
 لطلبة املاجستري والدكتوراه اخلاص أبعضاء هيئة التدريس  التخصصات دول توزيع ج
2020-2021 

 تدريس حماضرات الدكتوراه  تدريس حماضرات املاجستري  االســـم

 خارجية  داخلية  خارجية  داخلية 
  Soft tissue أ.د. حنان يحيى طايل 

(surgical 

pathology vi) 

 Soft tissue جراحة

(surgical 

pathology vi) 

 

 surgical pathology ا.د.ايمان محمد امام 

IV 

(female) 

 surgical امراض نساء 

pathology V 

(female) 

 

Endocrine(surgica  أ.د. منال على نصر

l pathology v) 
Endocrine(surgi امراض دم 

cal pathology 

viii) 

 

 +General أ.د. سمر محمد الشيخ

lymphoid (v) 
 +General ابثولوجيا عامة

lymphoid(viii) 
 

 surgical   أ.د. نهله عبد الفتاح كامل

pathology IV 

(male) 

 surgical   طب شرعى

pathology IV 

(male) 

 

Endocrine(surgica أ.د. نيفين فريد الديب 

l pathology v)  
Endocrine(surgi طب طبيعى

cal pathology 

viii) 

 

 surgical pathology أ.د. منى عبد الهادى ابراهيم

III (pancreas) 
 surgical اشعة

pathology III 

(pancreas) 

 اشعة

 Bone(surgical أ.د. ايمان عبد الظاهر

pathology vi) 
 Bone(surgical اشعة

pathology vi) 
 

     أ.د. هبه شعبان قاسم 
 CNS(surgical ا.د.بسمة محمد السبع

pathology vii) 
 CNS(surgical مخ واعصاب+نفسية وعصبية 

pathology vii) 
 مخ واعصاب 

ا.د.صبا محمد عبد الفتاح 

 الجندى 
Surgical pathology 

III 

(Upper GIT)  

 Surgical 

pathology III 

(Upper GIT) 

 

     ا. د. ايمان ممدوح طلعت
 ابطنة General ابطنة  General محمد عبد للا ا.د. دينا 

 Surgical pathology ا.م.د.  امانى عبد البارى

I  

Surgical pathology 

iv 

 

  
Surgical 

pathology v 

lymphoid  

Environmental  

Eligibility 

 جراحة اطفال

 Urinary (surgical ا.م .د.سمر نبيل العشى 

pathology iv) 
 Urinary(surgical - جلدية –عيون 

pathology iv) 
 

  – General ا.م.د. رانيا جابر
 surgical v)عظام

  General عظام

     ا.م.د.مها مشير جميعى
  genetics وراثة genetics د.  هدى حمدى العاصى

 CNS(surgical د.ايناس ابراهيم ذكى 

pathology vii) 
 CNS(surgical مخ واعصاب+نفسية وعصبية 

pathology vii) 
 مخ واعصاب 



 Immune+special د.ايمان شتا على جودت 

stains (surgical i) 
  طب مناطق

Environmental(s

urgical i) 

 

     د. مرام محمد نجيب عالم
     د.مروة محمد عبد العزيز

أ.د. عفاف عبد الفتاح  

 سليمان

Surgical pathology IV 

Female 
 Surgical نساء امراض 

pathology V 

Female 

 

 CNS(surgical أ.د. سهير مرشدى حمام

pathology vii) 
 CNS(surgical عصبية ونفسية +مخ و اعصاب

pathology vii) 
 مخ و اعصاب 

 Respiratory أ.د. جليلة حسيب الطويل

(surgical 

pathology ii) 

 Respiratory(surg

ical pathologyii) 
 اطفالجراحة 

 CVS(surgical  ا.د. امال ابراهيم رحمى

pathology ii) 
 CVS(surgical اشعة

pathology ii) 
 اشعة

 Breast(surgical أ.د. دريه محمد بيومي 

pathology iv) 
 Breast(surgical صدرية-مسعيات–انف و اذن 

pathology v) 
 انف و اذن صدرية 

 
 
 

أ.د.  نجوى عبد الرازق 

 مشالى 

    

 Cytology(surgical أ.د.  ميرفت على الدين حمزة 

pathology i) 
 Cytology اشعة عالجية

(surgical 

pathology i) 

 اشعة عالجية

 Soft tissue أ.د.  نجوى يوسف عويس 

(surgical.patholog

y vi) 

 Soft امراض القلب 

tissue(surgical 

pathology vi) 

 

 surgical pathology أ.د.  عزة محمد رزق 

IV 

(female) 

 surgical امراض نساء 

pathology V 

(female) 

 

General+dermato أ.د. أميمة رسالن  السقا

pathology  

(Surgical 

pathology vii) 

General+dermat ابطنة

opathology 
 ابطنة

 L.GIT(surgical أ.د. سوزان محمد هالل 

pathology iii) 
 L.GIT(surgical عظام

pathology iii) 
 

 surgical   أ.د. منى عبد القادر متولى

pathology IV 

(Urinary) 

 

 surgical   مسالك )االعادة(

pathology IV 

(Urinary) 

 

 

 Bone(surgical أ.د. امل عبد العزيزشعبان

pathology v) 
 Bone(surgical عظام

pathology v) 
 

 surgical   أ.د. ليلى كمال يونس

pathology IV 

(Breast) 

 

 surgical جراحة

pathology V 

(Breast) 

 

 

 surgical   ا.د.ناهد محمد بدور 

pathology III 

(Liver) 

 

 surgical طب مناطق

pathology III 

(Liver) 

 

Respiratory(surgic    ا.د.سوزان امين كاطو

al pathology ii) 

CVS 

 Respiratory امراض قلب 

CVS 

(Surgical 

pathology ii) 

 



 


