
2022 -2021توزيع الماجستيرات الخارجية على اعضاء هيئة التدريس بقسم التشريح وعلم االجنة   

 

 ماجستير انف واذن وحنجرة

نسرين الحمصانى / مسئول المادة  د   

 

مسئول  ماجستير نفسية وعصبية

رشا الشنيطى / د أ.م.المادة    

 

 ماجستير جراحة العظام

أ.د/ ايمان العزب  مسئول المادة   

 ماجستير الجراحة العامة

  منه عبد الفتاح /مسئول المادة  د

 

/ مها ضياء صفوت أ.د  

 أ.د / عزة ابراهيم 

نسرين الحمصانى / د  

 

 ا.د أحمد جنيد

 ا.د السيد سليمان

 ا.د.م  رشا الشنيطى

 أ.م.د / رشا ربيع  

نهال نبيلأ.د.م  /  

 ا.د ايمان العزب

 أ.د / عبد الغنى حسن 

قيلىنانسى الص / ا.د  

  

شيرلى هالل / ا.د  

علية اسماعيل/ ا.د   

سلوى السبع /  ا.د  

 د / عاطف نظمى            

 د / منه هللا عبد الفتاح        

ماجستير امراض النساء والتوليد مسئول 

ايمن خنفور /ا. د  المادة   

 

ماجستير امراض صدرية مسئول 

  الشنيطىمحمد رشا  /دم .ا.المادة  

 

ب وسمعيات مسئول ماجستير تخاط

نسرين  / المادة  د   

 

 

 ماجستير تخدير

  سالى / مسئول المادة  د 

هدى صليب /ا.د  

شيرلى هالل /ا.د  

علية اسماعيل /ا.د  

شوقى طايل/ ا.د   

ايمن خنفور / ا. د  

النمر محمد عفيفى نادر /ا.د  

 أ.د / عادل مصطفى عبد العزيز  

الشنيطىمحمد رشا  / ا.د.م  

 

اهيم  أ.د / عزة ابر  

نسرين الحمصانى / د  

 د / بسمه ماضى            

 أ,د / مها ضياء صفوت

على       أ.د / فريال فتحى  

أمال عبد المنصف /  ا.د  

دموسالى مح / د  

 د / لبنى عبد المطلب 

 ماجستير الطب الطبيعى

السيد متولى /ا.د .م  مسئول المادة    

 

 ماجستير الطوارىء

ميالد نعيم /.م د أ. مسئول المادة   

 ماجستير جراحة المسالك

. نهال  / .م أ..دمسئول المادة    

 ماجستير أطفال

  مروة ./د  مسئول المادة  

 

 

 أ.د / سعد سعد حسونه 

السيد متولى /ا.د .م  

. محمد جمال/د   

مروة ماضى /د.   

 د / حازم جمال 

 ا.د هدى صليب

 أ.د / عزة ابراهيم

مميالد نعيأ.د.م /   

 

الغنى حسن عبد الغنى/ عبد ا.د   

 أ.د / عادل مصطفى عبد العزيز 

 أ.د.م / رشا ربيع سالم         

  هال محمد نبيلن /أ.د.م 

      د / لبنى عبد المطلب 

 أ.د / أمانى محمود

  فريال فتحى /ا.د

شوقى طايل /ا.د  

مروة ماضى /د    

  د / منه هللا عبد الفتاح 

  

 

 

 ماجستير الطب الحرج

  محمد جمال / د  ةمسئول الماد

 ماجستير جراحة المخ واالعصاب

   ميالد / .مدأ.مسئول المادة  

السيد متولى / ا.د .م    

محمد جمال  / د.   

 

فؤاد هيكل / ا.د  

أحمد جنيد /  ا.د  

 أ.د / عادل عبد العزيز

السيد سليمان / ا.د  

ميالد نعيمأ.د.م /   

 د / عاطف نظمى 

 

قسم التشريح     رئيس   

أمانى محمود العجوانى أ.د /   


