
كشف توقيع
جملس الكليةأعضاءللسادة 

٢٠١٦/  ١١/١٠املوافق  األحداملنعقدة يوم )٦٢٣جلسة رقم (
عميد الكليةعبد اهلادي حممد السعيد /برئاسة األستاذ الدكتور 

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالباألستاذ الدكتور /  محمد عطیة البیومى ٢
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةنسرین صالح عمر /  األستاذ الدكتور ٣
وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوثالبھائيوفاء عبد الحكیم  األستاذ الدكتور /  ٤

السادة رؤساء األقسام:  
رئیس قسم طب األطفال الخیرأبوعليمجديمحمد األستاذ الدكتور/  ٥
الجراحة رئیس قسمناظم محمد على شمساألستاذ الدكتور/٦
رئیس  قسم الطب الطبیعي والتأھیل والروماتیزم بسمھ احمد فتحي القاضي                                                                                                        األستاذ الدكتور/  ٧
رئیس قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة أسامة الباز العجرودى األستاذ الدكتور/  ٨
األشعة التشخیصیةرئیس قسمطالل أحمد یوسف عامر األستاذ الدكتور/٩

رئیس قسم التولید وأمراض النساءاألستاذ الدكتور /  ناصر محمود سامح اللقانى١٠
الجلدیة والتناسلیة وطب الذكورةرئیس قسم األمراضإبراھیم أبو بكر عبد الحمید عبده  األستاذ الدكتور/١١
رئیس قسم األمراض الباطنةصالح الدین عبد الحكیم محمد الجمل األستاذ الدكتور /  ١٢
األنف واألذن والحنجرة رئیس قسمأحمد علي عبد هللا الدجوي األستاذ الدكتور/١٣
جراحة المسالك البولیةرئیس قسمحسن أبو العنین عبد الباقياألستاذ الدكتور/١٤
عالج األورام والطب النوويرئیس قسمماجدة السید حسن عالماألستاذ الدكتور/١٥
جراحة التجمیل والحروق رئیس قسممحمد رضوان الحدیدياألستاذ الدكتور /  ١٦
الصحة العامة وطب المجتمع رئیس قسممحمد عزمي محمد نافع خفاجي األستاذ الدكتور/١٧
رئیس قسم طب وجراحة العیونعادل الالیحاألستاذ الدكتور /  ١٨
رئیس قسم األمراض النفسیةمحمد فریداألستاذ الدكتور / ١٩
رئیس قسم جراحة المخ واألعصاب نبیل منصور على توفیق األستاذ الدكتور / ٢٠
رئیس قسم أمراض القلب واألوعیة الدمویةعبده محمد یوسفمحمود محمداألستاذ الدكتور /  ٢١
رئیس قسم جراحة العظام مصطفى عبد الخالق السید محمداألستاذ الدكتور/  ٢٢
قسم األمراض الصدریة عصام الدین عبد الحكیم محمد الجملاألستاذ الدكتور / ٢٣
التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة رئیس قسممني عبد الجلیل أنیس حشیش األستاذ الدكتور/٢٤
المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة رئیس قسماألستاذ الدكتور / محمد أحمد أبو العال  ٢٥
رئیس  قسم الكیمیاء الحیویة الطبیة فجر بكر الشحات بازید األستاذ الدكتور/  ٢٦
طب المخ واألعصابرئیس قسم أحمد جمال عزب األستاذ الدكتور / ٢٧
قسم الفسیولوجیا الطبیة رئیسصبري محمد عوض جاداألستاذ الدكتور/  ٢٨
رئیس قسم الطفیلیات الطبیةھالة النحاس األستاذ الدكتور/  ٢٩
جراحة األوعیة الدمویة رئیس قسمھشام علي محمد شرف الدین األستاذ الدكتور/٣٠
رئیس قسم الفارماكولوجیا اإلكلینیكیةحسین محمود البلتاجي  األستاذ الدكتور /  ٣١
الباثولوجیارئیس قسمخالد رفعت محمد زلطةاألستاذ الدكتور/٣٢
األنسجة والخالیا رئیس قسمنوال عوض حسنین إبراھیم  األستاذ الدكتور/٣٣
رئیس قسم جراحة القلب والصدرالرازقنور الدین نعمان عبداألستاذ الدكتور/  ٣٤
رئیس قسم التشریح وعلم األجنة  الھوارى  عبد المھدي محمد األستاذ الدكتور/ عادل ٣٥
الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیة رئیس قسمسحر عبد العزیز الدكروري األستاذ الدكتور/٣٦



أستاذ من كل قسم 
واألعصابأستاذ طب المخ عبد الحلیم الطنطاوي بدیر  األستاذ الدكتور /  ٣٧

أستاذ الطفیلیات الطبیة  ( متفرغ)أیھ السید حندوسةاألستاذ الدكتور /  ٣٨

والسموم ( متفرغ)الشرعيأستاذ الطب عبد العزیز أبو الفتوح غانم األستاذ الدكتور /  ٣٩

أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع ( متفرغ)محمد عیسي علي محمود األستاذ الدكتور / ٤٠

( متفرغ)األجنةأستاذ التشریح االدمى وعلم عادل عباس بندق األستاذ الدكتور /  ٤١

أستاذ الفسیولوجیا الطبیة  ( متفرغ)محمد زین العابدین األستاذ الدكتور /  ٤٢

أستاذ الباثولوجیا ( متفرغ)احمد الحنفياحمد األستاذ الدكتور /  ٤٣

أستاذ جراحة القلب والصدر وائل عبد العزیز األستاذ الدكتور /  ٤٤

أستاذ الباثولوجیا االكلیینیكیة سوالفھ عبد الروؤف  محمد  األستاذ الدكتور /  ٤٥

أستاذ الجراحة أحمد مصطفي أبو العنین األستاذ الدكتور /  ٤٦

الباطنة األمراضأستاذ حسن محمد العسقالني األستاذ الدكتور /  ٤٧

أستاذ التخدیر والعنایة المركزة الجراحیةعمرو محمد یاسین األستاذ الدكتور /  ٤٨

األطفالأستاذ طب ھشام السید عبد الھادياألستاذ الدكتور /  ٤٩

واألعصابأستاذ جراحة المخ إبراھیم إبراھیممحمد صفوت األستاذ الدكتور /  ٥٠

أستاذ جراحة األوعیة الدمویة یاسر مصباح بدیر القیراناألستاذ الدكتور/٥١

أستاذ التولید وأمراض النساء كمال إبراھیم أنواراألستاذ الدكتور /  ٥٢

والحنجرة واألنفاألذنأستاذ یوسف كامل حسن إبراھیم األستاذ الدكتور /  ٥٣

أستاذ طب وجراحة العیون أحمد سامي الوھیدياألستاذ الدكتور /  ٥٤

أستاذ المیكروبیولوجیا والمناعة الطبیة سحر طاھر محمد سید أحمد األستاذ الدكتور /  ٥٥

أستاذ الھستولوجیاأمل محمد مصطفي یوسف األستاذ الدكتور /  ٥٦

أستاذ جراحة العظام محمد عبد الوھاب السعید األستاذ الدكتور /  ٥٧

النفسیة األمراضأستاذ محمد علي عزت الحدیدي األستاذ الدكتور /  ٥٨

أستاذ  األمراض المتوطنة محمود مصطفى البندارى األستاذ الدكتور/٥٩

الدمویة واألوعیةأستاذ القلب أنصاف بسام یوسف األستاذ الدكتور /  ٦٠

التشخیصیة األشعةأستاذ ناھد عبد الجابر/ األستاذ الدكتور ٦١

اإلكلینیكیةأستاذ الفارماكولوجیا أماني عبد الرحمن شلبي األستاذ الدكتور / ٦٢

والتناسلیة وطب الذكورةأستاذ األمراض الجلدیة یوسف البیومي یوسف سلیمان األستاذ الدكتور /  ٦٣

أستاذ عالج األورام والطب النوويأمل أحمد فؤاد حلیم  األستاذ الدكتور /  ٦٤

الصدریةاألمراضأستاذ محسن محمد محمد الشافعي األستاذ الدكتور /  ٦٥

والروماتیزمأستاذ الطب الطبیعي والتأھیل شریف رفعت محمد البسیوني األستاذ الدكتور /  ٦٦

أستاذ الكیمیاء الطبیة إیمان محمد الشبراوي األستاذ الدكتور /  ٦٧

أستاذ جراحة المسالك البولیة أحمد محمد علي العاصمي / األستاذ الدكتور ٦٨



أستاذ جراحة التجمیل والحروقأحمد محمد بھاء الدین /األستاذ الدكتور ٦٩

أستاذين مساعدين
الطب الشرعي والسموم أستاذ مساعد محمود السید عوض السید  الدكتور / ٧٠

التخدیر والعنایة المركزة الجراحیة أستاذ مساعد مجدي ممدوح محمود عطا السید  الدكتور /٧١

مدرسني 
المیكروبیولوجیا مدرس مني بدر الدین عبد العال السید  الدكتور / ٧٢

جراحة العظام مدرس محمد محمد عبد العزیز غراب الدكتور /السید  ٧٣

) لقانون تنظيم اجلامعات٤٠السادة األساتذة طبقا للفقرة (ج ) من املادة (
(عمید الكلیة االسبق)أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة فرحھ الشناوي                         األستاذ الدكتور /٧٤

(عمید الكلیة االسبق)أستاذ طب االطفال عمرو سرحان/األستاذ الدكتور ٧٥

األستاذ طب الشرعي والسموم مدیر وحدة ضمان الجودةسھام جاد الحق                   األستاذ الدكتور /٧٦

الباطنة  ومدیر برنامج المنصورة مانشسترأستاذ  األمراض ناجي عبد الھادي                         /األستاذ الدكتور ٧٧

مدیر عام المستشفیات الجامعیةیحیى السعید بسیونى/السید  الدكتور ٧٨

) لقانون تنظيم اجلامعات٤٠) من املادة (ءالسادة األساتذة طبقا للفقرة (
نقیب أطباء الدقھلیةإبراھیم الزیاتالسید  الدكتور / ٧٩

وكیل وزارة الصحةسعد مكيالسید  الدكتور /٨٠


