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 12/20 األثنين  1
 ا.د محمود 

 
General epidemiology 

*متوطنة *صدر  ثانى  جزء  عامة    - *صحة 

 *أطفال *بكتريا وطفيليات

2 
 االثالثاء 

 د. أمنية 12/21
Epidemiology of 

Communicable disease part 1 

*متوطنة *صدر  ثانى  جزء  عامة    - *صحة 

 *أطفال *بكتريا وطفيليات

 
 األثنين 

 د.ايمان فتحى 12/27
Epidemiology of 

Communicable disease part 2 

*متوطنة *صدر  ثانى  جزء  عامة    - *صحة 

 *أطفال *بكتريا وطفيليات

األثن

 ين 
 االثالثاء 

 أ.م.د. أيمن سليمان  12/28

Epidemiology of Non 

Communicable diseases 

 

*متوطنة *صدر  ثانى  جزء  عامة    - *صحة 

 *أطفال *بكتريا وطفيليات

االثال

 ثاء
 1/3 األثنين 

 د. مروة جمال 

Types of Data, data 

presentation, descriptive 

statistics 
 *جميع التخصصات 

األثن

 ين 
 1/4 االثالثاء 

 د. سارة رفاعى
Demography, vital rates 

 
 *جميع التخصصات 

6 
 1/10 األثنين 

 أ.م.د. ابتسام اسماعيل
Sampling, screening 

tests of significance 
 *جميع التخصصات 

7 
 11/1 االثالثاء 

 ا.د. أمانى ادوارد 
Descriptive studies, analytic 

studies 
 التخصصات *جميع 

 *جميع التخصصات  Clinical  trials أ.د. رفعت رؤوف  1/17 األثنين  8

9 

 1/18 االثالثاء 

 أ.م.د. إيمان رمضان

Sources of errors in medical 

research,  Bias and 

confounding 

 *جميع التخصصات 

10 
 1/24 األثنين 

 *جميع التخصصات  Ethics in medical research أ.م.د. شيماء أنور 

11 
 1/31 األثنين 

 ,Quality assurance program أ.د. نشوى نبيل 
 * صحة عامة جزء ثانى  *  بكتريا

 *نساء وتوليد   - *طفيليات 

12 
 2/1 ثالثاء ل

 Health  insurance in Egypt ا.د. خالد حسين
 * صحة عامة جزء ثانى  *  بكتريا

 *نساء وتوليد   - *طفيليات 

13 
 2/21 األثنين 

 د. سارة مصباح 
Environmental health 

Occupational medicine 

 * صحة عامة وطب الصناعات   *صدر 

 *أطفال * بكتريا *طفيليات  -*متوطنة

 *نساءوتوليد 

14 
 22/2 ثالثاء ال

 أ.د. منى ابوزيد

Family medicine program 

PHC, MCH 

 

عامة جزء ثانى *  بكتريا * صحة 

 *نساء وتوليد  - *طفيليات

15 
 28/2 األثنين 

 أ.د.إيمان محفوظ 
Administration 

 

* صحة عامة جزء ثانى *  بكتريا 

 *نساء وتوليد  - *طفيليات

16 
 1/3 ثالثاء ال

 Basic nutrition ا د عماد جرجس 

 * صحة عامة وطب الصناعات   *صدر 

 بكتريا *طفيليات *أطفال *  -*متوطنة

 *نساءوتوليد 

17 
 7/3 األثنين 

 أ.د. إيمان سامح

Malnutrition , Assessment of 

nutritional status 

 

 * صحة عامة وطب الصناعات   *صدر 

 *أطفال * بكتريا *طفيليات  -*متوطنة

 *نساءوتوليد 

18 
 الثالثاء 

 أ.م.د. طارق العرينى 8/3
Medical Nutritional therapies,  

Diet and cancer 

 * صحة عامة وطب الصناعات   *صدر 

 *أطفال * بكتريا *طفيليات  -*متوطنة

 *نساءوتوليد+  
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