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 جدول توزيع السادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم 

  7112/  17/  2إعتبارا من  
 

 وحدة ج وحدة ب وحدة أ
 عيادة وتدريس        األحد   –السبت 
 نوبتجية وعمليات      الثالثاء  –اإلثنين 

 مرور        الخميس  –األربعاء 

 نوبتجية وعمليات     األحد    –السبت 
 مرور          الثالثاء  –اإلثنين 

 عيادة وتدريس   الخميس  –األربعاء 

 مرور            األحد   –السبت 
 عيادة وتدريس       الثالثاء  –اإلثنين 

 نوبتجية وعمليات     الخميس  –األربعاء 

  السادة أعضاء هيئة التدريس :
 ) رئيس الوحدة( ا.د. لمياء محمد األحول
 ا.د. جمال الدين الخولى
 ا.د. محمد نبيه الغريب

 ا.د. كرم عبد الفتاح شاهين
 ا.د. محمد محمد إسماعيل

 ا.د. محسن محمد النمورى
 ا.د. منى توفيق اإلبيارى 

 ا.د. آمال السيد محفوظ
 ا.د. محمود صالح الدين حموده 

 ا.د. مجدى حسن بلحة
 ا.د. دينا جمال الدين الخولى
 ا.د. م. وليد ممدوح عطا هللا
 ا.د.م. أحمد السيد الحلوجى
 ا.د.م. عادل الشحات السيد

 ا.د.م. عبد الغفار سعيد داود 
 . منال عبد الرءوف فرحات د

 د. شيرين بركات البهوتى 
 د. أحمد محمود الخياط

 د. رغدة أحمد الدخاخنى
 د. دعاء نادى شتات 
 د. رامى محمد النجار

 

   
 ) رئيس الوحدة(ا.د. هشام محمد الطوخى

 ا.د. أحمد محمد العطار
 ا.د. السيد فتوح رخا

 ا.د. أحمد محمود عوارة
 هويدىا.د. مدحت شعبان 

 ا.د. أشرف المحمدى غريب
 أبو زيد ىا.د. عصمت حمد

 عبد هللا مصطفىا.د. منال 
 ا.د. طارق محمد السبع

 ا.د. شاهيناز حمدى الشوربجى
 ا.د.م. أيمن عبد العزيز الدرف

 ا.د.م. أحمد محمد عثمان
 د. منى خالد أبو المعاطى
 د. أحمد محمود هجرس

 د. ناريمان محمود الحمامى
  ن النمورىد. محمد محس

 البسيونى . هبه راضىد
 

 
 )رئيس الوحدة(  ا.د. أحمد حسين أبو فريخة

 ا.د. نوال عبد الحميد الدرديرى
 ا.د. صفاء كمال مرعى 

 نجوى محمود الغراب ا.د.
 .محمد عبد الحميد النويهى ا.د

 ا.د. نجوى إبراهيم عجالن
 ا.د. هشام عبد العزيز سالم

 ا.د. مصطفى زين العابدين محمد
 ا.د. ضياء منير عجالن
 ا.د. أحمد توفيق مرسى

 ا.د. م. هشام محمد السعيد برج
 د. محمد أحمد طلعت الشعراوى

 د. نجالء على حسين
 د. أيمن شحاته أبو العزم
 د. شريف لطفى الشويخ 

 د. أمل عبد السميع السكرى
  ) مهمة علمية (د. هاشم عادل لطفى 

 مى نبيل عجيز. د

 :المدرسين المساعدين 
 
 

  شريف محمد عيسىط. 
 محمد  عبد الحى بستانط. 

 : المعيدين
 ط. نهلة  عبد المعبود البحيرى

 المدرسين المساعدين :
 ياسمين ابراهيم المصرىط. 

 ط. أحمد صالح أبو األغا
 ط. محمد عزمى أبو راضى

 ط. إبراهيم عبد الوهاب عالم
 

 المدرسين المساعدين :
 

 مصطفى حسين حيدرط. 
 سامى عبد اللطيفط. سلمى 

 السيد سامى اإلبشيهىط. 
 : المعيدين

 ط. محمد محمود السيد 
 

 

 رئيس مجلس قسم التوليد وأمراض النساء 
 أحمد حسين أبو فريخة/  األستاذ الدكتور

 


