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 2850-2857   الوراجعــت الداخليــت هجوىعاث

 التليفىى التىقيع أعضاء الفريق  التليفىى التىقيع رئيس الفريق واألقسام الوراد الوراجعت عليها م

  اء عبد الظاهرـصف/ د.أ 5
 ( الحٌوٌة الكٌمٌاء – الطفٌلٌات – الهستولوجى – التشرٌح) 

 محمود محمد حبٌب د/ نجوى  

 محمد قندٌل د/ فاطمة شعبان

 محمد  د/ ستهم السٌد

  

  ال الملٌجىـمنأ.د/  2
 (الفسٌولوجى -المٌكروبٌولوجى –الباثولوجى  –)الفارماكولوجى 

 د/ إنجً فيكتىر   

 د/ سور الرفاعً 

 د/ نهً أبى خليل 

  

 دة منصورـماجأ.د/                  3
 النفسٌة والعصبٌة( –الصدر  –األطفال  –)الباطنة العامة 

 د/ اهيرة فهوً   

 د/ غــادة عبد الوقصىد

 د/ نجىي غنين 

  

 ر كامل ـمأثد/ أ. 4
الجراحة  –طب المجتمع  –التخدٌر  –)القلب واألوعٌة الدموٌة 

 العامة(

 د/ عزة محمد كمال  

 نها ربٌع د/ 

 د/ إٌمان مسعود

  

      ود ابو سالم ـمحمأ.د.م/  5
األنف واألذن  –الطب الشرعى والسموم  –)جراحة القلب والصدر 

 األشعة التشخٌصٌة( -والحنجرة

 سالً دنٌاد/   

 هبه عالمد/ 

 د/ هالة مروان جبر 

  

         ري الجمالـأحمد صبأ.د/   6
طب  –الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة  –طب وجراحة العٌون  –)األورام 

 األسرة(

 د/ أحمد فوزى  

 أحمد جابر د/

  د/ محمود حجـاج

 
 
 

 

 د/ عٌد عبد الرسول      محمد عبد المنعم الشاذلًأ.د/  7
 د/ شادى سالم 
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جراحة المح  –جراحة التجمٌل  –الطب الطبٌعى  –)المتوطنة 

 واألعصاب(
 د/ محمد الغرباوى

           ٌحًٌ نجٌب أ.د.م/  8
 النساء والتولٌد( -العظام -المسالك –)الجلدٌة 

  نرمٌن رزق إبراهٌمد/   

 د/ هبه راضً

  د/ غادة السٌد الجراونى

  

                  معتز الصاوىأ.د/  9
 قاعات المحاضرات

 سامح الجوهرىد/   

 د/ غادة زٌن العابدٌن 

 د/ مروة علً زكى

  

                 ٌاسر عبد الوهاب أ.د. /  01
 المعامل الطالبية

 د/ إٌمان عزت   

  أنور عبد العاطىد/ 

  حمدى أحمدد/ أحمد 

  

 أمل فتح هللا عبد الرحمن مقلد أ.د /           00
 المعامل الطالبية 

 د/ إٌمان حسنى   

 د/ أمٌرة حامد 

 د/ رشا جالل مصطفً 

  

 إٌمان بدرأ.د /  02

 معامل االبحاث                       

  شٌماء الشافعىد/   

 د/ مروة محمد إبراهٌم

  مى أحمد حافظد/ 

  

  ةأمل أحمد عبد المقصود سالمأ.د /            03
 المكتبــــــة

  إنشاد السٌد بدوىد/   

 د/ نجوى نشأت 

 د/ فاطمة أحمد 

  

 الجزار سجى فرحاتأ.د /  04
 البكالوريوسكنتروالت مرحلة 

 د/ سماح سامى   

 د/ جٌهان دسوقً فاٌد 

 د/ مها محمد سلٌمان 

  

    عبد الحسٌب صالحد/    نهاد حسنى  05
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  هبه أبو شادى د/  كنتروالت الدراسات العلياأ.د /         

 د/ هٌثم أبو علً حمزة 

 عال أحمد أمٌن محمد  أ.د./           06

 داتـواحال

  مى مدحتد/    

 إٌمان نبٌل أحمد الشافعى د/

 رٌم حسند/ 

 أ/ أحمد حسٌن

  

 
 


