قــســــــم ( )1

 .7د /أشرف فوده
 .1أ.د .هدى
 .8د /دينا عبد الهادي
الدمياطي
 .2أ.د .شادية السالب  .9د /يحيى وهبه
 .3أ.د .أحمد منصور  .10د /أمل عثمان
 .11د /عبد الرحمن عيد
 .4أ.د .هالة
المرصفاوى  .5ا.د.م/
عبير فتحي
 .6د /محمد مطر
قــســــــم ( )3

 .1أ.د .سمير أبو
الحسن
 .2أ.د .مجدي أبو
الخير
 .3أ.د .محمد الحجار
.4أ .د /ايمن حماد
 .5أ.د /مصطفى عبد
العال
 .6ا.د.م /بثينه
حسانين

 .7ا.د.م /أحمد الرفاعى
 .8د /رياض مصطفى
 .9د /عمرو الشاهد
 .10د /نانيس عبد البديع
 .11د /هديل أبو العنين

قــســــــم ( )5

 .1أ.د .عمرو سرحان  .7ا.د /رشا القناوي
 .8ا.د /انجي الوكيل
 .2أ.د .محمد شقير
 .9ا.د.م /نهاد عبد السالم
 .3أ.د /نبيل عبد
 .10ا.د.م /طارق بركات
الرازق
 .11د /أحمد درويش
 .4أ.د /محمد عز
 .12د /منى عبد اللطيف
الرجال
 .5أ.د /منى حافظ
 .6أ.د /أماني
الهوارى

قــســــــم ( )2

 .1أ.د .مجدي الزينى
 .2أ.د .محمد رضا بسيونى

 .3أ.د .أشرف عبد الباسط
.4أ.د /محمد عطيه
 .5أ .د /سهير يحيى
 .6ا.د /أحمد فرج
 .7ا.د /رشا عبد الملك

 .8ا .د.م /نهاد شلبي
 .9ا.د.م /أشرف
الشرقاوى
 .10د /عبد العزيز عطا
هللا
 .11د /شيماء قنديل
 .12د /أحمد الحسيني
 .13د /ميادة صبري

قــســــــم ( )4

 .1أ.د .أحمد عبد هللا
 .2أ.د .محمد خشبه
 .3أ.د .على شلتوت
 .4أ.د .طارق الدسوقى
 .5أ.د /عثمان السيد
.6أ .د /محمد سرحان
 .7ا.د /جيهان عطيه

 .8ا.د.م /وائل سليم
 .9د /خالد فتحي
 .10د /انجي عثمان
 .11د /عاطف الموجي
 .12د /اسالم نور
 .13د /حنان عبد الستار
 .14د /احمد زكى

قــســــــم ( )6

 .1أ.د .مجدى زيدان
 .2أ.د .مصطفى العيوطى
.3أ .د /هشام عبد الهادى
.4أ .د /بسمه شومان
 .5د /امانى شومه
 .6د /عالء عبد القادر

 .7د /محمد العاصمى
 .8د /أحمد مجاهد
 .9د /هانى أبو حديد
 .10د /محمد زيدان
 .11د /نهى ثروت
 .12د /سوزي عبد
المعبود

توزيع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على وحدات طب الأطفال
م

الوحدة

.1

وحدة العناية المركزة
ا.د.م /محمد العاصمي (رئيس الوحدة )

.2

وحدة حديثي الوالدة
أ.د .محمد رضا بسيوني (رئيس الوحدة )

.3

وحدة األمراض المعدية وسوء التغذية
أ.د .عثمان السيد (رئيس الوحدة )

.4

وحدة الوراثة
أ.د .على شلتوت(رئيس الوحدة )

.5

وحدة الجهاز الهضمي والكبد
أ.د .محمد عز الرجال(رئيس الوحدة )

.6

وحدة الحساسية والجهاز التنفسي
أ.د .طارق الدسوقي (رئيس الوحدة )

م

الوحدة

.7

وحدة الغدد الصماء والسكر
أ.د .أماني الهواري (رئيس الوحدة )

.8

وحدة أمراض الدم واألورام وزرع النخاع
أ.د .أحمد منصور (رئيس الوحدة )

.9

وحدة أمراض القلب
أ.د .محمد مجدي أبو الخير
(رئيس الوحدة )

أعضاء هيئة التدريس
ا.د /عالء محمد عبد القادر
أ.د .محمد عطيه البيومى
ا.د.م /محمد محمد على العاصمي
ا.د /انجى عادل الوكيل
د /حنان عبد الستار أحمد
د /أحمد الحسيني إبراهيم
م.م .أحمد محمد بيومي
أ.د .محمد طلعت خشبه
أ.د .شادية مصطفى السالب
أ.د .هشام السيد عبد الهادى
أ.د .محمد رضا بسيوني
أ.د /أحمد فرج الحسانين
أ.د .بسمه أسامة شومان
ا.د.م /نهاد عبد السالم ناصف
ا.د.م /وائل أحمد سليم
د /اسالم أيمن نور
ا.د.م /عبد العزيز عطا هللا محمد
م.م .أحمد محفوظ عبد العزيز
أ.د .عثمان السيد سليمان
أ.د .سمير محمد أبو الحسن
ا.د /رشا حسن القناوى
أ.د /مصطفى عبد العال حجازى
د /ميادة صبرى الحسينى
د /شيماء محمد أبو زيد
م.م .امنيه احمد شلبى سالم
م.م .على عبد الوهاب
أ.د .محمد عبد الرحمن شقير
أ.د .على على شلتوت
أ.د /سهير يحيى عبد الرازق
أ.د .محمد صالح الحجار
د /دينا محمد عبد الهادى
د /عمرو ابراهيم الشاهد
د /عبد الرحمن عيد محمود
د /يحيى محمد مختار
م.م.رنيم محمد حسانين
أ.د .محمد عز الرجال عباس
أ.د .أحمد فتحي عبد هللا
ا.د.م /أحمد مجاهد حسن
ا.د.م /عبير فتحى اسماعيل
د /منى عبد اللطيف السيد
ا.د.م /طارق السيد بركات
م.م .شيرين مجدي الزيني
أ.د .طارق الدسوقي عبد الجليل
أ.د .مجدي محمد زيدان
د /أمل محمد عثمان
د /انجي عثمان أحمد
م.م .احمد الجمل
م.م .أحمد زكي محمد
أعضاء هيئة التدريس
أ.د /أمانى كمال الهوارى
أ.د .مجدى عبد المنعم الزينى
د /أشرف عبد المنعم الشرقاوى
د /نهاد محمد شلبى
د /هديل محمد ابو العنين
د /نانيس عبد البديع سالم
م.م .محمد حسنى عوض
م.م .وفاء ليمون
أ.د .نبيل محمود عبد الرازق
أ.د .أحمد كمال منصور
د /رشا عبد الملك العشري
أ.د .محمد محمود سرحان
د /أحمد درويش محمد
د /أشرف السيد فوده
م.م .ايمان الصباغ
د /سوزى عبد المعبود عبد الحميد
أ.د .هاله محمد فوزىالمرصفاوى
أ.د .محمد مجدى أبو الخير
د /امانى ممدوح شومة
أ.د .منى محمد حافظ
د /محمد كمال مطر
د /جيهان عطيه عبد الحاكم
د /شيماء عبد المجيد شعبان
د /هانى محمود أبو حديد
م.م .أسماء بكر محمد

.10

وحدة أمراض الكلى
أ.د .ايمن محمد حماد (رئيس الوحدة )

.11

وحدة األعصاب
أ.د .مصطفى العيوطي (رئيس الوحدة )

أ.د .عمرو على سرحان
أ.د .ايمن محمد عبد النبي حماد
د /أحمد محمود الرفاعى
د /محمد مجدى زيدان
أ.د .مصطفى محمود فهمى العيوطى

د /رياض مصطفى السيد
د /نهى ثروت الطنطاوى
م.م .ايمان عاطف عبد الحى

أ.د .أشرف محمد عبد الباسط
د /محمد رجب يوسف
د /عاطف محمد الموجى
م.م .ريهام عيد السيد
د /بثينه محمد حسانين
د /خالد فتحى عبد العزيز
د /دينا سالمة عبد المجيد

