
 

 

 

 المستشفيات الجامعية  
   مستشفي أسيوط الجديدة

 إدارة الجودة 

 قسم األطفال

 2021/ 8/ 19وحتي   8/2021/ 15جدول العيادات من  

 اعضاء هيئة تدريس  اخصائيين  نواب   اليوم

 د / زكريا محمد عبدالصادق د/ أحمد جابر  د/ياسر عبد العال   األحد 

 عبدالوهابد/ محمد  د/ياسر عبد العال  اإلثنين 
 د/ محمد علي 

د/ عبدالحسيب عثمان  
 عبدالحسيب 

 د/ أحمد جابر  د/ياسر عبد العال   الثالثاء
 د/ هيثم محمد سيد 

 د/ زكريا محمد عبدالصادق 

 د/ محمد عبدالوهاب د/ياسر عبد العال  األربعاء 
 د/ هيثم محمد سيد 

د/ عبدالحسيب عثمان  
 عبدالحسيب 

 د/ أحمد عادل  د / محمد علي الجندي  د/اسالم محروس   الخميس 

 

 8/2021/ 19وحتي  2021/ 15/8جدول النوبتجيات من  

 اعضاء هيئة تدريس  اخصائيين  نواب   اليوم

  د / أحمد جابر  د/ياسر عبد العال  األحد 

  د / محمد عبدالوهاب د/ياسر عبد العال  اإلثنين 

  د/ هيثم محمد سيد  د/ ياسر عبد العال   الثالثاء

  د/ محمد عبدالوهاب د/ ياسر عبد العال  األربعاء 

  د/ محمد علي الجندي  د/اسالم محروس  الخميس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المستشفيات الجامعية  
   مستشفي أسيوط الجديدة

 إدارة الجودة 

 الجراحة العامة قسم 

 2021/ 8/ 19وحتي   8/2021/ 15جدول العيادات من  

 اعضاء هيئة تدريس  اخصائيين  نواب   اليوم

  د/ محسن حسن عبدالقادر د/ كرم عزالدين  األحد 

  د/ أمجد عطا بخيت  د/ مينا رشاد حلمي  اإلثنين 

  د/ أمجد عطا بخيت  د/ مصطفي حسين  الثالثاء

 د/ محسن حسن عبدالقادر د/ مصطفي حسين  األربعاء 
 د/ أمجد عطا بخيت 

 محي الدين الشافعي د/ احمد 

 

  د/ احمد محي الدين الشافعي  د/ مريم نبيل  الخميس 

 

 8/2021/ 19وحتي  2021/ 15/8جدول النوبتجيات من  

 اعضاء هيئة تدريس  اخصائيين  نواب   اليوم

  د/ احمد محي الدين الشافعي  د/ كرم عزالدين  األحد 

  عبدالقادرد/ محسن حسن  د/ مينا رشاد حلمي  اإلثنين 

  د/ احمد محي الدين الشافعي  د/ مصطفي حسين  الثالثاء

  د/ محسن حسن عبدالقادر د/ مصطفي حسين  األربعاء 

  د/ أمجد عطا بخيت  د/ مريم نبيل  الخميس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المستشفيات الجامعية  
   مستشفي أسيوط الجديدة

 إدارة الجودة 

 النساء والتوليد قسم 

 2021/ 8/ 19وحتي   8/2021/ 15العيادات من  جدول 

 اعضاء هيئة تدريس  اخصائيين  نواب   اليوم

د/ بيشوي قديس   األحد 
 رشدي

 د/ علي حسين 
 د/ عمرو مغربي 

 

د/ تسنيم ابراهيم ابو   اإلثنين 
 العيون 

  د/احمد كامل 

  د/ علي حسين  د/ ضحي حمدي  الثالثاء

 د/ احمد صديق  د/ ضحي حمدي  األربعاء 
 احمد كامل د/ 

 

 د/ عمرو مغربي  د /ريهام طه توفيق  الخميس 
 د/احمد صديق 

 

 

 8/2021/ 19وحتي  2021/ 15/8جدول النوبتجيات من  

 اعضاء هيئة تدريس  اخصائيين  نواب   اليوم

د/ بيشوي قديس   األحد 
 رشدي

  د/ علي حسين 

د/ تسنيم ابراهيم ابو   اإلثنين 
 العيون 

  د/ احمد كامل 

  د/ علي حسين  ضحي حمدي د/  الثالثاء

  د/ احمد صديق  د/ ضحي حمدي  األربعاء 

  د /عمرو مغربي  د /ريهام طه توفيق  الخميس 

 

 

 


