-2-2018  

هانى الحدادد.أ.م.  

Endoscopic and laparoscopic Procedures in GIT 
Surgery 

الروينىد.محمد أ. 19-2-2018  Hiatal Hernia & Reflux Esophagitis 

قاسممحمد  د.أ.م. 20-2-2018  Surgery in Benign Gastric Conditions and Peptic 
Ulcer Disease  

الرازقعبد إبراهيم  د.أ. 21-2-2018  Gastric Neoplasm  

عادل أبو نصرد.أ. 22-2-2018  Bariatric Surgery  

غزال دالحميد.عبد أ. 24-2-2018  Duodenal &Small Intestinal Neoplasms  

حسن البحراوىد.أ. 25-2-2018  Upper GIT Hemorrhage  

مجدى عاقلد.أ. 26-2-2018  Intestinal Obstruction  

الدين حسابحسام د.أ. 27-2-2018  

صبرىد.أحمد   

Acute Abdomen & peritonitis 

الخشابد.السيد  أ. 28-2-2018  Surgery of Spleen 

رشيدد.محمد أ. 1-3-2018  Surgery of Hernia  
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  ثالثةال الدورة

 والمرارة والبنكرياس دالكب جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

 Diagnostic Biliary Procedures كرممحمد  د.أ. 17-3-2018

 Gall Bladder Surgery كرممحمد  د.أ. 18-3-2018

 Surgical Jaundice سامر بسه د.أ. 19-3-2018

 Pancreatitis الجنديأحمد  د.أ.م. 20-3-2018

 Pancreatic Tumors شوقيأحمد  د.أ. 21-3-2018

 Liver Trauma, Cysts and Abscess قطري دخال د.أ. 22-3-2018

 Portal Hypertension وائل نبيل د.أ. 24-3-2018

 Benign Liver Tumors عالء حسين د.أ. 25-3-2018

 Malignant Liver Tumors شوقيأحمد  د.أ. 26-3-2018

 Transplantation, Liver Transplantation شرعانمحمد  د.أ.م. 27-3-2018

  Abdominal Trauma ربيعمحمد  د.أ.م. 28-3-2018
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  ثالثةال الدورة

 الشرج والقولون جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

29-3-2018 
السالممحمد عبد . أ.د  

معاذد.أحمد   

Surgical anatomy of the colon, rectum &anal canal 

مظلوممحمد . أ.د 31-3-2018  Hemorrhoidal disease 

ياسر ذكى. أ.د 2-4-2018  Anal suppuration and fistula 

اللبيشيد سعمحمد .أ.د 3-4-2018  Acute fissure & pilonidal sinus 

معاذد.أحمد  4-4-2018  Colorectal emergencies, Colorectal trauma, Bleeding 
per rectum 

سعيد دأ.م.دخال 5-4-2018  Incontinence & obstructed defecation 

يحيى كسبهد.أ. 7-4-2018  Rectal prolapse 

مدبولى دخال. أ.د 10-4-2018  IBD 

الشاذلى دولي. أ.د 11-4-2018  Diverticular disease, Colorectal Polyps 

حسينأحمد . أ.د 12-4-2018  Colorectal cancer 

يشيسري جاو. د.أ 14-4-2018  Acute appendicitis 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  ثالثةال الدورة

 االوعية الدموية جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

وائل شعالند.أ. 15-4-2018  Vascular & Endovascular Surgery and Vascular Imaging 

علي االمامد.أ. 16-4-2018  Arterio-venous Fistula and Arterio-venous 
Malformation+ Angioaccess 

عثماند.أحمد أ. 17-4-2018  Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism 

حسني قطبد.أ. 18-4-2018  Lymphoedema 

علي االمامد.أ. 19-4-2018  Acute Ischemia, Gangrene and Amputation 

حسن لطفيد.أ. 21-4-2018  Chronic Ischemia 

حسن لطفيد.أ. 22-4-2018  Arterial Aneurysm 

نجيب العسكريد.أ. 23-4-2018  Vascular Trauma 

وائل شعالند.أ. 24-4-2018  Diabetic Foot and Diabetic Foot Infection 

الديب مبروكد.أ. 26-4-2018  Chronic Venous Insufficiency and Chronic Leg Ulcer 

منير مبروكد.أ. 28-4-2018  Vasospastic Disorders and Thoracic Outlet Syndrome 

سامح مصطفىد.أ. 29-4-2018  Extra-cranial Cerebrovascular Disease 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 2المجموعة :  ثالثةال الدورة

 األطفال جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

خيريد.أحمد أ. 30-4-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Surgical Respiratory Distress part(I): - 
Esophageal atresia &Tracheo-esophageal fistula 

صابر وهيبد.أ. 2-5-2018  

 د. باهر صبحي

Surgical Respiratory Distress part(II): - 
Congenital Diaphragmatic Hernia-Congenital Lung 
Cysts 

عصام السهويد.أ. 3-5-2018  

الروبيأحمد د.   

Neonatal Intestinal Obstruction part (I): - 
Atresia-Malrotation 

سامح شحاتهد.أ. 5-5-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Neonatal Intestinal Obstruction part (II): - 
Hirschsprung’s disease-Meconium Ileus-Anorectal 
Malformation 

سامح شحاتهد.أ. 6-5-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Pediatric Surgical Jaundice: Biliary atresia- Choledochal 
cysts 

الديند.ياسر سعد.أ. 7-5-2018  

 د. باهر صبحي

Major Pediatric Tumors: Wilm’s-Neuroblastoma-Germ 
cell tumors-Liver tumors 

صابر وهيبد.أ. 8-5-2018  

الروبيأحمد د.   

Urology: Obstructive Uropathy- Vesicoureteric reflux- 
Hypospadias 

عاشورد خالد.أ. 9-5-2018  

العظيمعبد  محمدد.   

Inguino-Scrotal Disorders& Testicular maldescent 

ماهر الدسوقيد.أ. 10-5-2018  

 د. باهر صبحي

Abdominal wall defects (& Bladder extrophy) 

خيريد.أحمد أ. 12-5-2018  

الروبيأحمد د.   

GERD- Hypertrophic pyloric stenosis- Intussusception 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12الدوريات من الساعة مدرج 

 1 المجموعة رابعة: ال الدورة

 والمرارة والبنكرياسد الكب جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

 Diagnostic Biliary Procedures كرممحمد  د.أ. 19-5-2018

 Gall Bladder Surgery كرممحمد  د.أ. 20-5-2018

 Surgical Jaundice سامر بسه د.أ. 21-5-2018

 Pancreatitis الجنديأحمد  د.أ.م. 22-5-2018

 Pancreatic Tumors شوقيأحمد  د.أ. 23-5-2018

 Liver Trauma, Cysts and Abscess قطري دخال د.أ. 24-5-2018

 Portal Hypertension وائل نبيل د.أ. 26-5-2018

 Benign Liver Tumors عالء حسين د.أ. 27-5-2018

 Malignant Liver Tumors شوقيأحمد  د.أ. 28-5-2018

 Transplantation, Liver Transplantation شرعانمحمد  د.أ.م. 29-5-2018

  Abdominal Trauma ربيعمحمد  د.أ.م. 30-5-2018
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12 مدرج الدوريات من الساعة

 1 المجموعة رابعة: ال الدورة

 الشرج والقولون جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

السالممحمد عبد أ.د 31-5-2018  

معاذد.أحمد   

Surgical anatomy of the colon, rectum &anal canal 

مظلوممحمد . أ.د 2-6-2018  Hemorrhoidal diseases 

ياسر ذكى. أ.د 3-6-2018  Anal suppuration and fistula 

اللبيشيد.سعمحمد .أ.د 4-6-2018  Acute fissure & pilonidal sinus 

معاذد.أحمد  5-6-2018  Colorectal emergencies, Colorectal trauma, Bleeding 
per rectum 

سعيد دأ.م.دخال 6-6-2018  Incontinence & obstructed defecation 

يحيى كسبهد.أ. 7-6-2018  Rectal prolapse 

مدبولى دخال. أ.د 9-6-2018  IBD 

الشاذلى دولي. أ.د 10-6-2018  Diverticular disease, Colorectal Polyps 

حسينأحمد . أ.د 11-6-2018  Colorectal cancer 

يسري جاويش. أ.د 12-6-2018  Acute appendicitis 
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 2018-2017محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي جدول 

 ظهرا   2-1و  1- 12مدرج الدوريات من الساعة 

 1 المجموعة رابعة: ال الدورة

 االوعية الدموية جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

وائل شعالند.أ. 13-6-2018  Vascular & Endovascular Surgery and Vascular Imaging 

علي االمامد.أ. 18-6-2018  Arterio-venous Fistula and Arterio-venous 
Malformation+ Angioaccess 

عثماند.أحمد أ. 19-6-2018  Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism 

حسني قطبد.أ. 20-6-2018  Lymphoedema 

علي االمامد.أ. 21-6-2018  Acute Ischemia, Gangrene and Amputation 

حسن لطفيد.أ. 23-6-2018  Chronic Ischemia 

حسن لطفيد.أ. 24-6-2018  Arterial Aneurysm 

نجيب العسكريد.أ. 25-6-2018  Vascular Trauma 

وائل شعالند.أ. 26-6-2018  Diabetic Foot and Diabetic Foot Infection 

الديب مبروكد.أ. 27-6-2018  Chronic Venous Insufficiency and Chronic Leg Ulcer 

منير مبروكد.أ. 28-6-2018  Vasospastic Disorders and Thoracic Outlet Syndrome 

سامح مصطفىد.أ. 1-7-2018  Extra-cranial Cerebrovascular Disease 
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 2018-2017جدول محاضرات الفرقة السادسة للعام الدراسي 

 ظهرا   2-1و  1- 12الدوريات من الساعة مدرج 

 1 المجموعة رابعة: ال الدورة

 األطفال جراحة وحدة محاضرات

 عنوان المحاضرة إسم المحاضر التاريخ

خيريد.أحمد أ. 2-7-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Surgical Respiratory Distress part(I): - 
Esophageal atresia &Tracheo-esophageal fistula 

صابر وهيبد.أ. 3-7-2018  

 د. باهر صبحي

Surgical Respiratory Distress part(II): - 
Congenital Diaphragmatic Hernia- Congenital Lung 
Cysts 

عصام السهويد.أ. 4-7-2018  

الروبيأحمد د.   

Neonatal Intestinal Obstruction part (I): - 
Atresia- Malrotation 

سامح شحاتهد.أ. 5-7-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Neonatal Intestinal Obstruction part (II): - 
Hirschsprung’s disease- Meconium Ileus- Anorectal 
Malformation 

سامح شحاتهد.أ. 7-7-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Pediatric Surgical Jaundice: Biliary atresia- Choledochal 
cysts 

الديند.ياسر سعد.أ. 8-7-2018  

 د. باهر صبحي

Major Pediatric Tumors: Wilm’s- Neuroblastoma- 
Germ cell tumors- Liver tumors 

صابر وهيبد.أ. 9-7-2018  

الروبيأحمد د.   

Urology: Obstructive Uropathy- Vesicoureteric reflux- 
Hypospadias 

عاشورد.خالد.أ. 10-7-2018  

العظيممحمد عبد د.   

Inguino-Scrotal Disorders & Testicular maldescent 

ماهر الدسوقيد.أ. 11-7-2018  

 د. باهر صبحي

Abdominal wall defects (& Bladder extrophy) 

خيريد.أحمد أ. 12-7-2018  

الروبيأحمد د.   

GERD- Hypertrophic pyloric stenosis- Intussusception 
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أستفسار يخص طالب الفرقة السادسة األتصالألى   

 بالدكتور / أحمد صبرى

وحدة جراحة الجهاز الهضمى –مدرس الجراحة   

قسم الجراحه –منسق الفرقة السادسة   

1200 –داخلى   

01224263690 –محمول   


