
 

 

 

 الطب كلية 

االيميل الوظيفه االسم م 

 Dr_shaimaa84@yahoo.com مدرس مساعد  شٌماء احمد على شحاته٠د 1

2 
أستاذ مساعد كلٌنكال  امانً مصطفً حسن.د

 باثولوجً
Amanyemansara@yahoo.com 

3 
شٌماء عبد الرحٌم عبد . د

 الهادي

 Firststore1090@gmail.com مدرس باثولوجٌا اكلٌنكٌه

 Drama18@hotmail.com أستاذ الباراستٌولوجً امل محمد عبدالرشٌد. د 4

 Fomscu3@gmail.com أستاذ مساعد طب المجتمع أٌمن إكرام رضا فهٌم. د 5

 Hararh2002@yahoo.com أستاذ ورئٌس قسم التشرٌح منى حسن محمد على .د 6

7 
هدي حسن حسٌن .د

 عبدالروؤف

 Hh_anatomy@yahoo.com أستاذ مساعد قسم التشرٌح

 Dr.rababraoof@gmail.com مدرس تعلٌم طبً رباب عبد الرؤوف عابد.د 8

9 
أستاذ مساعد جراحة  أحمد أنور عبد الغنً.د

 العٌون
Ahmed anwar800@hotmail.com 



10 

مدرس طب صناعات  بسمه عبد الهادي ابراهٌم.د
وصحه مهنٌه بقسم طب 

 المجتمع

Bassmaabdelhadi@yahoo.com 

12 
صفاء محمد الزغبً عبد .د

 الرحمن

مدرس مساعد طب االسره 
 كلٌه الطب البشري

Safaaelzoghby@hotmail.com 

 Almass.fathi@yahoo.com مدرس مساعد طب االسره الماس فتحى حسان.د 13

14 
خدٌجه محمد أحمد عبد .د

 الرحمن

 Kha_abdelrahman@hotmail.com مدرس مساعد طب شرعً

 Ezakareya@yahoo.com أستاذ مساعد ادوٌه اٌمان زكرٌا عبد العزٌز .د 15

 Eman.kolieb@yahoo.com مدرس فسٌولوجً اٌمان ممدوح عبد الباقً .د 16

 Dina_hassen238@yahoo.com مدرس مساعد فسٌولوجً دٌنا حسن إبراهٌم الشٌخ.د 17

 Ngebrel@hotmail.com أستاذ مساعد روماتٌزم نشوى الشعراوى.د 18

 Sohayounes@gmail.com أستاذ بٌولوجٌة اكلٌنكٌه سهى ٌونس .د 19

 Dr_monal@ymail.com مدرس طب االطفال منى كارم امٌن.د 20

 Amr.alamir@outlook.com مدرس مٌكروبٌولوجً عمرو االمٌر.د 21

 Ayakhedr88@yahoo.com مدرس مساعد نفسٌه  اٌه الحسٌنً ابو الفتوح.د 22

 Mosamaali@hotmail.com مدرس بٌولوجٌا اكلٌنكٌه محمد اسامه على محمد.د 23

 Iranian.mostafa@med.suez.edu.egأستاذ مساعد بٌولوجٌا رانٌا مصطفى محمود .د 24



 اكلٌنك سلٌمان

 Gamalamira@gmail.com أستاذ طب المجتمع امٌره جمال الدٌن محمد.د 25

 Heba.mahmoud254@yahoo.com مدرس مساعد اطفال هبه محمود محمود عوض.د 26

28 
محمد عالء الدٌن سعد عبد .د

 الحمٌد

مدرس مساعد طب 
 المجتمع

Dimohamedalaasaad@yahoo.com 

 Msmhh@hotmail.com أستاذ ورئٌس قسم العظام محمد صالح. د 29

 Aymanhenawy@outlook.com مدرس عظام أٌمن حناوى . د 30

 Rivercruise84@gmail.com مدرس بقسم الجلدٌه رضوى السٌد محمود. د 31
 .Soheirdarwish@gmail.com مدرس طب االسره سهٌر عبدالعال دروٌش .د 32

أستاذ ورئٌس قسم  امانى عبد الفتاح الباز.د 33
 الفسٌولوجً

Amanyielbaz@gmail.com 

 Drmetaphysics@yahoo.com مدرس هستولوجً سوزان فتحً عبدالحمٌد.د 34
 


