بيانات أعضاء هيئة التدريس
قسم :الباثولوجيـ ــا
الوظيفة

تاريخيا

تاريخ الميالد

االســــــــــــــــم

م
1

أ.د /سييـــر محمــود سكــر

استاذ متفرغ

1981/11/99

1999/5/6

9

أ.د /روحيو عيسوى محمود دغيــم

استاذ متفرغ

1991/11/19  1989/9/18

1

أ.د /نبييـو رمضان عمى حســـن

استاذ متفرغ 

1996/8/11  1989/8/91

9

أ.د /مجـدى محمد الميدى فــرج

استاذ متفرغ 

1998/5/18  1991/11/98

5

أ.د /محمـد اسامو عبد العال الشاذلى

استاذ متفرغ 

1998/9/16  1991/6/11

6

أ1د /محمـــد مصطفـى لطفــى

استاذ متفرغ 

1999/11/5  1991/6/11

7

أ.د /عــادل محمد بكـــيــــر

استاذ متفرغ

 1991/6/11

8

أ.د /عـز الديــن أحمـد صقـــر

استاذ متفرغ 

1997/7/98  1991/19/11

9

أ.د /ممـدوح محمود حافظ عفيفــى

استاذ متفرغ

1951/19/11  1995/7/1

 11أ.د /ىالـو محمد فاروق المنيــاوى

أستاذ ووكيل الكمية

1959/6/11  9111/6/97

 11أ.د /محمود عبد الحميم محمــــود

أستــــاذ

1961/1/99  9111/9/96

1951/8/1

 19أ.د /ايمان بكـــر محمد خضـــر

أستاذ ورئيس قسم

 9117/1/98

1966/9/1

 11أ.د /أحمــــد حسن عبد الـروؤف

أستــــاذ

 9119/9/11

1968/9/1

 19أ.د  /محمـود عمى محمود محمــد

أستــــاذ

1968/1/99  9111/7/19

 15أ.د  /سحـر سمير محمد عبد الرحمن

أستــــاذ

1969/8/6  9111/11/97

 16أ.د /كوكــب عبد العزيز أحمـــد

أستــــاذ

1971/9/11  9119/9/96

 17د  /شريـن سعيد عبد الجيد محمــد

أستاذ مساعد 

1971/11/91  9119/7/99

 18د  /عــــزه حســن مرســـى

أستاذ مساعد

1976/9/91  9119/6/96

 19د /توفيـق عبد العزيز عبد المقصود

مــدرس 

1965/1/11  1998/1/97

 91د  /فاتــن فتحـى محمــد حنفـى

مــدرس

ميادة
4152/7/51
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م

 91د /رضـــا محمـد سيـد قرنـــى

مــدرس

9119/6/97

1981/11/97

 99د  /رييـام محمود محمد عبد السـالم

مــدرس

9111/1/97

1981/9/97

 91ط.ب  /مروة محمد صالح الدين إبراىيم

مدرس مساعد

9111/11/98

1989/1/91

 99ط.ب /برديـس بياء عبد الحكيم حسن

مدرس مساعد

9119/6/11

1986/9/97

 95ط.ب /إيمــان إبراىيم حسنين إبراىيم

مدرس مساعد

9119 /19/5

1986/9/91

 96ط.ب /أسماء خيرى محمد محمد المقدم

مدرس مساعد

9111/9/1

1987/1/11

 97ط.ب /محمــد إبراىيم جابر شعــالن

مدرس مساعد

9119/9/6

1988/7/1

 98ط.ب /فاطمـة أحمد أحمد سيد منصور

مدرس مساعد

 9119/6/19

1988/5/5

 99ط.ب  /ميرىان عصام عمى رشــوان

معيــد

9119/5/98

1991/1/19

 11ط.ب  /محمد رفعت موسى محمـــد

معيــد

9119/5/98

1989/1/1

 11ط1ب  /أالء فــؤاد عمــى بكـــر

معيــد 

9111/1/1

1991/1/11

 19ط.ب /آالء محمـــد عمــى عبد اهلل

معيــد

9119/1/9

1991/19/15

 11ط.ب /محمــد أحمد السعيد صالــح

معيــد

9119/1/9

1999/1/1

ميادة
4152/7/51

2

