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 2857-2852المراجعــة الداخليــة  اتــمجموع

 التليفون التوقيع أعضاء الفريق  التليفون عـالتوقي رئيس الفريق واألقسام المراد المراجعة عليها م

  نجيب محمد يحيي/ د.أ 5
 ( الحيوية الكيمياء – الطفيليات – الهستولوجى – التشريح) 

 المعبود عبد أمين أمنية/ دأ.  
 نانيس شوقي شبل / دأ.

  

 أ.د/ عزة وجيه زناتى  2
 -الميكروبيولوجى –الباثولوجى  –)الفارماكولوجى 

 (الفسيولوجى

 خليل نورا عبد الهادى/ دأ.  
 طايلإبراهيم صفاء / دأ.

  

 البهاء طلعتأ.د/ حسام سنى                  3
 النفسية والعصبية( –الصدر  –األطفال  –)الباطنة العامة 

 كامل سوزى فايس/ دأ.  
زين  محمود  أحمد/ دأ.

 العابدين

  

 د/ اسالم محب إبراهيم      أ. 4
 –طب المجتمع  –التخدير  –)القلب واألوعية الدموية 

 الجراحة العامة(

 د/ أمل أحمد سالمأ.  
 الدين حجاجد/ محمد جمال أ.

  

 أ.د.م/ سهام محمد رجب      5
األنف  –الطب الشرعى والسموم  –)جراحة القلب والصدر 

 األشعة التشخيصية( -واألذن والحنجرة

د/ زين عبد اللطيف أ.  
 العشماوى

 د/ رانيا صالح الزياتأ.

  

 أ.د/  أكثم إسماعيل االمام         6
 –الباثولوجيا االكلينيكية  –طب وجراحة العيون  –)األورام 

 طب األسرة(

 د/ مها محمد البطشأ.  
 د/ أحمد سعيد الكيالنى|أ.
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 أ.د/ ايناس أبو بكر الخولى 7
جراحة المح  –جراحة التجميل  –الطب الطبيعى  –)المتوطنة 

 واألعصاب(

د/ اسماعيل على عبد أ.  
 الهادى

 د/ محمود حامد العضيمىأ.

  

 أ.د.م/ أميرة محمد الصعيدى          8
 النساء والتوليد( -العظام -المسالك –)الجلدية 

 د/ رانيا إبراهيم ياسينأ.  
 د/ فريد محمد وجدىأ.

  

 أ.د/ أسماء جابر عبده                  9

 قاعات المحاضرات
 أ.د / هالة سعيد الريعى  

 أ.د/ داليا رفعت الشراكى
 د/ سوزان هزاعأ.

  

 أ.د. / جيهان صالح صادق                01

 المعامل الطالبية
 د/ هويدا محمد الشاذليأ.  

 د/ نجوى سعد غنيمأ.
 د/ جيهان فاروق العقباوىأ.

  

 أ.د.م / رحاب منير سمكة                  00

 المعامل الطالبية 
 د/ داليا منير الالهونىأ.  

 د/ محمد فتحى عبد الشافىأ.
 حاتم معروفد/ خالد أ.

  

 أ.د / منى عبد الحليم قنديل  02

 معامل االبحاث                       
 أ.د / ماجدة أحمد منصور  

 د / انجى فيكتور نصيفا.

 د / أسماء شمس الدينا.

  

 أ.د/ لمياء جمال الدين الحمراوى 03

 الوحدات
 د/ هالة مروان محمد ا.  

 د/ شرين فتحى محمودأ.
  

 أ.د / وائل بدر الخولى                         04

 المكتبــــــة
 د/ أحمد محمود حمدانأ.  

 مهندس/ هشام أحمد شلبى
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 أ.د/ صفاء عبد الفتاح بدر                          05

 المكاتب االدارية
 د/  سناء سمير محمد أ.  

 أ/ هشام عيش
 مهندس/ هشام أحمد شلبى

  

 أ.د / أميمة كامل الشافعى             06

 كنتروالت مرحلة البكالوريوس
 أ.د / محمود السيد أبو سالم  

 أ.د / منال عبد العزيز سعفان
 د/ داليا محمود حسنىأ.
 د/ عبير السيد الميهىا.

 أ / محمد أحمد العبساوى

  

07  
 أ.د / مها أحمد فتحى حمودة                      

 الدراسات العلياكنتروالت 

 أ.د / ايمان علي االحمدى  
 أ.د / هالة محمد شاهين
 أ.د / خالد الغنيمى القطب

 د/ غادة محمود سلطانأ.
 أ / ايمان سعد الدين جمعة
 أ/ رجب اسماعيل الشيخ

  

 أ.د./ أشرف عبد الروؤف داوود                     08

 األبنيـــــــــــــة
 د/ ناصر عصمت جبريلأ.  

 مهندسة / سعاد العليمى
مهندس / أحمد حسين 

 المليجى
 أ/ هشام حسين  
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