
 الباطنــــــــــة االمراض  قسم

 د/ محمـود البرنــس محمود محمد0أ رئيس القسم: 
 

 الوظيفـة    االســـم        م
 استاذ متفرغ   د/محمد ابراهـيم حسـن شــــعير0أ  .1

 استاذ متفرغ   صم خلف اللـة خليفة الشريفعاد/ 0أ  .2

 استاذ متفرغ د/ عبد الرؤوف محمد مبروك الديب0أ  .3

 استاذ متفرغ أ.د/عبدالحميد احمد عبدالحميد سرواح  .4

 استاذ متفرغ د/ محمد صالح الدين خضرعبد العاطى.أ  .5

 استاذ متفرغ  د/ خليل على خليـل على .ا  .6

 استاذ متفرغ أ.د/ حمدى احمد محمد على سليم  .7

 استاذ متفرغ د/ جمــال احمـد توفيق محمد0أ  .8

 متفرغ أستاذ  محمد ناصر حامد لؤى عباس /أ.د  .9

 استاذ  د/ محمـود البرنــس محمود محمد0أ  .10

 استاذ  د/ نانسى محمود عبد العاطى أبو العز0أ  .11

 استاذ  سيد لبيب حسـين العطــارى                                /0د  .12

 استاذ مساعد  / محمد محمود عبده محمد 0د  .13

 مساعد استاذ د/ امال عبدالحميد محمد جاد  .14

 استاذ مساعد  / فوزى عطيه خليل عيسى0د  .15

  استاذ مساعد / سهام أحمد محمد أحمد0د  .16

 استاذ مساعد ) باطنة(               حمدى حسن حسن عمر /.د  .17

  أستاذ مساعد  / إيمان رياض حامد دعيه0د  .18

  مدرس )باطنة(      ايهاب انور محمود محمد عرابى /د.  .19

 مدرس )باطنة(  طلعت احمد حسنىاحمد سنى البهاء  /.د  .20

 مدرس  أيمن سالم عامر سالم /د.  .21

 مدرس  إيمان رمضان حافظ الشريف /د.  .22

 مدرس  محمد عبد الفتاح محمد أحمد /د.  .23

 مدرس  ايمن محمد السيد عبد الغنى /د.  .24

 مدرس  محمد مصطفى محمد ابراهيم قيشاوى  /د.  .25

 مدرس  هبه محمد زكى محمود /د.  .26

 مدرس  ) باطنة(                 محمود سيد احمد على /د.  .27

 مدرس احمد محمد مسعد محمد /د.  .28

 مدرس  هناء السيد على السيد د./  .29

 مدرس  محمد احمد محمد محمد جريش /د.  .30

 مدرس  منى مصطفى احمد مصطفى /د.  .31

 مدرس  والء يوسف محمد يوسف /د.  .32

 مدرس مها محمد الشبراوى بركات /د.  .33

 مدرس  محمد صدقى اسماعيل محمد اسماعيل /د.  .34

 مدرس  ايمان فهمى نصر الدين سيد د.  .35

 مدرس  سمر احمد محمود محمد/د  .36

 

 

 الباطنــــــــــةاالمراض  تابع: قسم
 

 الوظيفـة    االســـم        م
 مدرس  ط/ نهله محمد عطيه عبد العاطى 37

 مدرس  ط/ بسمه عثمان ابراهيم 38

 مدرس مساعد وجدى عبد الفتاح محمد فتحىط/  39

 مدرس مساعد ) باطنة(ط/ اسماء عبده على محمد عب القادر 40

 مدرس مساعد ط/احمد عبدهللا مصطفى بيومى   41

 مدرس مساعد ط/ احمد ابراهيم محمد حافظ 42

 مدرس مساعد ط/ شادى ابراهيم السيد طنطاوى  43



 مساعدمدرس  ط/ أحمد محمد على صالح 44

 مدرس مساعد   ط/ هبه عبدالحكيم عطية محمود محجوب 45

 مدرس مساعد ط/ شروق جمال صالح ابراهيم 46

 مدرس مساعد ط/ سالى على البدرى عبدالمنعم احمد 47

 مدرس مساعد سالم ط/ محمد السيد سالم محمد 48

 مدرس مساعد ط/ أحمد امية عبدالعزيز عطيه حسان 49

 مدرس مساعد بشير السيد عبد ربهط/ سمر  50

 مدرس مساعد ط/ ديانا شارل خضر الطرزى   51

 مدرس مساعد ط/ احمد محمود فارس عبد الخالق   52

 مدرس مساعد ط/ ندا عبد الرحيم مطاوع عبد الرحيم 53

 مدرس مساعد ط/ نور الهدى حسن محمود 54

 مدرس مساعد ط/ اميرة عبد المنعم محمد مهدى  55

 مدرس مساعد ط/ مهيتاب مصطفي طلبة العدروسي 56

 معيد ط/ ندا مصطفى احمد مصطفى موسي 57

 معيدة ط/ أمنية أحمد ناصر إبراهيم عطيــة 58

 

 

 : المعديةاالمراض  قسم
 / عادل احمد حسن صالح0أ.درئيس القسم: 

 الوظيفـة    االســـم        م
 استاذ متفرغ عمرو عباس حلمى حسنأ.د/  .1

 اذ متفرغتاس  د/ مصطفـى محمد راغب جاد المولى0أ   .2

 أستاذ  / عادل احمد حسن صالح0د  .3

 استاذ  /نادر عطيه محمد دسوقى0د  .4

 استاذ مساعد  / محمـد فتح اللـه محمـد حسن0د  .5

 استاذ مساعد / محمد محمد محمد عيده0د  .6

 استاذ ساعد د/ احمد سالمان فيصل عبدالمالك   .7

 استاذ مساعد محمد عبدالرحمند/ محمد مسعد   .8

  استاذ مساعد / نشأت محمد سليمان حواس0د  .9

 مدرس د/عبدالوهاب حسان عبدالوهاب  .10

 مدرس  احمد جابر سالم محمد /د  .11

 مدرس  حسن بدرى عبد الرحيم عبد النبى /د  .12

 مدرس  محمد احمد ابراهيم ابو المجد /د  .13

 مدرس  وفاء حسن حسن محمود عمر /د  .14

 مدرس  علياء السيد محمد عثمان /د  .15

 مدرس  بسام منصور سالمه /د  .16

 مدرس  ناجح لويس محروص ميخائيل /د  .17

 مدرس مساعد ط/ محمد جمال سليمان صقر  .18

 مدرس مساعد ط/ احمد عادل ابو الحسن عالم  .19

 مدرس مساعد ط/ احمد سعيد محمد احمد الشلبى    .20

 مساعدمدرس  ط/ محمد طلعت كمال ابراهيم  .21

 معيد ط / روفان صابر حسن الغنام  .22

 معيد ط/ هدى محمد محمود ابراهيم  .23

 معيد ط/ محمد احمد محمود محمد االالوى   .24

 


