
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

 وليد حممد كمال الدين السروجى
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  أستاذ دكتور

 الباب فتح السيد الباب فتح حممد

وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب

  أستاذ دكتور

 منصور بيومي حممد اميان

الدراسات العليا وكيل الكلية لشئون 
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الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٦/٠٦/٢١استاذ مساعدمنال حمدى عبد الفتاح البدوى

ة عثمان عىل عثمان ٢٠١٥/٠١/٠٤مدرسامير

٢٠١٧/٠٨/٠٩مدرسايمان احمد سليمان الصواف

٢٠١٧/٠٩/١٠مدرسالسيد عبد الرحمن عبد الهادى محمد

٢٠١٨/٠٣/٢٧مدرسرانيا حمدى السيد الصياد

٢٠١٦/٠٦/٣٠مدرس مساعدحنان محمد السيد طرابية

٢٠١٦/١٢/٠٧مدرس مساعدمروة محمد محمود محمد حسن

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدسارة عبد المنعم عبد العزيز عراقيب

٢٠١٧/٠٢/٢٨معيدزكريا ممدوح محمد محمد

٢٠١٨/٠٣/١٤معيداالء محمد عبد هللا محمد

٢٠١٨/٠٣/١٨معيدسلىم احمد المختار محمد محفوظ هنا

ن عىل حسن رضوان ٢٠١٨/٠٤/٢٤معيدسلطان حسير
٢٠٢١/٠٦/١٤معيدنورهان عبد الهادى سليمان السعدنن

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذمحمد فتح الباب السيد فتح الباب

وكيل الكلية للتعليم 

(2)والطالب 

ن عصمت عبد العظيم واىل قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدنرمير

 عبد الفتاح
ى

٢٠١٩/١١/٢٦مدرسنىه اسامة شوق
٢٠١٧/٠٢/٢٢مدرس مساعدايمن عبد المحسن إبراهيم غنيم

٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدمحمود مسعد حلىم عبد الرحمن

٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدحنان عصام محمد خليل خليفة

ي
٢٠١٨/٠٢/١٣معيدامل بدير يوسف اللقانن

٢٠١٧/٠٨/٢٨مدرسداليا عىل جابر عبد المطلب

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسامانن محمد صالح الدين عبد العزيز

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسمروة كامل محمد فهىم

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسليىل مهدى محمد ميير
٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعداحمد محمد بهاء الدين عبد العاىط محمد خضن

٢٠١٦/٠٩/٢٨معيدخلود عوض جاد عوض

٢٠١٧/٠٣/١٤معيدرانيا صبحي سليمان أبو طالب

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدسلسبيل محسن أنور عىل قهوة
٢٠١٨/٠٣/٢٦معيداالء طارق احمد يونس

وك خالد عىلي السيد ٢٠١٧/٠٩/٢٠مدرسدعاء مير
٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسهيثم محمد سويلم محمد البسيونن

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسهبة عبد الرازق عبد الفتاح محمود

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسايمان عادل محمود زاهر

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسشيماء محمد زىك زاهر
٢٠١٧/٠٣/١٣مدرس مساعدايمان محمد ابراهيم عىل رضوان

٢٠١٧/٠٢/٠٨معيدوسام محمد ساىم عبد السالم السيد

ي    ح االدىم وعلم االجنة التشر

الفسيولوجيا الطبية

علم وظائف األعضاء

الكيمياء الحيوية الطبية

ي الهستولوج 

علم األنسجة



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/٠٢/٠٨معيداحالم محمد غريب خليل

٢٠١٧/٠٢/١٥معيدعبد الرحمن نبيل محمد شقير

٢٠١٨/٠٢/٢٦معيدمحمد ساىم محمد السيد عمر

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدناهد احمد سليمان البسيونن

ن عبد المجيد ٢٠١٧/٠٧/٣٠مدرسهبة هللا احمد امير

٢٠١٧/١٢/٢١مدرسضياء فكرى الشحات مرسي

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسفاطمة الزهراء عبد السالم عىلي الخميسي

٢٠١٨/١١/٢٧مدرسروفاندة محمد بكير عبد الغفار محمود خلف

ي الحضي ٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسايناس مجاهد مليحر

ن عبد الوهاب خليل ٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسكريمان حسير
٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعداية محمد اسماعيل المحص

وق عبد الجواد طه نض الديب ٢٠١٧/٠٢/٢٨معيدشر
ن ٢٠١٨/٠٢/١١معيدمادونا جمال جرس بنيامير

٢٠١٧/٠٨/٢٧مدرساحمد محمد طه أحمد

٢٠١٧/٠٨/٢٧مدرسالسيد محمد السيد محمد طايع

٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدمصطفن السيد عز الدين احمد
٢٠١٨/٠٢/١٣معيدعفيفن عىل عىل العفيفن

٢٠١٩/٠٥/٠٨معيدسمر ابراهيم سالمة الصواف

٢٠١٩/١٢/٢٩معيدمارتينا نبيل نضي بباوي

٢٠٢٠/٠٦/٠١معيدريموندا صموئيل سالمة عبد الملك

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذ مساعدهايدى سمير محمد خليل

٢٠١٦/٠٤/٢٠مدرسرانيا طلعت عبد الحليم متوىل

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسالهام عبد السالم محمد نجم

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسريم محمد عبد الرحمن إبراهيم محمد

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعددينا محمد عبد العظيم السيد

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداشاء فرج ابو الحسن مخيمر

٢٠١٧/٠٢/٠٨معيدفاطمة محمد شحاته محمدى

٢٠١٧/٠٢/٠٨معيدامينة عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز الطنطاوى

٢٠١٧/٠٢/٢٨معيدمها عطية المغاورى غانم
٢٠١٨/٠٤/٠٥معيدامانن عبد العزيز السيد توفيق حسن

٢٠١٧/٠٨/٢٠مدرسشيماء حلىم السيد إسماعيل

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسريتا ماهر قالدة واصف

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدايمن احمد عبد الموجود احمد

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدرجاء احمد السيد شعيب

٢٠١٧/٠٢/٢٨معيدسارة محمد محمد عبد الهادى دحدوح
٢٠١٨/٠٣/١١معيدعماد معروف عابدين محمد البعالوي

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠١/٢٢استاذمحمد هانن كامل محمد عىل

علم األمراض

ي الفارماكولوج 

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

علم الطفيليات الطبية

طب األرسة



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٣/١٣مدرسرضا فتح عىل عنير

٢٠١٧/٠٤/١١مدرس مساعديارا محمد منتض محمد أحمد

٢٠١٧/٠٤/١١مدرس مساعدعال عىل عبد المقصود عزب الصافوري

٢٠١٨/٠٣/٠١مدرس مساعدرضوة مصطفن السيد برج

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدنىه رفعت عبد هللا سيد احمد

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدهبة هللا لطفن حسن شلبر محمد

٢٠١٨/٠٦/٠١استاذحنان عىل سيد ابراهيم

ندب من معهد 

تيودور بلهارس

٢٠١٧/٠٨/٠٦مدرسسمر محمود عباس حسن

٢٠١٧/٠٩/٢٠مدرساحمد عىل عبد الحميد غندور

ن محمد محمد حامد الرسس ٢٠١٦/٠١/١٨مدرس مساعدياسمير

٢٠١٦/٠٤/١٣مدرس مساعدنيلىل صالح الدين محمد رففى حجازى
٢٠٢٠/٠٥/١٣مدرس مساعدامنية سيد إبراهيم سيد

٢٠١٧/١١/٢١مدرسعبد الرحمن وجيه عبد العظيم موسي ترىكي

ن محمد قمر ٢٠١٧/١١/٢٦مدرسايمن حسير

٢٠١٩/١٢/٠١مدرسمها محمد العزب حسن فريد

٢٠١٧/٠٢/٢٢مدرس مساعدمحمد منشاوى عىل منشاوى

 محمد عبد العال
ى

٢٠١٧/٠٢/٢٨مدرس مساعدايمان ابراهيم الدسوق

يف عطية محمد أحمد حماد ٢٠١٧/٠٢/٢٨مدرس مساعدشر

٢٠١٧/٠٢/٢٨معيدمصطفن عبد النبر سعيد ضيف
٢٠١٨/٠٣/١٨معيدمحمود محمد سعيد عبده نجم

٢٠٠٩/٠٥/٢٥استاذممدوح محمود مهدى محمد

قائم بعمل رئيس 

الجامعة

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذرشا عمر زكريا رفاعي

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدسماح حامد عبد الحميد ربيع

ى ٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدعبير محمد محمود صير

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدخالد محمد اسامة عبد الغبن نور الدين

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدايمان محمد فهىم عبد العزيز

ملس ٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعدعمرو عىل محمد الرسر

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسعمرو ابراهيم عبد العال عبد الرسول

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسمحمد عبد المنعم سعيد احمد عبد العال

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسنجوى فاروق عبد السالم محمد

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرساحمد السيد عبد الغبن جعفر

ن محمد حسن ٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسنرفانا مجدى حسير

ي
٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسرانيا محمد الشحات محمد عفيفن

٢٠١٧/١١/٠٧مدرسدينا محمد رشيد محمد فتحي عبد هللا عيسي

ي يف سيد عبد الحليم سيد البحير ٢٠١٨/٠١/٠١مدرسشر

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسمؤمن عبد الفضيل اسماعيل عبد الفضيل

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسالشيماء صبح احمد ابو شادي
٢٠١٧/٠٣/٠٧مدرس مساعدايمان عىل طلبة البلبل

ىع والسموم االكلينيكية الطب الشر

أمراض الباطنة العامة وتخصصاتها

طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعدالشيماء رفيق محمود محمد الطحان

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعدالسيد إبراهيم عبد الرحمن عىلي

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعدأيات محمد سعيد أحمد أحمد زيدان

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعدفتحية عبد الغفار متوىلي أحمد

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمروى محمد عبد المنصف صيام

ن محمد ٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداحمد محمد حسير

٢٠١٧/٠٧/٣١مدرس مساعدايمان ابراهيم صالح الدين محمد

٢٠١٧/١١/١٥مدرس مساعداحمد محمد صادق حسن

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعداحمد رياض ابراهيم رياض عىل

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدحلىم عادل عبد الخالق السيد عزيزه

ي ين عبد الحميد شفيق عىل شلبر قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠١/٠١استاذشير

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسعىل عبد الرحمن احمد يوسف

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسهمس احمد طه عطا هللا

٢٠١٧/٠٨/٠١مدرسرانيا محمد عبد الحميد عثمان

ي
ن

٢٠١٧/٠٨/٢٠مدرسمحمد محمود السيد محمد الناع

٢٠١٧/١١/٠١مدرسحنان مينا فؤاد جرجس

٢٠١٧/١٢/٢٧مدرسايمان احمد ساىمي محمود خليفة

٢٠١٧/١٢/٢٧مدرسمحمود الحسيبن عىل حسن فايد

٢٠١٧/١٢/٢٧مدرسمحمد عبد الح احمد مسعود
ن حنفن عبد الحليم حنفن ٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسحسير

ي حمد
٢٠٢١/٠١/٢٦مدرساحمد محمد محمد عفيفن

٢٠١٨/٠٤/٠١مدرس مساعدنشوى عادل محمد فتح عبد الجواد

٢٠١٨/٠٤/٠٥مدرس مساعدمبن حسن عىل سعد

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعداحمد الصادق خليل يوسف
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدنىه رياض ابراهيم رياض

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدحاتم كمال الجوهرى محمود

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدوائل عمر خليفة السيد

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدجهاد طه مصلح احمد

يف محمد عمر عبد المحسن الكرداوى ٢٠١٣/١٢/٣١مدرسشر

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسالطيب محمود نارص الطيب نارص

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسسعيد عبد الفتاح محمد محمد سليمان عيس

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسكريم رؤوف محمود سالم

يف محمد شبل احمد عمارة ٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسشر

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسمحمد حسن عىل هاشم

 ابراهيم
ى

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرساحمد محمد المهدى دسوق

ن عبد العزيز منصور أبو النض ٢٠١٧/٠٨/٠٩مدرسطارق حسانير

٢٠١٧/٠٨/٢٠مدرسمحمد جمال عبد الرحمن إبراهيم

ي الشافعي
٢٠١٧/٠٨/٢١مدرسحسام السيد الحسيبن

٢٠١٧/٠٨/٢٣مدرسمحمد محمود عزت إبراهيم إبراهيم

ن ي حسير
٢٠١٧/٠٨/٢٣مدرسايهاب عبد المجيد لطفن

قائم بعمل مدير 

مستشفن بدر

طب االطفال

الجراحة العامة وتخصصاتها



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

يف عبد هللا عىل محمد ٢٠١٧/٠٨/٢٨مدرسشر

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسايمن كمال محمد عبد الخالق

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسطارق عبد العظيم عبد الرحيم حسن

٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسياش باز عبد السميع محفوظ

٢٠١٧/٠٣/١٣مدرس مساعدمسلم إبراهيم مسلم محمد نعيم

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمحمود محمد محمود عبد المحسن العزاوى

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدعمار احمد محمد محمد مدره
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدايهاب عبد القادر حميده غازى

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذوليد محمد كمال الدين الرسوجر

وكيل الكلية لشئون 

وقائم بعمل (2)البيئة 

العميد

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدفاطمة الزهراء سعد حامد عبد الرازق

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدعزة حسن حسن السيد خليل

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدامنية شمس جودة حسن
ن عبد المنعم صالح جاد ٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدسلوى حسير

ن عىل ٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد حسبن حسانير

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسايمان محمد صالح احمد عبد الفتاح

ن ابراهيم السيد بدير مير ٢٠١٥/١١/٢٤مدرسنير

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدداليا عبد الجواد ابو الفضل عبد الجواد

٢٠١٧/٠٨/٢٣مدرس مساعددعاء محمد كامل إدريس محمد

٢٠١٨/٠٤/١٨مدرس مساعدهالة عبد العزيز فتح هللا عبد الكريم محمد

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدامانن مجد الدين مجد الدين محمد عىل
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعداسامة محمد اسامة حجازي

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/١٠/٠٢استاذايمان محمد بيوىمي منصور

عي ٢٠١٧/١٠/١٢مدرسهيثم اسامة احمد الير

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسعىل احمد ابو المعاىط عىلي محمد

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسمحمد عاطف محمد العوام

٢٠١٧/١١/٢٣مدرسهيثم محمد محمد حسن

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسمروة محمد حامد غانم

ف ٢٠١٧/٠٣/٠٦مدرس مساعدرانيا كمال عبد الفضيل مرسر

ي عىلي عيسي محمد زىكي
٢٠١٧/٠٣/٠٨مدرس مساعدمبن

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعدايهاب مصطفن أحمد صديق

٢٠١٧/٠٥/١٦مدرس مساعدمحمد عىل ابراهيم محمد الشيخ
٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدايمن عالء محمد أبو الفتوح محمد عزتلو

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدمحمد محمود زكريا القصاص

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعدمحمد محبر رياض البدري

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرساحمد عبد المنعم عىلي مدكور

٢٠١٧/١١/١٥مدرسعمرو حافظ احمد الفوىلي

٢٠١٧/٠٢/٢٨مدرس مساعدعمرو عبد العظيم إسماعيل عىلي

األمراض الجلدية والتناسلية والعقم

طب المخ واألعصاب والطب النفسي

االمراض المتوطنة

أمراض صدرية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/١٠/٠٩مدرس مساعدحمدى سيد حمدى غانم

ئ شحاتة عبد الهادي هالىلي ٢٠٢٠/٠٧/٠١مدرس مساعدهالة هانن
٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدمحمود جمال عبد الرحمن شعبان

٢٠١٧/٠٣/٠٦مدرسكريم محمد فهىمي محمد إبراهيم عبد الكريم

٢٠١٧/١٠/٢٩مدرسمحمود فوزى ابراهيم الشحات

ي
٢٠١٧/١١/٠١مدرساالء هللا محمد محمد محمود العنانن

٢٠١٧/١٢/١٤مدرسخالد احمد شمس الدين قطب

٢٠١٨/٠١/١٤مدرسعرفة جمعة محمد إبراهيم

٢٠١٨/٠٤/١٧مدرسياش احمد صادق إبراهيم

ى ٢٠١٩/١٠/٢٩مدرساحمد محمد عىل محمد العرسر

ي
٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسوسام سمير عبد الظاهر بسيونن

٢٠١٧/٠٤/٢٦مدرس مساعدمحمد جميل فوزي غريب

٢٠١٧/٠٨/٠٩مدرس مساعدهبة احمد رجب إبراهيم إبراهيم

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدمحمد احمد شفيع عمار

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدعال محمد سعد حامد
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمحمد عمر خليفة محمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذدينا حاتم يوسف مصطفن الحمادى

ي السنباىطي
٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسحسن عبد العاىط محمد محمد مصطفن

٢٠١٧/١١/١٥مدرسامل عبد العزيز فهر عبد العزيز

٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسسارة نعيم حسن أحمد فرغىل

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسنرسين احمد السيد محمد أبو العدل

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمها عبد الحميد عىل عبد العزيز
٢٠١٧/٠٣/٠٦معيدساىلي محمد عبد الهادي سيد عبد الهادي

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/١٢/٣١استاذسماح احمد بسطاوى احمد

ن خليل عيسي ٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدامل حسير

٢٠١٧/٠٨/٠٦مدرسمصطفن كمال الدين محمد نبيه فضل

ن محمد عمروس محمد ٢٠١٧/٠٨/٠٩مدرسياسمير

٢٠١٧/٠٨/٢٠مدرسكريم عبد الفتاح محمود منتض
ن ي شاهير

٢٠١٧/٠٨/٢٨مدرسايمان احمد حمدي مصطفن

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسمنار ابراهيم يوسف أحمد يوسف

ن ادريس السيد ٢٠١٧/٠١/٠١مدرس مساعددينا حسير

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعددعاء محمد محمد عبده سعد

٢٠١٨/٠٣/٠١مدرس مساعدلمياء صالح الدين عبد السالم أحمد عز العرب
ي راشد

٢٠١٨/٠٦/١١مدرس مساعدمروة محمود مصطفن

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسمحمد صابر عبد العال قايد

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرساحمد عبد المحسن عىل بديوى

ن صالح خليل عبد السميع ٢٠١٧/٠٨/٢٠مدرسمعيى

٢٠١٧/٠٨/٢٣مدرسعادل عىل حسن عبد الحميد
ى يوسف زيدان ٢٠١٧/٠٨/٢٧مدرسرشا بحير

الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائية

التخدير

أمراض القلب واألوعية الدموية

م والتأهيل ز الطب الطبيىع والروماتي 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

ن نصار ٢٠١٧/١٠/٠٣مدرسمحمد وائل حسير

ي محمد إسماعيل ٢٠١٧/١٠/٠٣مدرسطارق اسماعيل صير

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسمايكل عادل شاكر رزق

٢٠١٧/٠٣/٠٦مدرس مساعداحمد عبد الرحمن محمد محمد الطوانسي

٢٠١٧/٠٣/١٣مدرس مساعدأبو سيف عبد الحميد أبو سيف محمد

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدانس محمد السيد صالح

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدضح محمد بكر ابراهيم عىل

٢٠١٧/٠٧/٠٢مدرس مساعدمحمد سمير عبد الرحمن عبد المجيد الشيخة

٢٠١٧/٠٩/١٦مدرس مساعداميمة محمد فخر الدين عىل عىل الديب
٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدهشام محمد محمود سلطان

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدمروة عبد الحميد ابراهيم رميح

ن طلعت محمد عبد البارى محمد نور الدين ٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدمحمد حسير

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدمصطفن محمود عبد القوى الغلبان

٢٠١٧/١٠/٢٩مدرسايمن اسامة كامل حسن

ي ٢٠١٧/١٠/٢٩مدرسشيماء عبد الموىل عبد الرحمن قطب شلبر

٢٠١٧/١١/٠٨مدرسايمان عبد السالم احمد حسن نض الدين

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمبن محمود لطفن الشيخ

ي
٢٠١٨/٠٢/٠٢مدرس مساعدعبد هللا خالد عبد هللا الففى

ن عطية منصور عبد الصادق ٢٠١٨/٠٣/٠١مدرس مساعدياسمير

٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعداسالم محمود طه محمد ستة

ال احمد عثمان أبو العز ٢٠١٨/٠٣/١٩مدرس مساعدمير

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس مساعدرضوى عبد المجيد محمد محمد

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعداية صالح عبد الحميد حسن العريان

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدعزيزة عادل احمد الجبىل هيكل

٢٠١٧/١١/٠٨مدرسهيثم احمد عبد القادر إبراهيم

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعداالء جميل إبراهيم محمد العشماوي

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدفاطمة محسن كمال عىلي الطباخ

٢٠١٧/٠٩/١٨مدرسمحمد بدر محمد محمد سالم

٢٠١٩/٠٤/٢٢مدرسالشيماء ابراهيم زىك عصيىم

ة االمام محمد أحمد صقر ٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسامير

٢٠١٧/٠٢/٢٨مدرس مساعداحمد محمد احمد احمد البدري

٢٠١٧/٠٤/١٠مدرس مساعدهندى يحبر زكريا عىلي

٢٠١٧/٠٥/٠٢مدرس مساعدوفاء حسن عبد العزيز حسن الناعم

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعداحمد ابراهيم يوسف حسان

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمحمد طارق عبد الغبن سيد محمد الخواص

 الطويلة
ى

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدخالد بهاء الدين محمد دسوق

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعداحمد حسن سيد احمد

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسوالء السيد احمد عبد الرحمن
٢٠١٧/٠٤/٣٠مدرسحسام السيد عبد المجيد عبده

التوليد وامراض النساء

االشعة التشخيصية

عالج االورام والطب النووى

طب الحاالت الحرجة والطوارئ



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/٠٨/٢٠مدرسشيماء السيد أحمد إبراهيم بالل

٢٠١٧/٠٩/٠٦مدرسكريم عالء الدين محمد كمال االترنر

٢٠١٧/١٠/١٩مدرسايهاب ابراهيم المتوىلي سماحة

٢٠١٩/١١/٢٦مدرسكريم عبد السالم رزق العش

ن حلىمي ٢٠١٧/٠٤/١١مدرس مساعدىم رأفت حسير

٢٠١٨/٠٢/٢٢مدرس مساعدهند محمود عبد الفتاح الحضي

٢٠١٨/٠٤/١٠مدرس مساعدهمت ابو مسلم عىل هاشم عبد الرحمن

٢٠١٩/١٢/١٢مدرس مساعدخالد نبيل احمد عبد الرازق

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمحمد عادل محمد كمال الدين
ن ٢٠٢٠/٠٦/٠٨معيدمحمد عيد اسماعيل حسير

٢٠٢٠/٠٦/٠٨معيدمحمد ساىم عبد الحميد عبد الرحمن عياد

ى محمد عىلي البيوىمي ندب من معهد الرمد٢٠١٨/١٢/٠٤استاذبرسر

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدكريم عبد اللطيف احمد محمد جاب هللا

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسمحمود محمد فتح محمود صالح

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرساحمد سمير عبد الوكيل منتض

٢٠١٧/١٠/٢٦مدرساحمد فوزى السيد الشاهد

٢٠١٧/٠٣/٠٧مدرس مساعدشيماء محمد محمد محمود عزام

٢٠١٧/٠٣/١٤مدرس مساعدرانيا السيد عبد الحميد جاد

٢٠١٨/٠٩/١٣مدرس مساعداحمد محمد احمد إبراهيم
ي أحمد

٢٠٢٠/٠٦/٠٨معيدمحمد احمد مصطفن

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٤/١٢/٣٠استاذحسام احمد ابراهيم عبد الغفار
ن ٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعدمحمد جميل حامد حسنير

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدمحمد محمود ابراهيم الشيخ

٢٠١٥/٠٨/٠٣مدرسداليا جالل يس طايع

٢٠١٧/١٢/٢١مدرسهبة محمد طارق عبد العزيز محمد غنوم

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرساحمد محمد مدحت محمد صابر عىلي الشافعي

٢٠١٧/٠٤/٢٠مدرس مساعدوليد احمد مح الدين محمد السيد

٢٠١٩/١٠/٠٢مدرس مساعدهالة عىل محمد رشاد عبد السالم

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسمحمد محمود عبد الفتاح ظاظا

٢٠١٧/١٢/٢١مدرسمحمد حسن عىلي سليمان

٢٠١٧/٠٣/١٣مدرس مساعدهشام محمد رفعت عىلي فتح عىلي

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمحمود عزت محمود عبد الحليم

٢٠١٩/١٢/٣١مدرس مساعدمحمد السيد احمد المصلحي العزب
٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدمحمد ابراهيم سالم سليمان

٢٠١٧/١٠/١٧مدرسمحمد ربيع عبد هللا صالح

ي
ن محمود فاضل طه حسبن ٢٠١٧/١٠/٢٩مدرسمحمد حسير

٢٠١٧/١٠/٣١مدرساحمد شعبان حسن أحمد

٢٠١٧/١٠/٣١مدرساحمد راىم زكريا عامر سليمان

٢٠١٨/٠١/١٤مدرسحازم محمود حمدى محمد عىلي

طب وجراحة العيون

االنف واالذن والحنجرة

جراحة المسالك البولية

جراحة العظام



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٤/٠٢مدرسمازن محمد ابراهيم ابراهيم
٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسعمرو حسن احمد الحسيبن

٢٠١٧/٠٣/٠٦مدرس مساعدمروان شمس الدين محمد يوسف

٢٠١٧/٠٣/٠٧مدرس مساعدأحمد محمود عبد الجليل حفيضة

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداحمد محمد هانن محمد فريد جنينة

٢٠١٧/٠٥/١٠مدرس مساعدانطونيوس وجدى عزيز إسحق
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمحمد مجدى احمد سليمان البنا

يف رسالن قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/١١/٠١استاذ مساعدمحمد شر

٢٠١٦/١١/٢١مدرسمحمد عاطف حسن النقىل

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسمحمود محمد موسي محمد

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرساحمد احمد حامد عبد المقصود
٢٠١٨/٠٢/٢٥مدرس مساعدمحمد عبد هللا عبد المنعم الكالف

٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد محمد السيد طعيمه

٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد محمد مصطفن محمد

ن محمد هاشم ٢٠١٥/١١/٢٤مدرسمحمود ياسير

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعداحمد ابراهيم محمد المرس فرحات

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدجمال منصور محمود محمود شلبر خضير

٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد محمد ممدوح عبد الرحيم نافع

٢٠١٧/١٠/٢٥مدرسبركات عبد الرحيم محمود رشوان

٢٠١٧/١١/٠٦مدرسدينا فاروق السيد النجار

٢٠١٨/٠١/٠٣مدرسكحالوى فتح كامل محمد

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداحمد مجدى محمود صالح

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدسعيد محمد السيد حسن الشيخ

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدالسيد احمد محمد احمد بدوى
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمحمد هادى كامل ابراهيم

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدحسام الدين ابراهيم عبد الحميد إبراهيم
٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدعمرو محمد محمد محمد احمد حسان

٢٠١٧/١١/٢٧مدرسايناس فؤاد سيد موسي إبراهيم

ي الجزار
ي عبد اللطيف الصفن

٢٠١٧/٠٣/٠٦مدرس مساعديمبن
٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدامانن عباس توفيق جمعة عبد العال

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدمحمد عبد اللطيف محمد عياد

جراحة االطفال

جراحة المخ واألعصاب

جراحة القلب والصدر

جراحة التجميل

جراحة االوعية الدموية

ز طب وصحة المسني 



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغحنان السيد محمد عبد الرحمن أبو زيد

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم عبد الغنى محمد مطاوع

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغسامية على عبده جامع

٢٠٢٠/٠٩/١١استاذ مساعد متفرغمجدى فاروق احمد اسماعيل

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغزينب محمد الطيب احمد

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغطارق عبد المجيد محمد سالم

الباثولوجيا اإلكلينيكية

الباطنة العامة

القلب واالوعية الدموية

الهستولوجيا

جراحة المسالك البولية والتناسلية


