
   41/44/7142جلسة  مجلس الكلية أعضاءحضور        

 عميد الكليةعبد الهادي محمد السعيد  /برئاسة الأستاذ الدكتور 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب األستاذ الدكتور /  محمد عطية البيومى  2

  وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  نسرين صالح عمر /  األستاذ الدكتور  3

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث البهائيوفاء عبد الحكيم  األستاذ الدكتور /   4

 السادة رؤساء الأقسام:      

  رئيس قسم طب األطفال   الخير أبو علي مجديمحمد األستاذ الدكتور/   5

  الجراحة  رئيس قسم نبيل جاد الحق  األستاذ الدكتور/ 6

  رئيس  قسم الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم  محمد  منال عوضاألستاذ الدكتور/   7

  رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية   أسامة الباز العجرودى األستاذ الدكتور/   8

  األشعة التشخيصية رئيس قسم     أحمد عبد الخالق  األستاذ الدكتور/ 9 

  رئيس قسم التوليد وأمراض النساء محمود سامح اللقانىاألستاذ الدكتور /  ناصر  01

  رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة   أشرف حسن أحمد حسن  األستاذ الدكتور/ 00

  رئيس قسم األمراض الباطنة  الحديدي محمد الحديدياألستاذ الدكتور /   01

  األنف واألذن والحنجرة  رئيس قسم محمود عطية  األستاذ الدكتور/ 01

  جراحة المسالك البولية رئيس قسم دوابه السيد  محمد  األستاذ الدكتور/ 01

  عالج األورام والطب النووي رئيس قسم ماجدة السيد حسن عالم األستاذ الدكتور/ 05

  جراحة التجميل والحروق   رئيس قسم محمد رضوان الحديدياألستاذ الدكتور /   06

  الصحة العامة وطب المجتمع  رئيس قسم محمد عزمي محمد نافع خفاجي  األستاذ الدكتور/ 07

  رئيس قسم طب وجراحة العيون السيد عبد العال الاليحعادل األستاذ الدكتور /   08

  رئيس قسم األمراض النفسية هالة أحمد نوفل البرعي األستاذ الدكتور /  09

  رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب  نبيل منصور على توفيق األستاذ الدكتور /  11

  رئيس قسم أمراض القلب واألوعية الدموية  محمود محمد عبده محمد يوسفاألستاذ الدكتور /   10

  رئيس قسم جراحة العظام  مصطفى عبد الخالق السيد محمداألستاذ الدكتور/   11

  قسم األمراض الصدرية  رئيس   الحكيم محمد الجملعصام الدين عبد  األستاذ الدكتور /  11

  التخدير والعناية المركزة الجراحية  رئيس قسم الفت مصطفي اسماعيل األستاذ الدكتور/ 11

  الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  رئيس قسم األستاذ الدكتور / محمد أحمد أبو العال   15

  رئيس  قسم الكيمياء الحيوية الطبية  أيمن الباز العجرودي األستاذ الدكتور/   16

  طب المخ واألعصاب رئيس قسم  أحمد جمال عزب األستاذ الدكتور /  17

  قسم الفسيولوجيا الطبية  رئيس صبري محمد عوض جاداألستاذ الدكتور/   18

  رئيس قسم الطفيليات الطبية    حسام النمر األستاذ الدكتور/   19

  جراحة األوعية الدموية  رئيس قسم    مسعد سليمان  األستاذ الدكتور/ 11

  رئيس قسم الفارماكولوجيا اإلكلينيكية حسين محمود البلتاجي  األستاذ الدكتور /   10

  الباثولوجيا رئيس قسم خالد رفعت محمد زلطة األستاذ الدكتور/ 11

  األنسجة والخاليا  رئيس قسم أمل محمد مصطفي يوسف  األستاذ الدكتور/ 11

  رئيس قسم جراحة القلب والصدر  نور الدين نعمان عبد الرازقاألستاذ الدكتور/   11

  رئيس قسم التشريح وعلم األجنة       محمود صالح داليا األستاذ الدكتور/  15

  الطب الشرعي والسموم اإلكلينيكية  رئيس قسم سحر عبد العزيز الدكروري  األستاذ الدكتور/ 16

  األمراض المتوطنة رئيس قسم محمود عبد العزيزاألستاذ الدكتور/ 

  جراحة األطفال رئيس قسمقائم بعمل  األستاذ الدكتور / محمد الغزالي 

  الطوارئطب  رئيس قسم األستاذ الدكتور / سمير عطية  

 أستاذ من كل قسم 



   واألعصابأستاذ طب المخ      محمد سعد إبراهيم األستاذ الدكتور /   17

  أستاذ الطفيليات الطبية  ) متفرغ( رئيفه عبد هللا عطيةاألستاذ الدكتور /   18

  والسموم ) متفرغ( الشرعيأستاذ الطب  سهام علي السيد جاد الحق األستاذ الدكتور /   19

  الصحة العامة وطب المجتمع ) متفرغ(أستاذ  / محمد كامل محمد فرج األستاذ الدكتور 11

  ) متفرغ( األجنةأستاذ التشريح االدمى وعلم  هدي الطاهري األستاذ الدكتور /   10

  أستاذ الفسيولوجيا الطبية  ) متفرغ(    هناء أحمد عبد المنعم األستاذ الدكتور /   11

  الباثولوجيا ) متفرغ(أستاذ  مها محمد أبو هاشم األستاذ الدكتور /   11

   أستاذ جراحة القلب والصدر  أسامة علي محمد حمزة األستاذ الدكتور /   11

  أستاذ الباثولوجيا االكليينيكية  شيرين صالح متولي األستاذ الدكتور /   15

  أستاذ الجراحة   وائل وفيق خفاجي األستاذ الدكتور /   16

  الباطنة  األمراضأستاذ  أيمن نسيم محمد منيسي األستاذ الدكتور /   17

  أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية شريف عبده موسي األستاذ الدكتور /   18

   األطفالأستاذ طب   أيمن محمد عبد النبي حماد  األستاذ الدكتور /   19

   واألعصابأستاذ جراحة المخ   محمد منصور علي األستاذ الدكتور /   51

  أستاذ جراحة األوعية الدموية  عبد السالم فتحي مجاهد   األستاذ الدكتور/ 50

  أستاذ التوليد وأمراض النساء  أحمد محمود مصطفي  بدوي األستاذ الدكتور /   51

  والحنجرة  واألنف األذنأستاذ   حازم إمام محمد محمد األستاذ الدكتور /   51

  أستاذ طب وجراحة العيون  أشرف ابراهيم معوض األستاذ الدكتور /   51

  أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية  راوية إبراهيم محمد األستاذ الدكتور /   55

  أستاذ الهستولوجيا داليا رفعت محمد البسيوني األستاذ الدكتور /   56

  أستاذ جراحة العظام  العدل جمال العدل السعيد األستاذ الدكتور /   57

  النفسية  األمراضأستاذ    السيد صالح حسن صالح األستاذ الدكتور /   58

  أستاذ  األمراض المتوطنة  محمود مصطفى البندارى  األستاذ الدكتور/ 59

  الدموية  واألوعيةأستاذ القلب  جمال فهيم السيد األستاذ الدكتور /   61

  التشخيصية  األشعةأستاذ  أماني عزت محمد / األستاذ الدكتور  60

   اإلكلينيكيةأستاذ الفارماكولوجيا   أمل عبد الحميد محمد األستاذ الدكتور /  61

  أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة    سهير عبد الجابر األستاذ الدكتور /   61

  أستاذ عالج األورام والطب النووي    نفين أحمد أبو طوق األستاذ الدكتور /   61

   الصدرية األمراضأستاذ   عبد الباسط صالح  األستاذ الدكتور /  65

  أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم    شرين علي محمد مشالي األستاذ الدكتور /   66

  أستاذ الكيمياء الطبية  نبيلة محمد أسماعيل األستاذ الدكتور /   67

  أستاذ جراحة المسالك البولية  ناصر أحمد محمد التابعي / األستاذ الدكتور  68

  أستاذ جراحة التجميل والحروق عمر أسامة شومان  /األستاذ الدكتور  69

  أستاذ جراحة األطفال  األستاذ الدكتور / كمال عبد األله  

 



 أستاذين مساعدين

   التخدير والعناية المركزة الجراحية أستاذ مساعد    عالء الدين مازي عبده مازي السيد  الدكتور /  71

  التشريح وعلم األجنة أستاذ مساعد   روؤف فكري بدير  السيد  الدكتور / 70

 مدرسين 

   التخدير والعناية المركزة الجراحية مدرس     أياد أحمد رمزي عرفه السيد  الدكتور /  71

   الباطنة مدرس    إيناس محمود طاهر الخميسي  السيد  الدكتور / 71

 ( لقانون تنظيم الجامعات11السادة الأساتذة طبقا للفقرة )ج ( من المادة )

  استاذ جراحة األوعية الدموية   إيهاب محمد علي سعد   األستاذ الدكتور / 71

  مدير برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي  ناجي عبد الهادي  /األستاذ الدكتور  75

  مدير وحدة الجودة  نسرين شلبي   األستاذ الدكتور / 76

  مدير وحدة التعليم الطبي  باسم سالمة الديك   /األستاذ الدكتور  77

  قائم بعمل مدير عام المستشفيات  تامر يوسف   /السيد  الدكتور  78

 ( لقانون تنظيم الجامعات11( من المادة ) ءالسادة الأساتذة طبقا للفقرة )

  بالدقهلية    وزارة الصحة أول وكيل  مكيعبد اللطيف سعد  الدكتور /السيد   79

  أستاذ بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية حسن الشناويالدكتور / األستاذ  81

  مدير كلية الطب القوات المسلحة أيمن الشافعي الدكتور / اللواء   

 


