
 قسم االمراض النفســــــيه والعصبيــــــــــة 

 د / اشرف محمد محمد على طنطاوى0ا :رئيس القسم
 

 الوظيفــــة       االســــــم             م
 استاذ متفرغ د/ وفاء الليثى على حجاج0أ  1

 استاذ متفرغ نــــــــد/ اكرم كمال ولس 0أ  2

 استاذ متفرغ د/ ماجدة طه كمال الدين0أ  3

 متفرغاستاذ  د / احمـد اسامة محمد حسنى0ا  4

 استاذ  د / اشرف محمد محمد على طنطاوى0ا  5

 استاذ  القادر ابو حجرد/ احمد عبد العزيز عبد 0ا  6

 أستاذ  د/ محمد إبراهيم محمد نجم  7

 أستاذ مساعد د/ خالد عبد المعز محمد انور  8

  أستاذ مساعد / منى السيد عبد الهادى0د  9

  أستاذ مساعد د/ هايدى حسن سيد أحمد  10

  أستاذ مساعد ) عصبية(               الرازق أحمد/ رضا عبد 0د  11

 مدرس  ) عصبية(              د/ وليد محمد محمد الديب  12

 مدرس  د/ أمل زكريا أحمد  13

 مـدرس  ) عصبية( / محمد عبد الفتاح محمود عبد الدايم 0د  14

 مدرس  ) عصبية(       سمير الشاملى على عبد الرازق /د  15

 مدرس  امنيه يوسف محمد ابراهيم  /د  16

 مدرس  ) عصبية(             مروه عرابى محمد عرابى /د  17

 مدرس  ) عصبية(                    ايمان احمد محمد يس /د  18

 مدرس  ) عصبية(             ايهاب احمد محمد حشيش /د  19

 مدرس  ط/ احمد العربى هندى شندى  20

 مدرس  ط/ هند ابو الحمد احمد  21

 مدرس  ط/ محمد نبيل ابراهيم حجازى  22

 مدرس مساعد ط/ نوال رفعت ابراهيم محمد  23

 مدرس مساعد ط/ ايه الحسينى ابو الفتوح الحسينى  24

 مدرس مساعد ط/ اسامة محمد ابراهيم عبده شهاب  25

 مدرس مساعد ط/ ايمان عطيه احمد عبده  26

 مدرس مساعد ط/ دينا منير الشحات حسن على  27

 مدرس مساعد الشيماء سيد عسران محمد عبد الرحيمط/   28

 مدرس مساعد ط/ ساره عصام بكر عبد العال مصطفى  29

 مدرس مساعد ط / الشيماء إبراهيم محمد تاج الدين حسين  30

 مدرس مساعد ط / محمد السيد جمال عبد الهادي  31

 معيد ط/ االء ابو العال عبده عبد هللا   32

 معيد محمدط/ محمد سالم مسلم على   33

 


