
Theoretical Course Plan for Community Health Nursing and Family Health Department 

1st Term 2020/ 2021 

 اليوم  الساعة

8-10    

 

 

)االسبوع الفردي(   داألح  

18/10/2020  

Health promotion Overview to community health 

nursing 
 اسم المحاضرة 

G (B) G (A)   المجموعة 
عواطف عبدالرازق محمد د/  د/ زينب محمد حسن   العضو  

( الدور الثاني علوي المبني الجديد 2مدرج ) ( الدور االول علوي المبني الجديد 1مدرج )   القاعة  
Health promotion Overview to community health 

nursing 
  اسم المحاضرة 

)االسبوع الزوجي(   داألح  

25/10/2020  G (A) G (B)  المجموعة 
يسرية السيد حسيند/  د/ زينب محمد حسن    العضو  

( الدور الثاني علوي المبني الجديد 2مدرج ) ( الدور االول علوي المبني الجديد 1مدرج )   القاعة  
Occupational health nursing School health nursing  المحاضرة اسم   

)االسبوع الفردي(   داألح  

1/11/2020  

 

G (B) G (A)  المجموعة 
 العضو  د/ منار دمين محمد د/ زينب محمد حسن 

( الدور الثاني علوي المبني الجديد 2مدرج ) ( الدور االول علوي المبني الجديد 1مدرج )   القاعة  

Occupational health nursing School health nursing  اسم المحاضرة  

)االسبوع الزوجي(   داألح  

8/11/2020  

 

G (A) G (B)  المجموعة 

حسن   محمد زينب  /د محمد دمين منار /د   العضو  

الجديد  المبني علوي الثاني الدور( 2)  مدرج الجديد  المبني علوي االول  الدور( 1)  مدرج   القاعة  

Disabilities and rehabilitation  Family  health  اسم المحاضرة  

)االسبوع الفردي(   داألح  

1/11/2020  
G (B) G (A)  المجموعة 

أبوزيد  نبيل عوال  /د حسن   محمد زينب  /د   العضو  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس القسم                                                               المنسق العام                                          منسق الماده                    

 أ.د/ يسريه السيد حسين                                                    د/ نجالء أمين محمد                 د/منار دمين محمد                                  

 

الجديد  المبني علوي الثاني الدور( 2)  مدرج الجديد  المبني علوي الثاني الدور( 2)  مدرج    القاعة  

Disabilities and rehabilitation  Family  health  االسبوع الزوجي(   داألح اسم المحاضرة(  

8/11/2020  

 
G (A) G (B)  المجموعة 

حسن  محمد زينب /د د/ عوال نبيل أبوزيد   العضو  
( الدور الثاني علوي المبني الجديد 2مدرج ) الجديد ( الدور االول علوي المبني  1مدرج )   القاعة  

Communicable diseases Maternal and child health (MCH)  االسبوع الفردي(   داألح اسم المحاضرة(  

15/11/2020  

 
G (B) G (A)  المجموعة 

أبوزيد  نبيل عوال  /د  العضو  امين  محمد نجالء/د  

الجديد  المبني علوي الثاني الدور( 2)  مدرج علوي المبني الجديد ( الدور االول 1مدرج )   القاعة  

Communicable diseases Maternal and child health (MCH)  االسبوع الزوجي(   داألح اسم المحاضرة(  

22/11/2020  

 

G (A) G (B)  المجموعة 
أبوزيد  نبيل عوال  /د امين    محمد  نجالء  /د  العضو  

الجديد  المبني علوي الثاني الدور( 2)  مدرج الجديد  المبني علوي االول  الدور( 1)  مدرج   القاعة  

 (B) (A) ات النظري موعمج

 (100) (100) العدد 

 (1307الي ) (1207من رقم ) (1206الي ) (1101من رقم ) لبه حضور الط



 


