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قاعة ا
ط /اية اشرف
ط /اسراء الهوارى
ط /مروة السامونجى
ط /مروة السامونجى
ط /منة مختار
ط /منة مختار
ط /دينا حسن
ط /محمد مصطفى
فوزى
ط /اسراء الهوارى
ط /دينا حسن
ط /هاجر عطيه
ط /محمد مصطفى
فوزى
ط /هبه العماوى
ط /ساره حمدى
ط /هبه العماوى
ط /ساره حمدى

الثالاثء 1-41
االربعاء 1-41
الخميس 1-41امتحان

قاعة ابن سينا
ط /دينا حسن
ط /مروة السامونجى
ط /اسراء الهوارى
ط /اية اشرف
ط /مروة السامونجى
ط /هاجر عطيه
ط /اية اشرف
ط /منة مختار

الموضوع
Introduction
Bacterial& Parasitic
Viral 1
Viral 2
Fungal 1
Fungal 2
Leprosy 1
Leprosy 2

ط /هاجر عطيه
ط /اية اشرف

Acne
Papulosquamous 1

ط /دينا حسن
ط /ساره حمدى

Papulosquamous 2

ط /محمد مصطفى
فوزى
ط /هبه العماوى
ط /ساره حمدى
ط /هبه العماوى

رئيس القسم
ا.د /ايمان المعداوى

Eczema
&Urticaria
hypersensitivity
Hair&Pigmentary
Revision
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قاعة  41( 4ص)
ا.د /محمد جامع
ا.د /سامية نصار
ا.د /محمد جامع
ا.د /اروى حسن
ا.د /نجوى علوان
د /لمياء الجارحى
د /دعاء حجاب
ا.د /ايمان المعداوى
ا.د /اروى حسن
ا.د /نهىى دغيم
ا.د /طارق امين
د /غادة فوزى
ا.د /طارق امين
ا.د /عبير هديب
ا.د /امانى عبد اللطيف
ا.د /رانيا التطاوى
ا.د /فاطمة عبدربه
ا.د /رانيا التطاوى
ا.د /س يد هويدى
ا.د /زينب عبد الصمد د /يمنى مزيد الحمد
ا.د /زينب عبد الصمد
ا.د /بسمة مراد
د /شيرين غيده
د /امل العشماوى
ا.د /وفاء رمضان
د /دعاء حجاب
د /نشوى الفار
ا.د /نهىى دغيم
ا.د /نهلة رمزى
ا.د /امانى عبد اللطيف
ا.د /نهلة رمزى
ا.د /فاطمة عبدربه
د /انجى س يف االسالم د /ايسمينة العطار
اجازة
ا.د /سامية نصار
ا.د /نعيم عبد النبىى د /انجى س يف االسالم
ا.د /نعيم عبد النبىى
د /ايسمينة العطار
د /غادة فوزى
د /ايسمينة العطار
د /نشوى الفار
د /شيرين غيده
د /امل العشماوى
د /انجى س يف االسالم
د /لمياء الجارحى
د /غادة فوزى
د /يمنى مزيد الحمد
رئيس القسم
ا.د /ايمان المعداوى

