
 GOGO04)ماجستير ) نسا و والدة  ●

 (GOGO51)دكتوراه  نسا و والدة  ●

 المدرس/ المحاضرات  التاريخ المنسق

ستاذ األ  

 التخصص

ط/منة  

هللا  

 محمد

12-7-2021 Inflammation.   أ.د. مكرم

 همام

 

نسا و  

 والدة 

 

19-7-2021 Cell injury. 

26-7-2021 Repair. 

6-9-2021 Thrombosis 

and Embolism-

Infarction-

Edema-Shock-

Hyperemia-

congestion. 

13-9-2021 Pathology of 

male infertility 

and sexually 

transmitted 

diseases. 

 

 

20-9-2021 Ovarian 

tumors. 

 

 



 (CVCV05)وعية دموية ماجستير أ قلب و ●

  

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/منة  

هللا  

 محمد

12-7-2021 Inflammation.   أ.د. مكرم

 همام

 

قلب و  

 أوعية دموية
19-7-2021 Cell injury. 

26-7-2021 Repair. 

6-9-2021 Thrombosis and 

embolism-

Infarction-Edema-

shock-Hyperemia-

congestion. 

13-9-2021 Primary 

myocardial 

diseases. 

20-9-2021 Ischemic heart 

disease. 

27-9-2021 Atherosclerosis. 

 

 

 

 



 ( 53GSVS)دكتوراه  جراحة أوعية وقسطرة طرفية ●

 

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/منة  

هللا  

 محمد

12-7-2021 Inflammation.   أ.د. مكرم

 همام

 

قلب و  

 أوعية دموية
19-7-2021 Cell injury. 

26-7-2021 Repair. 

6-9-2021 Thrombosis and 

embolism-

Infarction-Edema-

shock-Hyperemia-

congestion. 

13-9-2021 Primary 

myocardial 

diseases. 

20-9-2021 Ischemic heart 

disease. 

27-9-2021 Atherosclerosis. 

 

  

 

 



  (IMIDO3) ماجستيرأمرض معدية ● 

  (IMID51) أمرض معدية دكتوراه ● 

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/ منة  

 هللا محمد

4-10-2021 Inflammatory 

bowel disease. 

مكرم  أ.د. 

 همام

 

أمراض 

 معدية

 
11-10-2021 GIST and 

Gastro-intestinal 

lymphoma. 

18-10-2021 Colorectal 

adenoma/ 

carcinoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (  PMPM04) طفالماجستير أ ● 

 ( PMPM52)طفال دكتوراه أ ●

  

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/ ندا  

 مصطفى 

11-7-2021 Bronchial 

Asthma 

أ.د.أسامة 

 العقدة 

 طفال أ

18-7-2021 Congenital 

heart disease 

25-7-2021 Glomerulonep

hritis 

5-9-2021 Pneumonia 

pathology 

12-9-2021 Tuberculosis 

& other 

Granulomas 

19-9-2021 Tumor & 

tumor like 

lesion of 

pediatrics 

  

 

 

 



 (CSCS04)ماجستير جراحة قلب وصدر ●

 (CSCS52)دكتوراه جراحة قلب وصدر ●

  

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/ بسمة  

 ذكي

12-7-2021 Chronic 

obstructive Lung 

Disease 

أ.د.أسامة 

 العقدة 

جراحة قلب 

 وصدر

19-7-2021 Congenital Heart 

Disease 

26-7-2021 Interstitial Lung 

Disease 

6-9-2021 Ischemic Heart 

Disease 

13-9-2021 Pulmonary 

Pathology 

20-9-2021 Pulmonary 

Tuberculosis 

27-9-2021 Pulmonary 

tumors and tumor 

like lesion 

  

4-10-2021 Thymomoas 

 

 



 (USUS05)● ماجستير جراحة مسالك بولية 

 (USUS52)● دكتوراه جراحة مسالك بولية 

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/ ندا  

 مصطفى 

13-7-2021 Prostatic 

pathology 

أ.د.أسامة 

 العقدة 

جراحة مسالك 

 بولية 

27-7-2021 Pathology of 

renal tumor 

7-9-2021 Pathology of 

urinary tract 

infection 

14-9-2021 Pathology of 

tumors and 

tumor like 

lesions of 

urinary system 

21-9-2021 Testicular 

tumors and 

tumor like 

lesion 

 

 

 

 



 (GSGS03) جراحه عامه ماجستير ●

 ( (GSGS53جراحه عامه دكتوراه ●

 المدرس/ التخصص 

 االستاذ

 المنسق  التاريخ المحاضرات

جراحه  

 عامه

أ.د.عمرو  

 كامل 

 

Oral and salivary gland 

surgical pathology 

ط/ أمنيه   14-7-2021

 عزت

  GIT (Non neoplastic 

&neoplastic diseases) 

28-7-2021  

  Breast diseases 

(neoplastic and non-

neoplastic) 

1-9-2021  

  Acquired disorders of 

bone and cartilage 

8-9-2021  

  Bone tumors and tumor 

like lesions 

15-9-2021  

  Osteoarthritis & 

rheumatoid arthritis 

22-9-2021  

  Inflammation and 

repair 

29-9-2021  

  Hemodynamic disorder 6-10-2021  

  TB, Bilharziasis 

,Disorder of growth 

13-10-2021  

 

 



 (OSOS04)●عظام ماجستير

 ( OSOS52) ●عظام دكتوراه 

 المدرس/ التخصص 

 االستاذ

 المنسق  التاريخ المحاضرات

أ.د.عمرو   ظام ع  

 كامل 

 

Oral and salivary gland 

surgical pathology 

ط/ أمنيه   14-7-2021

 عزت

  GIT (Non neoplastic 

&neoplastic diseases) 

28-7-2021  

  Breast diseases 

(neoplastic and non-

neoplastic) 

1-9-2021  

  Acquired disorders of 

bone and cartilage 

8-9-2021  

  Bone tumors and tumor 

like lesions 

15-9-2021  

  Osteoarthritis & 

rheumatoid arthritis 

22-9-2021  

  Inflammation and 

repair 

29-9-2021  

  Hemodynamic disorder 6-10-2021  

  TB, Bilharziasis 

,Disorder of growth 

13-10-2021  

 

 



 PAPA01))باثولوجي ماجستير  ●

 PAPA52))باثولوجي دكتوراه   ●

 المدرس/ التخصص 

 االستاذ

 المنسق  التاريخ المحاضرات

أ.د.عمرو   باثولوجي 

 كامل 

 

Oral and salivary gland 

surgical pathology 

ط/ أمنيه   14-7-2021

 عزت

  GIT (Non neoplastic 

&neoplastic diseases) 

28-7-2021  

  Breast diseases 

(neoplastic and non-

neoplastic) 

1-9-2021  

  Acquired disorders of 

bone and cartilage 

8-9-2021  

  Bone tumors and tumor 

like lesions 

15-9-2021  

  Osteoarthritis & 

rheumatoid arthritis 

22-9-2021  

  Inflammation and 

repair 

29-9-2021  

  Hemodynamic disorder 6-10-2021  

  TB, Bilharziasis 

,Disorder of growth 

13-10-2021  

 

 



  (IMEN03)ماجستير غدد صماء  ●

 ((IMEN51● غدد صماء دكتوراه 

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/ أمنية  

 عزت

15-9-2021 Thyroid gland 

disorders. 

أ.د. عمرو  

 كامل 

 

غدد  

 صماء

22-9-2021 Pituitary gland 

disorders 

29-9-2021 Pathology of 

diabetes mellitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ENEN04) أنف وأذن ماجستير  •

 ( (ENEN52نف وأذن دكتوراه  ● أ

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/  

رضوى  

 الغريب

 

 

12-7-2021 Nasal lesions.  أ.د. جمال

 عبد العاطي

 

 أنف وأذن 

 
6-9-2021 Pharyngeal and 

laryngeal lesions. 

27-9-2021 Salivary gland 

lesions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (IMCD07) أمراض صدرية وتدرن ماجستير●

 ((IMCD52●أمراض صدرية وتدرن دكتوراه 

 المدرس/ المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ط/  

رضوى  

 الغريب

19-7-2021 Pulmonary 

infections. 

أ.د. جمال عبد  

 العاطي 

 

أمراض   

صدرية  

 وتدرن 
13-9-2021 Obstructive 

lung diseases. 

4-10-2021 Interstitial lung 

diseases. 

18-10-2021 Neoplastic lung 

lesions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (IMGH07) جهاز هضمى و كبد ماجستير●

   ((IMGH51جهاز هضمى و كبد دكتوراه ● 

المدرس/  المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

 ط/

رضوى  

 الغريب

26-7-2021 Peptic ulcer.  .جمال أ.د

 عبد العاطي

 

جهاز  

هضمي  

 وكبد 
20-9-2021 GIST and Gastro-

intestinal 

lymphoma. 

11-10-2021 Viral hepatitis. 

25-10-2021 Colorectal 

adenoma /  

carcinoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أشعه تشخيصيه ماجستير ●

 أشعه تشخيصيه دكتوراه  ●

 المدرس/ المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ندا  ط/

 جاويش 

15-7-2021 Lymphoblastic 

lymphoma 

أ.د. هويدا  

 عبد العال 

 

أشعه 

 تشخيصيه 

15-7-2021 Chronic 

lymphoblastic 

leukemia 

/lymphoma. 

15-7-2021 Acute myeloid 

leukemia 

15-7-2021 Chronic myeloid 

leukemia 

29-7-2021 General 

neoplasia. 

2-9-2021 Breast neoplasia. 

9-9-2021 Pulmonary 

neoplasia. 

16-9-2021 Targeted 

molecules 

 

 



 (IMBD03)  أمراض الدم  ماجستير •

 (IMBD51)أمراض الدم  دكتوراه  •

  

 المدرس/ المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ندا  ط/

 جاويش 

15-7-2021 Lymphoblastic 

lymphoma 

أ.د. هويدا  

العال عبد   

 

 أمراض الدم 

15-7-2021 Chronic 

lymphoblastic 

leukemia 

/lymphoma. 

15-7-2021 Acute myeloid 

leukemia 

15-7-2021 Chronic myeloid 

leukemia 

29-7-2021 General 

neoplasia. 

2-9-2021 Breast neoplasia. 

9-9-2021 Pulmonary 

neoplasia. 

16-9-2021 Targeted 

molecules 

 

 



 أورام و طب نووى ماجستير● 

 (ONON53)دكتوراه أورام و طب نووى  ●

 المدرس/ المحاضرات  التاريخ المنسق

 األستاذ 

 التخصص

ندا  ط/

 جاويش 

15-7-2021 Lymphoblastic 

lymphoma 

أ.د. هويدا  

 عبد العال 

 

أورام و طب  

 نووى 

15-7-2021 Chronic 

lymphoblastic 

leukemia 

/lymphoma. 

15-7-2021 Acute myeloid 

leukemia 

15-7-2021 Chronic myeloid 

leukemia 

29-7-2021 General 

neoplasia. 

2-9-2021 Breast neoplasia. 

9-9-2021 Pulmonary 

neoplasia. 

16-9-2021 Targeted 

molecules 

 

 



 ((IMIM05باطنه عامه ماجستير جزء اولامراض  •

 (IMIM51)امراض باطنه عامه دكتوراه جزء اول •

 

اسم  التخصص 

المحاض

 ر

 اليوم عنوان المحاضرة

 التاريخ

 المنسق  

ط/رضوه  

 الحسيني  

امراض  

 باطنة 

أ.د. هبة  

 وجيه 

Gastritis & Peptic 

Ulcer 

 2021-7-14 األربعاء 

Viral hepatitis.  2021-7-28 األربعاء 

Liver cirrhosis & 

portal 

hypertension 

 2021-9-1 األربعاء 

Jaundice & 

Cholestasis 

 2021-9-8 األربعاء 

Cholelithiasis & 

Cholecystitis 

 2021-9-15 األربعاء 

 
 

Cerebrovascular 

Diseases 

 2021-9-22 األربعاء 
 

  DM  2021-9-29 األربعاء  

 

 



 ((IMKD04امراض الكلي ماجستير جزء اول •

 ((IMKD51امراض الكلي دكتوراه جزء اول  •

التخص

 ص

اسم  

المحاض 

 ر

اسم   التاريخ  اليوم   عنوان المحاضره 

 المنسق

امراض 

 الكلى 

أد. هبه  

 وجيه

Glomerular 

Diseases- 

Pathogenesi

s 

ط/رضوه  2021-10-6 األربعاء

 الحسيني

Glomerular 

Diseases-

Nephrotic 

syndrome 

 2021-10-13 األربعاء

Glomerular 

Diseases-

Nephritic 

syndrome 

 2021-10-20 األربعاء

Renal-

Tubular 

and 

Interstitial 

Diseases  

 2021-10-27 األربعاء

 

 

 



 (SVSD01مراض الجلدية ماجستير )ألا ●

 (SVSD53مراض الجلدية دكتوراه )أالا ●

 التخصص المدرس/األستاذ  المحاضرات  التاريخ المنسق

ط/ داليا  

 ابراهيم 

12-7-2021 Psoriasis األمراض   د / محمد كمال

 الجلدية
19-7-2021 Skin cysts and 

Precancerous 

skin lesions 

26-7-2021 Pigmented skin 

lesion 

6-9-2021 Vitiligo 

13-9-2021 Malignant 

melanoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (NPNP05 األمراض النفسية والعصبية ماجستير) •

 (NSNP56 األمراض النفسية والعصبية دكتوراه) •

 

 المدرس المحاضرات  التاريخ المنسق

األستاذ /  

 التخصص

ط/ داليا  

 ابراهيم 

 

12-7-2021 General 

pathology:  

Hemodynamic 

disorders 1 

 

األمراض   د / محمد كمال

النفسية  

 والعصبية 

 19-7-2021 Hemodynamic 

disorders 2 

 

 26-7-2021 Atherosclerosis 

& Hypertension 

 6-9-2021 Cerebrovascular 

Diseases 

  

 13-9-2021 Multiple 

Sclerosis 

  

 20-9-2021 Neurodegenerativ

e Diseases (AD 

 &PD) 

  

 


